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 المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان
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 ٢٠١٠المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان :  القاهرة –. ١ط

  سم٢٤صفحة؛  ٥٧٨        
  تقارير- حقوق اإلنسان -١

   العنوان. أ



אא٣ א

 اإلدارةمجلس 

يحـــــى الجمـــــل / د
.

 حـــافظ أبـــو ســـعدة/ ا
. 

.   شـــرفيرئـــيس  

ــيس ــةرئـ   المنظمـ
.  

أحمــد عبــد الحفــيظ / أ
  المنظمـة  رئـيس نائب    .

. 
ــرازق / أ ــد ال ــر عب جاس

ــام   . ــين العــ األمــ
. 

أبـــو القاســـم نـــوبى / أ
ــندوق   .  ــين الصـ أمـ

. 
أحمد محمد عبـد المالـك / أ

ــو   . عضــــــــ
. 

ــو  ي  ــــاجـهاب نــإي/ أ  . عضــــــــ

ــو  عضــــــــ
ــة / أ . ــا طلبـــ رضـــ

.  
ســـــمير زكـــــى / أ

ــو   . عضــــــــ
. 

ــوان / أ ــياء رشــ ضــ
ــو   . عضــــــــ

. 
ــف / أ ــد اللطي ــد اهللا عب عب

ــو   . عضــــــــ
. 

ــيحة / أ ــام شــ عصــ  .

غــــادة الشهبنـــدر/ أ
ــو   . عضــــــــ

ـــو  عضـــــــ
.  

فريــــدة النقــــاش / أ
ــو   . عضــــــــ

. 
ــد المقصــود / أ ــروك عب مب

ــو   . عضــــــــ
. 

ــيد / د ــل الس مصــطفى كام
ــو   . عضــــــــ

. 
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 مالحظات السنة المحافظة الحالة م

أحـــداث مدنيـــة  ١
 العريش  

 آالف شخص في أعقاب اتهام      ٣اعتقال نحو    ٢٠٠٤ شمال سيناء
 مواطنين من سكان شمال سيناء بأن لهم        ٩

 .ضلع في ارتكاب عملية تفجيرات طابا
أحـــداث عزبـــة  ٢

  اإلصالح الزراعي
ــا  -بنهــ

ــة  محافظـ
 القليوبية

 

 ٥٠مقتل أحد مـواطني القريـة و إصـابة           ٢٠٠٤
 .آخرين
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 مالحظات السنة المحافظة الحالة م

ــز  أحداث شبرا بلولة  ٣ مركــ
ــوف  -منـ

ــة  محافظـ
 المنوفية

 مواطناً ووفـاة أحـد      ٢١إلقاء القبض على     ٢٠٠٤
 .المواطنين

 ٢٢ شخصـاً و إصـابة       ١٧٠القبض على    ٢٠٠٥ اإلسكندرية  أحداث محرم بك ٤
 .مواطنا 

 . مواطنا٢١ًوفاة شخصاً والقبض على  ٢٠٠٥ الشرقية   كفر صقر أحداث ٥

ــة أحداث دمشاو هاشم  ٦ محافظـ
 المنيا

 . مواطنا٦٠٠ًالقبض على  ٢٠٠٥

أحداث قريـة أبـو      ٧
 شليب

ــز  مركــ
ــيون   –بس

ــة  محافظـ
 الغربية 

 حالة إغماء من    ١٥٠ مواطنين، و    ٤إصابة   ٢٠٠٥
 .جراء القنابل المسيلة للدموع

 شخصـا ومقتـل     ١٨إلقاء القـبض علـى       ٢٠٠٥ البحيرة اندواأحداث سر ٨
 .شخصاً

 . آخرين٩ شخصاً و إصابة ١٤القبض على  ٢٠٠٦ الدقهلية  أحداث دكرنس  ٩
ــاص   ١٠ ــة األقف إزال

الســمكية الخاصــة 
 بالصيادين 

القبض على بعض المزارعين ومحاولة البعض    ٢٠٠٦ دمياط
منهم الفرار من قوات األمن، مما تسبب فـي         

 .غرق عدد منهم ووفاة آخرين

أهالي عزبة البحـر     ١١
  العمرانية–

 . شخصا١٤ًالقبض على  ٢٠٠٦ الجيزة

اعتداء قوات األمن على المواطنين إلجبارهم       ٢٠٠٧ القاهرة  أحداث قلعه الكبش ١٢
 مما أدي ألصابه العديـد   ةعلى إخالء المنطق  

 من األهالي 
مركز العياط   قرية كفر تركي  ١٣

ــة  محافظـ
 الجيزة 

 مـواطنين   ٦مقتل أحد المواطنين وأصـابه       ٢٠٠٧
 ١٣آخرين وكذلك تم إلقاء القـبض علـى         

 مواطن آخرين 
مركز ديرب   أحداث قرية صافورا ١٤

نجم محافظة  
 الشرقية 

إصابة العديد من المواطنين باإلغماء وكذلك       ٢٠٠٧
 تلميذ مـن تالميـذ مدرسـة     ١٠٠أكثر من   

دام القنابـل   صافور االبتدائية نتيجة اسـتخ    
 المسيلة للدموع 

كفر الدوار   أحداث قرية المقلة  ١٥
ــة  محافظـ

 البحيرة 

  شخص٤٢القبض على  ٢٠٠٨

ــاهرة و   إبريل ٦أحداث  ١٦ الق
 الغريبة 

صابة العديد من المواطنين ورجال األمن كما تم        إ ٢٠٠٨
  مواطنا ٢٥٧إلقاء القبض على ما يزيد عن 

كفر محافظة   أحداث قرية البرلس ١٧
 الشيخ 

 مواطنا من أهالي القريـة      ٨٧القبض على    ٢٠٠٨
وأصابه العديد من المواطنين جراء استخدام      
األمن للقنابل المسيلة للـدموع والرصـاص       

 المطاطي 



אאא 

 
١٣٦

 مالحظات السنة المحافظة الحالة م

ــة  أحداث قرية بالوظة ١٨ محافظـ
شمال سيناء 

اقتحام منازل القرية واالعتداء على األهالي       ٢٠٠٩
ض علـى   ووفاة أحدهم وإصابة آخرين والقب    

  فرد ١٢
أحداث قريـة أبـو      ١٩

 طويلة
ــة  محافظـ
شمال سيناء 

اقتحام منازل القريـة وتحطـيم محتوياتهـا      ٢٠٠٩
 واالعتداء بالضرب على عدد من السكان 

ــة  هوارة قرية أحداث ٢٠ محافظـ
 الفيوم 

  شخص من أهالي القرية ٢٥القبض على  ٢٠٠٩

أحداث قرية دفريـة     ٢١
 –وعزبــة عثمــان 

 الحمراوي 

 محافظــة 
 كفر الشيخ

القبض على ثالثـة أشـخاص واالعتـداء         ٢٠٠٩
 عدد  وإصابةبالضرب على عدد من األهالي      

 منهم نتيجة استخدام قنابل مسيلة للدموع 


ن  ٢٠٠٤ حتى ٢٠٠٩ رسم بياني يوضح حاالت العقاب الجماعي خالل الفترة م
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تم اإلشارة الى شهود العيان على وقائع العقاب الجماعي برموز تدل على أسمائهم خوفا مـن                 )١(
 . تعرضهم للضرر

 كيلو متر عن    ١٥٠ محافظة شمال سيناء والتي تبعد قرابة        –قرية بالوظة  تابعة لمدينة رمانة        )٢(
 .سمة آالف ن١٠ إلى ٥مدينة العريش ويبلغ تعداد سكانها مابين 
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 متـر  كيلو ٢٠ بمسافة الفيوم نةمدي عن تبعد والتي الفيوم مركز قرى أحدى هي هوارة قرية) ١(

 ألف ٢٠ حوالي بها ويقطن سويف بني الى الفيوم من هالمتج الرئيسي الطريق على تقع وهي
 ويعمل واالجتماعية االقتصادية الحالة سوء وتعاني بالمحافظة الفقيرة القرى أحدى وهي نسمة
 مـدخلها  يعـد  الـذي  القرية منتصف في يقع و  .حرفيةلا واألعمال الزراعة في أهلها معظم

 المكـان  كـان  ألنـه  االسم بذلك وسمي هون الال شرطة بكمين يسمى شرطة كمين الرئيسي
 الـى  نقلـه  تم ولكن الالهون قرية تسمى هوارة لقرية مجاورة  قرية في قبل من له األصلي
 سـوق  الالهـون  كمـين  ويحـيط  االهون شرطة كمين " المسمى بذات محتفظ عدالن هوارة

  متر ٢٠ افةمسعلى  الخضار
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 الهوية السياسية االختفاءتاريخ 

جهة ال

 المسؤله

 ١٩٩٢المختفون عام 

طما   بدوى فايددمحمود أحم ١

 سوهاج

ليس له نشاط  ٢٨/٦/١٩٩٢

 سياسي

 قوات الشرطة

عادل سعودي عبد  ٢

 لالرسو

ليس له نشاط  ١٩٩٢ القاهرة

 سياسي

 قوات الشرطة

التبيين  محمد عطية حافظ ٣

 القاهرة

طالب ليس له نشاط  ٢٥/٢/١٩٩٢

 سياسي

 قوات مسلحة

ليس لة نشاط  ٧/٦/١٩٩٢ الدقهلية عة محمد عبد الرازقجم ٤

 سياسي

مباحث أمن 

 الدولة

 ١٩٩٣المختفون عام 

وزير خارجية ليبيا  ١١/١٢/١٩٩٣ ليبيا منصور رشيد الكيخيا ٥

 األسبق

 جهة مجهولة

ليس له نشاط  ١٩٩٣ ادفو أسوان عبد الفتاح عبد الرؤوف ٦

 سياسي

مباحث أمن 

 الدولة

ليس له نشاط  ١٣/٨/١٩٩٣ أسوان عبد الرؤوفبهاء الدين  ٧

 سياسي

مباحث أمن 

 الدولة

ليس له نشاط  ٧/٤/١٩٩٣ أسوان أحمد عبد الرحمن محمد ٨

 سياسي

مباحث أمن 

 الدولة

 ١٩٩٤المختفون عام 

يشتبه في عالقته  ٢٨/١٠/١٩٩٤ ملوي المنيا مجدي محمد على ٩

 بالجماعات

مباحث أمن 

 الدولة

يشتبه في عالقته  ٧/١١/١٩٩٤ ملوي المنيا مصطفى كامل سيد ١٠

 بالجماعات

مباحث أمن 

 الدولة

يشتبه في عالقته  ١٥/١١/١٩٩٤ ملوي المنيا أحمد شلقامى حسنى ١١

 بالجماعات

مباحث أمن 

 الدولة

 عبد الرحمن ىفرغل ١٢

 حسنى

منفلوط 

 أسيوط
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السجن  مدة العقوبة االسم م
 الطلب المودع به

ــاروق  ١ ــارس ف ف
 سالم إبراهيم

يقضى عقوبة السجن   
 لمدة  سنوات

ــان وادي  ليمــ
 ٤٤٠النطرون 

هرة طلب نقل لسجن القنـاطر للقـا      
لتتمكن أسرتة من زيارتـه هـو و        
 زوجته النزيلة بسجن القناطر للنساء

منير عبد التواب    ٢
 محمد

 السجن  ةيقضى عقوب 
 لمدة ثالث سنوات

وادي النطــرون 
٤٤٠ 

طلب نقل لسجن المنيـا العمـومي       
لتتمكن أسرتة مـن زيارتـه نظـرا        

 إلقامة األسرة بمحافظة المنيا
ــد   ٣ ــان عب إحس

العزيز عبد الحميد 
يقضـــي عقوبـــة 
بالسجن المؤبد لمدة   

  سنة٢٥

  تبسجن الغر بنيا
 

طلب نقل إلى سجن أبو زعبل لتتمكن 
والدته من زيارته نظرا لسوء حالته      

 الصحية
إمام محمد إمـام     ٤

 سلمان   
طلب نقل إلى سجن القناطر الخيرية       سجن ليمان طره يقضي عقوبة السجن

مراعاة لظـروف أسـرته الصـحية       
  والماديةواالجتماعية

عالء عيـد عبـد      ٥
    العال محمد

يقضي عقوبة الحبس   
 لمدة سنتين

ــجن وادي  ســ
 النطرون

طلب نقل لسجن أسيوط العمومي مراعاة      
لظــروف أســرته الماديــة والصــحية 
واالجتماعية  نظرا إلقامتهـا بمحافظـة       

 . أسيوط
ــي   ٦ ــروت فتح ث

 محمد على  
وادي النطــرون يقضي عقوبة السجن 

٤٤٠ 
 إلى أقرب سجن لمحل سكن طلب نقل

والدته المقيمة في مساكن النهضـة      
بمحافظة القاهرة مراعاة لظروفهـا     

  الصحية والمادية واالجتماعية
حسين سعد محمد    ٧

 احمد خليفة
يقضـــي عقوبـــة 

 ١٥بالســجن لمــدة 
 سنه

نزيل بسجن ليمان   
 طره

طلب نقل إلى سـجن المنيـا العمـومي         
ــرته الصــحية   ــروف أس ــاة لظ مراع

اعية والمادية نظـرا إلقـامتهم      واالجتم
 بمحافظة المنيا

محمد معتمد على    ٨
 على

عقوبة السجن ثالث   
 سنوات

بسجن عمـومي   
 قنا

طلب نقل إلى سجن المنيا العمـومي       
مراعاة لظروف أسرته االجتماعيـة     
واالقتصادية والصحية السيئة وذلك    

. نظرا إلقامة األسرة بمحافظة المنيا 
ــد   ٩ ــن عب محس

   العزيز عوض
طلب نقل لسجن القطا لتتمكن والدته        بسجن الفيوم عقوبة السجن

من زيارته نظرا لعدم قدرتها علـى       
 تحمل مشقة وعناء السفر لزيارته

حســين الزغبــي  ١٠
   احمد

بالسجن لمدة عشـر    
 سنوات

بســــجن وادي 
 النطرون

طلب نقل إلى أحد السجون بالقاهرة      
 وذلك حتى تتمكن أسرته من زيارته

يقضى عقوبة السجن    على محمدعماد  ١١
 المؤبد

ــوادي  بســجن ال
 الجديد

طلب نقل إلى سجن طره مراعاة لظـروف        
أسرته الصحية واالجتماعية والمادية حيث     

 أنها مقيمة بمحافظة الجيزة
شــريف حســين  ١٢

  محمد حسين
يقضي عقوبة السجن   

  سنوات٦
  الغر   ٤٥٠ليمان  
 تبنيا

طلب نقل إلى ليمان طره أو سـجن        
طره مراعاة لظروف والـده     مزرعة  

 عاما ومقيم   ٧٦حيث يبلغ من العمر     
 بمحافظة القاهرة  

هيثم محمد محمد    ١٣
 الديك

بالسجن لمدة خمسة   
 عشر عاما

بســــجن وادي 
 النطرون

طلب نقل إلى سجن دمنهور العمومي   
وذلك حتى تتمكن أسرته من زيارته      
نظرا لكون والدته سيدة مسـنة وال       

 ناء السفرتستطيع تحمل تكاليف وع



אאא 

 
١٧٨

السجن  مدة العقوبة االسم م
 الطلب المودع به

احمد فوزي السيد    ١٤
 الجزار 

حيث يقضي عقوبـة    
ــدة  ــجن لم  ١٠الس

 سنوات

ــان وادي  ليمــ
 النطرون 

طلب نقل ألقـرب سـجن لتسـتطيع       
أسرته زيارته حيـث أنهـا مقيمـة        

 بمحافظة دمياط
عادل المغـاوري    ١٥

 محمد سعد دبل
ــدة   ــجن لم  ٥بالس

 سنوات
بسجن برج العرب 

 
ومي طلب نقل لسجن المنصورة العم    

مراعاة لظروف أسرته االقتصـادية     
لعدم قدرتها على تحمـل تكـاليف و        
أعباء السـفر حيـث أنهـا مقيمـة         

 بمحافظة الدقهلية
ــال   ١٦ ــق كم توفي

ــد   ــق احم توفي
   موسي

لسجن المشدد لمـدة    
 ثالث سنوات

طلب نقل ألقرب سجن ألسـرته حتـى         بسجن القطا
يستطيعوا زيارته لعدم قـدرتهم علـى       

عباء السفر حيث أنهـم     تحمل تكاليف وأ  
 مقيمون بدار السالم بمحافظة حلوان

ــة  ١٧ ــرس عطي بط
   حليفة مكاري

السجن المشدد لمدة   
 خمس سنوات

طلب نقل المذكور  ألقـرب سـجن         بسجن القطا
ألسرته حتى يستطيعوا زيارته لعدم     
قدرتهم على تحمل تكاليف وأعبـاء      
السفر حيث أنهم مقيمـون بمنطقـة       

 قاهرةالزاوية بمحافظة ال
 سجن طنطا السجن المؤبد ياسر سلمى مرشد ١٨

 
طلب نقـل إلـى سـجن الزقـازيق         
العمومي لتتمكن أسرته من  حيث أن  
والدته سيدة مسنة تبلغ من العمـر       

 عاما ومقيمـة بـأبي صـوير        ٧٥
 باإلسماعيلية

سعد عصام سـعد     ١٩
 شعبان

يقضى عقوبة السجن   
  سنوات٣لمدة 

بليمــــان وادي 
 النطرون  

 المذكور لليمان برج العرب     طلب نقل 
 لتتمكن أسرته مـن  زيارتـه        ٤٤٠

لعدم قدرتها علـى تحمـل  مشـقة         
وتكاليف السفر حيث أنهـا مقيمـة       

 بمحافظة اإلسكندرية
محمد حسن محمد    ٢٠

 فريح
ــدة   ٢٥بالســجن م

 عاما
ــبين   ــجن ش بس

 الكوم
طلب نقل إلى أقرب سـجن لتـتمكن        
أسرته من زيارته نظـرا لظـروف       

 والده الصحية
السجن مدة خمـس     محمد سعيد محمد ٢١

 سنوات
بســــجن وادي 

 النطرون
طلب نقل لسجن المرج لتتمكن أسرته      
 من زيارته نظرا لظروف والده الصحية

ــد  ٢٢ ــعبان محم ش
 عنتر 

ــدة  ــجن لم  ١٠الس
 سنوات

طلب نقل لسجن القناطر أو المـرج        سجن شبين الكوم
لتتمكن زوجته من زيارته حيث أنها      

قاهرة وليس لهـا    مقيمه بمحافظة ال  
 مصدر دخل ثابت

محمد سعد عبـد     ٢٣
 الوهاب

يقضى عقوبة السجن   
ــدة   ــدد لم  ٩المش

 سنوات 

ــجن وادي  ســ
 ٤٤٠النطرون 

طلب نقل لسجن طرة ليتمكن والـده       
من زيارته نظرا لكونه مـريض وال       

 تحمل مشقة السفر لكونـه      عيستطي
 مقيم بمحافظة القاهرة

أحمــد مصــطفى  ٢٤
 عباس

جن يقضي عقوبة الس  
 مدة خمس سنوات

طلب نقل إلى سجن  قنـا العمـومي       سجن طرة
لتستطيع أسرته زيارته نظرا ألقامتها  

 بمحافظة قنا
عادل حسين عبد    ٢٥

 اهللا
يقضى عقوبة السجن   

  سنة٢٥المؤبد لمدة 
طلب نقل لسجن قنا العمومي لتتمكن       سجن القطا 

أسرته من زيارته حيث أنها مقيمـه       
 تحمل تكلفة   بمحافظة قنا وال تستطيع   

 ومشقة السفر



אא١٧٩ א

السجن  مدة العقوبة االسم م
 الطلب المودع به

ــدكر   ٢٦ ــولي ال مت
 متولي

يقضى عقوبة السجن   
  سنوات٣لمدة 

طلب نقـل لسـجن قنـا العمـومي          سجن القليوبية
لتستطيع أسرته زيارته نظرا ألقامتها  

 بمحافظة قنا 
صــبحي متــولي  ٢٧

ــد   ــود عب محم
 الحميد

السجن مـدة ثـالث     
 سنوات

ــجن وادي  ســ
 ٢النطرون 

عبـل أو   طلب نقل إلى سجن أبـى ز      
سجن المرج حتى تتمكن أسرته من      
زيارته مراعاة لظروفها االقتصـادية     
نظرا إلقامتها بمدينة بنها بمحافظـة      

 القليوبية 
على حسن عثمان    ٢٨

 على 
 ٥الســجن مــدة  

 سنوات
طلب نقل إلى سـجن  طـرة حتـى           سجن الفيوم

تتمكن أسرته من زيارته حيـث أن       
والدته سيدة مسنة  وهـى مقيمـة        

روضه بمحافظة القاهرة وال    بمنيل ال 
 تستطيع تحمل غناء ومشقة السفر 

أنور حمدي أنور    ٢٩
 عمارة

ــدة   ــجن لم  ٦الس
 سنوات

ــرج   ــجن الم س
 العمومي

طلب نقل إلى سجن مزرعـة طـرة        
لتتمكن أسرته من زيارته حيـث أن       
والدته سيدة مسنة وتتلقـى عـالج       

 تحمـل مشـقة     عكيماوي وال تستطي  
 وعناء الزيارة

ــ ٣٠ ــاني منص ور ه
 دسوقي محمود

بسجن ليمان برج    السجن المؤبد
 تالعرب الغر بانيا

طلب نقل إلى سجن طـرة لتـتمكن        
أسرته من زيارته حيث أنها مقيمـة       

 تحمـل   عبمحافظة حلوان وال تستطي   
 تكلفة السفر لزيارته

ــراهيم  ٣١ ــاجى إب ن
 السيد مرسى 

يقضى عقوبة السجن   
  سنوات٣لمدة 

ن الزقـازيق   طلب نقـل إلـى سـج       سجن برج العرب
العمومي لتتمكن أسرته من زيارتـه      
ألقامتها بمحافظة الشـرقية وعـدم      

 تمكنها من تحمل تكاليف الزيارة
 ٥الســجن مــدة   محمود خالد رجب ٣٢

 سنوات
ــجن وادي  ســ

 النطرون
طلب نقل إلى سجن طنطا حتى يكون       
بجانب شقيقه ولكي تتمكن األسـرة      

 من زيارتهما معا 
عمر عبده علـى     ٣٣

             حامد  
 

ــجن وادي  السجن المؤبد ســ
 النطرون

طلب نقل إلى سـجن ليمـان طـرة         
لتتمكن أسرته من زيارته  لكونهمـا       

 تجمل مشـقة وعنـاء      نال يستطيعا 
 السفر للزيارة

على عبده علـى     ٣٤
 حامد

ــدة  ــجن لم  ١٥الس
 عاما

ــجن وادي  ســ
 النطرون

طلب نقل إلى سـجن ليمـان طـرة         
رته  لكونهمـا    لتتمكن أسرته من زيا   

ال يستطعيوا تحمل مشـقة وعنـاء       
 السفر للزيارة

كمــال محمــد   ٣٥
 محمود على 

طلب نقل إلى سجن الى سجن القطا        سجن شبين الكوم السجن المؤبد
 لتتمكن أسرته من زيارته 

السجن لمدة خمـس     هاني أمير عوض ٣٦
 سنوات

ــجن وادي  ســ
 النطرون

طلب نقل إلى أقرب سـجن ألسـرته    
زيارته حيث أنها مقيمـه  لتتمكن من   

بعزبة النخل بمحافظة القـاهرة وال      
 تحمل تكلفة ومشقة زيارته     عتستطي

 بوادي النطرون 
أحمد وحيد عثمان    ٣٧

 سرى
ــا   السجن المؤبد ــجن القط س

 الجديد
طلب نقل لسجن طره وذلك لتستطيع      
أسرته زيارته حيث أن والدته سيدة      

 .مسنة
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 الطلب السجن  مدة العقوبة  االسم  م

سيد عبد التواب    ١

 عبد الصمد

 لقضائه أكثر   اإلفراج الشرطي  القطا السجن المؤبد

  عاما  ٢٠من 

رشا محمد أبـو     ٢

 الفتوح ناصف

اإلفراج الشرطي لقضائه أكثر     شبين الكوم  سنوات ٩

 من ثالثة أرباع المدة  

أنور حمدي أنور    ٣

 عمارة 

 فترة انتقالية مزرعة طرة  سنوات ٦
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 محل اإلقامة المهنة الجنسية االسم م

مسئول وحـدة    "هارب"لبناني  محمد قبالن.١
ــوق  دول الطـ

 حزب اهللاب

 لبنان

مســئول فــرع  لبناني محمد يوسف أحمد.٢
 مصر بحزب اهللا

 الجيزة

 العريش نقاش فلسطيني ناصر خليل معمر أبو عمر.٣

 العريش سائق فلسطيني نمر فهمي محمد.٤

 بورسعيد صاحب محل مصري إيهاب السيد محمد.٥

موظف بمكتـب    مصري أيمن مصطفى خليل.٦
الحديدي لتموين  

 السفن

 بورسعيد

 العريش ــــــــ فلسطيني نصار جبريل عبد اللطيف.٧

 حلوان تاجر مصري حسن السيد السيد.٨

 العريش عامل مصري عادل سلمان موسى.٩

موظــــــف  مصري محمد علي وفا عبد الحميد.١٠
ــفى  بمستشــ

 السالم الدولي

 الجيزة

 العريش سائق مصري مسلم إسماعيل مسلم.١١

 بورسعيد صياد مصري محمد عبد الفتاح مصطفى شلبي.١٢

 العريش عامل مصري إيهاب عبد الهادي محمد.١٣

 مدينة نصر تاجر مالبس سوداني خاطر عبد اهللا مختار النور.١٤
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 محل اإلقامة المهنة الجنسية االسم م

 الجيزة سائق مصري إبراهيم عصام سعد.١٥

 العريش عامل مصري هاني السيد مطلق.١٦

ــالح  مصري سعد عبد الرحمن محمد الشريف.١٧ ــي إص فن
 معدات

 بورسعيد

 بورسعيد سمسار مصري إيهاب أحمد أحمد حسن.١٨

 رفح ـــــ "هارب"مصري  سالم عايد حمدان.١٩

 ـــ ـــــ "هارب"مصري  مدحت حسان السيد.٢٠

 الجيزة سائق مصري شاهين محمد شاهين.٢١

 بوالق أبو العال مندوب شحن مصري حسين محمد حسين خليفة.٢٢

ــة  مصري سلمان كامل حمدان.٢٣ ــب بكلي طال
 الطب

 رفح

 غزة ـــــ يفلسطين نضال فتحي حسن.٢٤

 غزة عامل فلسطيني محمد رمضان عبد الرؤف.٢٥

 ـــ ـــــ "هارب"مصري  أحمد الحسيني حمدان.٢٦
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אאאאא٢٠٠٩
אא

عدد  رقم القضية م
 المتهمين

االنتماء 
 السياسي

تاريخ 
 التحقيق

 التهمة

ــوان  متهمين٦ ٢٠٠٩ لسنة ٦٦٠ .١  أخـــ
 مسلمون

االنضــمام لجماعــة  ٣٠/٩/٢٠٠٩
 محظورة

ــوان  محمد أحمد السيد ٢٠٠٩ لسنة ٣٧٠ .٢ أخـــ
 مسلمون

االنضــمام لجماعــة  ١٣/٥/٢٠٠٩
 محظورة

ــوان  أحمد السيد علي ٢٠٠٩ لسنة ٣٧١ .٣ أخـــ
 مسلمون

االنضــمام لجماعــة  ١٣/٥/٢٠٠٩
 محظورة

ــوان  حنفي محمود حمد ٢٠٠٩ لسنة ٣٧٢ .٤ أخـــ
 مسلمون

ام لجماعــة االنضــم ١٣/٥/٢٠٠٩
 محظورة

محمد عبد المنعم    ٢٠٠٩ لسنة ٧١٣ .٥
 كيكي

ــاد  الجهـــ
 اإلسالمي

التخطيط لتفجير عبوة    ١٥/١٠/٢٠٠١
ناسفة بميـدان بـاب     
، اللوق وسط القاهرة    

حيازة منشورات تابعة   
 لتنظيم الجهاد

ــوان  سيد ذكي سيد ٢٠٠٩ لسنة ٤١٣ .٦ إخـــ
 مسلمون

االنضــمام لجماعــة  ٢٦/٥/٢٠٠٩
 محظورة

محمد سيد عبـد     ٢٠٠٩  لسنة٤١٤ .٧
 الرحيم

ــوان  أخـــ
 مسلمون

االنضــمام لجماعــة  ١٣/٥/٢٠٠٩
 محظورة

محمد فتحي عبـد     ٢٠٠٩ لسنة ٤١٥ .٨
 الكريم

ــوان  أخـــ
 مسلمون

االنضــمام لجماعــة  ١٣/٥/٢٠٠٩
 محظورة

ــن   ٢٠٠٩ لسنة ٤١٦ .٩ ــد حس محم
 مكاوي

ــوان  أخـــ
 مسلمون

االنضــمام لجماعــة  ١٣/٥/٢٠٠٩
 محظورة

ــر ٢٠٠٩ لسنة ١٠.٤١٧ ــد إب اهيم أحم
 بيومي

ــوان  أخـــ
 مسلمون

االنضــمام لجماعــة  ١٣/٥/٢٠٠٩
 محظورة



אא١٨٩ א

عدد  رقم القضية م
 المتهمين

االنتماء 
 السياسي

تاريخ 
 التحقيق

 التهمة

سامية صالح عبد    ٢٠٠٩ لسنة ١١.٤١٨
 الفضيل

ــوان  أخـــ
 مسلمون

االنضــمام لجماعــة  ١٣/٥/٢٠٠٩
 محظورة

ــعبان   ٢٠٠٩ لسنة ١٢.٤١٩ ــور ش أن
 مرسي

ــوان  أخـــ
 مسلمون

االنضــمام لجماعــة  ١٣/٥/٢٠٠٩
 محظورة

ــف  ٢٠٠٩ لسنة ١٣.٤٢٠ ــد يوس محم
 حامد

ــوان  أخـــ
 مسلمون

االنضــمام لجماعــة  ١٣/٥/٢٠٠٩
 محظورة

أحمد محسن عبد    ٢٠٠٩ لسنة ١٤.٤٢١
 الرحمن

ــوان  أخـــ
 مسلمون

االنضــمام لجماعــة  ١٣/٥/٢٠٠٩
 محظورة

عاطف غربـاني    ٢٠٠٩ لسنة ١٥.٤٢٢
 رحيم

ــوان  أخـــ
 مسلمون

االنضــمام لجماعــة  ١٣/٥/٢٠٠٩
 محظورة

ــراهيم  ٢٠٠٩ لسنة ١٦.٤٢٣ ــن إب حس
 محمد طلبة

ــوان  أخـــ
 مسلمون

االنضــمام لجماعــة  ١٣/٥/٢٠٠٩
 محظورة

ــوان  سيد عمران محمد ٢٠٠٩ لسنة ١٧.٤٢٥ أخـــ
 مسلمون

االنضــمام لجماعــة  ١٣/٥/٢٠٠٩
 محظورة

ــوان  طه طه توفيق ٢٠٠٩ لسنة ١٨.٤٢٦ أخـــ
 مسلمون

االنضــمام لجماعــة  ١٣/٥/٢٠٠٩
 محظورة

شــعبان عــويس  ٢٠٠٩ لسنة ١٩.٤٢٧
 شعبان

ــوان  أخـــ
 مسلمون

االنضــمام لجماعــة  ١٣/٥/٢٠٠٩
 ورةمحظ

ــوان  ربيع سمير محمد ٢٠٠٩ لسنة ٢٠.٤٢٨ أخـــ
 مسلمون

االنضــمام لجماعــة  ١٣/٥/٢٠٠٩
 محظورة

محمــد علــي   ٢٠٠٩ لسنة ٢١.٤٢٩
 إسماعيل

ــوان  أخـــ
 مسلمون

االنضــمام لجماعــة  ١٣/٥/٢٠٠٩
 محظورة

ــوان  سمير عبد السميع ٢٠٠٩ لسنة ٢٢.٢٩٤ أخـــ
 مسلمون

االنضــمام لجماعــة  ٧/٦/٢٠٠٩
 محظورة

تنظــــــيم  متهما ٢١ ٢٠٠٩ لسنة ٢٣.٢٣٠
الجماعـــات 

 اإلسالمية

تنفيــذ تفجيــرات   ٥/٧/٢٠٠٩
عبوات ناسفة بميدان   

 الحسين

تنظيم جماعـة     متهما٢٥ ٢٠٠٩ لسنة ٢٤.٤٨٨
ــر  التكفيـــ

 والهجرة

االنضــمام لجماعــة  ٧/٦/٢٠٠٩
ــازة  ــورة وحي محظ
منشورات لتـرويج   
ــة  ــر الجماعـ فكـ

 المحظورة قانونيا

محمـــد فـــرج  ٢٠٠٩ لسنة ٢٥.١٢٣١
 إبراهيم

االنضــمام لجماعــة  ٢٤/٢/٢٠٠٩ سلفيتنظيم 
 محظورة

 

ــوان   متهمين٥ ٢٠٠٩ لسنة ٢٦.٦٠٣ إخـــ
 مسلمون

االنضــمام لجماعــة  ٢٠/٦/٢٠٠٩
 محظورة

/٢٤/١١ تنظيم شيعي حسن شحاتة ٢٠٠٩ لسنة ٢٧.٦٢٣
٢٠٠٩ 

االنضــمام لجماعــة 
 محظورة

ــوان   متهما١٣ ٢٠٠٩ لسنة ٢٨.٤٠٤ إخـــ
تنظيم ، مسلمون

دولي لإلخوان  
 المسلمين

لالنضــمام لجماعــة  ١٨/٥/٢٠٠٩
غســيل ، محظــورة 

 األموال

ــوان   متهمين١٠ ٢٠٠٩ لسنة ٢٩.٨٢٣ إخـــ
طلبة ، مسلمون

 جامعة حلوان

١٠/١١/
٢٠٠٩ 

االنضــمام لجماعــة 
 محظورة
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عدد  رقم القضية م
 المتهمين

االنتماء 
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אאאאאאאאא
אאאאאאא

٥K٪


٤. –א
١٣L٢L٢٠٠٩אאא

אאא٢٨א
אאאאאאאK

אאאW١٦L٢L٢٠٠٩אאאא
אאאאאאאאK



٥. א–א
١L٤L٢٠٠٩אאא

٢٠٠٤אאא
אאאKא

אאאK
אאאW٢٢L٤L٢٠٠٩אאאא

אאאאאאאא
א٥K٪



٦. א–א
٢٧L٤L٢٠٠٩אאא

אאאא
אאאא٨L٤L٢٠٠٢

٣٨٧٩٨אא
א١١K



אאא 

 
٢٨٢

אאאW٧L٥L٢٠٠٩אאאא
אאאאאאאא

א٥K٪


٧. א–א
٢٥L٤L٢٠٠٩אאא
א٢٠٠٠אא

אאא٣٣٦٢٥٤L٢L٢٠٠١
א٥٪K

אאאW٧L٥L٢٠٠٩אאאא
אאאאאאאא

א٥K٪


٨. –א
٣٠L٤L٢٠٠٩אאא

אאא
אK

אאאW٧L٥L٢٠٠٩אאא
אאאאאאאא

K


٩. א–אא
١٨L٤L٢٠٠٩אאא

١L٧L٢٠٠٤٥٪א
אאאאא

٣٥٪
אאאאא

אאאאאא
٤L١٢L٢٠٠٧אאא

אאאאאאא
א٦٧٩١אא٢٠٠٩

אאK



אא٢٨٣ א

אאאW٢١L٤L٢٠٠٩אאא
אאאאאאאאא

אאאאאאאK


١٠. –א
١٠L٢L٢٠٠٩אאאא

אאאK
٢٢L١٠L٢٠٠٨אאא١٠٣٠א

אאא
٢L١١L٢٠٠٨אא٢٠٣٩אא

אאאאא
אאאK

אאאW١٥L٢L٢٠٠٩אאא
אאאאאאאאא

אאאאאאK


١١. א–א
١L٢L٢٠٠٩אאא

٢٠٠٥אאאא
K٢١L٨L٢٠٠٨

אאאאאאא
א٢٣אL٨L٢٠٠٨א٦

אאאאא،
אאא

א١٩L٨L٢٠٠٨٢٨L٨L٢٠٠٨
٣١L٨L٢٠٠٨א

א
٢٠٠٨א١٥٨L٢٠٠٨

א٤א
K

אאאW١٦L٢L٢٠٠٩אאאא
אאאאאאאא

אאK




אאא 

 
٢٨٤

١٢. –א
٢٠L٤L٢٠٠٩אאא

אא
א٢٠٠٥א

אאאאא٢٠٠٣א
אאאאא

אאK
אאאW

٢٦L٤L٢٠٠٩אאאאאא
אאאאאאאאא

אאK


١٣. אא–א
٢٠L٤L٢٠٠٩אאא

אאאאא
אאא

אאאא
אאאאא١٣١٨א٥L٩L٢٠٠٧

אאאאK
אאאW٣L٤L٢٠٠٩אאאא

אאאאאאאאאאא
אK



١٤. –א
٢٠L٤L٢٠٠٩אאא

אאאאאא
אא١٢L١١L٢٠٠٧

אאאאא
א١٨١٠אאא

אא
אא

K



אא٢٨٥ א

אאאW٣٠L٤L٢٠٠٩אאאא
אאאאאאאאא

K


١٥. אא–
٢٠L٣L٢٠٠٩אאא

١L٥L١٩٨٧א١٥٢
٤L١٠L١٩٨٧אאאא

אאאאאא
٥٠٪אאא

אאאאאא
אאאאאא

א٧٥٪K
אאאW٢٩L٣L٢٠٠٩אאאא

אאאאאאאאK


١٦. א–א
١L٤L٢٠٠٩אא

אא٢٠٠٤א
אא٢٠٠٤L٢٠٠٥٢٠٠٩

אאא
K
אאאW١٢L٤L٢٠٠٩אאאא

אאאאאאאאK


١٧. אאא–א
٥L٣L٢٠٠٩אאא

١١L٣L٢٠٠٣אא
א٥٪אא

אא١١٨٤٤
١٦L٥L٢٠٠٤K

אאאW٢٩L٣L٢٠٠٩אאאא
אאאאאאאאאK





אאא 

 
٢٨٦

١٨. –א
١L٣L٢٠٠٩אאא

אא٢٥L١٢L٢٠٠٨א
אאאאא
א

אאא
אאא

אK
אאאW

٨L٣L٢٠٠٩אאאאאאא
אאאאK



١٩. –א
٢٠L٣L٢٠٠٩אאא

אאאא٣L٣L٢٠٠٩א
אאאאאאאאאא

אא
אאK

אאאW٢٩L٣L٢٠٠٩אאאא
אאאאאאאאאK



٢٠. א–٦
١٢L٤L٢٠٠٩אאא

אאאא
אא٢٠٠٠

K
אאאW٢٩٢١L٤L٢٠٠٩אאאא

אאאאאאאאK


٢١. א–א
١L٢L٢٠٠٩אאא

٣١L٧L٢٠٠٤אאאאא
אאאאא

٢٠٠٨אאא



אא٢٨٧ א

אKאא
אאK

אאאW
١٦L٢L٢٠٠٩אאאאאאא

אאאאאאא
K



٢٢. א–א
٢٠L٤L٢٠٠٩אאא

א١٧
٢٠٠٤אא

٢٢٤א٢٠٠٤אאאא
אא٢٨אL١L٢٠٠٧

אאא
אאאא

K
אאאW٢٦L٤L٢٠٠٩אאאאא

אאאאא
אאאK



٢٣. אא–א
١١L٥L٢٠٠٩אאא

٢٠L٩L١٩٩٨אאאאא
١٢L٢٠٠٨אא


אאK

אאאW١٨L٥L٢٠٠٩אאאא
אאאאאאאאא

אK


٢٤. אא–א
٢٤L٤L٢٠٠٩אאא

אא٧L٩L٢٠٠٢א
١٠L٤L٢٠٠٨א



אאא 

 
٢٨٨

אאאאא
٢١אL٤L٢٠٠٩Wא

אאאאאאאאא،
אאאאאאK

١٩L٣L٢٠٠٩אאאאא
אאאאאאאאK

אאאW
٤L٥L٢٠٠٩אאאאאא

אאאאאאאאאא
אאאאאאאא

אK


٢٥. א–א
٢٠L١L٢٠٠٩אאא

אאא٢٥}٨٧٪
אאאאא

אאאא
אאאאK

אאאW٢٥L١L٢٠٠٩אאאא
אאאאאאא

K


٢٦. א–א
١٠L٢L٢٠٠٩F١L٢L٢٠٠٩Eאאא

١٩٨٣١L٨L١٩٩٥
א

אאK
אאאW١٧L٢L٢٠٠٩אאאא

אאאאאאאא


٢٧. א–א
١L١L٢٠٠٩אאא

١٤L٦L١٩٩٥אK١L٦L٢٠٠٨
אא٩L٩L٢٠٠٨



אא٢٨٩ א

٧אא١٢٢٠٠٣
١٠٢٠٩L١١L٢٠٠٨

אאאאא٦
٦

K
אאאW١٠L١L٢٠٠٩אאא

אאאאאאאאאא
אK



٢٨. –א
٢٥L٣L٢٠٠٩אאאא

אאאאאאא
אאאאא
אאאאא

٢٢٠٠٩אאא
אאאאא
אאאא

אK
אאאW١٢L٤L٢٠٠٩אאא

אאאאאאאאאאא
אאאאאאאאאאאא

אK


٢٩. א–א
٨L٢L٢٠٠٩אאא

א١٥،אאא
אאאאאאא

אאאאK١L١L٢٠٠٥
אאאא

אאאאK
١٦L١L٢٠٠٥

אאאאאא
אאאאא
אאאK



אאא 

 
٢٩٠

אאאW٢٠L٢L٢٠٠٩אאאא
אאאאאאאאאאאK



٣٠. –א
١٣L٤L٢٠٠٩אאא

אאא٢٠٠٧אא
אא،אאא

٥L٦،א٥٥L٢L٢٠٠٨
אK

אאאW٢١L٤L٢٠٠٩אאאא
אאאאאאאא

٥K٪


٣١. אJא
١٥L٤L٢٠٠٩אאא

٦אאאא
٢٨L٧L١٩٩٩١٩٩١

אאא،٢٠٠٦אא
אאLאא

אאאאא
אLאאאאאא

אאא
אאK

אאאW٢٦L٤L٢٠٠٩אאא
אאאאאאאאא

אאאK


٣٢. אאאJא
٣L٤L٢٠٠٩אאא

١L٧L٢٠٠٤אאאאא١٣٠א
אאאא٣٠אL٣L٢٠٠٩

אאא
٢٠٠٧L٢٠٠٨אאאא



אא٢٩١ א

אא٢٥٠
אK

אאאW١٢L٥L٢٠٠٩אאא
אאאאאאאאאא

אאK


٣٣. –א
٢٠L٤L٢٠٠٩אאא

٦אא
٢٦L١٠L٢٠٠٨אאאאא

١٥٠K٢٥L٢L٢٠٠٩א
אאא١L١٢L٢٠٠٨א

אאאK
אאאW١٢L٥L٢٠٠٩אאא

אאאאאאאאאאא
אאK



٣٤. –א
١١L٥L٢٠٠٩אאא

א٢٠٠٢אא١٢٨
١٨L٩L٢٠٠٢אא

א
٥٪K

אאאW١٨L٥L٢٠٠٩אאאא
אאאאאאאאאאא

٥K٪


٣٥. –א
٣L٥L٢٠٠٩אאא

אאאא
א

אאא١٩٩٧،
١٢٢א٢٦L٩L٢٠٠١٢٠٠٣



אאא 

 
٢٩٢

אא٥٪١٢٠٥١
١L٩٧٧٦אאK

אאאW١٨L٥L٢٠٠٩אאא
אאאאאאאK



٣٦. Jא
١٥L٩L٢٠٠٩אאא

٢٢L٨L٢٠٠٩אאאא٢٢٧٧L٥٦٢٢٠٠٢א
٦א

אאK
אאאW٣٠L٩L٢٠٠٩אאא

אאאאאאאK


٣٧. Jא
٣٠L٤L٢٠٠٩אאא

אאאא
Kא

K
אאאW٧L٥L٢٠٠٩אאא

אאאאאאאאא
K



٣٨. אא–א
٢٩L٦L٢٠٠٩אאא

אא١אL١٠L٢٠٠٥،٢٠٠٩
אאאא

אK
אאאW٢٠L٧L٢٠٠٩אאא

אאאאאאא


٣٩. א–א
٢٥L٨L٢٠٠٩אאא

אא٢٠٠١א٢٠٠٢،
٢٠٠٣אאאא



אא٢٩٣ א

אא
K

אאאW٢L٩L٢٠٠٩אאאא
אאאאאאאאK



٤٠. אא–א
٤L١٠L٢٠٠٩אאא

אFאEא٥
١٤א

אאאא٤٥٩٥א
٢L٧L٢٠٠٩אאאא

אאאא٣٥אK
אאאא

אK
אאאW١١L١٠L٢٠٠٩אאאאא

אאאאאאאאא
אK



–אאאא .٤١


٥L٧L٢٠٠٩אאא
٢٠٠٢אאאאאא

אKאא
אאאאאא١٠٠١٥٠

אאאאK
אאאW١٢L٧L٢٠٠٩אא

אאאאאאא
אאאאאK



٤٢. –א
١٥L٦L٢٠٠٩אאא

אאאאאא
אאאאא٢٠٠٤א،

٥L١٢L٢٠٠٧אאאא



אאא 

 
٢٩٤

אאא
אאא٢٠٠٨א

אאאא
אאאא

אאאאאא
אאK

אאאW٣٠L٦L٢٠٠٩אאא
אאאאאאאאא

אאאאK


٤٣. א–א
١٥L٣L٢٠٠٩אאא

א٢٠٠٤אא
אא٢٠٠٥אאאאא٢٠٠٦

אאאא١٢٠٠٧
אאאK

אאאW٢٠L٣L٢٠٠٩אאא
אאאאאאאK

 

٤٤. א–א
١٥L٤L٢٠٠٩אאא٢٠

אאא
אאאאאK٢٣L٧L٢٠٠٧

א٢٠٠א
Kאא

אאאW٢٢L٤L٢٠٠٩אאא
אאאאאאאאא

אאאK
 

٤٥. אאJ
١L٤L٢٠٠٩אאא

אא٢٠٠٧
٢٩L١٠L٢٠٠٧אאאא

אאאK٢٠٠٨א



אא٢٩٥ א

אאא٢٠٠٨٤L١L٢٠٠٩
אא

٥L١L٢٠٠٩K
אאאW١٢L٤L٢٠٠٩אאאא

אאאאאאאאK


٤٦. א–א 
٢٠L٣L٢٠٠٩אאא

٢٠٠٨אאאא
אאא

אאאא،
אאאא

אאאאK
אאאW٢٩L٣L٢٠٠٩אאאא

אאאאאאאאK


٤٧. אאאאאאא
–א 

١L٢L٢٠٠٩אאא
אאאא٢٠٠٥אא

אאאאאאא
٢٠٠٥אאא

אאא٢٠٠٨אאK
אאאW١٦L٢L٢٠٠٩אאאא

אאאאאאאאאאא
אאאאאאK



٤٨. Jא 
٢٥L١L٢٠٠٩אאא

אאאאא
١٩٩٨אא

אK



אאא 

 
٢٩٦

אאאW١L٢L٢٠٠٩אאא
אאאאאאאאאאא

K


٤٩. א–א 
١٣L٨L٢٠٠٩אאא

٢٠٠٢
אאאא،

K
אאאW٢٠L٨L٢٠٠٩אאאא

אאאאאאאאא
אאאK



٥٠. א–א 
٢٥L٦L٢٠٠٩אאאא

٢٢אאאא٢٠٠٤אא
אא

אאK
אאאW٢L٧L٢٠٠٩אאאא

אאאאאאאא
K



٥١. א–א 
٣٠L٧L٢٠٠٩אאא

א٢٠٠٠אא
אא٣אא١٦٥

٢٠L٨L٢٠٠١א
K

אאאW١٧L٨L٢٠٠٩אאאא
אאאאאאאK



٥٢. –א 
٢٠L٧L٢٠٠٩אאא

א٢٠٠٧א٧٥L٢L٢٠٠٨



אא٢٩٧ א

אאא
אאא،א

K
אאאW٦L٨L٢٠٠٩אאאא

אאאאאאאK


٥٣. –א 
١٤L٢L٢٠٠٩אאא

אא٢٠٠٠אא
א٦٤٠٣١٣L٤L٢٠٠٤

K
אאאW٢٧L٢L٢٠٠٩אאאא

אאאאאאאא
K



٥٤. – 
١٥L٦L٢٠٠٩אאא

٢١L٣L٢٠٠٥אא
٢٧٧א٥٪א

אאאא
אK

אאאW٢١L٦L٢٠٠٩אאא
אאאאאאאאאK



٥٥. אא–א 
١٠L٢L٢٠٠٩אאא

٢٠٠١אא
אאא

אאאK
אאאW١٦L٢L٢٠٠٩אאאא
אאאאאאאא

K




אאא 

 
٢٩٨

٥٦. J 
١٤L٢L٢٠٠٩אאא

אא٢٠٠٠אא
א٦٤٠٣١٣L٤L٢٠٠٤

K
אאאW١٧L٢L٢٠٠٩אאאא

אאאאאאאא
K



א–אא .٥٧
٢٥L٧L٢٠٠٩אאא

٢٠٠١אאא
١אL٤L٢٠٠٩אאא

٢٥L٥L٢٠٠٩אא
אאאאאFאא

אא–אאEאאאא
אK

אאאW٢L٧L٢٠٠٩אאא
אאאאאאאא

אK


٥٨. אא–אא
١٢L٨L٢٠٠٩אאא

١٩٩٣א،٢٢L٣L٢٠٠٧
אא٦٣٢٠٠٧א،א١٠٥

١٥٢٤L٢L٢٠٠٨אאאאא
K

אאאW٢٠L٨L٢٠٠٩אאא
אאאאאאאאK



٥٩. אא–א
٢٠L١٠L٢٠٠٩אאא

אאאא١٩٩٩א٥٤٦L١١
١L٩L١٩٩٩א٦٠L١



אא٢٩٩ א

אאKאא
٤٤א٩٩١L١٢L٢א٤٣אאK

אאאW٥L١١L٢٠٠٩אאאא
אאאאאאאאאK



٦٠. אא–א
٢٠L١٠L٢٠٠٩אאא

אאא٢٠٠٤،אא
אא١٣٦

٢٦L١٠L٢٠٠٤א٥٪
אK

אאאW٥L١١L٢٠٠٩אאא
אאאאאאאאאאא

אK


٦١. אא–א
٢٠L١٠L٢٠٠٩אאא

א
אא٢٠٠٠א٢٢٥

٣٠L١٢L٢٠٠٤אK
אאאW٥L١١L٢٠٠٩אאא

אאאאאאאאאאא
אK



٦٢. א–א
٢٠L٨L٢٠٠٩אאא

١٩٩٥
אאאא

١٢٩١٠L٣L١٩٩٧אאא
א٤٩٨L٩٧אאאK

אאאW٣٠L٨L٢٠٠٩אאאא
אאאאאאאאאK





אאא 

 
٣٠٠

٦٣. א–א
٣L٥L٢٠٠٩אאא

١L١١L١٩٩٧א
א٣٠٢١٩L٥L١٩٩٠K

٢L١٢L٢٠٠٧א
אאאאא

٢٩L١١L٢٠٠٧٤L٩L٢٠٠٨אא٢٢L١٢L٢٠٠٨
אאאאא

אאאאא٦٠L٦
٣٦L٦אאאא

אאאK
אאאW٢٥L٥L٢٠٠٩אא

אאאאאאאא
אK



٦٤. אJא
١٠L٦L٢٠٠٩אאא

١٩٩٦٢٠٠٠
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المتواجدة  بالتقرير النوعي للمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان الصادر بشهر ديسـمبر لعـام              ) ١(

٢٠٠٩  
 ١٩٤٨الصادر عام اإلعالن العالمي لحقوق  : انظر في ذلك) ٢(
) ٢١ -د( ألـف    ٢٢٠٠بقرار الجمعية العامة    : اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام        ) ٣(

ينـاير  /  كـانون الثـاني    ٣:   تاريخ بدء النفاذ    ١٩٦٦ديسمبر  /  كانون األول  ١٦المؤرخ في   
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 الحق في الماء  : ١٥انظر التعليق العام رقم )٢(
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 في حكمهـا    –أهم المبادئ التي قررتها أحكام المحكمة الدستورية العليا في حماية حقوق اإلنسان               -1

 . ١٩٩٥ من ابريل سنة ١٥لمنعقدة في  ق دستورية بجلستها ا١٦ لسنة ٢٧ضية رقم الصادر في الق
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 منح القانون األحزاب السياسية الحالي حق الطعن علي قرار لجنة شئون األحـزاب للقضـاء                - 1

 .  من الدستور ٦٨اإلداري دون حقها في اللجوء  للقضاء الطبيعي وذلك بالمخالفة للمادة 
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القسم الثاني الحـق فـي تكـوين        / نوي للمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان      راجع التقرير الس   -١
   ٢٠٠٨  / ٤٣٥األحزاب والجمعيات والنقابات ص 

 ٣٨٢٧٥  في تنفيذ الحكم الصادر في الدعويين رقمـي           ٢٠٠٩ لسنة   ٢٩٦تم عمل إشكال رقم      -٢
ه  قضائية والمرفوع من قبل موسي مصطفي موسي بصـفت         ٦٢ لسنة   ١٢٢٧٨ ق ،    ٦٠لسنة  

بمحكمـة القضـاء    ) أ(رئيس الحزب  والدعوى مازالت متدوالة أمام الدائرة األولـي أفـراد             
  . ٢٠١٠ يناير ١٢اإلداري والمؤجلة لجلسة 
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وقف تنفيذ بمجلس الدولة والمؤجلـة      ) / أ(الدعوى ما زالت متداولة أمام الدائرة األولي أفراد          -١
 .  للحكم والتي لم تحسم بعد  ٢٦/١/٢٠١٠لجلسة 

 ألزمت محكمة القضاء اإلداري رئيس لجنة شـئون األحـزاب      ٢٠٠٩في غضون شهر يوليو      -٢
 ٢٠٠٦-٢٠٠٥ بصرف الدعم السنوي المستحق لحزب العدالة االجتماعيـة عـن عـام              السياسية

 لسـنة   ١٧٧ من قانون األحزاب السياسية المعدل بالقانون رقـم          ١٨مستندة علي ذلك لنص المادة      
 تقدم الدولة دعما ماديا سنويا لألحزاب السياسـية تـدرج اعتماداتـه              والتي تنص على أن    ٢٠٠٥

بموازنة مجلس الشورى وأشارت الي أن وجود نزاع علي رئاسة الحزب ال يعني حرمانـه مـن                 
 . الدعم 
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 لجنـة شـئون     –أحـزاب سياسـية     ( من المستقر عليه بقضاء المحكمة اإلدارية العليا انه         "  -١

 عدم جواز تدخلها في اختيار رئاسـة الحـزب          –لمقرر قانوناً    حدود اختصاصها ا   –األحزاب  
....  بنظام األحزاب السياسـية والمعـدل        ١٩٧٧ لسنة   ٤٠ من القانون رقم     ١٠،٨،١٧المواد  

ويتحدد نطاق اختصاص هذه اللجنة في ضوء األصل العام المستمد من الدستور وهو حريـة               
م للمصريين وتنحصر مهمة اللجنة في بحث تكوين األحزاب السياسية باعتباره حقا دستوريا عا     

أوراق الحزب تحت التأسيس والتأكد من توافر الشروط التي تطلبها المشرع وهي سلطة مقيدة              
 من الطعـن رقـم      ٢الفقرة رقم   . ( بنص الدستور والقانون لتعلقها بالحقوق والحريات العامة        

  ) . ١زء رقم  ج١٠٤٣ صفحة ١/١٩٩٥ /٢٩ جلسة ٤٠ ق مكتب فني ٣٩ لسنة ٢٥٣٦
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 القسم الثاني الحق    ٤٣٧ص   / ٢٠٠٨انظر التقرير السنوي للمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان         -١

 . في تكوين األحزاب والجمعيات والنقابات 
القسم الثاني الحق في تكوين      / ٢٠٠٨انظر التقرير السنوي للمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان         -٢

  . ٤٣٦األحزاب والجمعيات والنقابات ص 
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الحق في تكوين األحـزاب      / ٢٠٠٨انظر التقرير السنوي للمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان         -١

  . ٤٣٨والجمعيات والنقابات ص 
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على  "أحد دون رضاه الحر   =

يجوز توقيف أحد أو اع
القانون 

شخصـه          " ٩المادة  .  وال .  لكل فرد حق في الحرية وفى األمان 
وال يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص عليها          . تقاله تعسفا     
ومن حق كـل    . ناس جميعا سواء أمام القضاء    ال"١٤المادة  . وطبقا لإلجراء المقرر فيه    

ائية ت حقوقه والتزاماته ف ة
نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة 

بدأت   لديمقراطهاب عبر تعزيز ا       (
 ، وبدعم من االتحاد األ٢٠٠٩ستمر حتى مايو ا و٢٠٠٧راير 

ي أية دعوى مدنية،                 
مستقلة حياديـة، منشـأة                

وجه إليه أو في فرد، لدى الفصل في أي تهمة جز
أن تكون قضيته محل 

 ". بحكم القانون
يذكر أن مرصد مكافحة) ٢

في شهر فب
المنظمة المصرية نشـاطه    قدية   اإلر

 .وروبي
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أخر تقرير  هيئة المعاهدة

قدم ون ظر فيه

أخر مالحظة 

 ختامية

 حالة اإلبالغ رد المتابعة

لجنة القضاء على التمييز 
 العنصري 

س أغسط ٢٠٠٠
٢٠٠١ 

تأخر تقديم التقرير منذ     
السابع عشر والثـامن    

 ٢٠٠٤عشر منذ عام 
لجنة الحقوق االقتصـادية    

 واالجتماعية والثقافية 
تأخر تقـديم التقـارير       ٢٠٠٠مايو ٠٠٧ ٢

الثاني إلى الرابع منـذ     
 ٢٠٠٥عام 

اللجنة المعنيـة بحقـوق     
 اإلنسان 

ــوبر ٠٠١ ٢ أكتــ
٢٠٠٢ 

 ٢٠٠٣نوفمبر  
/ وتشرين األول   

 ٢٠٠٤أكتوبر 

تأخر تقـديم التقريـر     
 ٢٠٠٤الرابع منذ عام 

اللجنة المعنيـة للقضـاء     
 على التمييز ضد المرأة 

ــر   - ٢٠٠١يناير ٠٠٠ ٢ ــي التقري ــم تلق ت
السادس والسابع فـي    

 ٢٠٠٨فبراير 
ــوفمبر ٠٠١ ٢ لجنة مناهضة التعذيب  نــ

٢٠٠٢ 
تأخر تقـديم التقريـر      -

الخامس منـذ يونيـه     
٢٠٠٤ 

 
تم تلقي التقرير الثالث     - ٢٠٠١يناير ٩٩٨  ١لجنة حقو لطفل ق ا

ــام  ــي ع ــع ف والراب
٢٠٠٨ 

 
ــاري  ــول االختي البروتوك
التفاقيــة حقــوق الطفــل 
المتعلق بإشراك األطفـال    

في النزاعات المسلحة  

تأخر تقـديم التقريـر      - - -
ــارس   ــذ م األول من

٢٠٠٩ 

ــاري  ــول االختي البروتوك
التفاقيــة حقــوق الطفــل 

ألطفــال متعلــق ببيــع ا ال
وبغاء األطفال واسـتغالل    
ــواد   ــي الم ــال ف األطف

 .اإلباحية

تأخر تقـديم التقريـر      - - -
األول منــذ أغســطس 

٢٠٠٤ 

معنيـة بحمايـة       الاللجنة
ــال  ــع العم ــوق جمي حق
 المهاجرين وأفراد أسرهم 

تأخر تقـديم التقريـر      - ٢٠٠٧أبريل  ٢٠٠٦
ــه  ــذ يولي ــاني من الث

٢٠٠٩ 
لجنة حقـوق األشـخاص     

 ةذوي اإلعاق
يحل تقـديم التقريـر      - - -

 ٢٠١٠األول في مايو 



אא٤٦١ א

F٢Eאאאאא
 ال وجهت دعوة دائمة

أخر الزيارات أو تقارير 
 البعثات 

المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقـوق اإلنسـان فـي           
  )٢٠٠٩ أبريل ٢١-١٧( سياق مكافحة اإلرهاب 

 المعنية بمسألة التزامـات حقـوق اإلنسـان         الخبرة المستقلة 
المتعلقة بالحصول على ميـاه الشـرب المأمونـة وخـدمات           

 )٢٠٠٩ يونيه ٢٨- ٢١( الصرف الصحي 
الزيارات الموافق عليها من 

 حيث المبدأ 
- 

الزيارات المطلوبة التـي لـم      
 يتفق عليها بعد 

 المقرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين المقـررة       
طلبـت  ( الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان        

؛  ) ٢٠٠٨ ووجهت رسالة تذكير فـي عـام         ٢٠٠٣في عام   
طلبت في عام   ( المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد        

؛ المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من         ) ٢٠٠٥
ية أو المهنية   ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسان      

؛ المعني بحاالت اإلعدام     )٢٠٠٧ و   ١٩٩٦طلبت في عامي    ( 
طلبت في عام   (خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفيا        

طلبـت  ( ؛ المقرر الخاص المعني بمسألة بيع األطفال        )٢٠٠٨
؛ المقرر الخاص المعني بتعزيـز وحمايـة         ") ٢٠٠٩في عام   

طلبت فـي عـام     ( اب  حقوق اإلنسان في سياق مكافحة اإلره     
٢٠٠٩ ( 

التعاون أثناء  / تيسير البعثات   
 البعثات 

شكر كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحمايـة حقـوق           
اإلنسان في سياق مكافحة اإلرهـاب ، والخبيـرة المسـتقلة           
المعنية بمسألة التزامات حقوق اإلنسان المتعلقـة بالحصـول         

لصـحي ،   على مياه الشرب المأمونـة وخـدمات الصـرف ا         
 الحكومة المصرية على تعاونها معها أثناء زيارتيهما 

 - متابعة الزيارات 
الردود على رسـائل االدعـاء      

 والنداءان العاجلة 
ــتبيانات  ــى االس ــردود عل ال

 المتعلقة بالقضايا المواضيعية 

 بالغاً تتعلق ٥٦في الفترة موضوع االستعراض ، أرسل 
 امرأة ، وقد ردت ١٧ملت بجملة أمور ، منها فئات معينة ، ش

 في المائه من ٤٦,٤ بالغا ، أي ما يمثل ٢٦الحكومة على 
 البالغات المرسلة 

 استبيانا أرسلها ١٦ استبيانات من أصل ٤ردت مصر على  
المكلفون بواليات بموجب اإلجراءات الخاصة ، وذلك قبل 

 انقضاء المهلة المحددة 
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 العددنوع  الشكوى م

٦ شكاوى الحفظ  ١١٥
٣٨١٢ قوق اقتصادية واجتماعية شكاوى ح ٢
 ١٠٠ لخارجشكاوى مصريين با ٣
  ١١٣ شكاوى االحتجاز٤
 ١٦٠ شكاوى اعتقال ٥
 ٥٣٠ شكاوى معاملة سجناء ٦
 ٦٣ شكاوى تعذيب ٧
 ٣٢ شكاوى حرية رأي وتعبير ٨
 ٢١٥ شكاوى اضطهاد ٩
 شكاوى اختفاء ٢٠ ١٠
 شكاوى إضراب ١٧٣ ١١
 وفاة ١٤ ١٢
 عقاب جماعي ١٠ ١٣
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 م العدد نوع الشكوى

 ١٠٢ اعتصام  ١٤
 ٥٥٠٠ المجموع  ١٥



٢Wאאאא
א٢٠٠٩

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

الحفظ  حقوق

اقتصادية

واجتماعية

مصريين

بالخارج

احتجاز اعتقال معاملة

سجناء

تعذيب ى حرية را

وتعبير

اضطهاد اختفاء إضراب وفاة عقاب

جماعي

اعتصام  المجموع

عدد الحاالت 



אאאאאאא
אא،אאאאאא

אKאא
אאאאW

١K אאאא
אאאK 

٢K אאאא
אאאאאא،

אאאאא
אאK 

٣K אאא 
٤K אאאאאא

א
٥K א 



אאK 
אאאK



אא٤٦٩ א

٣ W 
٢٠٠٩אאאK



 א אא

 العدد م الجهة
 ٥٣٠ "الحفظ المؤقت " مرسالت خطاب معلومات  ١
 ٥٠٠ مراسالت النائب العام ٢
 وزير الـداخلية ٤٢٠مرسالت  ٣
 ر أمن ٧٠مراسالت مدي ٤
 ٢١٤ مرسالت مصلحة السجون ٥
 ١٧٧ مرسالت وزير الخارجية والسفارات ٦
 ٢١٥٤ مرسالت وزارت وهيئات ومصالح حكومية ٧

 ٣١٨٨ المجموع 
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تاريخ ورود  الجهة م
 الرد للمنظمة

 مضمون الرد

وزارة   .١
التضــامن 
 عي

٢٥/١٢/٢٠٠٨ 
عادل /ذكور     

االجتما

وزارة المالية  (أفاد الرد بأنه تمت مخاطبة الجهة المسئولة        
وجارى اتخاذ الالزم في شكوى الم) والتأمينات

 .دذكى أحمد سع

٢.  
 

وزارة  ٥/١/٢٠٠٩
الخارجية

أنيس محمد عبد الكـريم قـد تـم         / أفاد الرد بأن المواطن   
اإلفراج عنه بعد تدخل القنصلية المصـرية فـي الكويـت           
وتقدم بالشكر للقنصلية لتدخلها لإلفراج عنه كمـا طلـب          
حمايته من جانب أحد المواطنين اإليرانيين دائم التعـرض         

ا المواطن وأخذ التعهـد     له بالتهديد وتم تحرير محضر لهذ     
 .الالزم عليه بعدم التعرض للمواطن المصري

وزارة   .٣
ــاء  الكهرب

 

٦/١/٢٠٠٩ 
هندسة الستامونى وهى ال تبعد عن محل          

والطاقة

محمد مخيمر الشربينى تـم نقلـه       /نأفاد الرد بأن المواط   
 العمل إلى حلصال

 كيلو متر وبالتالي فتضرر المذكور مـن        ١٧إقامته سوى   
 .ة غير حقيقيبعد المساف

ع   .٤
ــي  ـ
 
ــلحة  المس

٦/١/٢٠٠٩ 

المركزة اية        

 .ما

المجمــ
الطب

للقـــوات

ــوبري  بك
 القبة

ناجى / أفاد الرد أنه بالنسبة لشكوى أسرة المالزم متقاعد       
حسن رمضان،والتي تضرر فيهـا أسـرته مـن محـاول           
إخراجه من العناية المركزة بـالمجمع دون أن يسـتكمل          

عالجه ،فإنه المذكور مازال يتلقى العالج بالرع
لقسم أمراض المخ واألعصاب بالمجمع نتيجـة إلصـابته         
بجلطة بالمخ، وأفاد بأنه قد تم إبالغ أسرة المـذكور أنـه            
سيمكث فترة غير محددة بالرعاية المركزة لحين تحسـن         

 إلى القسم الداخلي بعد ذلك وأنه ال يمكـن أن           هحالته ونقل 
تما التأكد من شفائه ديغادر العناية المركزة إال بع

وزارة   .٥
ــكان  اإلس
والمرافق 

ــة  والتنمي
 العمرانية

ن أجـل           

 درب  ٢٧أفاد الرد بأنه وبالنسبة لشكوى سكان العقار رقم          ١٢/١/٢٠٠٩
محافظـة القـاهرة والتـي      -القلعـة -الحطابة-الصهريج

يتضررون فيها من عدم تخصيص وحدات سكنية لهم بعد         
هدم العقار نظرا لما يمثله من خطورة داهمة، قـد تمـت            

طبة محافظة القاهرة والتي أفادت بأنه قد تمت مخاطبة         مخا
السيد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربيـة مـ

تخصيص وحدات سكنية للمذكورين وفى انتظار تخصيص       
 .الوحدات لتسكين المذكورين

٦.  
ميـــة 

١٢/١/٢٠٠٩ 

 أكتوبر وتـم  ٦شين بمحافظة    
نقلها على الرغم من بعد المسافة،فإن المـذكورة تقـدمت          
باستقالتها من العمل بمشروع المحاجر بالمحافظـة مـن         

 وقد قبلت إدارة المشروع استقالتها      ٣٠/١١/٢٠٠٨تاريخ  
 .وبالتالي أصبحت الشكوى المحل لها

 

وزارة 
التن

 المحلية

 مريم إدوارد رزق  / أفاد الرد أنه بالنسبة لشكوى المواطنة     
والتي تضرر فيها من نقلها إلى إدارة مشروع المحـاجر          

 أكتوبر وكانت تعمل مشرفة إدارية بمشـروع        ٦بمحافظة  
المحاجر بمجلس مدينة البدر



אאא 

 
٤٧٢

تاريخ ورود  الجهة م
 الرد للمنظمة

 مضمون الرد

وزارة   .٧
التربيـــة 

 والتعليم

زينب السيد عبـد    / أفاد الرد بأنه بالنسبة لطلب المواطنة      ١٨/١/٢٠٠٩
 محافظة شمال سيناء إلى محافظة كفـر        نالعزيز لنقلها م  

 تمضيتها  الشيخ،فإنه ال يمكن نقل المذكورة نظرا الشتراط      
 سنوات من العمل الفعلي بالمحافظة قبل النقل وهو ما          ١٠

 .٢٠٠٤ عليها ألنها من المعينين عامقال ينطب

٨.  
ــاء  الكهرب

 والطاقة

١٨/١/٢٠٠٩ 

ة غيـر        

          
ـ     الالحقة أو خصما من استثما      ترات المحافظة إذا ما رغب

 .المحافظة في ذلك

أفاد الرد بأنه بالنسبة لشكوى أهالي ترعة الجناح الممتدة         وزارة 
من عزبة عبد اهللا الجبار التابعة لقرية الجالء مركز كـوم           

فظة البحيرة والتي يتضررون فيها مـن عـدم         حمادة محا 
توصيل التيار الكهربائي لهم،فإن المنطقة المذكور

مدرجة ضمن ترشيحات المحافظة بخطة كهربـة التوابـع         
 ويمكن النظر في هذا األمـر       ٢٠٠٨/٢٠٠٩للعام المالي   

عند ترشيحها بمعرفة المحافظة في إحدى خطـط الهيئـة

٩.  

ح 
 األراضي

 

نهايـات التـرع والمسـاقي             

وزارة 
ــة  الزراع
واستصال

أفاد الرد بأنه بشأن شكوى أهالي مزرعة التضحية فـرع          ١٨/١/٢٠٠٩
البحيـرة مـن عـدم      - ري الثورة مركز أبو المطامير     ١٦

 الري ألراضيهم فإنه قد تـم إعطـاء لتـرع           هوصول ميا 
ة الري والزراعة القائمة    المناسيب المناسبة في حينه وحال    

جيدة والميـاه تصـل إلـى 
 .الخصوصية حيث تم إعطاء التعويض الالزم

ــة .١٠ محافظ
 مطروح

عماد السيد أدم محمد    /نأفاد الرد أنه بشأن شكوى المواط      ١٨/١/٢٠٠٩
والذي يتضرر من عدم حصـوله علـى وحـدة سـكنية            

لى وحدة سـكنية    فالمذكور لم يتقدم بأي طلب للحصول ع      
وعليه التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بالديوان العـام         

 .التخاذ اإلجراءات الالزمة حيال شكوى المذكور

وزارة .١١
كان 

 
 العمرانية

السـيد أدم      ١٨/١/٢٠٠٩
ــ اإلس

والمرافق 
ــة والتنمي

عمـاد  / نأفاد الرد أنه بشأن شكوى المـواط      
ية محمد والذي يتضرر من عدم حصوله على وحدة سـكن         

فإنه قد تمت مخاطبة محافظة مطروح والتي أفـادت بـأن        
المذكور لم يتقدم بأي طلب للحصول على وحـدة سـكنية           
وعليه التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بالديوان العـام         

 .التخاذ اإلجراءات الالزمة حيال شكوى المذكور

وزارة .١٢
ــة  الزراع
واستصال

ح 
 لـه أن     األراضي

 شكوى العاملين على حسـاب جـارى        أفاد الرد أنه بشأن    ٢٢/١/٢٠٠٩
الجمعيات لإلصالح الزراعي بمنطقـة الطاعنـة التابعـة         
لمديرية قنا بخصوص طلبهم حافز والبدل النقـدي أسـوة          

 العاملين على حساب جارى جمعيـات       ءبزمالئهم،فإن هؤال 
زولكل قطاع ميزاته وال يجو    )قطاع خاص (يعدون  

 .يطالب بميزة القطاع األخر

ــس.١٣  المجل
القــومي 
 لحقـــوق
 اإلنسان

٢٦/١/٢٠٠٩ 

يها،كما أكدت السلطات األردنية       

 مـدير الشـبكة     دجمال عي / أفاد الرد أنه بشأن منع السيد     
 حقوق اإلنسان من دخـول األردن فـإن   تالعربية لمعلوما 

وزارة الخارجية أفادتهم بأن السلطات األردنية أوضحت أن        
المواطن المذكور منع من دخول أراضيها جاء في إطـار          

لسماح أو عدم السماح لرعايا     ممارستها لحق سيادي في ا    
الدول األخرى بدخول أراض



אא٤٧٣ א

تاريخ ورود  الجهة م
 الرد للمنظمة

 مضمون الرد

أنها لم تسئ معاملة المذكور أو تقم بحجزه فـي المطـار            
لعدم وجود مكان احتجاز بالمطار،كما لم تتطلب منـه أي          

 .رشوة إلدخاله

١٤.
 

ـ  ١٩/١/٢٠٠٩ ي بكـر  س
والتي يتضرر فيها من وجود عامود إنارة بجانب مسـكنه          

وزارة 
ــاء الكهرب
 والطاقة

نصر سنو / واطنأفاد الرد أنه بشأن شكوى الم     

يسبب ماس كهربائي،فإنه تمت معاينة العمود وتبين وجود        
ماس كهربي،كما تم االستفسار من الشاكي وأكد تضـرره         
من عدم تغيير موصالت الجهد المنخفض العارية بـأخرى         

 .ةمعزولة،وقد تم تغيير الموصالت بأخرى معزول

وزارة .١٥
ــكان  اإلس
ق 

 

٢٩/١/٢٠٠٩ 

والمراف
ــة  والتنمي
العمرانية

حسين سـعد السـيد     / أفاد الرد أنه بشأن شكوى المواطن     
بشأن التضرر من عدم حصوله على وحدة سـكنية فـإن           

 .محافظة القاهرة هي الجهة الوحيدة المنوط بها التسكين

وزارة .١٦
التضــامن 
 االجتماعي

١/٢/٢٠٠٩ 

 .قة عليها

توحيده حسن علـى    / ةكوى المواطن أفاد الرد أنه بشأن ش    
حسن والتي تلتمس فيها الموافقة على حصـولها علـى          
معاش ضماني فإنه بالبحث الميداني تبـين أن المواطنـة          
غير مستحقة ألي من الخدمات الضمانية نظرا لزيادة دخل         

الزوج الملزم بالنف

وزارة .١٧
الصـــحة 
 والسكان

محمد حمادة عبد   / وى أسرة الطفل  أفاد الرد بأنه بشأن شك     ١٠/٢/٢٠٠٩
اهللا ضد التقصير في أداء الخدمات الطبية بمستشفى زفتي         
العام وحميات طنطا،فإنه قد تم تشكيل لجنة للتحقيق فـي          
الواقعة وتبين أن التقصير جاء مـن أخصـائي األطفـال           
بمستشفى المواساة الخاص بطنطـا ولـيس مـن أحـد            

حالة األخصـائي   تمت إ     المستشفيات الحكومية وبناء عيه 
 .إلى لجنة آداب المهنة بنقابة األطباء بالقاهرة

وزارة .١٨
ة الصـــح
 والسكان

حنفي عزت محمد مـن     / أفاد الرد أنه بشأن شكوى المواطن      ١١/٢/٢٠٠٩
شريف عمرو خـالل    /تعرضه لإلهمال الطبي من قبل الدكتور     

أثناء إجراؤه عملية جراحية له لتصحيح عظام اليد والعصـب          
 تمت إحالة كافة األوراق إلى النيابة العامة والطب         الزندى، وقد 

 .الشرعي إلبداء الرأي فيه،وبالتالي فاألمر محل التحقيق

وزارة .١٩
وى 
ــة 
 والهجرة

صبحي محمـد     ١٥/٢/٢٠٠٩
ــ القـ
العاملـ

هاني / أفاد الرد أنه بشأن شكوى المواطن     
والذي يلتمس توفير فرصة عمل له مناسبة إلعاقته ضمن         

انونا،فإنه قد تمـت مخاطبـة مـدير        المقررة ق % ٥نسبة  
مديرية القوى العاملة والهجرة بـالجيزة لسـرعة اتخـاذ          

 .الالزم حيال توفير فرصة عمل مناسبة للمذكور

وزارة .٢٠
ــوى  القـ
العاملـــة 
 والهجرة

٢٢/٢/٢٠٠٩ 

 القوى العاملة والهجرة بالدقهلية لسـرعة بحـث         
موضوع واتخاذ الالزم،وكذا إعادة ترشيحه للعمل بإحدى       

 .رص المناسبة إلعاقته

تامر عبد الملك محمد    / أفاد الرد أنه بشأن شكوى المواطن     
سـلمه  نصر وهو من ذوى االحتياجات الخاصة من عدم ت        

العمل المرشح له بمشروع الصرف الصـحي بـالبرامون         
مـدير  / السـيد بمحافظة الدقهلية،فإنه قد تمت مخاطبـة       

مديرية
ال
الف



אאא 

 
٤٧٤

تاريخ ورود  الجهة م
 الرد للمنظمة

 مضمون الرد

وزارة .٢١
ــكان  اإلس
والمرافق 
ــة  والتنمي
 العمرانية

حميدة عبد القـادر    / أفاد الرد أنه بشأن شكوى المواطنة        ٢٦/٢/٢٠٠٩
 وحدة سكنية مناسـب     رخليل بشأن تضررها من عدم توفي     

لها ولظروفها المالية واالجتماعية ،فإنه قد تمت مخاطبـة         
 .محافظة المنيا من أجل بحث األمر ودراسته

ارة .٢٢

سـلطات         

ــف سـ
دولــــة 
الكويـــت 

 بالقاهرة

أنيس محمد  /  الرد أنه بشأن شكوى المواطن المصري      أفاد ١٠/٣/٢٠٠٩
 بشكوى  دعبد الكريم فإنه ببحث الموضوع تبين أن ما ور        

المذكور عار تماما عن الصحة، وأن المذكور لم يتم ضربه        
 أية قضايا ملفقة له بتهمة حيازة مخـدرات وأن          دوال توج 

جميع اإلجراءات التي اتخذت ضده كانت تنفيذا ل
 .التهامه في  قضية خيانة أمانة أقامها ضده كفيلهالتنفيذ 

وزارة .٢٣
ــاء  الكهرب

 والطاقة

١٢/٣/٢٠٠٩ 

 العـزبتين ،وسـيتم         

أفاد الرد أنه بشان شكوى أهالي عزبتي السباعي خطـاب          
محافظـة كفـر الشـيخ والتـي        -مركز دسوق -والطويل

يتضررون فيها من تهالك الشبكة الكهربائية بالعزبتين،فإن       
زبتين يتم تغذيتهما بمحول    شركة شمال الدلتا أفادت بأن الع     

،وصدر أمر تنفيذي بـإحالل     %٧٩أ بحمل   .ف.ك.٥٠سعة  
وتجديد شبكة الجهد المنخفض لهاتين

االنتهاء من األعمال في نهاية الربع الرابع للعام المـالي          
٢٠٠٨/٢٠٠٩. 

٢٤.
التربيـــة 

 والتعليم

١٢/٣/٢٠٠٩ 

م في جميـع المراحـل           

 ميماء رفعت سـال   ش/ أفاد الرد أنه بشأن شكوى المواطنة       وزارة 
حسن والتي تطلب فيها منحها فرصة عمل ،فإنـه تعـذر           

 ٢٠٠٨/٢٠٠٩توفير فرصة عمل للمذكورة هـذا العـام         
وذلك لوجود فائض في مادة العلو

التعليمية على مستوى اإلدارات التعليمية المختلفة التابعة       
 .لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة

٢٥.
يـــة الترب

 والتعليم

١٢/٣/٢٠٠٩ 

رية التربية      

عمال المدارس صديقة الفتيات    / أفاد الرد أنه بشأن شكوى    وزارة 
ــة   ــوط التعليمي ــدارس إدارة منفل والفصــل الواحــد بم

بأسيوط،والذين يلتمسون فيها تثبيتهم،فإن مدي
والتعليم بمحافظة أسيوط تقوم بيانات وملفات جميع العمال        

م واإلدارة بمحافظـة    وستقوم بإرسالها لمديريـة التنظـي     
 سـنوات   ٣أسيوط للدراسة والنظر في تثبيت مـن أتـم          

 .٢٠٠٠ لسنة ٥متصلة طبقا للقانون رقم 

وزارة .٢٦
 البيئة

١٢/٣/٢٠٠٩ 

ت اللجنة بالتنبيـه علـى          

إبراهيم على يـونس    / أفاد الرد أنه بشأن شكوى المواطن     
والتي يتضرر فيها من وجود حظيرة مواشي بجوار منزله         

،فإنه قد تم تشكيل لجنة     مما يؤدى النبعاث الروائح الكريهة    
قامت ببحث األمر ودراسته وقام

المشكو في حقه بعدم تشوين مخلفات الحظيـرة والقيـام          
بفردها أوال بأول على أرضه المالصقة للحظيرة،كمـا تـم          
التنبيه على السادة المسئولين بالوحدة المحلية باتخاذ كافة        

و في حقه في حال مخالفته      اإلجراءات القانونية ضد المشك   
 .ذلك
 
 



אא٤٧٥ א

تاريخ ورود  الجهة م
 الرد للمنظمة

 مضمون الرد

وزارة .٢٧
ــوى  القـ
ة العاملـــ
 والهجرة

عيد حسين كامل عيد    / أفاد الرد أنه بشأن شكوى المواطن     ١٥/٣/٢٠٠٩ 
والذي يلتمس توفير فرصة عمل له مناسبة إلعاقته ضمن         

المقررة قانونا،فإنه قد تمـت مخاطبـة مـدير         % ٥نسبة  
سرعة اتخاذ الالزم   مديرية القوى العاملة والهجرة بالمنيا ل     
 .حيال توفير فرصة عمل مناسبة للمذكور

وزارة .٢٨
ــوى  القـ
ــة 

١٥/٣/٢٠٠٩ 
فرصة عمل له مناسبة إلعاقته ضمن         

العاملـ
 والهجرة

أحمد سامي البغدادي   / أفاد الرد أنه بشأن شكوى المواطن     
والذي يلتمس توفير 

المقررة قانونا،فإنه قد تمـت مخاطبـة مـدير         % ٥نسبة  
لعاملة والهجرة بالدقهلية لسـرعة اتخـاذ       مديرية القوى ا  

 .الالزم حيال توفير فرصة عمل مناسبة للمذكور

وزارة .٢٩
من 

د     ٢٢/٣/٢٠٠٩

وع قائم ويدر     

التضــا
 االجتماعي

عبد المنعم أحمد محم/ أفاد الرد أنه وبشأن شكوى المواطن     
والذي يلتمس فيها الحصول على معاش اسـتثنائي وببحـث          

اسـتثنائي لـه    الموضوع تبين أنه تم عمل استمارة معـاش         
 وحصلت األسرة على مشروع أسـر       ١٢/٨/٢٠٠٨بتاريخ  

 جنيه والمشر١٠٠٠منتجة تربية أغنام بمبلغ     
 ٧٠دخل على األسرة وقد تم صرف مساعدة مالية قيمتهـا           

 .جنيه من مؤسسة التكافل اإلجتماعى

٣٠.
 
 اإلجتماعى

٢٥/٣/٢٠٠٩ 

ة الصعبة، فإنه قد تمـت مخاطبـة          

وزارة 
التضــامن

فريدة عبد الصـمد    / اطنةأفاد الرد أنه وبشأن شكوى المو     
محمود والذي تلتمس فيها الحصول على معاش ضـماني         

نظراً لظروفها المعيشي
مديرية التضامن اإلجتماعى بالجيزة وذلك التخـاذ الـالزم      
نحو الدراسة الميدانية للحالة في ضوء منظومة الخدمات        

 .االجتماعية التي تقدمها الوزارة

ارة وز.٣١
الصـــحة 
 والسكان

شهد مكـرم عسـقالنى     / أفاد الرد أنه بشأن شكوى الطبيبة      ٢٥/٣/٢٠٠٩
الطبيبة برعاية األمومة والطفولة بإدارة ملوي الصحية والتي        
تتضرر فيها من نقلها إلى وحدة جالل الصـحية علـى أثـر             
خالف بينها وبين مدير اإلدارة ،فإنه قد تم بحث الشكوى وتم           

 .لبها إلى وحدة معصرة ملوينقلها بناء على ط

وزارة .٣٢
ــاء  الكهرب

 والطاقة

عبـد الفتـاح عبـد      / أفاد الرد أنه بشأن شكوى المواطن      ٢٦/٣/٢٠٠٩
الحميد عبد الموجود والتي يتضرر فيها من عدم توصـيل          
الكهرباء إلى منزله،فإنه بفحص الشكوى تبين أن المذكور        

سـوم  تقدم بطلب إليصال التيار الكهربائي وقام بسـداد ر        
المقايسة وبالفعل تم تسليمه الخطابات الالزمـة إلحضـار         
تصاريح الحفر من الحي المخـتص حتـى يمكـن تنفيـذ            
المقايسة،وحتى تاريخه لم يقم المذكور بإحضار تصـاريح        

 .الحفر الالزمة لتنفيذ المقايسة

٣٣.
التربيـــة 

 

٨/٤/٢٠٠٩ 
رر فيهـا مـن           

 .تحان في دور إبريل

وزارة 

والتعليم

 الهـادي   ماجدة عبد /  المواطنة ىأفاد الرد أنه بشأن شكو    
عبد الفتاح مدرسة لغة إنجليزية والتي تض

عدم اجتيازها الختبارات المرحلة الثانية من كادر المعلمين        
في مادة التخصص،فإنه وببحث الموضـوع تبـين عـدم          
اجتياز المذكورة لالختبار في مادة التخصص وعليه فعلى        

يـة  المذكورة متابعة اإلحصاء بالمدرسـة واإلدارة التعليم      
 لها دخول االمالتابعة لها حتى يتسنى
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٤٧٦

تاريخ ورود  الجهة م
 الرد للمنظمة

 مضمون الرد

وزارة .٣٤
التربيـــة 

 والتعليم

قنـاوى عيـد عبـد      /  المواطنة ىأفاد الرد أنه بشأن شكو     ٨/٤/٢٠٠٩
الجواد والتي تضرر فيها من عدم إدراج اسمه بكشـوف          
صرف المرحلة الثانية من كادر المعلمين، فإنـه وببحـث          

لمذكور الختبارات المرحلة الثانية    الموضوع تبين اجتياز ا   
ن بالمديرية التابع لها         من الكادر، وتم إرسال كشف للتسكي

لمراجعة بياناته من حيث االستحقاق من خالل ملف خدمته         
 .ليتمكن من الصرف

٣٥.
 
 اإلجتماعى

١٥/٤/٢٠٠٩ 

قـد تمـت           

وزارة 
التضــامن

أحمـد إسـماعيل    /  المـواطن  ىأفاد الرد أنه بشأن شكو    
يه الحصول على معاش إستثنائى     مرتضى والذي يلتمس ف   

نظرا لظروفه المالية والصحية الصعبة فإنـه 
 .مخاطبة السيد وزير المالية من أجل دراسة بحث األمر

وزارة .٣٦
من التضــا

 اإلجتماعى

وسام سعيد حسـن    /  المواطن   ىأفاد الرد أنه بشأن شكو     ١٥/٤/٢٠٠٩
والمتضرر من عدم حصوله على وحدة سكنية على الرغم         
من ظروفه المالية الصعبة ،فإنه قد تمت مخاطبـة السـيد      

 .محافظ القاهرة من أجل بحث األمر واإلفادة

وزارة .٣٧
ــوى  القـ
العاملـــة 
 ة

٢١/٤/٢٠٠٩ 

قـام بصـرف       
والهجر

حمدي محمد إبراهيم   / أفاد الرد أنه بشأن شكوى المواطن     
والذي يتضرر من عدم صرف مستحقاته من حرب الخليج         

 أن المذكور حتى تاريخه، فإنه بالبحث تبين    
 دوالر على شيكين ولم ترد له أية مستحقات         ٥٠٠٠مبلغ  

 .أخرى حتى تاريخه

٣٨.
ــاء  الكهرب

 والطاقة

٢٣/٤/٢٠٠٩ 

بالبنـاء          

محافظـة  -أفاد الرد أنه بشأن شكوى أهالي كفر سعد البلد        وزارة 
دمياط  والتي يتضررون فيها من أسالك الضـغط العـالي           

مة من محول المقابر    المارة بالقرية من حول المقابر القدي     
القديمة حتى محول طه وطلب تحويلها إلى كابالت أرضية،         
فإنه ببحث الشكوى فإنه تبين أن التفريعة أقيمت في أرض          

زراعية وبعيدا عن الكتلة السكانية ثم قام األهالي 
أسفلها بالمخالفة للقانون،والتفريعة بحالة جيدة والشـركة       

 .ل بعد سداد قيمة المقايسةليس لديها مانع من التعدي

وزارة .٣٩
وى 

يم    ٢٧/٤/٢٠٠٩
ــ القـ

العاملـــة 
 والهجرة

إبراهيم ربيع إبراه/ أفاد الرد أنه بشأن شكوى المواطن     
والذي يلتمس توفير فرصة عمل له مناسبة إلعاقته ضمن         

المقررة قانونا،فإنه قد تمـت مخاطبـة مـدير         % ٥نسبة  
عة اتخاذ الالزم   مديرية القوى العاملة والهجرة بالمنيا لسر     
 .حيال توفير فرصة عمل مناسبة للمذكور

وزارة .٤٠
وى 

 

سعيد صالح بيـومي  / ن شكوى المواطن      ٣٠/٤/٢٠٠٩
ــ القـ

العاملـــة 
والهجرة

أفاد الرد أنه بشأ
والذي يلتمس توفير فرصة عمل له مناسبة إلعاقته ضمن         

المقررة قانونا،فإنه قد تمـت مخاطبـة مـدير         % ٥نسبة  
لة والهجرة بالمنيا لسرعة اتخاذ الالزم      مديرية القوى العام  

 .حيال توفير فرصة عمل مناسبة للمذكور

وزارة .٤١
ــوى  القـ
العاملـــة 
 والهجرة

٣٠/٤/٢٠٠٩ 

 .فرصة عمل مناسبة للمذكور

محمد أحمـد أحمـد     / أفاد الرد أنه بشأن شكوى المواطن     
والذي يلتمس توفير فرصة عمل له مناسبة إلعاقته ضمن         

ريـة  المقررة قانونا،فإنه قد تمت مخاطبـة مدي      % ٥نسبة  
القوى العاملة والهجرة بالمنيا لسرعة اتخاذ الالزم حيـال         

توفير 



אא٤٧٧ א

تاريخ ورود  الجهة م
 الرد للمنظمة

 مضمون الرد

وزارة .٤٢
ــوى  القـ
العاملـــة 
 والهجرة

 

حيـال         

عماد صبحي صـليب    / أفاد الرد أنه بشأن شكوى المواطن     ٣٠/٤/٢٠٠٩
والذي يلتمس توفير فرصة عمل له مناسبة إلعاقته ضمن         

 تمت مخاطبـة مديريـة      المقررة قانونا،فإنه قد  % ٥نسبة  
القوى العاملة والهجرة بالمنيا لسرعة اتخاذ الالزم 

 .توفير فرصة عمل مناسبة للمذكور

وزارة .٤٣
ــوى  القـ
العاملـــة 
 والهجرة

أفاد ٣٠/٤/٢٠٠٩
ة عمل له مناسبة إلعاقته ضـمن           وال

الق
الال

سيد عبد الحميد محمـد     /  الرد أنه بشأن شكوى المواطن     
ذي يلتمس توفير فرص

مقررة قانونا،فإنه قد تمت مخاطبة مدير مديرية       ال% ٥نسبة  
 أكتوبر لسـرعة اتخـاذ      ٦وى العاملة والهجرة بمحافظة     

 .زم حيال توفير فرصة عمل مناسبة للمذكور

ــركة .٤٤ شـ
المقاولون 

 العرب

واطن      ٦/٥/٢٠٠٩ محمود أحمـد أبـو     / أفاد

التأ
التأ
إر
تم 
اإل

 الرد أنه بشأن شكوى الم
ني من صندوق   الحسن والذي يلتمس فيها نقل ملفه التأمي      

مين إلى محل إقامته وببحث األمر أفادت إدارة صندوق         
 زمين الخاص للعاملين بالمقاولون العرب بأنه ال يجـو        

سال الملفات التأمينية لمكاتب الهيئة،كما أفاد الرد بأنـه         
تحويل معاش المـذكور الشـهري إلـى بنـك ناصـر             

ات بناءاً على   جتماعى بالمحاميد بحري بأرمنت الوابور    
 .٢٠٠٧طلبه اعتبارا من معاش شهر يوليو 

وزارة .٤٥
ــاء 

طن      ٧/٥/٢٠٠٩ عاطف زغلول مبروك   / أفاد
الكهرب
 والطاقة

 الرد أنه بشأن شكوى الموا
والتي يتضرر فيها من عـدم تجديـد شـبكة الكهربـاء            

 -العيـاط -اللشـت (المتهالكة بالقرية المقيم بهـا وهـى        
شـكوى أفـادت شـركة      ،فإنه وببحث ال  )أكتوبر٦محافظة  

جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأنه تم االنتهاء من أعمال         
اإلحالل والتجديد لتفريعة الجهد المنخفض التي تغذى منزل        

 عامود جهد منخفض،وتم    ١١المشترك والمكونة من عدد     
 .٢٥/٤/٢٠٠٩إعادة دهن جميع األعمدة بتاريخ 

وزارة .٤٦
من 

أحمد نور عبده حسونة    /  المواطن     ٢١/٥/٢٠٠٩
التضــا

 االجتماعي

رد أنه بشأن شكوىأفاد ال 
والذي يلتمس بها التصريح بعمل كشك تجارى فإن الوزارة قد 

 .قامت بمخاطبة السيد محافظ القاهرة من أجل بحث األمر

٤٧.
التضــامن 
 االجتماعي

٢١/٥/٢٠٠٩ 

 -مركـز ديـروط   -ض    

كملية داخلي فـراج    / أفاد الرد أنه بشأن شكوى المواطنة     وزارة 
قة والتصريح لهـا لصـرف الحصـة        والتي تلتمس المواف  

التموينية الخاصة بأهالي قرية الريا
محافظة أسيوط، فإنه قد تمت مخاطبـة قطـاع التمـوين           

 .مالتخاذ ما يلز

٤٨.
 

 المدني

٢٦/٥/٢٠٠٩ 

ـار الوحيـد        

وزارة 
ــران الطي

أفاد الرد أنه بشأن شكوى خريجـي أكاديميـة الطيـران           
ـ         ن عـدم   المدني شعبة المراقبة الجوية من تضـررهم م

تعيينهم بقطاع المراقبة الجوية طبقا لتخصصهم الدراسـي        
وتعيينهم بقطاع معلومات الطيران،فإن المعي

لتعيين ضباط المراقبة الجوية هـو الكفـاءة والمسـتوى          
العلمي وليس هناك إجبار على المذكورين للعمـل بقطـاع       

 في العمـل    بالمعلومات كبديل لقطاع المراقبة فمن ال يرغ      
في مثل هذه األحوال فله مطلق الحريـة فـي أي بـدائل             

 .أخرى
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تاريخ ورود  الجهة م
 الرد للمنظمة

 مضمون الرد

وزارة .٤٩
 الخارجية

أفاد الرد والخاص بشـأن صـرف المسـتحقات الماليـة            ٧/٦/٢٠٠٩
 والد المتـوفى -محمود محمد سليمان عطية       (للمواطن  

أن الوزارة قد   ) وحيد محمود محمد سليمان بمدينة باريس     
 :التي أفادت خاطبت القنصلية المصرية في باريس و

ري وحيد محمود محمد سليمان قد        بأن المواطن المص ־

ـدفع          

 أثر حادث تفجيـر للمبنـى       ٦/٥/٢٠٠٣توفي بتاريخ   
 .الذي كان يقيم به 

 على  ١٥/٩/٢٠٠٦ حكمت المحكمة الفرنسية بتاريخ      ־
 ألـف   ١٨ عامـا وبغرامـة      ٢٤الجاني بالسجن مدة      

 أالف يورو لعم المتـوفى إال       ٣يورو لوالد المتوفى و     
 .نه تبين إعسار الجاني أ
يوجد بالقضاء الفرنسي لجنة تعويضـات تقـوم ب ־

 واألجانب ممن لديهم إقامة شـرعية       نالتعويض للفرنسيي 
وقت وقوع الجرائم وبناء على ذلك فقد تقدم عم المتوفى          
والذي كان يحمل إقامة شرعية بفرنسـا وقـت وقـوع           
 الجريمة إلى اللجنة التي قامت بصرف مبلـغ التعـويض         

أما بالنسبة لوالد المتوفى فنظرا لعدم تواجده   ، الخاص به   
بصورة شرعية وقت وقوع الجريمة فقد تعـذر صـرف          

 .مبلغ التعويض الخاص به 

وزارة .٥٠
ن التضــام
 االجتماعي

أفاد الرد أن الوزارة قد خاطبـت وزارة القـوى العاملـة             ٨/٦/٢٠٠٩
هاني صبحي محمد   /والهجرة والتي أحالت طلب المواطن      

الذي يلتمس حصوله على فرصة عمل ضمن نسـبة ال          و
معاقين إلى مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة       % ٥

لتوفير فرصة العمل المناسبة وبناء عليه خاطبـت وزارة         
التضامن االجتماعي المذكور مع التنبيـه بالتوجـه إلـى          
مديرية القوى العاملة والهجرة بسوهاج للحصـول علـى         

 .بة فرصة العمل المناس

وزارة .٥١
الصـــحة 
 والسكان

١٠/٦/٢٠٠٩ 

م عمل زيارة منزلية للشـاكي وتبـين مـن            

محمد عبد اللطيف محمـد     / أفاد الرد أن شكوى المواطن      
عبد السيد والذي يلتمس عالجه على نفقة الدولة قد قامت          
الوزارة بمخاطبة مديرية الشئون الصـحية باإلسـكندرية        

وأفادت بأنه ت
 ١٥/٤/٢٠٠٩الزيارة وفاته بتاريخ 

وزارة .٥٢
ــوى  القـ
العاملـــة 
 والهجرة

عالء كامل مهني من ذوي     / أفاد الرد أن شكوى المواطن       ١١/٦/٢٠٠٩
االحتياجات الخاصة من أجل توفير فرصة عمل مناسبة له         

معاقين وقد تم بحث الشكوى     % ٥ضمن النسبة المقررة ل     
وتم مخاطبة مديرية القوى العاملـة والهجـرة بمحافظـة          

ل إقامة الشاكي والتنبيه عليه للحضور بالمديرية       المنيا مح 
 .من أجل توفير فرصة عمل مناسبة لحالته 

م محمـد      ١٤/٦/٢٠٠٩وزارة .٥٣
التضــامن 
 االجتماعي

سعيد هاشـ/ أفاد الرد الخاص بشكوى المواطن      
إسماعيل والذي يتضرر فيها من إيقاف صـرف المعـاش          

رة  قـد  الضماني الذي يتقاضاه نجله المعاق  و أن الـوزا     
خاطبت مديرية التضامن االجتماعي بالقـاهرة مـن أجـل       

 اتخاذ الالزم لحل شكواه



אא٤٧٩ א

تاريخ ورود  الجهة م
 الرد للمنظمة

 مضمون الرد

وزارة .٥٤
التضــامن 
 االجتماعي

١٤/٦/٢٠٠٩ 

ة الخدمات         

محمد سـعد محمـد     / أفاد الرد الخاص بشكوى المواطن      
بيومي والذي يلتمس حصوله على معاش ضماني نظـراً         
لحالته الصحية   و أن الـوزارة  قـد خاطبـت مديريـة               

ن االجتماعي بالجيزة  من أجل تقديم كافالتضام
 .الضمانية المستحقة 

وزارة .٥٥
ــا ء الكهرب
 والطاقة

( أفاد الرد الخاص بشكوى أهالي جزيرة الكيمان الشرقية          ١٥/٦/٢٠٠٩
 جزيرة  – جزيرة العوايد    – جزيرة العبل    –جزيرة الصوالح   

 -التابعين للوحدة المحلية بكيمـان المطاعنـه          )الكروم  
 محافظة قنا  والتي يتضررون فيها من عدم         –مركز إسنا   

وجود أعمدة إنارة بالطريق الرئيسي المؤدي إلى الجزيرة        
المشار إليها، وتشير الوزارة أن إنارة الطرق والشـوارع         

 تتبع الوحدات المحلية وال تتبع شركات قطاع الكهرباء

محافظ ــة .٥٦
 أسيوط

كملية داخلي فـراج / واطنة  أفاد الرد  الخاص بشكوى الم     ١٨/٦/٢٠٠٩
والتي تلتمس نقل حصة التموين من قرية كودية اإلسـالم          

 بطاقـة  أنـه ورد       ١١٨إلى قرية الرياض وقد تم تجميع       
بأسيوط يفيـد بـأن تعليمـات           كتاب وكيل وزارة التموين 

وزارة التضامن االجتماعي تقضي بضرورة عدم التصديق       
ظات التـي يقـل     على أي بدالين تموينيين جدد في المحاف      

 . بطاقة ٧٠٠فيها نصيب البدال التمويني عن 

ــة .٥٧ محافظ
 الغربية

ب مركبـات التـوك تـوك      ٢٣/٦/٢٠٠٩

ت من   

أفاد الرد الخاص بشكوى أصحا
بمدينة زفتى وقرية سند بوسـط المحافظـة والمطـالبين          

 لسـنة   ١١٧٦بوقف تنفيذ قرار السيد محافظ الغربية رقم        
ر المركبا والقاضي بإلغاء تحويل خطوط سي     ٢٠٠٩

المدينة إلى القرى التابعة للمدينة نفسـها وبعـد فحـص 
الشكوى جاءت النتيجة أن قرار المحافظ جاء طبقا للقانون         

والـذي  " قانون المرور الجديد     " ٢٠٠٨ لسنة   ١٢١رقم  
لكل محافظ كل فـي دائـرة       : نص في مادته السابعة على      

ك اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات التـوك تـو         
وعددها وبحظر تسيريها في العواصـم واليهـا والطـرق          
السريعة أو خارج األماكن المحددة لسيرها والمدونة فـي         

 .تراخيصها 

وزارة .٥٨
التربيـــة 

 والتعليم

حمادة جاد اهللا مدرس    / أفاد الرد الخاص بشكوى المواطن       ٢٤/٦/٢٠٠٩
إعدادي لغة إنجليزية بمدرسة دشـنا اإلعداديـة  والـذي           

إلى مديرية بنها التعليمية بالقليوبية وبمخاطبة      يطلب نقله   
مديري التربية والتعليم بقنا أفادت عدم الموافقة على النقل         
بالدرجة المالية والموافقة على نقل نظير درجـة خاليـة          

وتم مخاطبـة مديريـة التربيـة       ، طرف مديرية القليوبية    
ك نأسف لعدم نقل المذكور وذل    : والتعليم بالقليوبية فأفادت    

 .لعدم وجود درجة ثانية تخصصية تعليم خالية 

ــس .٥٩ المجل

 
 اإلنسان

 العربـي     ٣٠/٦/٢٠٠٩
القــومي 
لحقـــوق

السيد محمد/ أفاد الرد الخاص بشكوى المواطن      
احمد والذي يتضرر من سوء معاملته من قبل أحد الضباط          
وأفاد  المجلس أنه بفحص الشكوى تبين عدم صـحة مـا      

ف إلى غـل يـد الضـابط         بالشكوى وأن الشاكي يهد    دور



אאא 

 
٤٨٠

تاريخ ورود  الجهة م
 الرد للمنظمة

 مضمون الرد

المشكو في حقه والعاملين في المنفذ عن أداء واجبهم في          
 ويشار إلى اتهام    – القانون   فضبطه حال ارتكابه ما يخال    

 ٤٥٢٧ – ٢٠٠٨ لسـنة    ٧٨٦( الشاكي في قضيتين رقم     
 .التهريب )  جنح ميناء بورسعيد ٢٠٠٨لسنة 

وزارة .٦٠
ــاء  الكهرب

 

١/٧/٢٠٠٩ 
رقية والتي يتضررون فيها      

والطاقة

 – بشكوى أهالي قرية الحسـينية ثـان         أفاد الرد الخاص  
 محافظة الش–مركز الحسينية   

من انقطاع التيار الكهربي بصـفة مسـتمرة ويلتمسـون          
توفير محول كهربائي وتجديد األسالك الكهربائية بالقريـة 
كما أفادت الوزارة أن شركة  القناة لتوزيع الكهرباء قـد           

المحول الكهربائي المطلـوب وتـم       تم تركيب    بأنهأفادت  
المـذكورة         إحالل األسالك الكهربائية المتهالكـة بالقريـة 

 وأصبحت التغذية مستقرة وبذلك قد أزيلت أسباب الشكوى

وزارة .٦١
التضــامن 
 االجتماعي

جمال محمد كمـال    / أفاد الرد والخاص بشكوى المواطن       ٨/٧/٢٠٠٩
ثنائي عبد الوهاب والذي يلتمس الحصول على معاش است       

وأفدت الوزارة أنها تم إحالة الشكوى إلى وزارة الماليـة          
 والتأمينات لبحث الشكوى

وزارة .٦٢
 المالية

١٤/٧/٢٠٠٩ 

ن بالقطاع العام       

طـارق أحمـد    / أفاد الرد والخاص بشـكوى المـواطن        
إسماعيل مرتضى والذي يلتمس حصـوله علـى معـاش          
استثنائي وذلك لسوء حالته االقتصادية وببحث الشـكوى        

تب  له رقم أمينيين أن المذكور
خاضع لقانون القطاع الخاص كود رقـم       ) ٤٩٨٩٦٠٢٣( 

وحيث أن المعاشات االستثنائية للعاملي.  ٣
 .أو الحكومي فإنه ليس للمذكور الحق في الشكوى 

وزارة .٦٣
ــوى  القـ
العاملـــة 
 والهجرة

أفاد ١٥/٧/٢٠٠٩
وح
ض
الخ

فر
٣٩

 الرد بشأن التماس كال مـن عمـاد محمـود حميـدة             
لمنعم عبد العليم لحصولهم على فرصة عمل       سين عبد ا  
معاقين بأنه مرفق صور خطابات اإلحالة      % ٥من نسبى   

اصة بهم والموجهة إلى مديريات قوى عاملة الفيـوم         
م للمديريات المذكورة        نيا محل إقامة كل منهم وتوجيهه والم

بصورة من خطابات التحويل التخاذ الالزم نحـو تـوفير          
لهم استيفاء للنسبة المقررة بالقانون     ص العمل المالئمة    

  ١٩٨٢ لسنة ٤٩ المعدل بالقانون ١٩٧٥ لسنة 

وزارة .٦٤
ــران  الطي

 

أفاد ٢٠/٧/٢٠٠٩
شع

المدني

 الرد الخاص بشكوى خريجي أكاديمية الطيران المدني        
بة المراقبة الجوية المتضمنة تضررهم من عدم تعيينهم        

سي وتعيينهم  بقطاع المراقبة الجوية طبقا لتخصصهم الدرا     
بأن المستوى العلمي والكفاءة    ، بقطاع معلومات الطيران    

هي المعيار لتعيين ضباط المراقبة الجوية ولـيس هنـاك          
إجبار من الشركة الوطنية لخدمات المالحة الجوية علـى         
عمل الخريجين بقطاع معلومات الطيران كبـديل لقطـاع         

ه  في العمل في مثـل هـذ       بالمراقبة الجوية ومن ال يرغ    
 .األحوال فله مطلق الحرية في أي بدائل أخرى 

ـا .٦٥
 التعليمية

٢٥/٧/٢٠٠٩ 

اعتمادها بدعوى إنهـم مـؤهالت         

أفاد الرد بشأن تضرر خريجي العاهـد الفنيـة التجاريـة           إدارة قنـ
المعينين بمديرية قنا للتربية والتعليم مـن عـدم صـرف           

مستحقاتهم المالية بعد 



אא٤٨١ א

تاريخ ورود  الجهة م
 الرد للمنظمة

 مضمون الرد

مشرف نشاط مكتبة   فوق المتوسط والمسمى الوظيفي لهم      
بأنه ال يوجد أحقية لدى مشرف النشاط في بـدل المعلـم            
وبدل االعتماد وحيث أن الوزارة للتربية والتعليم خاطبـت         
إدارة الفتوى بمجلس الدولة ألخذ رأيها في مـدى أحقيـة           
مشرف النشاط في بدل االعتماد وكادر المعلم وحين ورود         

 الرد سيتم إخطار المتضررين

أمين رفعت عبد الجليل محمـد  /  الرد والخاص بالمواطن   ٢٦/٧/٢٠٠٩وزارة .٦٦
ــ وى القـ

العاملـــة 
 والهجرة

أفاد
والذي يلتمس حصوله على فرصة عمل مناسبة له حيث أن           
ظروفه االقتصادية سيئة وأن الوزارة قـد خاطبـت مديريـة     
القوى العاملة والهجرة بكفر الشيخ محل إقامته والتنبيه عليه         

 .المديرية التخاذ الالزم نحوهبسرعة التوجه إلى 

وزارة .٦٧
 الصحة

٢٦/٧/٢٠٠٩ 

 إلى حدوث خالف بينه          

ة  

ياسر إبراهيم حسين   / أفاد الرد والخاص بشكوى المواطن      
الموظف بمستشفى السالم العام والتي يتضرر فيهـا مـن          
تعرضه لالضطهاد الوظيفي من قبل مرؤسية بالعمل بسبب        
قيامه باالعتراض على أعمال الكهرباء داخل قسم األشعة        

طعية بالمستشفى المذكور ووجود عيوب بها تتعارض       المق
مع األمن والصحة المهنية مما أدى

وبين مدير المستشفى كان على أثره حرمانه من صـرف          
 وتوقيع خصم يومين دون وجه      ٢٠٠٨حوافز شهر يوليو    

 :حق  وببحث الشكوى تبين األتي 
ربائيـتبين عدم وجود أي خطورة من األعمـال الكه         ־

 .بقسم األشعة المقطعية بالمستشفى 
بالرغم من فحص الشكوى من قبـل لجنـة سـالمة            ־

الصحة البيئية وكذلك رأي المهندس الكهربائي بالحي       
قد انتهى إلى عدم صحة شكواه الفنية أصر الشـاكي          
على موقفه وامتنع عن تأدية العمل المكلف بـه ممـا           

ية وحرمانـه   أدى إلى استبعاده من لجنة السالمة البيئ      
 .من حافز لجنة السالمة البيئية

تجدر اإلشارة في هذا المقام بأنه قد تم توقيع الجـزاء            ־
على الشاكي بخصم يومين من راتبه وذلـك لتحدثـه          
بطريقة غير الئقـة مـع المـدير العـام للمستشـفي 
وامتناعه عن تنفيذ أوامره له بتغطية بعض األسـالك         

مستشفى بكتابة إقـرار    الكهربائية إال بعد قيام مدير ال     
 .على نفسه بتحمل مسئولية ذلك

٦٨.
 

وزارة  ٢/٨/٢٠٠٩
التضــامن 
االجتماعي

حسين عبد المـنعم عبـد العلـيم / أفاد الرد أن المواطن     
 ٥بشأن التماسه بالحصول على فرصة عمل ضمن نسـبة          

معاقين بأنه تم مخاطبة وزارة القوى العاملة والهجرة        % 
 الحصول على وظيفةالتخاذ الالزم لتمكينه من 

وزارة .٦٩
الصـــحة 
 والسكان

٢/٨/٢٠٠٩ 

على السيد الدكتور استشاري جراحة المـخ         
 لعمل الالزم لهواألعصاب 

أفاد الرد أن المواطن زينهم حسن سالم والذي يلتمس فيه          
عالج نجله يوسف على نفقة الدولة بأن الهيئـة العامـة           
للتأمين الصحي أفادت بأنه تم استدعاء سيادته وتحويـل         

نجله للعرض 



אאא 

 
٤٨٢

تاريخ ورود  الجهة م
 الرد للمنظمة

 مضمون الرد

وزارة .٧٠
 السياحة

أفاد الرد من اإلدارة المركزية للرقابـة علـى المحـالت            ٤/٨/٢٠٠٩
/ السياحية اإلدارة العامة للتفتيش بشأن تضرر المواطنـة         

رانيا عياد نصري جوارحي من تكلفهـا بأعمـال خـارج           
اختصاصها بمكان عملها بأنه تم مخاطبة الشـاكية بـأن          

ص بنظر الشكوى لوجـود عالقـة       وزارة السياحة ال تخت   
تعاقدية بين الشاكية ومحل عملها الختصاص مكتب العمل        

. 

الشــركة .٧١
ــة  القابض
للصناعات 
 الغذائية

أفاد الرد من الشركة العامة للصوامع والتخـزين بشـأن           ٦/٨/٢٠٠٩
عماد نبيه المرسى من عدم ضـم مـدة         / تضرر المواطن   

حتـى   ١٥/١٢/٢٠٠٣عمله بعقد مؤقت في الفترة مـن        
 إلى مدة خدمته بالشركة بأنه لم تضم مـدة          ١٨/٧/٢٠٠٧

العقــد المؤقــت للمــذكور عنــد تثبيتــه اعتبــارا مــن 
 وذلك تأسيسا على أن اإلعـالن الـداخلي         ١٩/٧/٢٠٠٧

) وآخرين( المعين بمقتضاه المذكور    ٢٤/٦/٢٠٠٧المؤرخ  
لم ينص به على احتساب مدد العقود المؤقتة للعمالة التي          

ل تضمن اإلعالن أن التعيـين سـيتم لمـن          سيتم تثبيتها ب  
 يجتاز الوظائف والمرتبات المعتمد

ــة .٧٢ محافظ
 القاهرة

فريال محمد عبـد ربـه بشـأن        / أفاد الرد أن المواطنة      ١٠/٨/٢٠٠٩
التماسها الموافقة على منحها مسكن إلخالئها إداريا سنة        

 بأنه بفحص الشكوى بقسم لجنة التعاقدات بالتنبيه        ١٩٩٣
 نة المذكورة بالمتابعة مع الحي وعمل ملفعلى المواط

ــة .٧٣  –             ١٢/٨/٢٠٠٩محافظ

مع ارتفاع مستوى ميـاه         

 المنيا
أفاد الرد بشأن تضرر سكان شارع أبـو ذر الغفـاري

 المنيا من ترشيح مياه الصرف الخاص       –مركز بنى مزار    
بالمساكن الشعبية بالمنطقة فقد تم مخاطبة الوحدة المحلية        

ـ          و ارتفـاع   لمركز ومدينة بنى مزار ، وتبين إن السبب ه
منسوب المياه الجوفية بالمنطقة 

الصرف في الخزانات عن مستوى صرف الـدورات فـي          
 الدور األراضي

ــة .٧٤ محافظ
 القاهرة

حمدي عبد القادر شحاتة والـذي      / أفاد الرد أن المواطن      ١٢/٨/٢٠٠٩
يلتمس فيه منحة وحده سكنية بأنه تم وقف تقديم الحاالت          

قتا وذلك بموافقة السيد المحافظ لحـين بحـث         القاسية مؤ 
 الحاالت التي سبق تقديمها

ــفارة .٧٥ سـ
جمهورية 

العـــراق 
 بالقاهرة

سمية يـونس محمـود عراقيـة       /  أن المواطنة      ١٣/٨/٢٠٠٩

جـواز

أفاد الرد
أحمد رمضان لطلبهـا    / الجنسية زوجة المواطن المصري     

المساعدة في الحصول على تصريح البنتها للسفر للعراق        
تها بأنها قد تمت مخاطبة سفارة العـراق بالقـاهرة          بصحب

والتي أفادت في ردها أن تبين لكم أنه بخصـوص فقـدان      
 إلـى يـوم     ١٩٩٥جواز سفر المواطنة المـذكورة عـام        

 لم تراجع السفارة إلبالغهـا عـن فقـدان          ٢٩/١/٢٠٠٩
ز لغرض إعالمها بالطرق القانونية إلصـدار           اجو ال

 .سفر جديد 

وزارة .٧٦
 جيةالخار

١٧/٨/٢٠٠٩ 
امـة        

عبد السالم على عبد السالم بشأن      / أفاد الرد أن المواطن     
احتجازه بالمملكة العربية السعودية بأن قنصليتنا الع



אא٤٨٣ א

تاريخ ورود  الجهة م
 الرد للمنظمة

 مضمون الرد

في الرياض أفادت بأنه موقوف حاليـا بسـجن جـوازات           
الجبيبل على ذمة الترحيل مع أسرته إلى مصر وهذا وقـد           

قـد قامـت    كانت القنصلية بالتنسيق مع كفيل المـواطن        
باتصاالت لدى السلطات السعودية إللغاء قرار الترحيـل ،         

 .رأت تنفيذ القرار إال أن السلطات 

ــك .٧٧ بنــ
 القاهرة

محمد عبد الـودود    / أفاد الرد والخاص بشكوى المواطن       ٢٣/٨/٢٠٠٩
أن قـرار  ، محمد سيد والذي يتضرر من إنهـاء خدمتـه       
ء على مبلغ   إنهاء الخدمة بناء على قيام المذكور باالستيال      

 جم قد تم إيداعها في الحساب الخـاص         ٥٣٨٨,٦٦قدره  
بصندوق خدمات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا برقم إيداع        

 وتم اكتشـاف الواقعـة      ٢/١٠/٢٠٠٤ بتاريخ   ٣٦٦١١٩
 ولقـد قـام المـذكور بـاالعتراف         ٢٩/٥/٢٠٠٦بتاريخ  

بالواقعة مبرر ذلك بأنه قام بتسليم المبلغ لموظف الخزينة         
ليوم التالي لإليداع ولكنه لم يقدم الدليل على ذلك مع          في ا 

 ٦٩ ، ١١٠العلم أن اإلنهاء جاء طبقا لنصوص المـواد         
ولقد طعن المذكور على القرار     ، من قانون العمل الموحد     

 ق أمـام المحكمـة      ٥١ لسـنة    ١٠٥بموجب الطعن قـم     
التأديبية بقنا وتداول بالجلسات إلى أن صدر حكم بتـاريخ          

 بإلغاء القرار المطعون فيـه لعيـب عـدم          ٢٤/٢/٢٠٠٨
االختصاص الشكلي وإلزام البنك أن يؤدي للشاكي مبلـغ         

كما طعن البنـك    ،  جنيه كتعويض عن قرار الفصل       ٥٠٠
 .على الحكم الصادر ومازالت  الطعن منظور إلى اآلن 

وزارة .٧٨
التضــامن 

٦/٩/٢٠٠٩ 
مديرية         

 االجتماعي

 حسين بشـأن    فاطمة أحمد الفولى  / أفاد الرد أن المواطنة     
طلبها لمعاش استثنائي بأنه تم مخاطبة السيد مدير 

التضامن االجتماعي بقنا التخاذ الالزم نحو بحـث الحالـة          
 وتقديم كافة الخدمات الضمانية

وزارة .٧٩
 الخارجية

٦/٩/٢٠٠٩ 

بعة الموضوع على النحـو        

أحـالم عبـاس رشـوان بشـأن        / أفاد الرد إن المواطنة     
ـ       ة العربيـة  تضررها من عدم تمكينها من مغـادرة المملك

السعودية نظرا الحتجاز جواز سفرها مـن قبـل شـرطة           
 العامة في الرياض أفـادت      امنطقة العريجاء بأن قنصليتن   

بأنه سبق للبعثة تناول هذا الموضوع حيث خاطبت إمـارة          
الرياض ووزارة الخارجية بمتا

 :التالي

ة تبين عند مراجعه إدارة التزييف والتزوير بشـرط        ־
المربع إن كفالء زوج المواطنة يطالبونها بأوراق كانـت         
لدى زوجها المتوفى وأنها استغلت هذه األوراق بطريقـة         
سيئة مما تسبب في خسـارة ماديـة لهـم واسـتطاعوا            
استصدار أمر من نائب أمير منطقة الرياض بضم جـواز          
 سفرها إلى المعاملة الخاصة بها حتى ينتهي التحقيق فيها

ستشار القانوني التوصل إلى مقدم الشكوى      استطاع الم  ־
ضد المواطنة وتحدث إليها إلنهاء من خالل التوصل إلى حل          

 .بشأن موضوع المواطنة حيث وعد بالنظر في األمر 



אאא 

 
٤٨٤

تاريخ ورود  الجهة م
 الرد للمنظمة

 مضمون الرد

وأشارت القنصلية بأنها تقوم بمتابعـه الموضـوع مـع          
السلطات السعودية المختصة ، كما إن المواطنة المذكورة        

ثة وإنها على علم تام بكل ما تبذلـه         دائمة التردد على البع   
البعثة بشأنها وكان أخر مراجعه لها بمقـر البعثـة يـوم            

٢٣/٨/٢٠٠٩.  

ــة .٨٠ محافظ
 القاهرة

٩/٩/٢٠٠٩ 

ـار     

ة الغربية التي أفادت بكتاب مؤيد بتأشـيرة         

 لعمـل            

 جـامع   ٣أفاد الرد الخاص بشكوى سكان العقـار رقـم          
 والذين يلتمسون الموافقـة     – السيدة زينب    -اإلسماعيلي  

 جـزء مـن     على توفير وحدات سكنية لهم وذلك النهيـار       
العقار سكنهم ورفض الحي تجديد مدة االستضـافة لهـم          

 حـدث انهي٣٠/٣/٢٠٠٩بمدينة السالم أنه بتـاريخ      
بالجزء الخلفي ودورات الميـاه والمطـابخ بكامـل أدوار          
العقار وتم تحرير أورنيك خالالت وتم اعتماده من مهندس         

وتم عرض القرار على لجنة الوحدة المحلية وتـم         ، الحي
وتم ، فقة على هدم العقار جميعه حتى سطح األرض         الموا

عرض القرار على اللجنة الثالثية العليـا بمكتـب نائـب           
المحافظ للمنطق

نائب الحي المختص التخاذ اإلجراءات وتنفيذ توصية لجنة        
حصر الطراز المعماري المميز في شأن هذا العقـار فـي           

لمعروضة وذلك بسرعة ترميم العقـار وإصـالح        الحالة ا 
الحمامات والساللم ووسائل الصرف تحت إشـراف جهـة         

 ٢١/٥/٢٠٠٩كما تم تحرير إشـارة بتـاريخ        ، مختصة  
لقسم الشرطة ألخذ التعهد الكتـابي علـى المالـك

الصلبات والتحفظات الالزمة للحفاظ على المارة والسكان        
 .عتماد قرار الترميم والجيران وترميم العقار بعد ا

ــة .٨١ محافظ
 كفر الشيخ

١٠/٩/٢٠٠٩ 

سـكنية       

أفاد الرد إن أهالي عزبتي بـدر وبكـر التابعـة لمركـز             
مطوبس بشان تضررها من عدم تـوافر ميـاه صـالحة           

رئيس مجلـس إدارة    / للشرب بأنه قد تم تكليف المهندس       
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ والـذي         

جدة عبارة عن تجمعـات أفاد إن هذه العزب مست    
كما تم طـرح مـد      . عدد كل واحدة ال يتعدى خمس منازل      

شبكة جديدة لعزبتي بكر وبدر مركز مطوبس وجارى البت         
 .وسيتم البدء في التنفيذ فورا

وزارة .٨٢
 ة

ود عراقية الجنسية      ١٠/٩/٢٠٠٩
الخارجي

سمية يونس محم/ أفاد الرد أن المواطنة     
حمد رمضان لطلبها المساعدة في أ/ زوجة المواطن المصري 

الحصول على تصريح البنتها للسفر للعراق بصحبتها بأنها قد         
تمت مخاطبة سفارة العراق بالقاهرة والتي أفادت في ردها أن 
تبين لكم أنه بخصوص فقدان جواز سفر المواطنة المذكورة         

 لـم تراجـع السـفارة       ٢٩/١/٢٠٠٩ إلى يوم    ١٩٩٥عام  
جواز لغرض إعالمها بالطرق القانونية     إلبالغها عن فقدان ال   

 .إلصدار جواز سفر جديد

وزارة .٨٣
 الخارجية

١٠/٩/٢٠٠٩ 
صول على مستحقاته المالية مـن         
وزارة الدفاع بدولة قطر أنه تبين من فحص الشـكوى أن           

محمـد إسـماعيل    / أفاد الرد والخاص بشكوى المواطن      
حسين والذي يرجوا الح



אא٤٨٥ א

تاريخ ورود  الجهة م
 الرد للمنظمة

 مضمون الرد

إلدارة بتــاريخ المــذكور ســبق وأن تقــدم بشــكواه لــ
 وقد قامت اإلدارة بمخاطبة بعثتنا بالدوحـة        ٢٤/٣/٢٠٠٨

للتفضل باتخاذ الالزم وقد ورد الـرد مـن سـفارتنا فـي          
 والمتضـمن أن    ٢٨/٥/٢٠٠٨خ    بتاري٧٠٨الدوحة برقم   

د القـوات المسـلحة          

أسرة المواطن كانت تقيم معه في الدوحة بطريقة صورية         
وقـد  ، ومتقطعة وعليه تم اتخاذ القرار بخصم المبالغ منه  

 محامين ليتمكن المـواطن     ٣قامت السفارة بترشيح عدد     
من اختيار احدهم لمباشرة دعواه ض

كما قامت اإلدارة بإخطار المواطن برد سفارتنا       ، القطرية  
  .٥/٦/٢٠٠٨ في ١١٤٤بالدوحة وذلك بكتابنا رقم 

٨٤.١٠/٩/٢٠٠٩ 

قد قامت بمخاطبة سفارتنا في الدوحة         

وزارة 
 الخارجية

فاهد الجميل محمـد    / أفاد الرد والخاص بشكوى المواطن      
اليماني والذي يرجوا الحصول على مستحقاته المالية لدى        
شركة عرفات للتجارة والمقاوالت بدولة قطـر وتتشـرف         

باإلحاطة بأن اإلدارة 
وسوف نوافيكم بما يرد إلينا     ، التخاذ الالزم في هذا الشأن      

 .فور وروده 

٨٥.
 

١٠/٩/٢٠٠٩ 

لـى        

وزارة 
 التضــامن
االجتماعي

فاطمة أحمد الفـولي    / أفاد الرد الخاص بشكوى المواطنة      
بأنه تـم   ، حسين والتي تلتمس مساعدتها مراعاة لظروفها     

مخاطبة مديرية التضامن االجتماعي بقنا التخاذ الالزم نحو        
بحث الحالة وتقديم كافة الخدمات الضـمانية بنـاء ع

ي تقدمها الوزارة واإلفادة    المنظومة المتكاملة للخدمات الت   
 .بما يتم ليتسنى اتخاذ الالزم في الوقت المناسب 

٨٦.
 

وزارة  ١٠/٩/٢٠٠٩
الخارجية

علي علي عبـد اهللا     / أفاد الرد والخاص بشكوى المواطن      
مهدي والذي يرجوا الحصول على مستحقاته المالية لدى        
المجموعة الدولية للتنمية بالمملكـة العربيـة السـعودية 

فاء بعض البيانات والمستندات للمـواطن المـذكور        باستي
 صورة عقـد    – رقم اإلقامة    –صورة جواز السفر    " وهي  
 وأي مستندات أخرى تؤيد موقف المواطن صاحب        –العمل  

 .الشكوى حتى يتسنى اتخاذ الالزم في هذا الشأن 

وزارة .٨٧
التضــامن 
 االجتماعي

عم عبد العليم بشأن    حسين عبد المن  / أفاد الرد إن المواطن      ١٤/٩/٢٠٠٩
بأنه قـد   % ٥طلب حصوله على فرصة عمل ضمن نسبة        

تم مخاطبـة وزارة القـوى العاملـة والهجـرة لالتخـاذ            
 اإلجراءات الالزمة نحو تعيين المذكور

وزارة .٨٨
وى 

س            ١٥/٩/٢٠٠٩

ية له على مـدار          

ــ القـ
العاملـــة 
 والهجرة

أفاد الرد أن العاملين بمشروع النقـل الـداخلي بمجلـ
مدينة الحـامول بكفـر الشـيخ       الزعفران التابع لمجلس و   

بشان تضررهم مـن وقـف سـيارات المشـروع منـذ            
 ومنعهم من العمل وعدم مـنحهم وظـائف         ١٤/٧/٢٠٠٩

بديلة بأنه قد تم إيقاف وتصفية بقرار من السـيد اللـواء            
محافظ كفر الشيخ بسبب الخسائر المتتال

خمس سنوات بعد تهالك أصـول المشـروع وأال تتـأثر           
تبهم التي يتم صرفها من صـندوق الخدمـة التـابع           روا

 لمجلس مدينة الحامول



אאא 

 
٤٨٦

تاريخ ورود  الجهة م
 الرد للمنظمة

 مضمون الرد

ــفارة .٨٩ سـ
 دولة قطر

إبراهيم عبد الرحمن عبد اهللا بشأن      / أفاد الرد أن المواطن      ١٧/٩/٢٠٠٩
إلقاء القبض عليه وابنته وترحيلهم إلـى مصـر بتـاريخ           

 بأنه قد تم تـأمين المغـادرة للمـذكورين          ١٨/١/٢٠٠٩
 العاملمقتضيات الصالح 

وزارة .٩٠
التضــامن 
 عي

٢٨/٩/٢٠٠٩ 
خاطبـة          

االجتما

محروسة سالم حسين بشأن طلبها     / أفاد الرد أن المواطنة     
الحصول على دراجة بخارية للمعاقين بأنه تـم م

مدير مديرية التضامن االجتماعي بالقاهرة التخاذ الـالزم        
 من حصولها على الدراجة البخارية

٩١.
 
والمرافق 
  

 

٤٤٤ 

وزارة 
ــكان اإلس

ميةوالتن

محروسـة سـالم    / أفاد الرد الخاص بشكوى المواطنـة       
حسين المليجي والتي تضرر من رفض طلـب تسـليمها          

الوحدة السكنية التـي صـدر لهـا القـرار رقـم             
أنـه تـم    ، باستحقاقها دون سبب قانوني موجـب لـذلك         

مخاطبة محافظة القاهرة التخـاذ الـالزم لحـل مشـكلة           
 المواطنة المذكورة 

٩٢. 
ــة  القابض
ــاه 
 

١/١٠/٢٠٠٩ 
 –ف فانوس    

 

الشــركة

لميــ
الشـــرب
والصرف 
 الصحي

أفاد الرد من شركة مياه الشرب والصرف الصـحي بـالفيوم    
 نصي–محمد عيسى   (عزب  / بشان تضرر اهالى  

من انقطاع مياه   )  أمينة السلحدار    –عبد الهادي عبد الهادي     
 وحتـى اآلن بـان الميـاه        ١/٩/٢٠٠٩الشرب ابتداء مـن     

ئمة وال تنقطع عنهم إال في حالـة وجـود          الموجود صفى دا  
.أعطال بمحطة بنى عتمان أو انقطاع التيار الكهربائي 

وزارة .٩٣
ــة  الدولـ
ـة للتنميــ
 اإلدارية

الموضـوع ينظمـه            

العاملين المؤقتين بمطـابع جامعـه طنطـا        / أفاد الرد إن     ١١/١٠/٢٠٠٩
بشأن التماسهم للموافقة على تثبيتهم والتـأمين علـيهم         

ن ضمن العمالـة المتطوعـة      بمطابع جامعة طنطا بأنهم م    
بالمعاهد األزهرية هذا ويرجى التفضـل باإلحاطـة أنـه          

بالنسبة إلى طلب التثبيت فـإن هـذا 
 والـذي يتضـمن تثبيـت       ٢٠٠٠لسنة  ) ٥(القانون رقم   

العاملين المعنيين بعقود مؤقتة على درجات دائمـة متـى          
ن وهـذا   توافرت الشروط الالزمة للعامل طبقا لهذا القانو      

باإلضافة انه قد صدر كتاب دوري وزارة الدولة للتنميـة          
 بشان المعاملة  الماليـة      ٢٠٠٦لسنة  ) ١٠(اإلدارية رقم   

للمتعاقدين المؤقتين وتقرير حد أدنى لها  وطبقا لما سبق          
تم التأكيد على موافات وزارة التنمية بتحديد جهـة عمـل        

زهرية حتى  المتعاقدين هل هي جامعه طنطا أم بالمعاهد األ       
 يتسنى التأكيد على تطبيق الكتاب الدوري المشار إليه

وزارة .٩٤
ــوى  القـ

١١/١٠/٢٠٠٩ 
 /

العاملـــة 
 والهجرة

نادية هاشم محمد بشان طلب حصولها      / أفاد إن المواطنة    
على فرصة عمل مناسبة بأنه تم مخاطبة السيد األسـتاذ         
اذ مدير مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة المنيا التخ       

الالزم نحو سرعة تدبير العمل المناسب لها بإحدى منشآت         
 .القطاع الخاص الكائنة بمحافظة المنيا

٩٥.١١/١٠/٢٠٠٩ 

واألوائل على مدارسـهم         

 ٦محافظة  
 أكتوبر

أفاد الرد الخاص بشكوى بعـض أوليـاء أمـور طـالب            
المدارس التابعة لإلدارة التعليمية بالعياط من عدم حصول        

اسب اآللـي   بعض الطالب أوائل المدارس على أجهزة الح      
المقدرة لكل طالب من المتفوقين 



אא٤٨٧ א

تاريخ ورود  الجهة م
 الرد للمنظمة

 مضمون الرد

أن مركز التطـوير التكنولـوجي        ، ٢٠٠٦/٢٠٠٧لعام  
بمديرية التربية والتعليم مسئول عـن توزيـع األجهـزة          

 حـال انفصـال     ٢٠٠٧/٢٠٠٨الخاصة بالعام الدراسـي     
المديرية عن مديرية الجيزة التعليمية في نفس العام أمـا          

 محل الشكوى فموضـوعه     ٢٠٠٦/٢٠٠٧الدراسي  العام  
 .يقع على عاتق مديرية التربية والتعليم بالجيزة 

وزارة .٩٦

 
 والهجرة

سعد محمـد سـعد     / المواطن        ١١/١٠/٢٠٠٩
ــوى  القـ
العاملـــة

أفاد الرد أنه بشأن شكوى 
والذي يلتمس توفير فرصة عمل له مناسبة إلعاقته ضمن         

ت مخاطبـة مـدير     المقررة قانونا ، فإنه قد تم     % ٥نسبة  
مديرية القوى العاملة والهجرة بالمنيا محل إقامته لسرعة        

 .اتخاذ الالزم حيال توفير فرصة عمل مناسبة للمذكور

وزارة .٩٧
ــوى  القـ
العاملـــة 
 والهجرة

رضا يوسـف فـرج اهللا      /أفاد الرد أنه بشأن شكوى المواطن      ١١/١٠/٢٠٠٩
 والذي يلتمس توفير فرصة عمل له مناسبة إلعاقته ضـمن         

المقررة قانونا ، فإنه قد تمت مخاطبة مدير مديرية % ٥نسبة 
القوى العاملة والهجرة بالمنيا محل إقامته  لسـرعة اتخـاذ           

 .الالزم حيال توفير فرصة عمل مناسبة للمذكور

وزارة .٩٨
االتصاالت 

وتكنولوجيا 
 المعلومات

 فاد الرد إن المواطن وليد محمود محمد بالل بشأن تضـرره          أ ١٥/١٠/٢٠٠٩
من نقله من سنترال المريوطية إلى سنترال إمبابة بأنـه تـم            
مخاطبة الشركة المصرية لالتصاالت وتم نقل المـذكور مـن       

 .سنترال المريوطية إلى سنترال إمبابة بناء على طلبه

ــة .٩٩ محافظ
ــى  بنــ

 سويف

٢٠/١٠/٢٠٠٩ 

الة وتم العرض عليه لتسليمه شقة بـاإليواء          

محمود أحمد محمد يونس بشـان      / أفاد الرد إن المواطن     
ي يقطن به لتوسعه الشارع بأنه      تضرره من هدم منزلة الذ    

تم بحث الح
العاجل إال انه رفض والوحدة المحلية ليس لديها مانع من          

 .تسكين المذكور بوحدة إيواء عاجل 

١٠٠.
ــكان  اإلس
والمرافق 

ــة  والتنمي
 العمرانية

٢١/١٠/٢٠٠٩ 

 ميـاه            

 صان الحجر القبلية لتحسين حالة المياه في باقي القرية

 خط  –ي الصغيرة   أفاد الرد بشان تضرر أهالي قرية الفول      وزارة 
 محافظـة   – مركز منشأه أبو عمر      – الظواهرية   –أباظة  

 انقطاع مياه الشرب منذ سبع سنوات وكـذلك         نالشرقية م 
تلوث المياه نتيجة صب مياه الصرب فـي التـرع التـي            
توصل المياه للقرية بأنه نظرا لضعف المياه بالقريـة تـم           

لحام الخط المغذى للقرية على خط طـرد محطـة
 مم وذلك منذ شهرين ، كما       ٤٠٠لحسينية المرشحة قطر    ا

قامت اللجنة الفنية بالشـركة بمعاينـة مكـان الشـكوى           
من السـكان وانـه     % ٧٠ووجدت المياه بحالة جيدة عند      

جارى دراسة رفع الضغوط بخط التغذية عن طريق رافـع          

الشــركة .١٠١
ــ ة القابض

لميــــاه 
الشـــرب 

ف والصر
 الصحي

أفاد الرد من شركة ميـاه الشـرب والصـرف الصـحي             ٢٦/١٠/٢٠٠٩
بالدقهلية بشان تضرر أهالي قرية المستعمرة الغربية من        
ارتفاع نسبة المياه الجوفية بأنه يرجع سبب هذا االرتفاع         

عشـوائية  ) خزانات أرضـية  (إلى وجود طرانشات صرف     
سـتكمال مشـروع صـرف      وأنه جارى ا  . بجوار المنازل 

صحي بالقرية وعند تشغيله سينخفض منسـوب الميـاه          
 الجوفية وتزول أسباب الشكوى
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تاريخ ورود  الجهة م
 الرد للمنظمة

 مضمون الرد

وزارة .١٠٢
ــاء  الكهرب

 والطاقة

عمر مختار عبـد السـالم بشـأن    / أفاد الرد أن المواطن   ٢٧/١٠/٢٠٠٩
تضرره من عدم توصيل التيار الكهربائي بمسـكنه رغـم          

 بتـاريخ   ١٧٦تقدمه بطلب إلدارة كهرباء أوسـيم بـرقم         
 بأنه تم مخاطبة شـركة جنـوب القـاهرة          ٧/١١/٢٠٠٥

لتوزيع الكهرباء والتي أفادت بأنه ال يوجد أي طلبات باسم          
 ١٧٦السيد الشاكي بالعنوان المشار إليه أما الطلب رقـم          

 .فهو يخص مواطن أخر 

ــة .١٠٣ جامعـ
 الزقازيق

٢٨/١٠/٢٠٠٩ 

ـن فحـص           

لتحويـل     

 –ي  مروة محمد الشافع  ( أفاد الرد الخاص بشكوى كال من       
 رمضـان   – إبراهيم أحمد البكري     –عالء عويس محمود    

أوائل خريجوا معهد الكفاية اإلنتاجيـة      ) محمد أبو الحديد    
 والتي يتضررون فيها مـن      ٢٠٠٧/٢٠٠٨بالجامعة عام   

عدم تعيينهم في وظائف معيدين بالمعهـد وم
الشكوى تبين أن المجلس األعلى للجامعـات قـرر فـي           

ـ      ٧/٥/٢٠٠٩ – ٨/٤/٢٠٠٩اريخ  جلستيه المنعقـدة بت
الموافقة من حيث المبدأ على المقترح المقدم من جامعـة          
الزقازيق بتحويل معهد الكفاية اإلنتاجية إلى معهد عـالي         

" المعهد العالي لتكنولـوجي التنميـة       " تكنولوجي مسماه   
وإحالة الموضوع للسـيد  مستشـار المجلـس األعلـى           

 الالزمـة للجامعات لوضع اإلجراءات القانونيـة    
المعهد تمهيداً للعرض على المجلس ومازالـت الدراسـة         
مستمرة ومن ثم لم يتضح بعد األقسام العلمية والبـرامج          
المقترحة للتطوير حتى يتسنى اتخاذ إجـراءات التعيـين         

 .والتكليف

وزارة .١٠٤
التربيـــة 

 والتعليم

٢/١١/٢٠٠٩ 

 و متـر عـن     

 يقات النيابة اإلدارية بشأن شكواه

ن صابر مرسى عبد الوهاب بشـأ     / أفاد الرد أن المواطن     
تضرره من قرار إدارة مطوبس التعليمية بنقله بأنـه قـد           
قامت لجنة للمتابعة بعرض على المذكور اختياره إلحـدى         
المدارس القريبة من منزله لنقله إليهـا نظـراً لظروفـه           
الصحية إال أنه أفد بأنه مستقر في عمله بمدرسته الحالية          

 كيل٥والتي ال تبعد سوى     "(الفتح االبتدائية "
وال يرغب في االنتقال لمدارس أخـرى       ) مدرسته األصلية 
لحين انتهاء تحق

وزارة .١٠٥
من 

/ أفاد الرد من وزارة التضامن االجتماعي بشـأن المـواطن            ٤/١١/٢٠٠٩
صبحي يوسف محمود بشان تضرره مـن قطـع المعـاش           

 أي سـبب بأنهـا قامـت        الضماني الذي كان يتقاضاه بدون    
 بمخاطبة قطاع الشئون االجتماعية بالدقهلية لإلفادة باألسباب

التضــا
 االجتماعي

وزارة .١٠٦
التضــامن 
 االجتماعي

/ أفاد الرد من وزارة التضامن االجتماعي بشأن المواطن          ٥/١١/٢٠٠٩
محمد أحمد عبد الفتاح يحيي بأنه قامت بمخاطبـة وزارة          

 %٥ضمن القوى العاملة والهجرة إليجاد فرصة عمل له 

١٠٧.
 

 للبريد

٨/١١/٢٠٠٩ 

يا ولحين تعيين موزع معتمد من قبل الهيئة          

ــة  الهيئـ
ــة القومي

جمعـه  /  الكبرى إن المواطن     ةأفاد الرد من منطقة بريد المحل     
محمود عبد المعطى لم يتم تعاقده مع الهيئة ولم يكن في يـوم             
من األيام ضمن قوتها الوظيفية وإنما عند افتتاح مكتب بريـد           

ا مـن    ونظرا ألن الخطابات يتم توزيعه     ١٩٩٥دمتنو في عام    
خالل المكتب مبدئ
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 الرد للمنظمة

 مضمون الرد

وكإبراز لعملية التعاون بين المحليات وبين الهيئة في إسـداء          
الخدمة للمواطنين فتقوم المحليات بتزكية بعض المتطـوعين        
من المواطنين وممن يتصفون باألمانـة والسـمعة الحسـنة          

طابات المسـجلة فـي     لتوزيع الخطابات العادية واشعارات الخ    
ما يعرف بموزع الصـدقة بـدون أجـر أذن            وقت فراغهم في

ـب           

فالعالقة بين السيد المذكور والهيئة لم تكن عالقـة تعاقديـة           
ونظرا لعدم حضارية هذا النظام فقد تم إلغاؤه لما شـابه مـن             
عيوب كثيرة منها ضياع الخطابات وكثرة حـاالت االسـتيالء          

يس لهم الصفة الرسمية    عليها من أشخاص غير مسئولين ول     
ومن ثم ترتيبا على ما سبق فإن عالقة السيد المذكور بالهيئة           

كانت عالقة طواعية تعاونية بال أجر وليست تعاقديـة ترت
 حقوق وواجبات في حالة االستغناء عن خدماته

وزارة .١٠٨
الصـــحة 
 والسكان

٩/١١/٢٠٠٩ 

سنا اتبعوا الخطوات العالجية الالزمة        

عزيزة جابر عمر بشأن تضررها     / أفاد الرد أن المواطنة     
ن اإلهمال في عالجها بمستشفى إسنا المركزي بأنه تـم          م

تشكيل لجنة من استشاريين وأخصائيين وتم عرض كافـة         
األوراق والتحاليل واألشعات المرفقة بتذكرة المريضة على       
اللجنة وانتهى الرأي إلى عدم ثبوت أي خطـا أو إهمـال            

وأن أطباء مستشفى إ
 .ك الحالة طبقا لألصول الطبية المتعارف عليها لتل

ــة .١٠٩ محافظ
 كفر الشيخ

أفاد الرد من اإلدارة العامة للتخطـيط والمتابعـة بشـأن            ٢٤/١١/٢٠٠٩
تضرر أهالي قرية الغنايمة مركز سيدى سال مـن عـدم           

 ألف  ٥٠رصف مدخل القرية الرئيسي بأنه تم إدراج مبلغ         
لغنايمـة بخطـة    جنيه الستكمال رصف الشارع األوسط با     

 وقد تم إخطار الوحدة المحلية      ٢٠٠٩/٢٠١٠العام المالي   
لمركز ومدينة سيدى سالم لسرعة االنتهاء مـن التنفيـذ 
وكذلك  وتضرر أهالي عزبة جابر والحمايدة التابعة لكـوم    
الدهب من عدم وجود مياه نقية صالحة للشرب بأنـه تـم            

ـ         ام بطـول   إدراج توصيل المياه لعزبة جابر بخطة هذا الع
 .تنفيذ  متر وجارى إنهاء إجراءات ال٥٠٠

ــة .١١٠ محافظ
ـر البحــ
 األحمر

لبيبة رمزي سعد اهللا قد تم حـل        / أفاد الرد أن المواطنة      ٢٤/١١/٢٠٠٩
 المشكلة جذريا

وزارة .١١١
التربيـــة 

 والتعليم

بد الفتاح عوني بأنه     عايدة ع/ أفاد الرد الخاص بالمواطنة      ١/١٢/٢٠٠٩
وجد عجز في تخصص       ي تدريس مـادة الجغرافيـا فـي       ال

 .الوقت الحالي لتعيينها 

رة .١١٢
 
والمرافق 

ــة  والتنمي
 العمرانية

١/١٢/٢٠٠٩ 

 الشرب بصورة مستمرة بأنه نظرا         
ف

محطة كومباكـت   ) ٢(باالنتهاء من تنفيذ       
 .ث/ل٦٠بطاقة 

وزا
ــكان اإلس

أفاد الرد بشان تضرر أهالي منطقـة القصاصـين الجديـدة           
بمنطقة المسـاكن الجديـدة والزهـور واأللفـي بمحافظـة           

إسماعيلية من انقطاع مياه
يذ شبكات الصرف الصحي بمدينة القصاصـين الجديـدة         لتن

مقاولة شركة المقاولون العرب شهدت المدينـة انقطاعـات         
متعددة للمياه أثناء التنفيذ وأن حالة المياه اآلن جيدة وسوف          

تتحسن حالة المياه 
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 مضمون الرد

ــة .١١٣ محافظ
 القاهرة

د الخاص بشكوى المواطن مصطفى عباس توفيق       أفاد الر  ٦/١٢/٢٠٠٩
المقيم بمدافن المجاورين والذي يلتمس الموافقـة علـى         
منحه وحدة سكنية نظرا لظروفه القاسية أنه يجب علـى          
المذكور متابعة موقفه بإدارة بحوث اإلسكان لحين حلـول         

 .الدور عليه 

ــة .١١٤ محافظ
 القاهرة

٦/١٢/٢٠٠٩ 
الموافقة على منحه وحدة سـكنية         
نظرا لظروفه القاسية بأنه تم إيقاف صـرف اسـتمارات          
بناء على موافقـة السـيد محـافظ            ذل
االنتهاء من الحاالت التي سبق وصرفت         

ماهر إبراهيم احمـد     / أفاد الرد الخاص بشكوى المواطن    
إبراهيم والذي يلتمس 

ك  الحاالت القاسية و
القاهرة حتى يتم 

 .صة استمارات وحصرها وعرضها على اللجنة المخت

الشــركة .١١٥
ــة  القابض
لميــــاه 
الشـــرب 
والصرف 

أفاد الرد من الشركة القابضة لميـاه الشـرب والصـرف            ٧/١٢/٢٠٠٩
الصحي بشان تضرر أهالي قرية البرمبل  من نقص المياه          
الصالحة للشرب بأنه جارى التنفيـذ لمحطـة مرشـحات          

متـر    ٦١مركزية جديدة بمدينة اطفيح بطاقة إنتاجية         أل
ـيمكعب ف  ي اليوم لخدمة مدينة وقرى مركز اط

ضمنها البرمبل وهذه المحطة منتظر دخولها الخدمة فـي الصحي
 ٢٠١٠منتصف عام 

ف 
ح ومـن           ف
         

١١٦.
ــة  القابض

الشـــرب 
والصرف 

           
فع عينات بمعرفة معمـل الجـودة           ت

 وأشارت النتائج   ٢٠٠ة القابضة بتاريخبالشرك
إلى أن جميع العينات بها كلور متبقي بالشبكات ولكن بها          
بعض نسب الحديد والمنجنيز واألمالح التي تضر بالصحة        

 في الربع األول    ةدم   

أفاد الرد من الشركة القابضة لميـاه الشـرب والصـرف ٨/١٢/٢٠٠٩الشــركة 
الصحي بأنها قام بر

لميــــاه 

 الصحي

    ١٤/١١/٩

 وحدة مرشحه نقـالي لمدينـة       ٤كما تبين أنه يوجد عدد      
 وحـدة   ١يوم وعـدد     / ٣ م ٨٠٠٠الصف بطاقة إنتاجية    
دينة وقرى مركز الصف بطاقة إنتاجية  مرشحات الجديدة لم  

يوم والمنتظر دخولها الخ/ ٣م٦١٠٠٠
 لتغذية المدينة وقـرى المركـز بالتـالي         ٢٠١٠من عام   

 االستغناء عن المحطات االرتوازية

١/ 

 .ة للشرب

ــة .١٧ محافظ
 حلوان

أفاد الرد بأنه تم مخاطبة وزير اإلسكان والمرافق والتنمية         ١٤١٢/٢٠٠٩
 من عدم   فبشأن تضرر أهالي قرى ومدينة الص     العمرانية  

توافر المياه الصالح

١١٨
واستصال

 األراضي

 :أفاد الرد والخاص بشكوى كال من  ١٣/١٢/٢٠٠٩

 قنا ويلتمس تثبيتـه     تراعة بأرمن    

ية أي تعليمـات بشـأن           

لتي تلـتمس       

ـرى بمعرفـة وزارة           

وزارة .
ــة  الزارع

ح 

أحمد فتحي حسين سند والذي يعمل بعقد       / المواطن   ־
عمل مؤقت بمديرية الز

ة مؤقتة على درجـة إجـازة بـدون         وتبين أنه يعمل لصف   
مرتب وحتى تاريخه لم يرد للمدير

 .تثبيت العمالة المؤقتة 
شيماء جمال عبد العزيز وا/   المواطنة ־

فيه فرصة عمل بمديرية الزراعة بقنا وتبين أن التعيـين          
يتم عن طريق المسابقات التـي تج

 .رية التنمية اإلدا



אא٤٩١ א

تاريخ ورود  الجهة م
 الرد للمنظمة

 مضمون الرد

محمد أحمـد عبـد     / أفاد الرد والخاص بشكوى المواطن       ٢١/١٢وزارة .١١٩

% ٥ـررة ل            

ل إقامـة الشـاكي      
والتنبيه عليه للحضور بالمديرية من أجل تـوفير فرصـة          

التضــامن 
 االجتماعي

/٢٠٠٩
الفتاح يحيى من ذوي االحتياجات الخاصة من أجل تـوفير       

فرصة عمل مناسبة له ضـمن النسـبة المق
معاقين وقد تم بحث الشكوى وتم مخاطبة مديرية القـوى          

الدقهلية محالعاملة والهجرة بمحافظة    

 .عمل مناسبة لحالته 
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المحـا مكان البعثة م

 فظة

البعث ـة

 القاهرةدار  .١

  القسم

محكمــــة 
 القضاء العالي 

بعثة تقصى حقائق لمتابعة الوقفة االحتجاجيـة للمحـامين         
على إحالة محاميين للمحاكمة التأديبية أمام الدائرة        احتجاجاً 

 جنايات القاهرة بتهمة التعدي علـى ضـباط شـرطة           ١٧
حدائق القبة وإتالف محتويات 

ــة  .٢ ل
 ىالكبر

ــة المح بعثة تقصى حقائق حول تعرض أحد المـواطنين للتعـذيب           الغربيةمدين
 أثناء احتجازه بسجن مركز ثان المحلة 

ــة   .٣
ــورة  المنصـــ

الخياريـ(

قــرى مدين

ــة  ــ
 )وضواحيها

بعثة تقصى حقائق حول الوقوف على أسباب إلقاء القبض          الدقهلية 
مى بقضـية   واختفاء عدد من المواطنين التهامهم فيما يس      

 ) تنظيم جهادي (

د المـواطنين لواقعـه           السويس مدينة السويس .٤
 التعذيب بقسم الجناين 

بعثة تقصى حقائق حول تعرض أحـ

نوني ألحـد     الدقهليةقرية دكرن س .٥
 المواطنين بقسم شرطة دكرنس 

بعثة تقصى حقائق حول واقعه احتجاز غير قـا

ـدائرة      ابعه جلسة أحد المواطنين بالبعثة تقصى حقائق لمت    القاهرة  مجلس الدولة  .٦
 اإلدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة 

تحـادات       الدقهلية .٧ بعثة تقصى حقائق لمتابعه فعاليـات انتخابـات اال جامعه المنصورة
 الطالبية المقامة بجامعه المنصورة 

ميدان زين العابدين    .٨
 السيدة زينب

فاة احد المواطنين نتيجة    بعثة تقصى حقائق لتوثيق واقعة و      القاهرة 
 دة زينب تعذيبه بقسم السي



אאא 

 
٤٩٢

المحـا مكان البعثة م

 فظة

 البعثـة

ــين   .٩ ــة ع منطق
 شمس الشرقية

بعثة تقصى حقائق حول واقعه االعتداء بالضرب على أحد          القاهرة
 المواطنين من قبل ضباط شرطة قسم السالم

مع بعـض   التحقيقات        القاهرةمــن  .١٠ أمقــر نيابــة 
ـالتجمع  ــة بـ الدول

 الخامس 

بعثة تقصى حقائق لحضور ومتابعه 
 )تنظيم الزيتون(المتهمين في القضية 

١١. 
مع 

 الخامس

بعثة تقصى حقائق لحضور ومتابعه التحقيقـات مـع بعـض            القاهرة مــن مقــر نيابــة أ
ـالتج ــة بـ  )التنظيم الدولى(قيادات جماعة اإلخوان المسلمين في القضيةالدول

جاز غيـر   بعثة تقصى حقائق حول الوقوف على أسباب احت        القاهرة قسم شرطة المرج .١٢
 جقانوني لمواطنان بقسم شرطة المر

مـن  مقر نيابـة أ    .١٣
الدولة بـالتجمع   

 الخامس

بعثة تقصى حقائق لحضور ومتابعه التحقيقات مـع أحـد           القاهرة
 لمواطنين التهامه باالنتماء إلى جماعه محظورة

طنين مـن            البحيرة مدينة دمنهور .١٤
لرابع واشتباه أن الفاعل قوة تابعه لجهـاز مباحـث   الدور ا 

 أمن الدولة بالبحيرة 

بعثة تقصى حقائق حول واقعه إلقاء أحد المـوا

ــ أبريـل   ٦بعثة تقصى حقائق لتوثيق إضراب أقامتها حركة         الدقهليةة   .١٥ ــر محافظ مق
 .والوقوف على أسبابه الدقهلية

ــة  .١٦ ــر  ٦ احتجاجية أقامتها حركة          القاهرةالمحكم مق
 اإلدارية العليا

بعثة تقصى حقائق لتوثيق وقفة
 .أبريل والوقوف على أسبابها

واطنين وزوجها         القاهرة مقر محكمة دار    .١٧
 القضاء العالي

بعثة تقصى حقائق حول اعتصام أحدى الم
احتجاجاً على اضطهادها من قبل قسم شرطة ثـان شـبرا           

 الخيمة
ـنح   .١٨

  طفل مســتأنف مركــز 
ــة جـ محكم

 المنصورة 

أحـد  بعثة تقصى حقائق لحضور ومتابعه قضـية التهـام           الدقهلية
األطباء بالتسبب في وفاة

ــالء  .١٩ ــة الج د وتوثيق عدد من االنتهاكات ضـد           الدقهليةمنطق
 بالمنصورة بعض المواطنين من قبل األمن 

بعثة تقصى حقائق لرص

بعثة تقصى حقائق لحضور ومتابعه القضية المقامة من أحـد           القاهرةــمال  .٢٠ ــة ش محكم
  لحقوق اإلنسان ضباط الشرطة على المنظمة المصرية القاهرة

محله زياد التابعة    .٢١
 لمدينة سمنود 

 الغربية
 شرطة عليه أثناء عمله

بعثة تقصى حقائق حول وفاة أحد المواطنين نتيجة اعتداء         
أحد أمناء ال

ــرطة   .٢٢ ــم ش قس
 المعادى 

 القاهرة
  إدارة سجن طرهتكسيره من قبل

ـتيالء           بعثة تقصى حقائق حول االعتداء على أحد المواطنين باالس
على محل عمله و

بعثة تقصى حقائق لرصد توثيق العديـد مـن االنتهاكـات           اإلسكندرية  إلسكندرية  .٢٣ مدينة ا
 المقامة ضد بعض المواطنين من قبل قوات األمن 

ى حقائق لحضور ومتابعه التحقيقات مـع أحـد           القاهرة مقر نيابـة امـن      .٢٤
الدولة بـالتجمع   

 الخامس

بعثة تقص
 جماعة محظور نشاطهاالمواطنين النضمامه إلى 

قريــة دفريــة   .٢٥
 وعزبة عثمان 

بعثة تقصى حقائق حول وقوع مصادمات بين قوات األمـن          كفر الشيخ 
 أهالي المنطقة 



אא٤٩٣ א

المحـا مكان البعثة م

 فظة

 البعثـة

عزبــة النمــر   .٢٦
ـ  الشرقية   ةالتابع

 خ
يش التـابع   رية بمكتب نخل العـر      

 لمنشاة عقل

بعثة تقصى حقائق لتوثيق واقعه وفـاة أحـد المـواطنين           كفر الشي
المجندين بالخدمة العسك

 لقطاع األمن المركزي من احد الضباط
الشرفا    .٢٧

 لمركز ومدينة تال

واطنين نتيجة تعذيبـه          المنوفية  قرية كفر 
ــابع  ــي الت الغرب

بعثة تقصى حقائق حول وفاة أحد الم
 بمركز شرطة تال 

بعثة تقصى حقائق لرصد ومتابعـه فعاليـات التظـاهرات           القاهرة  ميدان التحرير .٢٨
 ان اإلسرائيلي على غزة الناهضة للعدو

ـرطة   .٢٩
 إمبابة

ــز شـ بعثة تقصى حقائق  حول واقعة إضراب أحـد المحتجـزين            القاهرةمرك
 .عن الطعام والوقوف على أسبابه

 القليوبية قرية البرادعة .٣٠
  بحمى التيفود 

بعثة تقصى حقائق حول الوقوف على أسباب تلـوث ميـاه           
الشرب وإصابة العديد من أهالي القرية

ــة .٣١ ــل قري  البرمب
 لري األراضي الزراعية  ومدينة الصف 

بعثة تقصى حقائق حول الوقوف علـى أسـباب اسـتخدام            حلوان
األهالي لمياه الصرف 

ة   .٣٢
قرية أبو طويلة 
ــ ــة بالوظ قري

و
 بمدينة العريش

 
 سيناء

بعثة تقصى حقائق حول الوقوف على أسباب وقوع أحداث         
 عنف بين األهالي وقوات األمن  

ــمال شـ

تهاكـات الحـق فـي          القاهرة إمبابـة    .٣٣ ى مستشف
 العام 

بعثة تقصى حقائق  لرصد حـاالت ان
 الصحة والوقوف على أسبابها

بعثة تقصى حقائق حول الوقـوف علـى أسـباب حـدوث             القاهرة عزبة الهجانة .٣٤
 مصادمات بين األهالي وبعض قوات األمن

ــوارة   .٣٥ ــة ه قري
 عدالن 

ث     الفيوم سـباب حـدوبعثة تقصى حقائق حول الوقـوف علـى أ        
 مصادمات بين األهالي وبعض قوات األمن

بعثة تقصى حقائق لرصد حاالت انتهاكات الحق في الصحة          القاهرة معهد السكر  .٣٦
 والوقوف على أسبابها

ت الحق في الصحة          القاهرة م  .٣٧ بعثة تقصى حقائق لرصد حاالت انتهاكامعهد األورا
 والوقوف على أسبابها

ز غير قانوني  لعـدد            اهرةالق .٣٨ ــرطة   ــم ش قس
 البدرشين 

بعثة تقصى حقائق حول واقعه احتجا
 من المواطنين بقسم شرطة البدرشين

بعثة تقصى حقائق حول الوقوف على أسباب اعتصـامهم          القاهرة مقر جريدة البديل  .٣٩
بمقر الجريدة نتيجة صدور قرار بوقف إصدارات الجريـدة         

 وإغالقها 
حـاجر    .٤٠

ــة 
 المنيا

بعثة تقصى حقائق حول الوقوف علـى أسـباب  إضـراب        المنيا منطقة الم
ــر محافظ  عمال المحاجرومق

قـة      القاهرة  منطقة الحسين .٤١
 الحسين

بعثة تقصى حقائق للوقوف على أسباب تفجيـرات منط

مقــر جامعــه   .٤٢
 القاهرة 

 ابريل ٦بعثة تقصى حقائق لمتابعه مظاهرة أقامتها إضراب  القاهرة

ــة   .٤٣ ــر محكم مق
  اإلسماعيلية

يل
 ية 

بعثة تقصى حقائق حول واقعه إضراب عدد من المحـامين          عاإلسما
 .والوقوف على أسبابه



אאא 

 
٤٩٤

المحـا مكان البعثة م

 فظة

 البعثـة

ن   .٤٤
 القاهرة 

ــ ــة ام بعثة تقصى حقائق حول استعالم عن مكان احتجـاز أحـد            القاهرةمديري
 نالمواطنين الفلسطينيي

ــة  .٤٥ ــر نقابـ مقـ
 ن المحامي

 بعثة تقصى حقائق لمتابعة واقعة اعتصام أقامها المحامين       
 بمقر النقابة والوقوف على أسبابها

 القاهرة

بعثة تقصى حقائق حول واقعة إلقاء القـبض علـى أحـد             القاهرةقسم شرطة إمبابة  .٤٦
 غطية أحد الوقائع الصحفيين أثناء قيامه بت

قسم شرطة شبين    .٤٧
 القناطر 

 القليوبية 
  شبين القناطر طة

بعثة تقصى حقائق حول واقعه احتجاز غير قانوني  لعـدد           
من المواطنين بقسم شر

بعثة تقصي حقائق حول الوقوف علـى أسـباب اعتصـام            الغربية  مدينة زفتى  .٤٨
سائقي التوك توك  بقرى مدينة زفتى 

ق حول واقعه احتجاز غير قانوني  لعـدد           .٤٩ قسم شرطة شبين    
 

بعثة تقصى حقائ حلوان 
المواطنين  من  بقسم شرطة المعادي المعادي  

ثة تقصى حقائق حول استعالم عن مكان احتجـاز أحـد           بع القاهرة  مصلحة السجون .٥٠
 نالمواطنين الفلسطينيي

بعثة تقصى حقائق حول الوقـوف علـى أسـباب حـدوث             الدقهلية  قرية ديمشلت  .٥١
 مصادمات بين األهالي وبعض قوات األمن بالقرية 

ــرطة   .٥٢ ــم ش قس
 المنصورة 

ير  ةالدقهلي بعثة تقصى حقائق حول واقعه احتجاز 
 المواطنين بقسم شرطة المنصورة 

حـد  غ قـانوني أل  

بعثة تقصى لمتابعة وقفة احتجاجية علـى تصـدير الغـاز            القاهرة  نقابة الصحفيين .٥٣  
 إلسرائيل 

بعثة تقصى حقائق حول واقعه احتجاز غير قانوني  أحـد            القليوبية  نيابة الخانكة  .٥
 المواطنين بقسم شرطة بفرع البحث الجنائي بابو زعبل 

٤

ــة .٥٥ ــة توم  – قري
 المحلة الكبرى  

بعثة تقصى حقائق حول الوقـوف علـى أسـباب حـدوث             الغربية 
 مصادمات بين األهالي بالقرية من المسلمين واألقباط 

منطقة أبو الهول    .٥٦
  الهرم –

بعثة تقصى حقائق حول واقعة إلقاء القـبض علـى أحـد              أكتوبر ٦
 المواطنين من قبل قوات  أمن الدولة 

جامعة المنصورة   .٥
  كلية التمريض –

بعثة تقصى حقائق حول واقعة اعتصام أخصائي التمريض         الدقهلية 
 بكلية التمريض احتجاج على نقلهم 

٧

بعثة تقصى حقائق حول واقعة االعتداء على أحد المواطنين         بورسعيد  بورسعيد  .٥٨
 داخل منفذ الجميل الجمركي 

بعة وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى نظمهـا        بعثة لمتا  القاهرة ـر    .٥٩ منطقة التحري
ــس   ــام مجل أم

 الشورى 
 صحفيي جريدة الشعب احتجاجاً على تجميد إصدار الجريدة 

بعثة تقصى حقائق حول واقعة وفاة على أحـد المـواطنين        الدقهلية  قرية المنزلة  .٦٠
 .نتيجة االعتداء علية بالضرب بقسم شرطة ثان شبرا

 حقائق حول واقعة احتجاز أحد المواطنينبعثة تقصى  القاهرة قسم شرطة قصر    .٦١
 النيل 

ــدقي  .٦ ــام –ال  أم
 مجلس الدولة 

بعثة لمتابعة وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة احتجاجـاً          الجيزة 
 على تصدير الغاز إلسرائيل 

٢

مستشفى الفيـوم    .٦٣
 المركزي 

بعثة تقصى حقائق حول واقعة وفاة عدد مـن المـواطنين            الفيوم
  المستشفى نتيجة اإلهمال الطبي داخل



אא٤٩٥ א

المحـا مكان البعثة م

 فظة

 البعثـة

بعثة تقصى حقائق حول واقعة إلقاء القبض علـى  أحـد  حلوان  نيابة المعادي  .٦٤
 المواطنين  من قبل قوة تابعة لمصلحة السجون 

محطة سكة حديد    .٦٥
 مصر 

بعثة تقصي حقائق حول الوقوف علـى أسـباب إضـراب            القاهرة 
 سائقي قطارات السكك الحديدية 

المعهــد القــومي  .٦٦
 بلألمراض القل

بعثة تقصى حقائق لرصد حاالت انتهاكات الحق في الصحة          القاهرة 
 والوقوف على أسبابها

بعثة تقصى حقائق لرصد حاالت انتهاكات الحق في الصحة          القاهرة مستشفى الحميات   .٦٧
 والوقوف على أسبابها بإمبابة 
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 االنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانون  متهمين٦ ٢٠٠٩ة  لسن٦٦٠  .١
 االنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانون محمد أحمد السيد ٢٠٠٩ لسنة ٢.٣٧٠
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 االتهام  المتهمينعدد رقم القضية م

 االنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانون أحمد السيد علي ٢٠٠٩ لسنة ٣.٣٧١
 ة أسست على خالف أحكام القانوناالنضمام لجماع حنفي محمود حمد ٢٠٠٩ لسنة ٤.٣٧٢
بميدان بـاب اللـوق         التخطيط لتفجير عبوة ناسفة  محمد عبد المنعم كيكي ٢٠٠٩ لسنة ٥.٧١٣

 حيازة منشورات تابعة لتنظيم الجهاد، وسط القاهرة 
 االنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانون سيد ذكي سيد ٢٠٠٩ لسنة ٦.٤١٣
 االنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانون بد الرحيممحمد سيد ع ٢٠٠٩ لسنة ٧.٤١٤
 االنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانون محمد فتحي عبد الكريم ٠٩٢٠ لسنة ٨.٤١٥
االنضمام لجماعة محمد حسن مكاوي ٢٠  أسست على خالف أحكام القانون٠٩ لسنة ٩.٤١٦
 ماعة أسست على خالف أحكام القانوناالنضمام لج أحمد إبراهيم بيومي ٢٠٠٩ لسنة ١٠.٤١٧
 االنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانون سامية صالح عبد الفضيل ٢٠٠٩ لسنة ١١.٤١٨
 االنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانون أنور شعبان مرسي ٢٠٠٩ لسنة ١٢.٤١٩
 م القانوناالنضمام لجماعة أسست على خالف أحكا محمد يوسف حامد ٢٠٠٩ لسنة ١٣.٤٢٠
  القانوناالنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام حمد محسن عبد الرحمنأ ٢٠٠٩ لسنة ١٤.٤٢١
 االنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانون عاطف غرباني رحيم ٢٠٠٩ لسنة ١٥.٤٢٢
 حسن إبراهيم محمد طل ٢٠٠٩ لسنة ٤٢٣ االنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانونبة.١٦
 سيد عمران محمد ٢٠٠٩لسنة  ٤٢٥ االنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانون.١٧
 االنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانون طه طه توفيق ٢٠٠٩ لسنة ١٨.٤٢٦
 االنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانون شعبان عويس شعبان ٢٠٠٩ لسنة ١٩.٤٢٧
 م لجماعة أسست على خالف أحكام القانوناالنضما ربيع سمير محمد ٢٠٠٩ لسنة ٢٠.٤٢٨
 االنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانون محمد علي إسماعيل ٢٠٠٩ لسنة ٢١.٤٢٩
 االنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام القانون سمير عبد السميع ٢٠٠٩ لسنة ٢٢.٢٩٤
 تنفيذ تفجيرات عبوات ناسفة بميدان الحسين  متهم٢١ ٢٠٠٩ لسنة ٢٣.٢٣٠
ضمام لجماعة أسست على خالف القانون وحيازة       اال  متهم٢٥ ٢٠٠٩ لسنة ٢٤.٤٨٨

 منشورات لترويج فكر الجماعة المحظورة قانونيا
ن

االنضمام لجماعة أسست على خالف أحكام  محمد فرج إبراهيم ٢٠٠٩ لسنة ١٢٣١ القانون.٢٥
انو ٢٠٠٩ة  لسن٦٠٣ نالق.٢٦ مام لجماعة أسس ت على خالف أحكام االنض  متهمين٥
 خالفأسست على أحكامحسن شح اتة االنضمام لجماعة  القانون ٢٠٠٩لسنة  ٢٧.٦٢٣
ـالف القـانون            متهم١٣ ٢٠٠٩ لسنة ٢٨.٤٠٤ ، االنضمام لجماعة أسست 

 غسيل األموال
على خ 

 خالف ين االنضمام لجماعة أسست على أحكام القانون متهم١٠ ٢٠٠٩ لسنة ٢٩.٨٢٣
 خالف باز ام لجماعة أسست على أحكام القانوناالنضمإبراهيم ال ٢٠٠٩ لسنة ٣٠.٨٣٧
مطلبم ٢٠٠٩ لسنة ٣١.٦٥٦ أحكام القانون حمد م على خالف حمود عبد ال االنضمام لجماعة أسست 
يم         متهم٢٦ ٢٠٠٩ لسنة ٣٢.٢٨٤ حـزب اهللا   "التخابر مع جبهة أجنبية وه

 "بلبنان
ي تنظـ 

أحكام ا ٣٣ ٢٠٠٩ لسنة ٣٣.٧٠٧ على خالف  متهم لقانوناالنضمام لجماعة أسست 
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٢٠٠٩
 التاريخ بيانات م
 الفوري عن معتقلي مظاهرات التضامن      باإلفراجالمنظمة تطالب    .١

مع فلسطين
  ٢٠٠٩ يناير ٦

منظمة المصرية ومركز القاهرة يطالبان رئيس المجلس الدولي        ال .٢
حقوق اإلنسان بالتدخل الفوري لوقف إطالق النار في غزة

 ٢٠٠٩ يناير ١١

 المصرية تطالب بإجالء مصير فليـب رزق و اإلفـراج           المنظمة .٣
الفوري عنه

  ٢٠٠٩فبراير  ٩

س الـدولي لحقـوق     المنظمة المصرية ترحب برد رئيس المجل      .٤
اإلنسان بشأن األوضاع في غزة

 ٢٠٠٩ فبراير ١٠

 سنة  الحبس  ألحمد سعد دومة   ٢٠٠٩ لسنة   ٣٤في القضية رقم     .٥
 جنيه ٢٠٠٠مع الشغل والنفاذ وغرامة 

 ٢٠٠٩فبراير  ١٠

المنظمة تطالب رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ الحكم على مجدي          .٦
حسين

 ٢٠٠٩ فبراير ١١

بعد التراجع عن سياسة حبس الصحفيين المنظمـة المصـرية           .٧
تطالب بتخفيف الغرامة المالية على الصحفيين

 ٢٠٠٩ فبراير ١٢

  ٢٠٠٩فبراير  ١٩  يمن نورأ الصحي عن باإلفراجالمنظمة المصرية ترحب  .٨
 عبـر تعزيـز الديمقراطيـة       اإلرهـاب  مرصد مكافحة    إطارفي   .٩

المنظمة المصرية تدين تفجيرات الحسين وتطالب بعدم التعجـل         
في إصدار قانون لإلرهاب

 ٢٠٠٩ فبراير ٢٣

 ٥ آالف جنيه لــ      ١٠محكمة السيدة زينب تصدر حكماً بغرامة        .١٠
صحفيين

 ٢٠٠٩فبراير  ٢٦

المنظمة المصرية تطالب بالتحقيق الفوري في واقعـة تعـذيب           .١١
مواطن داخل منفذ الشاحنات ببور سعيد

 ٢٠٠٩مارس  ٢
 



אא٥١٣ א

 التاريخ بيانات م
 والتعبير محكمة جـنح حـدائق       الرأيفي انتكاسة جديدة لحرية      .١٢

على رئيس  القبة تصدر حكمها بتوقيع عقوبة الحبس لمدة شهر         
مجلس إدارة جريدة األحرار واثنان آخرين

 ٢٠٠٩مارس  ٣
 

 تنفيذ حكم اإلدارية العليا بشأن      بسرعةالمنظمة المصرية تطالب     .١٣
 ائيينالبه

 ٢٠٠٩مارس ١٧
 

المنظمة المصرية تطالـب    “عنصرية مقيتة   “ن  التصعيد ضد البهائيي   .١٤
النائب العام بالتحقيق الفوري في حرق منازلهم وقيام الدولة بتوفير          

الحماية الكاملة وضمان حقوقهم

  ٢٠٠٩أبريل  ٢

رئيس مجلس الشعب المنظمـة      فتحي سرور . في رسالة إلى د    .١٥
المصرية تطالب بعدم موافقة المجلس على مشروع قانون تنفيذ         

 علناًاإلعدامعقوبة 

  ٢٠٠٩أبريل  ٧
 

حياة في خطر المنظمة المصرية تطالب باإلفراج الصـحي عـن            .١٦
أحد نزالء سجن أبو زعبل

  ٢٠٠٩أبريل  ٢١
 

في خطوة مفاجئة المنظمة المصرية تتلقى تهديدا بالحل من جهة           .١٧
اإلدارة

  ٢٠٠٩أبريل  ٣٠

دفاعا عن الحق في التجمع السلمي المنظمة المصـرية تطالـب            .١٨
بإطالق سراح المتظاهرين في قضية تصدير الغاز

  ٢٠٠٩مايو  ٤

  ٢٠٠٩مايو  ٦المنظمة المصرية ترحب بإلغاء نظام الكفيل بالبحرين .١٩
المنظمة المصرية تتلقى رد مـن وزارة التضـامن االجتمـاعي            .٢٠

بشأن التهديد بحلها وتطالب باإلسراع في سن مشروع قـانون          
٢٠٠٢ لسنة ٨٤بديل للقانون رقم 

  ٢٠٠٩مايو  ١١
 

 ٢٠٠٩مايو  ١٢المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان تدين تفجيرات الزيتون .٢١
المنظمة المصرية   في ذكرى اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب       .٢٢

تطالب الحكومة بتبني مشروعها لتعديل بعض المـواد الخاصـة     
 بالتعذيب في قانوني العقوبات واإلجراءات الجنائية

  ٢٠٠٩يونيو  ٢٥

جنايـات القـاهرة     في انتكاسة جديدة لحرية الرأي والتعبير محكمة       .٢٣
 جنيهألف ٢٠ أشهر وتغريمه ٦تصدر حكماً بحبس ياسر بركات 

 ٢٠٠٩يونيو  ٢٥
 

  ٢٠٠٩يونيو  ٣٠المنظمة المصرية تطالب باإلنهاء الفوري الحتجاز المدون وائل عباس .٢٤
خبراء وحزبيون وحقوقيون يطالبون بضوابط قانونيـة وأمنيـة          .٢٥

 للحد من العنف االنتخابي باالنتخابات المقبلة
 ٢٠٠٩ يوليو ١

 ٢٠٠٩يوليو  ٩ية تطالب باإلفراج الفوري عن ياسر بركاتالمنظمة المصر .٢٦
المنظمة المصرية تطالب باالستجابة الفوريـة لمطالـب عمـال           .٢٧

 للكتان والزيوتشركة طنطا
  ٢٠٠٩يوليو  ١٣

المنظمة تطالب باإلفراج عن الدكتور عبد المـنعم         حياة في خطر   .٢٨
 أبو الفتوح

  ٢٠٠٩يوليو  ١٩

تبني اإلتحاد العام للعمال وأمانـات العمـال بـاألحزاب قواعـد             .٢٩
 سلوكية للنقابات العمالية في مصر

 ٢٠٠٩ يوليو ٢٠

 ٢٠٠٩ يوليو ٢١ إصدار التقرير السنوي لمرصد المدافعين عن حقوق اإلنسان .٣٠
 ٢٠٠٩ يوليو ٢٦ افتقاد الرؤيةبين غياب الدور و…الحق في الصحة  .٣١
 حالـة وفـاة     ١٧ة انتهاك للحق في الصحة من بينهـا           حال٣٥ .٣٢

 )٢٠٠٩يوليو -يناير(
 ٢٠٠٩ يوليو ٢٦

 ٢٠٠٩ يوليو ٢٩ صامدون في االحتجاج .٣٣
  ٢٠٠٩يوليو  ٣٠الحرية لمهند الحسني .٣٤
المنظمة المصرية ترحب باإلجراءات الكويتية وتطالب باإللغـاء         .٣٥

الكامل لنظام الكفيل
 ٠٠٩٢أغسطس  ١١

 فـي مصـر بـين       اإلضـراب المنظمة تصدر تقريرها النوعي      .٣٦
 المشروعية والعقاب

 ٠٠٩٢ أغسطس ١٢

 مصير  بإجالء سنوات على اختفاءه المنظمة تطالب       ٦بعد مرور    .٣٧
رضا هالل

  ٠٠٩٢أغسطس  ١٣
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 التاريخ بيانات م
ت الليبية بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام بحق       المنظمة تطالب السلطا   .٣٨

مصريين
  ٢٠٠٩أغسطس  ١٩

المنظمة تطالب السلطات الليبية بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام بحق          .٣٩
 نمصريي

 ٢٠٠٩ أغسطس ١٩

تقرير بمراقبة المنظمة المصرية لجلسة خلية حزب اهللا التأجيـل         .٤٠
  أكتوبر القادم٢٤لـ

 ٢٠٠٩ أغسطس ٢٤

تقرير عن مصر للعرض الدوري الشامل باألمم المتحدة تقريـر           .٤١
 مقدم من المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان

 ٢٠٠٩ أغسطس ٣٠

المنظمة المصرية ترسل تقريرها عن أوضاع حقوق اإلنسان في          .٤٢
 مصر إلى المجلس الدولي لحقوق اإلنسان

 ٢٠٠٩ أغسطس ٣٠

المنظمة المصرية تطالب النائب العام بالتحقيق في        :  حياة في خطر   .٤٣
 أحد نزالء سجن أبو زعبل عن الطعام إضراب

  ٢٠٠٩سبتمبر  ٧

المنظمة المصرية تطلق حملة للتضامن مع النقابي كمـال أبـو            .٤٤
عيطة

  ٢٠٠٩سبتمبر  ٨

 ة من المنظمة المصـرية لـوزير التضـامن االجتمـاعي          في رسال  .٤٥
 مشروع قانون الجمعيات تقييد وحصار جديد للعمل األهلي

  ٢٠٠٩سبتمبر  ٩

المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان تصدر تقريراً نوعياً بعنـوان          .٤٦
 ”مصر بين توغل الفقر وسراب التنمية“

 ٢٠٠٩ سبتمبر ١٥

المنظمة تطالب بمجموعة من التدابير للحد من انتشـار مـرض          .٤٧
أنفلونزا الجنازير داخل السجون

  ٢٠٠٩سبتمبر  ٢٨

لب بإطالق سـراح الصـحفي السـويدي         تطا المصريةالمنظمة   .٤٨
بمطار القاهرة

 ٢٠٠٩سبتمبر  ٣٠

 جمعية أهلية تناقش مدونة سلوك للممارسـة الديمقراطيـة          ٣٠ .٤٩
 داخل الجمعيات

 ٢٠٠٩ أكتوبر ٥

 ٢٠٠٩ أكتوبر ٧ اإلعالن عن دورة تدريبية للمدونين وحقوق اإلنسان .٥٠
المنظمة المصرية تطالب بوقف تنفيذ قرار إيقاف جريدة الـبالغ           .٥١

الجديد
  ٢٠٠٩أكتوبر  ٨

٥٢. ٢٠٠٩أكتوبر  ١١محمد السيد سعيد نبراس حركة حقوق اإلنسان.ا دوداع  
 جمعية أهلية مدونة القاهرة للممارسـة الديمقراطيـة         ٤٠تبني   .٥٣

 جمعياتداخل ال
 ٢٠٠٩ أكتوبر ١٢

نحـو قواعـد ديمقراطيـة      “مؤتمر صحفي للمنظمة المصـرية       .٥٤
 ٢٠/١٠/٢٠٠٩ثاءالثال” للمجتمع المدني المصري 

 ٢٠٠٩ أكتوبر ١٤

  ٢٠٠٩أكتوبر  ١٥ وفاة يوسف أبو زهريفي تطالب بالتحقيق المصرية ةالمنظم .٥٥
اجتماع للمجتمع المدني في بيروت لتأسيس تحالف عربي لحرية          .٥٦

 التجمع والتنظيم
 ٢٠٠٩ أكتوبر ٢٠

المنظمة المصرية تعلن عن تشكيل التحالف المصـري لنزاهـة           .٥٧
 المجتمع المدني

  ٢٠٠٩ أكتوبر ٢١

سانشطاء حقوق  .٥٨ نا في سوريا في خطر إلن
 سراح هيثم   بإطالقالمنظمة المصرية تطالب السلطات السورية      

 المالح

  ٢٠٠٩ أكتوبر ٢٢

  في انتكاسة جديدة لحرية الرأي والتعبير .٥٩
ب رئـيس تحريـر الشـروق وآخـرين         محكمة جنح الدقي تعاق   

 بالحبس سنة

  ٢٠٠٩أكتوبر  ٢٩

رية تطالب الحكومة بتنفيذ توصيات مقرر األمـم          .٦٠ صم المنظمة ال
هابالمتحدة لإلر

  ٢٠٠٩نوفمبر  ٥

بعد إيقاف بث قناة العالم المنظمة المصرية تطالب بسن مشروع           .٦١
هاقانون لحرية المعلومات وتداول

  ٢٠٠٩نوفمبر  ٥

في قضية تعذيب رجائي منير .٦٢
 محكمة جنايات اإلسكندرية تصدر حكما بمعاقبة عقيد شرطة

  ٢٠٠٩نوفمبر  ٩
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 التاريخبيانا ت م
التحالف المصري لنزاهة المجتمع المدني يعقد أولى اجتماعاتـه          .٦٣

األرب عاء القادم
٩ نوفم ١٠  ٢٠٠بر

“ق الدفاع وحصانة المحاماةالمنظمة المصرية تطلق حملة .٦٤ ٢نو ١١ أجل حمن"     ٠٠٩فمبر 
التحالف الوطني لمراقبة االنتخابات يعقد أولى اجتماعاته نهايـة          .٦٥

 شهر ديسمبر المقبل
  ٢٠٠٩نوفمبر  ١٦

المنظمـة المصـرية تطالـب       قبل مباراة مصر والجزائر غـداً      .٦٦
وحـل أزمـة     تأمين العاجل لحياة مواطنيها بالجزائر    الحكومة بال 

   المحاصرين بوهرانمأوراسكوعمال شركة 

  ٢٠٠٩نوفمبر  ١٧
 

ي يطـالبون بتأسـيس     المجتمع المـدن       شخصية من ممثلي ٤٠ .٦٧
 تحالف للنزاهة

 ٢٠٠٩ نوفمبر ١٩

جتمـع معلومـاتي     نحو م“المنظمة المصرية تعقد حلقة نقاشية       .٦٨
 قادميوم األحد ال” حر

 ٢٠٠٩ نوفمبر ١٩

صحفيون وإعالميون وبرلمانيون يطـالبون بتأسـيس تحـالف          .٦٩
 لحرية المعلومات وتداولها

 ٢٠٠٩ نوفمبر ٢٣

  ٢٠٠٩ديسمبر  ١حظر المآذن في سويسرا يهدد السالم بين األديان .٧٠
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٦أجواء هادئة تخيم على انتخابات نقابة الصحفيين .٧١
ة   : في ذكرى االحتفال باليوم العـالمي لحقـوق اإلنسـان          .٧٢ مـالمنظ

 زمة توصيات للحكومة والبرلمانالمصرية تتقدم بح
  ٢٠٠٩ديسمبر  ٩

أجل الدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات بالـدول          من   .٧٣
 العربية

 ٢٠٠٩ ديسمبر ١٠

  : امعة المنصورة فـي خطـر      أخصائية تمريض بج   ١٠٧حياة   .٧٤
لنائب العام بالتدخل الفـوري لوقـف           المنظمة المصرية تطال اب

 االعتصام

  ٢٠٠٩ديسمبر  ١٦

تلـوث   " نالمنظمة المصرية تصدر تقريرا نوعياً تحـت عنـوا        . ٧٥
 المياه قنبلة موقتة تهدد المصريين  

 ٢٠٠٩ ديسمبر ١٧

ن ” حـول   المنظمة المصرية تعقد حلقة نقاشيه       .٧٦ زراعـة    قـان و
 ”هل يحول فقراء مصر إلى قطع غيار بشرية… األعضاء

٢٠٠٩ ديسمبر  ٢٠

ـةقانون الضريبة العقارية اعتداء على الحق فـي السـكن          .٧٧ المنظم   
 "إللغاء الضريبة على السكن" تطلق حملة المصرية

  ٢٠٠٩ديسمبر  ٢٣

تدين االنتهاكات اإلسـرائيلية بحـق      ” منظمات حقوق اإلنسان     . ٧٨
 “سطيني الشعب الفل

 ٢٠٠٩ديسمبر  ٢٨

ون ان نقل األعضاء إلى باب لالتجار بالبشر .٧٩  ٢٠٠٩ديسمبر  ٢٩مخاوف من تحول ق
سم٣٠ من أجل انتخابات حرة ونزيهة .٨٠ بر  د  ٢٠٠٩ي
٨. لضـريبة علـى    حملة المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان إللغاء ا       ١

 السكن
 ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١
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 التاريخ التقرير م
 ٠٠٩٢مارس  ١٠ يمة التعذيب ؟ متى تتوقف جر.١
في ظل استمرار سياسة تكميم األفـواه متـى يتحـول الوعـد             .٢

  إلى حقيقة ؟٢٠٠٤الرئاسي عام 
  ٢٠٠٩رس ما ٣٠

ألجـور علـى منظومـة الحقـوق           تداعيات سياسـة ا…مصر  .٣
 االقتصادية واالجتماعية

 ٢٠٠٩ يونيه ١١

 ٢٠٠٩ يوليو ٢٢قواعد سلوكية للنقابات العمالية  في مصر.٤
غسطس١٢ في مصر بين المشروعية والعقاب اإلضراب.٥ أ ٢٠٠٩ 
 ٢٠٠٩سبتمبر  ١٥ مصر بين توغل الفقر وسراب التنمية.٦
 ٢٠٠٩ ديسمبر ١٧ تلوث المياه قنبلة موقوتة تهدد حياة المصريين.٧
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خبر عن نشاط مقالة او تعليق لألمين
العام

خبر عن تقارير 

عدد األخبار



F٩E 
ضــوعـي الـخـبران المصدر النشر تاريخ م



אא
 عنـو

٢٠٠٩ 
 مو ملــخــص

١.١/١/٢٠٠٩ 
 

 شعار ثمن بال واح مصرية شموع
 الجبلي حاتم فعة

وفير الدواء وغياب العناية       

رأ
بر

خبر عن تقرير للمنظمة المصـرية لحقـوق        
اإلنسان حيث رصد شهادات حية للمـواطنين       
تعرضوا النتهاكات للحصـول علـى الخدمـة       

الصحية مثل عدم ت
الطبية والعالجية والتخصصات الالزمـة فـي       
ــدخل  المستشــفيات وخاصــة لمحــدودي ال

 .لفقراءوا
 روزاليوسف ٢.٢/١/٢٠٠٩

 ون
          مساندة ؤتمر

 نقابـة  فـي  تـوتر 
مشارك :الصحفيين

غزةبم
 حضـور  يرفضـون 
 الحقوقية المنظمات

خبر عن مؤتمر تنظمه المنظمة المصـرية       
لحقوق اإلنسان لمناقشة المالحقة القانونية     
لمرتكب جرائم الحرب ضد اإلنسـانية فـي

فلسطين حيث طالب الحضور بتقديم قـادة        
سرائيل أمام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة        إ

 .الرتكابه جرائم اإلبادة الجماعية
 الدستور ٣.٢/١/٢٠٠٩

هذه الزيارة   

 .. سـعدة  أبو حافظ
 اإلنسان حقوق راعي

خبر عن تقديم حافظ  أبو سعدة مذكرة للمجلس         
 اسـتقبال  على   اعتراضاالقومي لحقوق اإلنسان    

السفير اإلسرائيلي و أكد رفضه التام 
ن أستاذ حافظ لم يدع قضية من أضح الخبر بوأو

القضايا الحقوقية إال وتعرض لها حتـى لقبـة         
 .البعض ب وزير حقوق اإلنسان في مصر

 الدستور ٤.٤/١/٢٠٠٩

 ـي 
 "غزة مجزرة

ـة مجرمـي       

 حقوقيـة  تحركـات 
ــداد ــات إلع  ملف
مرتكب" المالحقة

خبر عن استعداد المنظمة المصرية لحقوق      
تحركات اإلنسان إلعداد تقرير إخباري حول      

المنظمات المصرية والعربية بشان القضية     
ــازر   ــى المج ــز عل ــطينية والتركي الفلس
اإلسرائيلية األخيرة في قطاع غزة وكيفيـة       

اتخاذ السبل القانونية لمحاكم
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 موضــوعـي ملــخــص الـخـبر عنـوان المصدر النشر تاريخ م
الحرب اإلسرائيليين وقال حافظ أبو سـعدة       
في ورقة خاصة بعنوان متى يتوقف العنف       

 أن القتل في غزة سؤال إلى الضمير العالمي     
سياسة منهجية للقوات اإلسـرائيلية تعمـد       

 .إليها لتحقيقها أهدافها 
 األهرام ٥.٤/١/٢٠٠٩

 المصرية 
 البوصلة وانحراف

 

ــاهر ــد التظ  ض
السفارات

مقال لحافظ أبو سعدة عن المظاهرات فـي        
بلدان العالم ضد عـدوان إسـرائيل علـى         

 الشعب الفلسطيني في غزة

 متفـائلون  ءونشطا روزاليوسف ٦.٤/١/٢٠٠٩
ــام ــد بالع  الجدي

 جنيــا ويعتبرونــه
 الحقوقية للثمار

تعليق من حافظ أبو سـعدة علـى اقتـراح          
 هللمر أمقعدا  ٥٦الحزب الوطني بتخصيص  

في البرلمان نقطة إيجابية سوف تسفر عن       
مشاركة للنساء وتفعيل دورهم في الحيـاة       

 السياسية
 فـي حـادة أزمـة  األحرار ٧.٥/١/٢٠٠٩

 القـومي  جلـس 
 سـعدة عـن أن       اإلنسان حقوقل

قانون المجلس القومي لحقوق اإلنسـان ال       
 يمنح صالحيات مقابلة السفراء األجانب

  
الم

انتقادات أبو سعدة لزيـارة سـفير الكيـان         
الصهيوني بالقاهرة شالوم كوهين للـدكتور      

بطرس غالي وكشف أبـو

 أبو سعدة على التهم الملفقـة       تعليق لحافظ  البديل ٨.١٣/١/٢٠٠٩
وانتهاكات بالجملة ومواطنون يبحثون عن     
األمان حيث قال أنه البد مـن أن تتحـرك          
الداخلية لحماية أسم جهاز الشرطة ونحن ال       
نملك سوى تصعيد األمـر لألمـم المتحـدة         

 . هذا الشأنفي دور المنظمة أيضاموضحا 

 الشرطة على الرقابة
 الغائبة الوظيفة

شخصية عامة يجيبون عـن هـذا    ٧٥ نخبر ع روزاليوسف ٩.١٧/١/٢٠٠٩
السؤال ويوضحون اآلفات التي تسيطر على عقل       

 التي هي أساس تقدم الشـعوب ويؤكـد         المرآة  
ـام للمنظمـة           أستاذ حافظ أبو سعدة األمـين الع
ـادى       المصرية لحقوق اإلنسان فيقول المـرآة تع

ن وظيفتها الحقيقيـة فـي      أنفسها حينما تؤمن ب   
 .ا يمثله قطاع عريض من الفتيات المنزل وهو م

 المرآة أعداء هم من
 ر؟مص في

 الدوليـة  الفيدرالية األحرار ١٠.١٩/١/٢٠٠٩
ــي ــطاء تلتق  نش
 بعثة وتشكل حقوقيين
 ألحداث حقائق تقصي
 غزة

 

خبر عن وصول بعثة من الفيدراليـة الدوليـة         
نشـطاء أوروبيـين    ١٠لحقوق اإلنسان تضم 

لمقابلة عدد من المنظمـات المصـرية لبحـث         
 أحداث غـزة والعـدوان      تداعيات الموقف بعد  

 . على القطاع اإلسرائيلي
وقال حافظ أبو سعدة األمـين العـام للمنظمـة          

 
 

المصرية لحقوق اإلنسـان وعضـو المجلـس        
القومي لحقوق اإلنسان أن البعثة سـتلتقي بـه    

 ممثال عن المنظمة
 روزاليوسف ١١.٢٢/١/٢٠٠٩

 !ضد اإلنسانية 
 

 :الفيدرالية الدوليـة 
ــت   ــرائيل رفض إس
دخولنا غزة وادعت   

 جـرائم   عدم وجـود  

خبر أوضح فيه حافظ أبو سعدة األمين العام        
للمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان أن مصر      
وقعت على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية      
لكنها لم تصدق عليها وهـو األمـر الـذي          
يحول دون إمكانيـة إجـراء أي محاكمـة         

 .لمجرمي الحرب في إطار قضائي مصري
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 موضــوعـي ملــخــص الـخـبر عنـوان المصدر النشر تاريخ م

 ) ندوة في مشاركون لبديلا ١٢.٢٣/١/٢٠٠٩
ق في          لحقـوق  المصـرية 
 يطـالبون  ( اإلنسان
 الطوارئ حالة بإلغاء

 االستثنائية والمحاكم

خالل ندوة للمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان      
يؤكد حافظ أبو سعدة أن لكل إنسان الح

أن تنظر قضـيته محكمـة مسـتقلة نظـرا          
وقال أن المحاكم االسـتثنائية تعتبـر       .منصفا
 للحق في المحاكمة العادلة والمنصـفة       انتهاكاً

 .لما تفتقده من ضمانات هذا الحق
 ونـواب  حقـوقيين  اليوم المصري ١٣.٢٤/١/٢٠٠٩

 بإلغــاء يطــالبون
 االسـتثنائية  المحاكم
 المواطن حق وضمان

 أمـام  المثـول  فـي 
 الطبيعي قاضيه

طالب حقوقيون وعدد من أعضاء مجلس الشعب       
ـا       تتضـمنه مـن    بإلغاء المحاكم االستثنائية لم

انتهاكات جسيمة لضمانات الحق في المحاكمـة       
العادلة  والمنصفة وهذا من خالل الحلقة النقاشية       
التي عقدتها المنظمة المصرية تحـت عنـوان        

ـاء     ـا  .المحاكم االستثنائية وضرورات اإللغ ودع
المشاركون إلى ضرورة رفع حالة الطـوارئ و        

 وإلغاء  إلغاء إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية     
 .محاكم امن الدولة العليا طوارئ

ــو مصر نهضة ١٤.٢٤/١/٢٠٠٩ ــة ممثل  مديري
 االجتماعي التضامن

 تعـديل  ت
نون         الجمعيـات  قـانون 

ــاد ــام واالتح  الع
 يشاركون للجمعيات

مناقشا في

 األهلية

شارك عدد من ممثلي مديريـة التضـامن        
 ١٣االجتماعي واالتحاد العام للجمعيات في 

 /القليوبيـة  /الجيزة/القاهرة )محافظة هي 
 (........الغربية /البحيرة  /اإلسكندرية /حلوان

في االجتماع السادس للتحالف المصري عن      
الجمعيات األهلية حـول مشـروع قـا

المنظمة المصـرية الخـاص بالجمعيـات       
ــات   ــالي للجمعي ــانون الح ــديل للق والب

 .٢٠٠٢لسنة  ٨٤والمؤسسات الخاصة رقم 
 ع  ومالي الوطني ١٥.٢٧/١/٢٠٠٩

 مشكلة حل : المدني
 الشــوارع أطفــال
د        اللجنـة  دور وتفعيل

المجتمـ منظمـات 

 ضرورة .. الوطنية
 
 

حذر رؤساء المنظمـات غيـر الحكوميـة        
لحقوق اإلنسان من ظاهرة االتجار بالبشـر       
وطالب حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمـة        
المصرية لحقوق اإلنسان بقـانون موحـ

القـوانين  لمحاربة تلك الظاهرة بـدال مـن        
المتعددة باإلضافة إلى االلتزام باالتفاقيـات      
الدولية مع إنشاء جهاز خاص تابع للشرطة       

 .لمكافحة االتجار بالبشر
 بإصـدار  مطالبـات  روزاليوسف ١٦.٢٨/١/٢٠٠٩

 لحرية عربية قوانين
 .. المعلومات تداول

ــات ـــ واتهام  ل
 بتحقيـق  ) الجزيرة(

 األمريكية المصالح

حـق   

ات دوليـة وعربيـة     بالتعاون مع أربع جه   
عقدت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسـان      

المعلومـات  "مؤتمرا إقليميا بعنوان 
حيث دعا حافظ أبـو سـعدة إلـى         " للجميع

إنشاء بحالفات عربية تعمـل علـى تنقيـة         
القوانين الوطنية والقيود الخاصة بجوانـب      

 .المعرفة والحصول على المعلومات
 تحالف عن اإلعالن البديل ١٧.٢٩/١/٢٠٠٩

 مصــري حقــوقي
ـق     الحكومة على  للضغط
 تـداول  حرية إلتاحة

 المعلومات

بالتعاون مع أربع جهات دوليـة وعربيـة        
عقدت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسـان      

المعلومـات ح"مؤتمرا إقليميا بعنـوان     
حيث كشف حافظ أبو سعدة األمين      " للجميع  

العام للمنظمة عـن تشـكيل مـا يسـمى          
حرية تداول المعلومات   بالتحالف المصري ل  

والذي يهدف إلى الضغط علـى الحكومـة        
وأشـار  .لتبنى استراتيجية إلدارة المعلومات   
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 موضــوعـي ملــخــص الـخـبر عنـوان المصدر النشر تاريخ م
أبو سعدة إلى أن مثول الصـحفيين أمـام         

حد معوقات العمل الصحفي    أالقضاء أصبح   
فيين فـي         في مصر إذ بلغ عدد قضايا الصح

ما يقرب من  ٢٠٠٨إلى  ٢٠٠٠الفترة من 
ذلك على ضرورة   قضية ودلل سعدة ب    ١٦١

 وجود قانون فاعل يتيح تدفق المعلومات 
 الدستور ١٨.٢٩/١/٢٠٠٩

 :اإلنسـان 
 أقيمـت  قضية ١٤١
مين       عام منذ صحفيين ضد

ن يكـون   أ المعلومات و    

 المصـرية  المنظمة
 لحقـوق 

 ٢٠٠٨ حتى ٢٠٠٠
 القضاء أمام ومثولهم
 الصحفي العمل يعيق

بالتعاون مع أربع جهات دوليـة وعربيـة        
 عقدت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسـان     

المعلومـات حـق    "مؤتمرا إقليميا بعنـوان     
حيث كشف حافظ أبو سعدة األ" للجميع  

العام للمنظمة عـن تشـكيل مـا يسـمى          
 .بالتحالف المصري لحرية تداول المعلومات

الذي يهدف إلى الضغط على الحكومة مـن        
اجل تبنى اسـتراتيجية شـفافة وواضـحة        

لحرية نشر وتداول
فصاح أو الحجب هو االستثناء على      عدم اإل 

 .أن يكون محددا بفترة زمنية محددة 
 روز ١٩.٢٩/١/٢٠٠٩

 اليوسف
 فـي  قلة

      
المعلومـات حـق   "مؤتمرا إقليميا بعنوان 

ــدوة ــداول ن  ت
 توجد ال :المعلومات
مست صحف
 مصر

بالتعاون مع أربع جهات دوليـة وعربيـة        
عقدت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسـان

 
ا إلى ضرورة وجود إطـار      حيث دع "للجميع

مؤسسي يقـوم بـدور المنظمـة للنظـام         
العمومي لإلحصاء والمعلومات بما يضـمن      
تطبيق المعايير والتقييم المسـتمر لجـودة       
البيانات وفقا ألسس موضوعية متفق عليها 

 حقوقيـة  منظمـات  مصر نهضة ٢٠.٤/٢/٢٠٠٩

ى
المعلومات

بع جهات دوليـة وعربيـة        

 بالقاهرة على مدار يومين      

 العربية الدول تطالب
 فـي  األفـراد  بحق

ــول ــ الحص  عل
 

بالتعاون مع أر
عقدت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسـان      

المعلومـات حـق    "مؤتمرا إقليميا بعنوان 
اجتمعت عـدد مـن المؤسسـات      "للجميع

الحقوقية العربية
جل وضع إعالن القاهرة للحـق فـي        أمن  

 .الحصول على المعلومات في العالم العربي
 مصر نهضة ٢١.٥/٢/٢٠٠٩

حالة وفاة وذلك خالل    ١٧٧من بينها     

 عقوبـة  تحتاج هل
 تعـديل  إلى التعذيب
؟ قانوني

 ٦١٧ في تقريرها السـنوية  رصدت المنظمة
حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل أقسـام       

الشرطة و
 .٢٠٠٨ وحتى يونيو ١٩٩٣الفترة من 

 البديل ٢٢.٧/٢/٢٠٠٩
 في كبير 

 القومي المجلس عمل
شـيرا إلـى احتيـاج المنظمـات         محدود وتأثيره ..

 : سـعدة  أبـو  حافظ
قصور هناك

نتقد حافظ أبـو سـعده الـدور الضـعيف          أ
للمجلس القومي لحقوق اإلنسـان وأعـرب       
عن أملة في أن يتحسن أداء المجلس مـع         

م.الوقت
 الحركات واألحـزاب    دعم من الحقوقية إلى   

السياسية والمجتمع المـدني ممـا يـدعو        
 .مصر حقوق اإلنسان في لترسيخ احترام

موقع اإلخوان   ٢٣.٩/٢/٢٠٠٧
 المسلمون

 المصـرية  المنظمة
ــدم ــة تتق ن       بحزم
 حقوقيـة  اقتراحات
 الشعب لمجلس

 المصرية لحقـوق    تقديم المنظمة خبر عن   
اإلنسان بحزمة اقتراحات في مشروع قانو

الجمعيات األهلية إلى لجنة حقوق اإلنسـان       
لسـنة   ٨٤بمجلس الشعب كبديل لقـانون  



אא٥٢٣ א

 موضــوعـي ملــخــص الـخـبر عنـوان المصدر النشر تاريخ م
وكذلك مشروع لتعديل بعض المواد  ٢٠٠٢

الخاصة بالتعذيب وعدد من المطالب فيمـا       
 .يخص اإلصالح السياسي والقانوني

ودعا إلى إلغاء كافة العقوبات السالبة فـي        
كافة القوانين المقيدة للحقوق  ,قضايا النشر

والحريــات كقــانون األحــزاب السياســية 
وقــانون  ،والعماليــةوقــانوني المهنيــة 

أوضـاع  وكذلك تحسين  ،األهليةعيات الجم
العمالة المصرية في الخـارج خاصـة دول        

 .الكفيلالخليج والعمل على إلغاء نظام 
 تحذر اإلنسان حقوق األحرار ٢٤.٩/٢/٢٠٠٩

دات وعواقب ض مصر النتقا     النتقادات تعرض من

رير الدوري عن أوضـاع       

 العمل استمر إذا حادة
 الطوارئ بقانون

خبر حذرت فيه المنظمة المصرية لحقـوق       
اإلنسان من تعر

وخيمة من لجنة حقوق اإلنسـان الدوليـة        
التابعة لألمم المتحـدة إذا اسـتمر العمـل         
بقانون الطوارئ حتى العام القـادم وهـو        

موعد مناقشة التق
حقوق اإلنسان في مصر والذي تلتزم مصر       

 بتقديمه في شهر سبتمبر القادم 
 تقريـر  : سعدة أبو الشروق ٢٥.٩/٢/٢٠٠٩

سان في اجتماع لجنـة        عـن  المتحدة األمم
 اإلنســان حقــوق
 محرجــا ســيكون
 للحكومة

دعا حافظ أبو سعدة األمين العام للمنظمـة        
المصرية لحقوق اإلن

حقوق اإلنسان بمجلس الشعب إلى سـرعة       
  :االنتهاء من قانون مكافحة اإلرهاب وقال 

أن استمرار العمل بقانون الطـوارئ يجـر        
مـا طالـب الحكومـة      البالد إلى عواقب ك   

 .بإصدار قانون حرية تداول المعلومات
لحقـوق          الحقوقية المنظمات الكرامة ٢٦.٩/٢/٢٠٠٩

 الغرامة بإلغاء تطالب
 وحمودة قنديل على

 واإلبراشي وعيسى

خبر عن إصدار  المنظمة المصـرية 
اإلنسان بيان  بخصوص الحكم الذي أصـدرته        
محكمة جنح مستأنف العجوزة في حق كل مـن         

اهيم عيسى ووائل اإلبراشي وعادل حمـودة       إبر
 .وعبد الحليم قنديل

 روز ٢٧.٩/٢/٢٠٠٩
 اليوسف

 يسـتقبل  المجد أبو
 وقيادات يهوه شهود

 القـومي  المجلـس 
 الحـديث  في تتحفظ
 اللقاء عن

 سعدة موافقته على التقـاء      أبو حافظ   أبدى
المجلس بجميع الوفود الزائرة لـه ولكـن        

 ال  التـي  تحفظات على الوفـود      إبداءعليه  
 .تلقى استحسان داخل مصر كشهود يهوه 

 – حقوقية ت مناقشا اليوسف روز ٢٨.٩/٢/٢٠٠٩
 قانون لتعديل برلمانية

حقوق اإلنسان بمجلـس       
شـاريع  الشعب الستعراض عـدد مـن الم      

القانونية الخاصة بالمنظمة ومناقشتها مـع      

 األهلية الجمعيات

التقى حافظ أبو سعدة األمين العام للمنظمة       
المصرية لحقوق اإلنسان أمـس بـإدوارد       

غالي رئيس لجنة 

 ممثلي اللجنة
 اإلنسان حقوق لجنة األهرام ٢٩.٩/٢/٢٠٠٩

 قانون بإصدار تطالب
 اإلرهابمكافحة 

 لجنة حقوق اإلنسـان بمجلـس       استعرضت
الشعب فـي اجتماعهـا أوجـه التعـاون         

والتشاور مع المنظمة المصـرية      والتنسيق 
 اإلنسانلحقوق 

 لحقـوق  المصرية ( اليوم مصريال ٣٠.٩/٢/٢٠٠٩
 تطالـب  )ناإلنسـا 

 ممثـل المنظمـة      ،طالب حافظ أبـو سـعدة     
المصرية لحقوق اإلنسان بإقرار مجموعة من      



אאא 
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 موضــوعـي ملــخــص الـخـبر عنـوان المصدر النشر تاريخ م
 القــوانين ــديل
 االتفاقيات مع لتتوافق
 الدولية

التعديالت على القوانين لكي تكون أكثر تواؤما       بتع
مع القوانين الدولية والمواثيق العالمية لحقوق      

 .ناإلنسا
 يحذر سعدة أبو حافظ النهار ٣١.١٠/٢/٢٠٠٩

 العمـل  استمرار من
 بالطوارئ

حذرت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان من      
تعرض مصر النتقادات حادة وعواقب من لجنة 

ولية التابعة لألمم المتحدة إذا حقوق اإلنسان الد
استمر العامل بقانون الطوارئ حتـى العـام        

 .القادم
 خوانموقع  ٣٢.١٠/٢/٢٠٠٩

 ن
مـد دومـة          دومـة  ـد  اإل

المسلمو
أحم والد

 بالعفو الرئيس يطالب
 نجله عن

ناشد سعد دومة والد الشاب أح
الرئيس حسني مبارك التدخل إلنقاذ مستقبل      

وأعربت المنظمة المصـرية لحقـوق       بنها
اإلنسان عن أسفها إزاء اسـتمرار ظـاهرة        

 .إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية
 اإلخوانع موق ٣٣.١٠/٢/٢٠٠٩

 المسلمون
 حقــوقي حيــب
 في الدولي بالتضامن
         مع التحقيق

الجرائم واالنتهاكات الصهيونية التـي شـهدها       
 .صف الصهيوني األخيرقطاع غزة إبان الق

تر

جـرائم 
 الصهاينة

رحب حقوقيون برد المجلس الـدولي لحقـوق        
اإلنسان اإليجابي بشأن المطالب التي تقدمت بها       
المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان للتحقيق فـي

 نت العربية ٣٤.١١/٢/٢٠٠٩
     

أعلنت مصادر قضائية أن محكمة عسكرية       
 ٢٠٠٩ / ٢ / ١١مصرية حكمت األربعاء 

حافظ أبو سعدة الحكم بأنة       

السلطات المصـرية   
تعتقد أنـه اسـتخدم
 أحد أنفاق التهريب

 
 المعـارض مجـدي     يسالمإلعلى الناشط ا  

ـ      أ  هحمد حسين بالحبس لمدة عامين لدخول
 . قطاع غزة بطريق غير مشروع

ووصف األمين العام للمنظمـة المصـرية       
لحقوق اإلنسان 

قاس وقال أنا مندهش ألنـة حـوكم أمـام          
 محكمة عسكرية

 مصر نهضة ٣٥.١١/٢/٢٠٠٩

  

 المصـرية  المنظمة
 قانون مشروع تقدم

للجمعيـات جديـدا 
 مجلـس  إلى األهلية
 الشعب

صرح أبو سعدة أن مصر بحاجة إلى مراجعـة         
يد من الملفات المتعلقة بحقـوق اإلنسـان العد

  الـدولي      والسيما في ضوء انضمامها للمجلس
 . لحقوق اإلنسان

 ٢٠٠٣وكان قد تقدمت المنظمة المصرية عام 
إلى مجلس الشعب بمشروع قانون لتعديل بعض       
المواد الخاصة بالتعذيب في قانوني العقوبـات       

 واإلجراءات الجنائية
 نهضة مصر ٣٦.١٢/٢/٢٠٠٩

 ..وطني 
ب الوطني عن إنشاء لجان لحقـوق         ن حقوق اإلنسان   لجا

في الحزب ال
 !حقيقة أم ديكور ؟

 

أعلن الحز
اإلنسان في لجانه المركزية ويرحب أبو سـعدة        
بالتعاون مع هذه اللجان داخل أي حزب ولكـن         
في حدود الحفاظ على استقاللية منظمات حقوق       

مع  الحياد في أي تعاون قادم       االتزامهاإلنسان و   
 .الحزب الوطني أو غيرة من األحزاب 

ــرائيل  روزاليوسف ٣٧.١٢/٢/٢٠٠٩ ــة إس اكم
ــة   ــى طريقـ علـ

قتـل     

مح

الحقوقية التحالفات
 

 أبشع المذابح التي عرفها     فيالجيش اإلسرائيلي   
تاريخ الصراع العربي اإلسرائيلي على غزة فـي        

والتي أسفرت عـن م ٢٠٠٨ديسمبر  ٢٧
ال والنسـاء    الفلسطينيين من الرج   اآلالفوجرح  
وآثار الدمار الواضح الذي لحق بالقطاع  ,واألطفال

 اإلسـرائيلية الغاشـمة أن      القواتوالذي تحاول   
تخفيه عن عيون المنظمات الدولية بمنع بعثاتها       



אא٥٢٥ א

 موضــوعـي ملــخــص الـخـبر عنـوان المصدر النشر تاريخ م
من دخول القطاع خشية فضح صورتها القبيحـة        

وكشف أبو سعدة أن هناك مساعي       .أما العالم 
 من  حالية لتشكيل فريق عربي يضم ممثلين     

الحقوقيين المصريين والعرب للذهاب لقطاع     
 غزة لمساندة شعبها

 روز ٣٨.١٣/٢/٢٠٠٩
 اليوسف

 العربي
 في العالم العربي

 االنتهاء من مشروع
 اإلصالح والديمقراطية

في الوطن 

عرض كتاب المبادئ اإلرشادية للحق فـي       
التجمع والتنظيم 

 مجلة روز ٣٩.١٤/٢/٢٠٠٩
 اليوسف

 

سؤال لمنظمات المجتمع   
ـام    :(المدني ـال بك النض

 )؟!النهاردة 

  ..ضمن التداعيات الحزبية لمذبحـة غـزة      
ظهر الوجه القبيح ألداء جمعيات المجتمـع       

.المدني 
ــرية( الشروق ٤٠.١٥/٢/٢٠٠٩ ــد )المص  تنتق

ــب  ــات وتطال الغرام
ــور  ــة أجـ بهيكلـ

 الصحفيين
 

رصدت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسـان      
ـ         ،  رتحسنا في مجال حرية الـرأي والتعبي

ولكنها انتقدت عقوبة الحـبس للصـحفيين       
فيهـا و دعـت         والغرامات المالية المبـالغ 

المنظمة إلى إعادة النظر في هيكلة أجـور        
الصحفيين الذين تصل رواتبهم إلـى خـط        
 الفقر على حسب مؤشرات البنك المركزي

 البديل ٤١.١٥/٢/٢٠٠٩
ن تعمد الحكومـة    
رفع الغرامات علـى    

فيين لتقييـدهم   الصح

تقرير حقوقي يحـذر    
م

ويطالب بإعادة هيكلة   
 أجورهم

حلقة نقاشية عقدتها المنظمـة المصـرية       
نحو مجتمع  . لحقوق اإلنسان تحت عنوان     

 . معلوماتي حر
وأوضح األمين العام للمنظمـة أن حريـة        
تداول البيانات والمعلومات مـن الثوابـت       

 األساسية ألي نظام ديمقراطي
 األهرام ٤٢.١٦/٢/٢٠٠٩

 واالخـتالف االتفاق  
ــالميين   ــين اإلس ب

 والعلمانيين
الحـبس للصـحفيين       
الغرامات المالية المبـالغ فيهـا و دعـت         

ـ    اقش ورشة عمل تن

 

رصدت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسـان      
ـ   ،  رتحسنا في مجال حرية الـرأي والتعبي

ولكنها انتقدت عقوبة 
و

المنظمة إلى إعادة النظر في هيكلة أجـور        
م إلـى خـط     الصحفيين الذين تصل رواتبه   

 الفقر على حسب مؤشرات البنك المركزي
 :المنظمــة المصــرية مصر نهضة ٤٣.١٦/٢/٢٠٠٩

ـتبدلت   ــة اسـ الحكوم
الغرامات الكبيرة بالحبس   
 لتقييد حرية الصحفيين

 اإلنسـان  المنظمة المصرية لحقوق     أوضحت
استيائها من المغاالة في قيمة الغرامات المالية       

وحت ما  المفروضة على الصحفيين والتي ترا    
 .ألف جنيه ٤٠ألف جنيه  ٢٠بين 

القوانين العربية ضد    نهضة مصر ٤٤.١٨/٢/٢٠٠٩
ــداول   ــة تـ حريـ

الم علومات
 

خبر عن دراسة مشـتركة بـين المنظمـة         
المصرية لحقوق اإلنسان والشبكات العربية     

 الصحفي في الحصول    الدراسة حق وتوضح  
على المعلومات وحذرت من أي قيود علـى        

 .المعلوماتتدفق 
 "يهوهشهود  " زيارة النهار ٤٥.١٨/٢/٢٠٠٩

ــوق  ا ــس حق لمجل
اإلنسان تثير جـدال    
 حقوقيا وغضبا قبطيا

تعرض المجلس القـومي لحقـوق اإلنسـان        
 واسعة إثر استقباله وفد من جماعة       النتقادات  

 التي تحـوم  شبوهاتللنظرا   "شهود يهوه"
 ,حول ارتباط هـذه الجماعـة بالصـهيونية    

  إسرائيلوعملها على خدمة مصالح
قـوانين   الدستور ٤٦.١٩/٢/٢٠٠٨

جمع والتنظيم في   
العالم العربي تفرض   

حق :وقيـون 
الت

خبر عن االحتفالية التـي أقيمـت بنقابـة         
الصحفيين لتوقيع كتاب المبادئ اإلرشـادية      

عربـي  للحق بالتجمع والتنظيم في العـالم ال   
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 موضــوعـي ملــخــص الـخـبر عنـوان المصدر النشر تاريخ م
سيطرة الدولة علـى    
 األحزاب والنقابـات   
بدعوى الحفاظ على   

 األمن العام

الذي أعدته المنظمـة المصـرية لحقـوق        
 فريـدرش  اإلنسان بالتعاون مع مؤسسـة    

 .ناومان 

 البديل ٤٧.٢١/٢/٢٠٠٩

.. 
  يحس بهمدال أحن 

ك الذي كان مريضـا         

عشرات   :حقوقيون 
المساجين يستحقون  

اإلفراج الصـحي  
لك

 فيه حافظ أبو سعدة األمين العام        يوضح خبر
للمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان أن هناك      

ن السجناء والمعتقلين فـي حاجـة       العديد م 
ماسة لإلفراج الصحي والدليل علـى ذلـك        

وفاة عبد الوهاب الحبا
في السجن رغم مطالبته الدائمة بـاإلفراج       

 .الصحي دون أن يستجيب أحد لطلبه 
حقوقيون يطـالبون    الشروق ٤٨.٢٢/٢/٢٠٠٩

إلفراج عن جميـع    
 المعتقلين السياسيين

 

 

با
لمنظمـة المصـرية لحقـوق      يوضح بيان ا  

اإلنسان بعدم الترحيب باإلفراج عـن نـور        
فقط بل شمل ترحيبا باإلفراج عن الثمانيـة        

وقالت المنظمة في بيانها أن هـذا   ،اآلخرين
القرار يأتي تطبيقـا لقـانون اإلجـراءات        
الجنائية الذي يقضي بضرورة اإلفراج عـن     
السجناء الذين تستدعي حالتهم الصحية ذلك

األمين العام للمنظمـة     األحرار ٤٩.٢٣/٢/٢٠٠٩
ــوق   ــرية لحق المص
اإلنسان حـافظ أبـو     

النــادي "ســعده لـــ
 :"السياسي

ــة  ــات الدولي المنظم
 مع  بازدواجيةتتعامل  

الق ضايا العربية

األمين العام للمنظمة المصرية لحقوق اإلنسـان       
 :"النادي السياسي"حافظ أبو سعده لـ

ـ  بازدواجيـة المنظمات الدولية تتعامـل      ع  م
 القضايا العربية

 صريح لمنظمات حقوق اإلنسـان      اتهامهناك  
بالتباطؤ في التعامل مع جرائم الحـرب التـي         

حوار مع أستاذ حافظ أبـو   ..وقعت في غزة 
 .سعده

ــراء الشروق ٥٠.٢٣/٢/٢٠٠٩ ــوان : خب اإلخ
ــى   ــرفون عل  فـي ين       يتص

.. طريقة ميكـافيللي    
تقيــة "ويمارسـون  

 "سياسية

ف  سـعدة علـى حـذ      أبوتعليق من حافظ    
 المسلمين للمـادتاألخوانجماعة  

 للمـرآة  بعدم السـماح     السياسيبرنامجها  
 للرئاسة بالترشح واألقباط

وقية من    الشروق ٥١.٢٤/٢/٢٠٠٩
تأثير التفجير علـى    
 تمرير قانون اإلرهاب

مخاوف حق

 

خبر فيه يدعو أبو سعدة إلى التـوازن بـين          
الحفاظ على األمن ومكافحة اإلرهاب من جهة       

وأكـد أن   , حقوق اإلنسان من جهة امواحتر
قانون اإلجراءات الجنائية وقانون العقوبـات      

 إجـراءات لمكافحـة     التخـاذ الحاليين كافان   
 اإلرهاب

ظمة ض       :  الشروق ٥٢.٢٥/٢/٢٠٠٩ حقوقيون وقانونيين
مكافحة اإلرهاب بتوفير   

 مناخ ديمقراطي
القانون الجديد يجب أال    
يمس حرية المواطنين   

  القضاءواستقالل

ـمن عمل عقدتها المنعن ورش  خبر
يوضـح   ،اإلرهـاب مشروع مرصد مكافحـة  

 يحدث  توازن بين حماية حقـوق        أنضرورة  
 .اإلنسان ومكافحة اإلرهاب

 

 مصر نهضة ٥٣.٢٦/٢/٢٠٠٩
ــوق   ــن حق ــق م
الطوائف المهنية وعلى   

 .اإلنسان  احترامهاالحكومة 

اإلضـراب   :و سعدة  أب
ح

خبر فيه يوضح حافظ أبو سعدة األمين العام        
 الحق  أنمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان     لل

في اإلضراب مشـروع ويكفلـه الدسـتور        
والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق 
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 موضــوعـي ملــخــص الـخـبر عنـوان المصدر النشر تاريخ م

ــان روزاليو سف ٥٤.٢٨/٢/٢٠٠٩ ــونبي : حقوقي
رواتــب الصــحفيين 
ــر   ــط الفق دون خ
والغرامات المفروضة 

 !عليهم تتضاعف 
 

في بيان لها أبدت المنظمة المصرية لحقـوق        
لقها البالغ من استبدال عقوبة حبس      اإلنسان ق 

الصحفيين بالمغاالة في قيمة الغرامات المالية      
وطالبت الحكومة بتخفيـف   ،عليهمالمفروضة 

هذه الغرامات فـي ضـوء تـدني مرتبـات          
 .الصحفيين

ــاء   مصر نهضة ٥٥.٢٨/٢/٢٠٠٩ ــى إلغ ــا إل
 تحفظات مصر عليها

ق مع   

 وتحـديث   إصـالح إلـى     

دعم حرية الرأي والتعبير 
عم استقالل القضاء وتسهيل إجراءات لجنة د
لجنة دعم دور األحزاب والنقابـات   ,التقاضي

 في حشد الجماهير على مستوى      (والجمعيات  
محافظات مصر في تبنـي أهـداف المنتـدى         

دع

ــالح   ــدى اإلص منت
ــب  ــريعي يطال التش
بتعـديل التشـريعات   

لمصرية لتتوافا
 المواثيق الدولية

 

دعت المنظمة المصـرية لحقـوق اإلنسـان        
الحكومة المصرية 

المنظومة التشريعية لتتوافق مـع المواثيـق       
 .الدولية لحقوق اإلنسان

حيث نجح منتدى اإلصالح التشريعي المصري      
لجنة  )بلجانه الثالثة

, 

  )التشريعي واإلسهام في تحقيقها بكل السبل
 األحرار ٥٦.٤/٣/٢٠٠٩

 ن

ة جنح حدائق القبة نهاية       
راير الماضي بحبس كـل مـن الـدكتور         

رئيس تحرير األحرار وعصام  قبضايا  صالح  
كامل مدير التحرير وعالء شبل الصـحفي       

 ٣  بعد الحكم بحبس
 باألحرار صحفيين

ــان   ــوق اإلنس حق
لب بوقف أحكـام    تطا

حبس الصحفيي
 

أشارت المنظمة في بيان لها إلـى الحكـم         
الصادر عن محكم

فب

 الدولة للحق في    النتهاكبالجريدة هو تأكيد    
 .أي والتعبيرحرية الر

 السابع اليوم ٥٧.١٠/٣/٢٠٠٩
زز  

 سالم واالستقرار
 

لعربيـة أو األفريقيـة إال      ـدول ا    

ــرئيس  ــبة ال محاس
ــ ــوداني تع الس

ال

ـ          أن  همقال ألستاذ حافظ أبو سعدة جـاء في
قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمر      
توقيف للرئيس السوداني عمر حسن البشير      

 أنهموجها الحديث إلى    ،  صادما للرأي العام    
ال بديل لل

التعاون مع المحكمة وليس تحديها و  العمل 
التـي تؤجـل أمـر     ١٦وفقا لنص المادة 

التوقيف لمدة عام المهم أال تتجاهل السودان 
 أو الدول العربية المحكمة واالشتباك معها

موقــــــع  ٥٨.١١/٣/٢٠٠٩
 المصريون

 "رية
ــد  ــة  ٨١ترص حال

تعذيب وحجز تعسفي   
داخل أقسام الشرطة   

 شهور فقط ٩ خالل 

شخصـا   ١٣ بينهم 
ــوا  ــتفهملق  ..ح

المنظمة المص"

 

 "لمنظمة المصرية لحقوق اإلنسـان "طالبت 
بــإجراء تعــديالت فــي قــانوني العقوبــات 

تمكن من تغليظ العقوبة  ،واإلجراءات الجنائية 
 ضد مرتكبي جرائم التعذيب بمصر

ورصدت المنظمة في تقرير لها حمل عنـوان        
 ٥٦ة التعذيب في مصر ؟  متى تتوقف جريم

 الموطنين داخل أقسام الشرطة من      حالة تعذيب 
حالـة   ٢٥حالة وفاة  فضال عـن    ١٣بينها 

اضطهاد واحتجاز تعسفي خالل الفتـرة مـن        
 ٢٠٠٩حتى فبراير  ٢٠٠٨يونيو 

 األحرار ٥٩.١١/٣/٢٠٠٩
ـــة 
صحافة في قضـايا    

 المشاهير

ــانون   ــروع ق مش
إلطـــالق حري

ال

 أن التوسـع    إلى  أبو سعدة     إشارةبر عن   خ
في استخدام حظر النشر يعد قيـدا حديـديا         
على الرأي والتعبير وإعاقة للصحافة عـن       
أداء دورها في محاربة الفسـاد مؤكـدا أن         
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 موضــوعـي ملــخــص الـخـبر عنـوان المصدر النشر تاريخ م
ــر  ــر النش  .. حظ

 ممنوع
 

 حظـر النشـر     اختراقالقانون حدد عقوبة    
بالحبس ال يتجاوز سنة وال تزيد الغرامـة        

من اآلف جنيه وبالتالي ال بد  ١٠عن مبلغ 
تعديل هذه المادة من قانون العقوبات بحيث       
ال تستخدم إال في أضيق الحـدود الممكنـة         

 .وحتى ال تمثل حماية آلخرين 
المصرية لحقـوق   " البديل ٦٠.١١/٣/٢٠٠٩

 ٥٦ترصد  "اإلنسان 
 ١٣وحالة تعـذيب  

 ر

 .ا
 احتجازا ١٢٥ووفاة 

تعسفيا داخل أقسـام    
أشه٦الشرطة في 

 

ـ متى تتوقف جريمـة  "تقرير   ":ذيبالتع
الحاالت التي رصدناها عينة محدودة لمئات      

الحاالت التي تلقينا معلومات بشأنه
وطالب التقرير بـالتحقيق فـي البالغـات        
ــراد عــن  ــات واألف المقدمــة مــن الهيئ
االعتداءات التي يتعرض لها المحتجـزون      
في السجون وأمـاكن االحتجـاز واتخـاذ        
اإلجراءات األزمة ضد المتهمين بالتعـذيب      

 حالتهم إلى المحاكمات الفوريةوإ
 : "العفو الدوليـة " البديل ٦١.١١/٣/٢٠٠٩

الحكومة المصـرية   
تستهدف الصحفيين  
ــوق   ــطاء حق ونش
اإلنسان وتعمل على   
 "إخراسهم ومعاقبتهم 

 

 

رصدت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسـان      
متى تتوقف  "في تقرير صدر أمس بعنوان      

حالة للتعذيب داخـل   ٥٦ "جريمة التعذيب
،االحتجـاز وأماكن  ,ركز وأقسام الشرطةم

وحاالت الوفاة الناجمة عن التعذيب وأستند      
التقرير في توثيـق هـذه الحـاالت إلـى          
الشهادات الحية ومحاضر تحقيقات النيابـة      

 والتقارير الطبية
ــذيب  ٥٦ السابع اليوم ٦٢.١٠/٣/٢٠٠٩ ــة تع حال

حالة وفاة منذ  ١٣
يونيو الماضي وحتى   

 ٢٠٠٩فبراير 
مـة المصـرية   المنظ

و

تتساءل في تقرير لها 
متى تتوقف جرائم  :

 التعذيب ؟

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسـان      
 ,تقريرا حول حاالت التعذيب ,اليوم الثالثاء

والذي يتناول بالرصد والتوثيق واقع جريمة      
 .مصرالتعذيب في 

 

 اليوم المصري ٦٣.١٣/٣/٢٠٠٩

ـدوح  
ــماعيل بواســطة 

ــن   ــراء أمـ خبـ
وحقوقيون يطالبون   

 "راءنشرة حم"بـ
ــال ممـ العتق

إس
 "اإلنتربول"

 "تصحيحا للقانون "الحكم يعد  :أبو سعدة 
وال توجد معاهدة تسليم متهمـين بـبن    .. 

 وبريطانيامصر 
 

٦٤.١٤/٣/٢٠٠٩ 

بون إليهم     
الستخدامهم في تحقيق كثير من األهـداف       

مســـيحيون فـــي  النبأ
ــوان  ــفوف اإلخ ص
يزايدون على قضايا   

 األقباط في مصر
 

  األقباط يعـانون     أن سعدة يوضح    أبوحافظ  
ـ   اكل كثيـرة  وهنـاك كثيـر مـن          من مش

السياسيين يستغلون األقباط ويتقر

مشيرا إلى أن األقباط أصبح لهم  .السياسية 
تواجد قوى ونفوذ كبيـر وخاصـة أقبـاط         

 .المهجر
 النهار ٦٥.١٨/٣/٢٠٠٩

١٣ن ترصد 
لة تعـذيب حتـى     

ــوق  المصــرية لحق
 اإلنسا
حا

رصدت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسـان      
متـى  "بعنوان  –في تقرير أصدرته مؤخرا 

حالة  ٥٦ "تتوقف جريمة التعذيب في مصر
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 موضــوعـي ملــخــص الـخـبر عنـوان المصدر النشر تاريخ م
 شهور ٨في الوفاة  

 "التعليق"استمرار 
 ..والصعق بالكهرباء

 وإطالق النار

نموذجية للتعذيب داخل أقسام الشرطة خالل      
وحتـى فبرايـر    ٢٠٠٨الفترة من يوليـو  

 )٢٥(حالة وفـاة و )١٣(من بينها ,٢٠٠٩
وجميع هذه  ،حالة اضطهاد واحتجاز تعسفي

الحاالت ليست سوى عينة محـدودة بـين        
مئات الحاالت األخرى التي تلقت المنظمـة       

والتـي تعتبـر مؤشـرا    ،  معلومات بشأنها   
 .لشيوع التعذيب 

المصرية لحقـوق   " مصر نهضة ٦٦.١٨/٣/٢٠٠٩
تطالـب   "اإلنسـان  

ــيظ   ــة بتغل الحكوم
 عقوبة التعذيب

 

كشف تقرير المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان      
إن حاالت التعذيب والوفاة الناجمة عنة خـالل        

 ٢٠٠٨حتى ديسمبر  ١٩٩٣الفترة من عام 
حالة  ١٦٧حالة من بينها  ٤٦٠بلغت حوالي 

 أن هناك ثغـرات     إلىوفاة ويشير أستاذ حافظ     
في قانون العقوبات تساعد المتهمين بالتعذيب      

 قابعلى الهروب من الع
ــوق   الشروق ٦٧.١٨/٣/٢٠٠٩ ــات حق منظم

ــاب   ــان  الب اإلنس
يعيشون فـي بيئـة        الخلفي للتجسس في   

 مصر
 

أعلنت  منظمة العفو الدولية أن الناشـطين        
في مجال حقوق اإلنسان في منطقتي الشرق  

األوسط وشمال أفريقيا 
يسيطر علـيهم الرعـب مضـيفة بـأنهم         
يتعرضون للسجن والتعذيب والقمـع لـدى       

 .ن حقوق اآلخريندفاعهم ع
ودعت المنظمة إلى تعديالت قانونية تتضمن      
تغيير تعريف جريمة التعذيب في القـانون       

 .الدوليةالمصري طبقا للمواثيق 
مر  األهالي ٦٨.١٨/٣/٢٠٠٩

ــانون   ــة ق لمناقش
 مكافحة اإلرهاب

الذي  

ــوم ــؤت ..الي كمال أبو المجـد نائـب رئـيس     .يفتتح د م
لى ع .المجلس القومي لحقوق اإلنسان و د 

الدين هالل وحافظ أبو سعدة فـي التاسـعة       
المؤتمر  والنصف صباح اليوم األربعاء

تعقده المنظمة المصرية لحقـوق اإلنسـان       
قانون  "بفندق بيراميزا بالدقي تحت عنوان 

 .."المخاوف والتطلعات  ..اإلرهاب الجديد 
يناقش المؤتمر مالمـح القـانون ودوافـع        

مواءمـة بـين   ليات الآو ,وأسباب إصداره 
 .مكافحة اإلرهاب وحماية حقوق اإلنسان 

مراجعــة قــانون   األهرام ٦٩.١٩/٣/٢٠٠٩
ــاب  ــة اإلره مكافح
لتحقيق التوازن بين   
ــة   ــي الدولـ أمنـ

 والمواطن
ض      

خبر عن المؤتمر الـذي تعقـده المنظمـة         
 "المصرية لحقوق اإلنسان تحت عنـوان  

المخاوف والتطلعات  ..الجديدقانون اإلرهاب 
ر علي الدين هالل أمين اإلعـالم       قال الدكتو 

بالحزب الوطني خالل الجلسة االفتتاحية إن      
اإلرهاب جريمة أخالقية وسياسية وتتناق

وأضاف أن  .في جوهرها مع حقوق اإلنسان
مصر مهتمة بإنهاء حالة الطوارئ وإصدار      

 .قانون جديد لمكافحة اإلرهاب 
 البديل ٧٠.١٩/٣/٢٠٠٩

ار  
ــانون   ــروع ق ش
اإلرهاب ويصـفون   

برلمانيون ونشـطاء   
إقـريحذرون من   

م

في الحلقة النقاشـية التـي عقـدتها المنظمـة          
 "المصرية لحقوق اإلنسان أمس تحت عنـوان  

قانون اإلرهاب الجديد المخاوف والتطلعات قـال       
نائب رئيس مركـز الجمهوريـة     سسعد هجر
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المنــاخ المحــيط  
ــداده  بإعــــــ

 "المرتبك"بـ
 

 من مخاوفنا  إن ما يزيد  اإلرهابلدراسات مكافحة   
بما فـي   أن مجلس الشعب ليس صديقا للحريات

ذلك األمور المتعلقة بالصحفيين ونشطاء حقـوق       
 .اإلنسان والقضاة أنفسهم

 روز ٧١.١٩/٣/٢٠٠٩
 اليوسف

ــدورة  ــي ال ــر ف
 البرلمانية الحالية

إنهاء العمـل   :هالل
 ..بالطوارئ ضرورة

وقانون اإلرهاب لـن    
يق

المصرية  المؤتمر الذي عقدته المنظمة      في
لحقوق اإلنسان أمس أبدى حافظ أبو سعدة       
تخوفه من أن يتم استبدال قانون الطـوارئ        

 .بقانون جديد لمكافحة اإلرهاب 

الرقابـة    :الدكروري الشروق ٧٢.١٩/٣/٢٠٠٩
علــى إجــراءات  

القيم والشئون القانونيـة بـالحزب        مكافحة   "الشرطة في

 ست سابقة على اتخاذ اإلجراء

الحقـة   "اإلرهـاب  
 فقط

 

 المؤتمر الذي عقدته المنظمـة المصـرية        في
 كد المستشار محمد الدكروري لحقوق اإلنسان أ

أمين لجنة 
أن الرقابة القضائية علـى إجـراءات    الوطني 

الشرطة في مشروع قانون مكافحـة اإلرهـاب        
ستكون الحقة ولي

ودعا أبو سعدة مصر لتكون منبرا إقليميـا        
منهـا  لنشر ثقافة حقوق اإلنسان وتنطلـق       

التشريعات المناصرة للحريات مشيرا إلى أن  
 .ذلك هو أهم السبل الستعادة دورها اإلقليمي

جدل حقوقي حـول     الشروق ٧٣.٢٠/٣/٢٠٠٩
ح والمـدونين وعمـال        حاجة مصر لقـانون    

 مكافحة اإلرهاب
 

قانون اإلرهاب يستهدف مسعد أبو الفجـر       
وإسراء عبد الفتـا

ـ          ن المحلة هذا ما أكده بهي الدين حسـن م
خالل مؤتمر للمنظمـة المصـرية لحقـوق        

 .والتطلعاتاإلنسان عن اإلرهاب المخاوف 
قـانون      مصر نهضة ٧٤.٢١/٣/٢٠٠٩

رهاب الجديد الـذي    
عقدتــه المنظمــة  

ــات   ومنظم
وق اإلنسان يتفقان   
على ضرورة وقـف    

األوربي على      

ـ       ان س
بب االنتقادات الشديدة التي توجهها المنظمات      

في مـؤتمر 
اإل

ــوق  ــرية لحق المص
الحــزب :اإلنســان
ــوطني ال

حق

 حالة الطوارئ

 قـانون اإلرهـاب     أتفق المشاركون في مؤتمر   
الجديد المخاوف والتطلعات التي نظمتها المنظمة      

المصرية لحقوق اإلنسان واإلتحاد 
ضرورة أن تتخلص مصر من اآلثـار السـلبية         
الستمرار حالة الطوارئ على المناخ السياسـي       
والقانوني في مصر قبل عرض ملفها لحقـوق        

اإلنسان أمام المجلس الدولي لحقوق اإلن
بس

 الدولية واإلقليمية للحكومة
العربي٧٥.٢٢/٣/٢٠٠٩

وأعضاء   ..الحالية 
ــالبون 

 اره 

مه فـالبعض       

 .الرأي العام حتى اآلن 

معارضــــــون   
وحقوقيون يؤكـدون   
في حلقـة نقاشـية     
كفايــة القــوانين  

بــالوطني يط
بسرعة إصد

أختلف المشاركون في الحلقة النقاشية التي      
رية لحقوق اإلنسـان    عقدتها المنظمة المص  

المخاوف  .... قانون اإلرهاب الجديد  "حول 
بشأن مدى الحاجة إلى قانون  "والتطلعات 

جديد لمكافحة اإلرهاب من عد
رأى أن هناك مـا يكفـي مـن القـوانين           

ـ    رائم اإلرهابيـة   والتشريعات لمواجهة الج
وأنتقد أبو سعدة نوقف    ،  ومحاسبة مرتكبيها 
إعالن مشـروع قـانون     الحكومة من عدم    

اإلرهاب على 
ــانون  األحرار ٢٣/٣/٢٠٠٩ .٧٦ ــروع ق مش

قيـود   ....اإلرهـاب  
حكومية جديدة على   

 الحياة السياسية

في مؤتمر عقدته المنظمة المصرية لحقوق      
قـانون اإلرهـاب    "اإلنسان تحت عنـوان  

يقول أبو  " المخاوف والتطلعات .. الجديد 
ريري عضو مجلس الشعب السابق     العز الح 
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كلة الحقيقة       

. 

والقيادي بحزب التجمع إن المش
، ال تتعلق بمناقشة قانون أو فرض قـانون         

وإنما تكمن في أن القانون تشـرعه جهـة         
معتبـرا   وهي مجلس الشعب ،غير شرعية 

أن اإلرهاب فـي مصـر صـناعة خاصـة          
بالحكومة ألنهـا انفـردت بـإدارة الدولـة         

بما يتنـافى   , مهامها والتغول في ممارسة
تماما مع الديمقراطية وحقوق اإلنسان

٧٧.

ارث  
 شيءكل  "قولون 

 "تحت السيطرة 
 

العـرب   :أبو المجد  الدستور ٣٠/٣/٢٠٠٩
فــي حالــة إغمــاء 

ــو ــرون الك ي
وي

أمين عام المنظمـة   –أنتقد حافظ أبو سعدة 
التمييـز ضـد     –المصرية لحقوق اإلنسان 

 "-"مـة  البهائيين في مصر من وضع عال
بالرغم من حصولهم على  ,في خانة الديانة 

مؤكدا أن  ,أحكام قضائية بأحقيتهم في ذلك 
ذلك يعد أكبر صور التمييز العنصري علـى        
أساس ديني والنموذج الواضح على التفكيك 

  "تقرير لـ  البديل٧٨.٣١/٣/٢٠٠٩

 ٣٨منها  ..ت وا
 ١٦٨اعتــداء و 

سـوء    قضية ضد صحفيين

ــق  ح
 الفضائيات 

المصرية 
 : :لحقوق اإلنسـان 

حالة انتهـاك   ٤٤١
 ٩لحرية الرأي خالل 

سن

 

ة   في ظل اسـتمرار سياسـ "تحت عنوان 
تكميم األفواه متى يتحول الوعد الرئاسـي       

رصـد تقريـر    "إلى حقيقـة   ٢٠٠٤عام 
 ٤٤١المنظمة المصرية لحقوق اإلنسـان  

حالة انتهاك لحرية الرأي والتعبير في مصر       
إلى مارس  ٢٠٠٠خالل الفترة ما بين عام 

حالـة  ٣٨توزعت ما بين  , ٢٠٠٩
 ١٦٨و  ,معاملة صحفيين أما النيابة العامة 
ومصادرة  ,قضية ضد صحفيين أما القضاء 

مـدونا   ٣٠مؤلفـا وتقـديم    ١٣٠أكثر من 
ــة و  ــاك ب ١٢للمحاكم ــة انته حال

المنظمـة المصـرية    العمل مجلة ٧٩.١/٤/٢٠٠٩
ــان   ــوق اإلنس لحق
تنـــاقش قـــانون 

 جديداإلرهاب ال
 

هل التشـريعات الجنائيـة الحاليـة تكفـى         
لمكافحة اإلرهاب أم نحن في حاجـة لسـن         

 قوانين جديدة؟
حافظ أبو سعدة مدير المنظمة  ادر به   سؤال ب 

المصرية الحقوق اإلنسان نـدوة المنظمـة       
التي عقدت تحت عنوان قـانون اإلرهـاب        

حضرها عدد كبيـر    ...المخاوف والتطلعات   
مصـرية وممثلـي    من قيادات األحـزاب ال    

 . المجتمع المدني
ــر النهار مجلة ٨٠.١/٤/٢٠٠٩ ــز  .. مص تعزي

ــوانين   ــانة ق ترس
لقد اجمع المشاركون في نـدوة المنظمـة        
المصرية لحقوق اإلنسـان عـن اإلرهـاب        

مكافحة اإلرهاب لـن    
 يجلب األمن

 

المخاوف والتطلعات على مطالبة الحكومـة      
 إصدار القـوانين أن      أرادت المصرية إذا ما  

تمع على إحداث التـوازن بـين حمايـة         تج
 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب

انتهاكـا ضـد    ٤١١ األحرار ٨١.٦/٤/٢٠٠٩
الصحفيين منذ عـام    

٠ ٢٠٠
 

رصدت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان في      
حالة انتهاك  ٤١١تقرير لها عن وقوع حوالي 

 والتعبير بحـق صـحف      أيلوضعية حرية الر  
 . الماضية وصحفيين خالل التسعة أعوام
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حقوقيون يطـالبون    الدستور ٨٢.١١/٤/٢٠٠٩
ام   بإلغاء عقوبة اإلعد

ها تخالف نصوص   
الشريعة وما نـص    
 علية قانون العقوبات

ألن

ضرورة وقف وإلغاء عقوبة اإلعدام المنصوص      
عليها في قانون العقوبات المصري هذا ما أكده        

 خالل الندوة التي عقدت     اإلنساننشطاء حقوق   
دراسـة   ..وبة اإلعدام في مصرتحت عنوان عق

نظرية وتطبيقية في ضوء الشريعة اإلسـالمية       
 والقانون الدولي لحقوق اإلنسان

المصرية لحقوق اإلنسان تعقد اليـوم        تقرير سنوي األحرار ٨٣.١٣/٤/٢٠٠٩
 

المنظمة 
مؤتمرا صحفيا إلعالن تقريرها السنوي التاسع 

والذي بالرصد والتوثيق حالة حقـوق   ،عشر
 والحريات األساسية في مصر خـالل       اإلنسان

 .٢٠٠٨م عا
 النهار ٨٤.١٣/٤/٢٠٠٩

 
المنظمـة المصـرية   
ــان   ــوق اإلنس لحق

 "تطالـب بتعليـق   
 "اإلعدام العلني 

 

أكدت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان أن      
إلغاء عقوبة اإلعدام يأتي للدفاع عن حقوق       
اإلنسان والعدالة حيث طالبت المنظمة فـي       

عادة النظر في الجرائم    بيان على ضرورة إ   
 التي تطبق فيها عقوبة اإلعدام

اإلخوان  .٨٥

سنوات  ١

موقع  ١٣/٤/٢٠٠٩
 المسلمون

ــوق  المصــرية لحق
اإلنســـان تنتقـــد 
المحاكمات العسكرية  

 لإلخوان
 

ة المصرية لحقوق اإلنسـان       المنظمانتقدت
 ٤٠ تقرير لها المحاكمة العسكرية لــ  يف

من قيادات جماعـة اإلخـوان المسـلمين        
مـنهم   ٢٥ علـى  ٢٠٠٨ي عـام  والحكم ف

٠إلى  ٣بالحبس لمدد تتراوح بين 
وفي مقدمتهم المهنـدس خيـرت الشـاطر        

 .النائب الثاني للمرشد العام لإلخوان
 السابعاليوم  ٨٦.١٤/٤/٢٠٠٩

 
ة   
الب بالحـد مـن     

 صالحيات الرئيس
 

المنظمـة المصـري
تط

أوصت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسـان      
بإعادة النظـر فـي     ،في تقريرها السنوي 

بما يسـمح   ، صالحيات رئيس الجمهورية 
بإعادة هيكلة السلطة في مصر على نحـو        
يحقق التوازن بين السلطات الثالثة وزيادة      

وإعطـاءه حـق إدخـال    ،فاعلية البرلمان  
 ,تعديالت على الموازنة العامـة للدولـة   
 .ومنحه سلطة سحب الثقة من الحكومة 

 روز ٨٧.١٤/٤/٢٠٠٩
 اليوسف

 :ةالمنظمة المصري
ــكوى  ٤٧٩٢ شـ

 ٢٠٠٨حقوقية في 
 

قال حافظ أبو سعدة األمين العام للمنظمـة        "
إنه تقدم بطلـب للنائـب العـام         :المصرية  

للسماح للمنظمة بحضور التحقيقـات مـع       
المتهمين فـي قضـية حـزب اهللا بصـفة          

مؤكـدا دعـم المنظمـة لألمـن      "مراقب"
 .حماية المجتمع والقومي المصري 

المنظمـة المصـرية    الدستور ٨٨.١٤/٤/٢٠٠٩
ــان  ــوق اإلنس لحق
تعلــق مراقبتهــا  
للتحقيقات في قضية   

 حزب اهللا

التقرير السنوي للمنظمة المصرية لحقـوق      
حـاالت التعـذيب      ارتفـاع اإلنسان يرصد   

وإفراط في االعتقاالت العشوائية وإطـالق      
 .النار بشكل عشوائي على المواطنين

ــوق ية  نهضة مصر ٨٩.١٤/٤/٢٠٠٩ لحق
ضـطرابات  عدد اال       ١١٣ :نســان 
المصــر

اإل
حالة وفـاة نتيجـة     

 ٢٠٠٨التعذيب حتى 
 

كشف التقرير السـنوي للمنظمـة المصـرية        
لحقوق اإلنسان عن زيادة 

والذي شهد نحو  ٢٠٠٨حتجازات في عام إلوا
حالة إضراب عـن   ٢٤ومظاهرة سليمة  ٩٤

إضرابا عن الطعام كمـا كشـف    ٢٥العمل و 
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عن  

حالة وفـاة نتيجـة    ١١٣التقرير عن وقوع 
إلى نهاية  ٢٠٠٠التعذيب خالل الفترة من عام 

حالة ٢٠والذي شهد وحدة زيادة  ٢٠٠٨
 العام الماضي 

وبلغ عدد الشكاوى التـي وصـلت المنظمـة         
وكانت الشكاوى عن انتهاكات الحقوق  ٤٧٩٢

 االقتصادية واالجتماعية
 التقرير السـنوي     األهرام ٩٠.١٤/٤/٢٠٠٩

صـرية  للمنظمة الم 
زيادة اختصاصـات   
ــورى  ــس الش ن المتعلقـة         مجل

في

وتعزيز آليات حقوق   
 اإلنسان

 

طالب التقرير السـنوي للمنظمـة المصـرية        
 صـالحيات مجلـس     بزيـادة لحقوق اإلنسان   

الشورى والتوسع في دورة من مجرد إبـداء        
الرأي فـي مشـروعات القـواني

بالدستور فقط ومنحة اختصاصا تشريعيا إلـى       
وإقرار حقه في إدخـال     جانب مجلس الشعب    

تعديالت بالموازنة العامة للدولة وتقليل نسبة      
 %١٠المعنيين به بما ال يتجاوز 

وق    موقع الجزيرة ٩١.١٥/٤/٢٠٠٩
 نسان في مصر

 

تردى أوضاع حق
اإل

رصد التقرير السنوي للمنظمـة المصـرية       
 أوضاع الحريات في الـبالد      اإلنسانلحقوق  

ـ         ار وابرز ما رصده عشرون حالة وفـاة تث
شكوك عن تورط قوات األمن في عمليـات        
تعذيب أدت إليها كما رصد تراجعا في حرية        

 والتعبير وتعرض قـوى المعارضـة       أيالر
 للتنكيل

 فـي  اإلنسانحقوق   الشروق ٩٢.١٦/٤/٢٠٠٩
 أشد .. ٢٠٠٨مصر 
 هقتام

 للمنظمـة المصـرية     السـنوي اعتبر التقرير   
 فـي  اإلنسان أن حالة حقوق     اإلنسانلحقوق  
اشد قتامة وأنها تعانى  ٢٠٠٨ل عام مصر خال

 تدهورا شديدا
شهد أعلـى   ٢٠٠٨ عام أنوأوضح التقرير 

 تكـوين األحـزاب     فـي معدالت انتهاك الحق    
ووقف نشاطها إذ لم توافـق لجنـة شـئون          

 حزب خالل العام كما     أياألحزاب على إنشاء    
أحزاب كانت قد توقفت منـذ   ٣استمر تجميد 

 .٢٠٠٠عام 
ــوق  مصر ٩٣.١٦/٤/٢٠٠٩ ــومي لحق جلس القومي       الق  نهضة 

المواطنون  :اإلنسان 
 فلـوس   فيطمعانين  
 الحكومة

كسر حافظ أبو سعدة عضو الم
لحقوق اإلنسان حالة الصمت التي صاحبت      
تأجيل إصدار التقريـر السـنوي الخـامس        

 للمجلس القومي لحقوق اإلنسان
 مصر نهضة ٩٤.١٦/٤/٢٠٠٩

ضـ    
ت 
اإلسالمية وأكدت أن فحوى البيان يتناقض تماما       

ر موجودة دائما ولكنها تعبر عن رؤية        
ث أكد حافظ أبو سعدة حي .ضيقة تجاوزها الواقع 

 :الحقوقيةالمنظمات 
درأى االئتالف 

 يعة اإلسالميةالشر
 

رفضت المنظمات الحقوقية بيان ائتالف المنظما

مع الشريعة اإلسالمية وجوهر الدين اإلسـالمي       
الذي أعلى من شان المرآة واألسرة وقـالوا أن         

 األفكاههذ

 المـرآة طـوال     أنأمين عام المنظمة المصرية     
 .الوقت هي شريك للرجل  

 روز ٩٥.١٨/٤/٢٠٠٩
 اليوسف

 الشكاوى السياسية
 

 كل أقسام الشـرطة حيـث       فييب   
الـب التقريـر    أوضح أن التعذيب منهجي ويط    

بسن قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسـية       

ــوق  ــكاوى الحق ش
االقتصادية أضـعاف   

 اإلنسانرصد تقرير المنظمة المصرية لحقوق      
حاالت التعذ
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وإدخال تعديالت جوهرية على قانون األحوال      

 إجراءات  فيالشخصية مما يضمن حق المرآة      
الزواج والطالق والحضانة والميراث ومطالبة     
الدول الخليجية بإلغاء نظـام الكفيـل وإبـرام         
اتفاقيات ثنائية مع الدول المستقبلية للعمالـة       

لمصرية من قبل الجهات المختلفـة لتسـهيل       ا
 إجراءات الهجرة والسفر

بادر حافظ أبو سعدة األمين العـام للمنظمـة         ـتبق  اليوسف روز ٩٦.٩/٤/٢٠٠٩ أبو سـعدة يس
تقرير قومي حقـوق    
ــران   ــان بني اإلنس

 صديقة
 

 بإرسال تقرير مفصل    اإلنسانالمصرية لحقوق   
للمجلس القومي لحقوق اإلنسان بمالحظاتـه      

 للمجلس حـول حالـة      السنوي التقرير   حول
 .٢٠٠٨ لعام اإلنسانحقوق 

موقع اإلخوان   ٩٧.١٩/٤/٢٠٠٩
 المسلمون

 

ــوق   ــومي لحق الق
اإلنسان تقارير حسب   

 المزاج

انقسام بين جبهتي أعضاء القـومي لحقـوق        
 اإلنسان يعطل إصدار التقرير السنوي

من جانبه يستبعد حافظ أبـو سـعدة عضـو          
نسان واألمين العام   المجلس القومي لحقوق اإل   

للمنظمة المصرية أن تكون هنـاك محـاوالت        
 . مصرفيلتجميل وضعية حقوق اإلنسان 

منظمة مصـرية    ١١ الشروق ٩٨.١٩/٤/٢٠٠٩
تبلغ األمم المتحـدة    
مخاوفها من قـانون    

 مكافحة اإلرهاب
 

 األمـم   فـي المقرر الخاص لمكافحة اإلرهاب     
زور القـاهرة        المتحدة مارتين شينين الذي يـ

 .منظمة حقوقية ١١تقى بممثلي ال
ومن خالل اللقاء عرض حـافظ أبـو سـعدة          
مخاوف النشطاء السياسيين والحقوقيين مـن      
عدم توافق مشروع قانون مكافحة اإلرهـاب       

 مـع  إعـداده الجديد الذي انتهت الحكومة من     
 المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان

 روز ٩٩.٢١/٤/٢٠٠٩
 اليوسف

  
 ومركـز   اإلنسـان حقوق    

 إضافة لورش   اإلنسانقاهرة لدراسات حقوق    

المدني والتي      
لتأسيس بمجـرد إخطـار     تتركز حول حرية ا   

 فيالجهة اإلدارية وإلغاء سلطة الجهة اإلدارية 

حريـــة التنظـــيم 
ــاطها ــتأنف نش  تس
اليــوم اســتعدادا

ــد ل  ــروع جدي لمش
 الجمعيات األهلية

 

رفعت توصياتها من خالل تحـالف       المنظمات
المنظمة المصرية ل

ال
عمل عقدها المجلس القومي لحقوق اإلنسـان       

لدراسة مطالب منظمات المجتمع 

التفتيش على الوثائق والمستندات مع حظـر       
 الجهة وجعل ذلك من اختصاص      هالحل بيد هذ  

القضاء وحرية تلقى التمويل بشرط اإلخطـار       
 .واإلعالن عن مصادرة وأوجه إنفاقه 

 اليوم المصري ٢١/٤/٢٠٠٩. ١٠٠

ب ولـم    

عدة ل المصري اليـوم أن زيـارة          

لتشريعات والقوانين التي 

 . ان

ي الحكومة تنته :شهاب
مـن صـياغة قــانون   

مكافحة اإلرها
ــواد  ــد الم تحســم بع
 المتعلقة بالتعاون الدولي

قال أبو س
شينين تأتى تلبية لدعوة من الحكومة المصرية 

مشيرا إلى أنه يهتم با
تضعها الدول لمكافحـة اإلرهـاب وأنهـا ال         

اإلنسقوق تتعارض مع مواثيق ح
ما يعنينا  : روز ٢١/٤/٢٠٠٩. ١٠١

 "ة
 

أستقبل حافظ أبو سعدة األمين العام للمنظمـة        

حـة اإلرهـاب بـاألمم        
حافظ المتحدة أمس بمقر المنظمة حيث عرض      

قدم نسخة منه لمجلس الشعب

 اليوسف
أبو سعدة 

في قانون اإلرهـاب    
 "السـابقة "الرقابة 
الالحق"وليست 

المصرية لحقوق اإلنسـان مـارتين شـاينن        
المقرر الخاص بمكاف

رؤية المنظمة لقانون مكافحة اإلرهاب الـذي       
. 
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حقوقيين يحذرون من   
 "ثــورة الســجناء"

بسبب انتشار ظـاهرة    
التعــذيب وغيــاب  

 التفتيش القضائي
 والسجون المصرية بسبب التعذيب

قالوا إن السجون المصرية األردأ على مستوى 
ن حيـث   العالم في تطبيق معايير حقوق اإلنسا     

حالة وفاة داخل أقسام  ١٣إن المنظمة رصدت 
الشرطة 

ـانون  : حقوقيـون  الشروق ٢١/٤/٢٠٠٩. ١٠٣  ق

 ت
 االجتماعي والحراك

اجتماع للمنظمات الحقوقية مع مارتين شينين      
 لتجـريم  يمتد اإلرهاب

واالحتجاجا االضرابات
المقرر الخاص بمكافحـة اإلرهـاب بـاألمم        

 متحدةال

ــوقي   الشروق ٢٢/٤/٢٠٠٩. ١٠٤ ــاس حق التم
ـــ ــراج "بـ اإلفـ
عن سجين  "الصحي
 مخدرات

ن لتـدهور حالتـه    

تقدمت المنظمة المصرية لحقـوق اإلنسـان       
بالتماس للمستشار عبد المجيد محمود النائب      

لإلفراج عن سـجي ،العام
 .الصحية

ــة التنظــيم  ٢٣/٤/٢٠٠٩. ١٠٥   :حري
ز العقد االجتماعي التابع لمجلس      التحالفات الحقوقيـة   

الوزراء انتقـادات حـادة  لفكـرة التحـالف          

 الدستور

حقيـق  فشلت فـي ت   
 أهدافها

 عدلي مسئولة وحدة المجتمـع      اهو يد وجهت  
المدني بمرك

 والتشبيك بين المنظمات األهلية
اسـع للمنظمـة       ٢٦/٤/٢٠٠٩. ١٠٦

 أي تطور أو تغييـر      اإلنسانالمصرية لحقوق   
 موقف الحكومة المصـرية مـن حقـوق         يف
 .المصرينسان إلا

ــة  نهضة مصر ــر المنظم تقري
ــوق  المصــرية لحق

ــان  ــة  :اإلنس حال
 فـي  اإلنسانحقوق  

 مصر تتراجع

 التالسـنوي ظ التقرير   لم يلح 

 اليوم المصري ١/٥/٢٠٠٩. ١٠٧

": 

تهديدا  قت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان تل

ق األوسط وشمال     

التهديد في أعقـاب صـدور         

 عمل الجمعيـات       

بعد صدور تقريرهـا    
 عن حقوق اإلنسـان

 في مصر
المنظمة المصرية  "

اإلنسان لحقوق 
 "تلقينا تهديدا من 

 بالحل "التضامن 

بالحل من إدارة التضامن االجتماعي  بمصـر        
القديمة على خليفة تقديم المنظمة طلبـا إلـى         

للموافقة على منحة واردة مـن   جهة اإلدارة 
مركز حرية اإلعالم في الشر

أفريقيا لتأسيس شبكة مصرية للـدفاع عـن        
المعلومات وتـداولها   الحق في الحصول على     

وأضافت أن هذا 
التقرير السنوي للمنظمة عن حالـة حقـوق        

وهو ما يهـدد   ٢٠٠٨اإلنسان في مصر لعام 
حرية الرأي والتعبير وحرية
 .في العمل بشفافية ومصداقية 

 الدستور ٢/٥/٢٠٠٩. ١٠٨

وزير   
ـ         ي المعنيـة الت

تكفل حق الجمعيـات فـي اإلنشـاء بمجـرد          
ضـامن     
االجتماعي بالتدخل الفـوري إلنهـاء أزمـة        

 .ةالمنظمة المصري

ــة  ــات حقوقي منظم
ــب  ــة تطالـ دوليـ
ــديل   ــة بتع الحكوم

ــ ــات ق انون الجمعي
األهلية وتحث 

التضامن على نـزع    
فتيــل األزمــة مــع 
المنظمـة المصـرية   
 قبل اشتعال الموقف

طالب العديد من المنظمات الحقوقية الدوليـة       
والمحلية الحكومة المصرية بضرورة تعـديل      

 ٢٠٠٢لسنة  ٨٤قانون الجمعيات األهلية رقم 
بما يتفق مع المواثيق الدولية 

 المنظمات وزير التتوطالب، األخطار

ـاط   الشروق ٢/٥/٢٠٠٩. ١٠٩ نش

ون     
الجمعيات

المنظمة المصرية لحقوق اإلنسـان تلقـت    "  : أبو سـعدة  
المنظمة سبب التهديـد    

ـان والحل تعـديل ق
 

 "بالحل "التضامن  " تهديدا من
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ـا      الدستور ٣/٥/٢٠٠٩. ١١٠  التضـامن   ةالتضامن تنفـى نيته

 نيـة  أيسان وال توجـد  لـديها         
 إلغالقها

غلق المنظمة المصرية   
وتؤكد  ..اإلنسانلحقوق 

ــن  أن ـار ع  استفسـ
  روتينيالتمويل إجراء

وزار يوسف وكيـل     عزيزةتؤكد  
 أي عدم وجـود     األهلية للجمعيات   االجتماعي

 ة مع المنظمة المصري   الوزارةمشكله من قبل      
 اإلنلحقوق

 العربي ٣/٥/٢٠٠٩. ١١١
 ق

تهديد المنظمة المصـرية بالحـل مـن إدارة         
 التضامن االجتماعي

المنظمة المصرية تتلقى   
تهديدا بالغل

ـامن تنفــي   ف ٣/٥/٢٠٠٩. ١١٢
التهديد بحل المنظمة   

 المصرية

 أيوزارة التضامن االجتماعي تنفى خـروج       التضـروزاليوس
 ة بحل المنظمة المصريتعليمات

 بحـل   ةتهديدات حكومي  األحرار ٤/٥/٢٠٠٩. ١١٣
ــرية   ــة المص المنظم

 لحقوق اإلنسان

تهديد المنظمة المصـرية بالحـل مـن إدارة         
 التضامن االجتماعي

ــون على التقرير حيـث     سعدة أبوتعليق من حافظ    ــر  الدستور ٤/٥/٢٠٠٩. ١١٤ تقري :حقوقي
الكـــونجرس عـــن 
الحريات الدينيـة فـي     
ـأثير      مصر من شأنه الت
في السياسة األمريكيـة    

صر لكنه ال يؤثر    تجاه م 
 في المعونة

 مصاف الدول   ي التقرير وضع مصر ف    أنقال  
 قانون تجريم االنتماء    ومشروع ةتحت المراقب 

 الحريـات   في أسوأل قد ينقلها للدول ا    ةللبهائي
 الدينية

..  سـعدة أبو   حافظ الدستور ٥/٥/٢٠٠٩. ١١٥
 الحرية المستهدفة

 سعده يعد   أبو حافظ   األستاذ أنح  مقال يوض 
بين منظمات المجتمـع       بمثابة همزة الوصل 

 باعتبـاره   الحكوميـة  والمنظمـات    يالمدن
 اإلنسـان  لحقـوق    يعضوا بالمجلس القوم  

لكن ذلك لم يمنعـه مـن انتقـاد المجلـس       
 وتصرفات بعض قياداته

موقع الشـبكة    ٦/٥/٢٠٠٩. ١١٦
العربيـــــة 

حقوق اإلنسان

ــامن    ارة التض
لمعلومـــات 
 

 مضــايقات :مصــر
جديـــدة إلحـــدى

ــوق   ــات حق منظم
 اإلنسان

 للمنظمات عن تهديد المنظمـة      صحفيبيان  
ــن إد ــل م ــرية بالح المص

 االجتماعي

موقــــــع  ٦/٥/٢٠٠٩. ١١٧
 المصريون

التحقيق مـع  

ة للدفاع  شبك 
 عن حرية المعلومات

 إدارة التضامن االجتماعي
وسط تهديـدات مـن     
التضامن االجتمـاعي   

 ..بحلها 
المنظمة المصـرية   "

بسبب  "لحقوق اإلنسان
طلبها تمويال خارجيـا   

لتأسيس 

بيان عن تهديد المنظمة المصرية بالحل من       

خوان   ٦/٥/٢٠٠٩. ١١٨
 المسلمون

 البالد

ترحيب حقوقي بإلغاء   موقع اإل
نظــام الكفيــل فــي 

 البحرين

نسـان  إل لحقوق ا  ةرحبت المنظمة المصري  
 نظام الكفيل   إلغاءبقرار السلطات البحرينية    

 إلى ة الوافدةللعمال
ــة موقع إسـالم    ٦/٥/٢٠٠٩. ١١٩ تقرير صـادر للمنظمـة يؤكـد اسـتمرار          المنظم

 أون الين
ــدته رص

ــوق  المصــرية لحق
 اإلنسان

 والتعبيـر   الرأي بحرية   ةاالنتهاكات الخاص 
 ٢٠٠٨ عام يف

المنظمـة المصـرية    الوفد ٨/٥/٢٠٠٩. ١٢٠
ترحب بإلغاء نظـام    

 الكفيل بالبحرين

نسـان  إلا لحقوق   ةرحبت المنظمة المصري  
 نظام الكفيل   إلغاءبقرار السلطات البحرينية    

  البالدإلى الوافدة للعمالة
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ــة"  اليومالمصري ٩/٥/٢٠٠٩. ١٢١ ــو الدولي  "العف
تــرفض مســاءلة  

ــوق " المصــرية لحق
وتبعــث  .."اإلنســان

 "رسالة احتجاجية"بـ
 لوزير التضامن

 أن بيانهـا    في الدوليةذكرت منظمة العفو    
 تعتبـر   نسـان اإل لحقوق   المصريةالمنظمة  
 المصـري  لقانون الجمعيـات     ضحية أحدث
 يفرض قيـودا    والذي حسب وصفها    القمعي

 الحكوميةعلى المنظمات غير 

 الدستور ١٠/٥/٢٠٠٩. ١٢٢

ر وكان    

المصــرية "التضــامن
صعدت  "نلحقوق اإلنسا

ضدنا دون مبر
عليهــا الســؤال قبــل 

 اللجوء للخارج

 مشكلة المنظمة مع وزارة التضامن

 عربيال ١٠/٥/٢٠٠٩. ١٢٣
 

ابريل تم مـنعهم مـن ممارسـة     ٦ أعضاء
دانـت  أ وقـد    السـلمي  االحتجاج فيحقهم  

بالغ للنائـب العـام     
واستنكار حقوقي

من المتعمد وقالـت انـه      ألالمنظمة موقف ا  
 من الدستور 54انتهاك للمادة 

      الفجر١١/٥/٢٠٠٩. ١٢٤
ــاولون   ــار يح الفق

ــواء ــيحة ت  فض
ــة   ــالق الجمعي

ــوق المصــرية  لحق

 المجد ومنـى ذوأبو  اإلنسـان  لحقـوق    القومي المجلس   أعضاء

اح
إغ

 اإلنسان

 المنظمة مـع وزارة     أزمة إلنهاءيتدخلون  
 التضامن

 اإلنسـان  لحقوق   المصريةرحبت المنظمة    ترحيب األحرار ١١/٥/٢٠٠٩. ١٢٥
 نظام الكفيل   إلغاءبقرار السلطات البحرينية    

  البالدإلى الوافدة للعمالة
ون وسياسيون يحذر  األحرار ١١/٥/٢٠٠٩. ١٢٦

 اســـتهدافمـــن 

 رهاب

 
ــانون  المعرضــة بق

مكافحة اإل

 عـدم   سياسية قانونين وممثلون لقوى     أكد
لإلرهاب قانون جديد إلىحاجة مصر 

 الدستور ١٢/٥/٢٠٠٩. ١٢٧

ــي 

جبهة علماء األزهر   
ــاجم  ــطاته  ءونش

ــان   ــوق اإلنس حق
وتصفهم في بيان لها    

ـــ ــاة"ب  فالطغ
 "األرض

 سعدة يؤكد علـى حـق علمـاء         أبوحافظ  
 الحياة المختلفة   أمور في الفتوى   في األزهر

 بمقايسـها   األمـور  تقـاس    أنولكن يجب   
 الصحيحة

ــامن  شباب مصر ١٢/٥/٢٠٠٩. ١٢٨ وزارة التضــ
ــدد   ــاعي ته االجتم
ــة المصــرية  م ظالمن
 لحقوق اإلنسان بالحل

تهديد المنظمة المصرية بالحـل مـن إدارة        
 التضامن االجتماعي

 روزاليوسف ١٢/٥/٢٠٠٩. ١٢٩

طـار  إ فـي حياة الخاصة     ي

ــب  ــد يطالـ الوفـ
ــ ــيص ق اض بتخص

ة لمباشرة  وهيئة ني اب
 !الجرائم اإلرهابية 

 المصرية المنظمة   ه نظمت الذيخبر عن اللقاء    
 الحرية تحت عنوان ضمانات     اإلنسانلحقوق  
 وحرمة الالشخصية

 رهابإلمشروع قانون مكافحة ا
 األمنيـة          اليومالمصري ١٣/٥/٢٠٠٩. ١٣٠

 الجمعيات وهذا علـى اثـر       أمام ةوالقانوني
منظمة تتضامن  ٤١

ـرية المصـ"مــع 
 ضد "لحقوق اإلنسان

 "التضامن"تهديدات 
 بحلها

بيان يطالب بوضع حد للمعوقـات

 االجتماعي التضامن إدارةأزمة المنظمة مع 



אאא 

 
٥٣٨

 موضــوعـي ملــخــص الـخـبر عنـوان المصدر النشر تاريخ م

موقع اإلخوان   ١٣/٥/٢٠٠٩. ١٣١
 المسلمون

ن    
 حـي وفها من اسـتغالل حادثـة          ربط حادث الزيتـون    

 إلـى ما سـيؤدى     
 تقنين حالة الطوارئ

تحذير حقوقي مـ

بإصــدار قــانون  
 اإلرهاب

 نسـان اإل لحقوق   المصرية المنظمة   أعربت
عن مخا

 إصدار فيجل التعجل   أالزيتون حكوميا من    
 ماإلرهابقانون مكافحة   

التضـام" خطـاب  أن بيان لهـا    في المنظمة   أوضحتتنفـي   "ن  الشروق ١٣/٥/٢٠٠٩. ١٣٢
رسميا التفكير فـي    
حل المصرية لحقوق   

 اإلنسان

 أي للتضامن ينفى وجـود      المركزية اإلدارة
  لحل المنظمةنية

المنظمـة المصـرية    الدستور ١٤/٥/٢٠٠٩. ١٣٣
 لحقوق اإلنسان

تعليق على تهديد المنظمة المصرية بالحـل       
 من إدارة التضامن االجتماعي

موقع اإلخوان   ١٤/٥/٢٠٠٩. ١٣٤
 المسلمون

 الدستور
جهـود       

 فـي  الحق   ةلرئيس الجمهوري  
  محكمةأيمام  أمحاكمه من يشاء

ــدون   ــراء يؤك خب
ضرورة إلغاء المادة   

من  ١٧٩

 ة العادلــة نــدوة ضــمانات المحاكمــيفــ
رهـاب  إل مشـروع قـانون ا     ي ف ةوالمنصف

كـد  أنسـان  إل لحقـوق ا  ةبالمنظمة المصري 
خبراء قانونيون على ضرورة حشد 

 ومنظمـات المجتمـع     ةالمؤسسات الحقوقي 
مـن الدسـتور    ١٧٩ المادة إللغاء المدني
 أعطت والتي

 صر ١٤/٥/٢٠٠٩. ١٣٥

 !األمريكان ؟

 خطوة  أوباماخطاب  نهضة م
على طريق التغير أم    
وسيلة لتجميل وجه    

 سعدة قائال نحن مثل  جميع       أبويعلق حافظ   
 العـالم نترقـب     في اإلنسانمنظمات حقوق   

 مع حالة حقـوق     ف التعاط ي ف أوباماموقف  
 نسانإلا

ن   إنهاء خالف التضامن  األهرام ١٤/٥/٢٠٠٩. ١٣٦
االجتمــاعي مــع  

لمصـرية  المنظمـة ا 
 لحقوق اإلنسان

 التضـامإدارة المنظمة مع    أزمةخبر عن   
 االجتماعي

 فـي شبهال   المنظمة  أزمة عن    منحـة      روزاليوسف ١٥/٥/٢٠٠٩. ١٣٧
 .."اإلعـالم حرية "

 وملتزمون بالقانون

 سعدةأبوحوار مع حافظ    
 يدارة التضامن االجتماعإمع 

 صرية نهضة مصر ١٦/٥/٢٠٠٩. ١٣٨
 
تعليق علـى   ...نسانإلحقوق ا    

 االلتزام بقواعد ي فالمصريةنظمة  نجحت الم  المنظمة المإال
 فـي  واالحتراف المتعارف عليهـا      ةالمهني

عمل منظمات 
 يدارة التضامن االجتماعإزمة المنظمة مع أ

 صر ١٧/٥/٢٠٠٩. ١٣٩

 العادلـة   مـة انات المحاك  

حقوقيون وبرلمانيون  نهضة م
يجددون رفض قانون   

اإلرهاب المصري

 ي الت النقاشية الحلقة   في المشاركون   اختلف
نسـان  إل لحقوق ا  ةعقدتها المنظمة المصري  

ضم"تحت عنوان   
 مشـروع قـانون مكافحـة       يوالمنصفة ف 

 مـن   لاألمثن النموذج   أ بش "رهاب الجديد إلا
 ة المصرية للحالةالتشريعات الدولي

 رسـمي     األهرام ١٨/٥/٢٠٠٩. ١٤٠
راما وراء تشــويه الســلوك  !لألخالق

 ماإلعـال  أنيه علـى    أ سعدة مبديا ر   أبوحافظ  وقائع موت
والســينما والــد

 ييجابإلا
١٨/٥/٢٠٠٩. ١٤١ 

تتهم علـي    
 اإلداريةقات     

 لحقـوق   المصرية تتعرض لها المنظمة     يالت
ــوق   البالغ ــات حق جمعي

اإلنسان 
 "المصيلحي بــ  
 الغباء السياسي

 بسبب سلسلة المضاياألزمةتفاقم  

 تفرضها وزارة   التي بسبب التعقيدات    اإلنسان
 يجتماعالتضامن اال



אא٥٣٩ א

 موضــوعـي ملــخــص الـخـبر عنـوان المصدر النشر تاريخ م

 الشروق ١٨/٥/٢٠٠٩. ١٤٢

ــوق  رية لحق
 مع المصيلحي "اإلنسان

تلتقي  "م هاوسوفريد"
وتناقش أزمة  ..أيمن نور

ــ"  المص

 هاوس مع وزير التضامن     فريدومالتقى وفد   
 التضـامن   إدارة المنظمة مع    أزمةلمناقشة  

 األهليةكنموذج لقيد حرية الجمعيات 

منظمة حقوقيـة   ٤١ األحرار ١٨/٥/٢٠٠٩. ١٤٣
و إلـى تعـديل   تـدع 

ــانون ــات ق  الجمعي
 األهلية

 اإلنسـان  لحقوق عربيةمنظمة  ٤١ أعلنت
عن رفضـها لتهديـدات تلقتهـا المنظمـة         

 إدارة بالغلق مـن     اإلنسان لحقوق   المصرية
 يالتضامن االجتماع

اعتراضات حقوقيـة    روزاليوسف ٢٠/٥/٢٠٠٩. ١٤٤
فريدوم "على نشاط   

 بمصر "هاوس

ع منظمة ال نوافق على العمل م : سعدة أبو
 مشبوهة تقاريرها معاديه لمصر

حقوقيــون يقــدمون  يهالألا ٢٠/٥/٢٠٠٩. ١٤٥
ــانون   ــروع ق مش
ـ  للجمعيات يرفع عنها    ـ إل وا ةت القانوني  والماليـة  ةداري

 الوصاية الحكومية

 بيـان لهـا     فـي  الحقوقيةدعت المنظمات   
 وضع حد لمختلـف     إلى ةالحكومة المصري 

المعوقا
جمعيات  تفرضها على عمل ال    ي الت ةمنيألوا

 األهلية
ـل   مجلة أكتوبر ٢٤/٥/٢٠٠٩. ١٤٦

ونعمـل   .. األمريكي 
ــدتنا  ــق أجنـ وفـ

 المصرية

ــرفض التمويـ  حـوار حـول مصـادر    ي سعده ف أبوحافظ  ن
 األهليةتمويل الجمعيات 

موقع األخوان   ٢٥/٥/٢٠٠٩. ١٤٧
 المسلمون

ــانون  ــراء قـ خبـ
اإلجراءات الجنائيـة   
يهدر حقوق اإلنسان  

 بمقر  ةة نقاشي  حلق ىفداجمع خبراء قانونيين    
جـراءات  إلن قانون ا  أ على   ةالمنظمة المصري 
ضا تعريفا فضفااإلرهابالجنائية عرف 

 صر ٢٥/٥/٢٠٠٩. ١٤٨

مثل مـن   ألديد بشان النموذج ا    

حلقة نقاشـية فـي     شباب م
المنظمـة المصـرية   
لحقوق اإلنسان حول   
قــانون مكافحــة  

 اإلرهاب

 ي الت ة الحلقة النقاشي  فياختلف المشاركون   
نسـان  إل لحقوق ا  ةعقدتها المنظمة المصري  
 العادلـة   المحاكمـة تحت عنوان ضـمانات     

 مشـروع قـانون مكافحـة       يوالمنصفة ف 
رهاب الجإلا

 ة المصرية للحالالدوليةالتشريعات 
 ف ٢٧/٥/٢٠٠٩. ١٤٩

لية   
 "اإلرهاب"في قانون 

 ة

ــوق   روزاليوس ــرية لحق المص
ـان ــي  "اإلنسـ توص

بمراعاة المواثيق الدو

 عن  لإلعالن عقدت المنظمة مؤتمرا صحفيا   
 عبر تعزيـز    اإلرهاب مرصد مكافحة    أعمال

الديمقراطي

٢٧/٥/٢٠٠٩. ١٥٠ 
 ةدد المـدونات الشخصـي        

 هذا ما وضحته ورشـة      ة والصحفي واألدبية

تراجع حجـم   :خبراء يهالألا
التدوين السياسي في   

 مصر

 مصـر   فـي  السياسيتراجع حجم التدوين    
 تزايـد عـمقابل

اإلنسـان  عمل حول المـدونون وحقـوق       
 اإلنسان لحقوق المصرية المنظمة تهانظم

 روز ٢٨/٥/٢٠٠٩. ١٥١
 اليوسف

مصـر   :ه  
ــي   ــدول الت أول ال
ــاب  ــت اإلره واجه

  

سـعدأبو 

وخطره قائم

 سرور  يعلنه فتح أ سعدة بما    أبو حافظ   أشاد
 مصر لما   يرهاب ف إلحول ضرورة مكافحة ا   
 سابيه على   أثار من   ةللحالة الطوارئ الحالي  

ناإلنسامنظومة حقوق 
 مصر ٢٨/٥/٢٠٠٩. ١٥٢

 على قرار محكمة جنايات     
طلعت مصطفى    هشام أوراق بإحالةالقاهرة  

ــزامنهضة  ــة التـ  الدولـ
ــانون ــرط  : بالق ش

 تحقيق العدالة

 عـام   أمـين  سـعدة    أبـو تعليق من حافظ    
المصريةالمنظمة  

 ة قضية مقتل اللبناني   في ي فضيلة المفت  إلى
 سوزان تميم



אאא 

 
٥٤٠

 موضــوعـي ملــخــص الـخـبر عنـوان المصدر النشر تاريخ م

 مجلة روز ٢٩/٥/٢٠٠٩. ١٥٣
 اليوسف

 متهما بالبحيرة

ــ ــادات حقوقي ة انتق
ــة  ــاندة قانوني ومس

 ٢٤للحكم بإعـدام  

 النظر  أعادة بضرورة   سعدة أبوطالب حافظ   
 مواجهـة   مبـدأ  يكرس   ألنه هذا الحكم    في

 ممـا يزيـد مـن       باإلعدامالعنف بالسالح   
 معدالت الجريمة

 العام للمنظمـة    األمين سعده   أبو  على غرار المحـاكم     مجلة روز ٣٠/٥/٢٠٠٩. ١٥٤
 ورغــم االقتصــادية اليوسف

ــوى  رفـــض القـ
 السياسية

حافظحذر  
رهـاب  إل يصـبح قـانون ا   أن من   المصرية

 االستثنائيةنسخة مطابقة من حالة الطوارئ      
مما يفرض مزيدا من القيود على حريـات        

 والتعبيرأي الر
 مجلة روز ٣٠/٥/٢٠٠٩. ١٥٥

 اليوسف
نهاية عصـر   :قريبا

فـي دول   "الكفيل"
 الخليج

 نظـام   اءإلغحول قرار السلطات البحرينية     
  البالدإلى الوافدة للعمالةالكفيل 

ــامن تمــنح   الشروق ٣١/٥/٢٠٠٩. ١٥٦ التض
سـلطة    تحاد العام اإل تعلى مـن    يرة والت     

ــة  ــات األهلي الجمعي
ــى   ــة عل والموافق

 نشاطها

 على بعـض التعـديالت      ة سعد أبواعترض  
 من قبل الوزاةالمقترح

 ي الذ ةدور االتحاد العام للجمعيات الحكومي    
 هذا ما هو    أن موضحا   ئهأعضايعين نصف   

 الستمرار  الحكومي صياغة للدور    إعادة إال
 تقييد عمل الجمعيات

 اإلرهـاب  مكافحة      يالعرب ٣١/٥/٢٠٠٩. ١٥٧
 لحقـوق   المصـرية  نظمته المنظمـة     الذي

يون وحقوقيون بعـدم    ون قان أوصى اإلنسان

ذيرات من صدور   حت
ــاب   ــانون اإلره ق

 الجديد

 مشروع مرصدإطار في

 اإلرهابون مكافحة  قانبإصدارالتعجل 
موقع اإلخوان   ٣١/٥/٢٠٠٩. ١٥٨

 آليـات  المسلمون
 

حقوقيون وحزبيـون   
أكبر عقبة  "الوطني"

 أمام تطور مصر

 سعده خالل الحلقة النقاشـية      أبو حافظ   أكد
 عقدتها المنظمة تحت عنـوان       التي

 األحـزاب داخـل    الديمقراطيـة  الممارسة
 الحيـاة   أن.. مصـر    في السياسيةوالقوى  
 مـن   األساسـي تحقق الهـدف     لم   الحزبية
 قيامها

  مصر ١/٦/٢٠٠٩. ١٥٩

شـيخ      في مصر
مدونات خاصة بهم واتفقوا على  ١٠ شاء

 نظمته  ي الذ يريب   
نسـان تحـت    إل لحقوق ا  ةالمنظمة المصري 

 نسانإلعنوان المدونون وحقوق ا

ث  ثـال :سـعده أبـو  نهضة
عقبـــات تواجـــه 

المدونين 

 والصـحفيين   األحـزاب ض شـباب     
محافظات  ٣والجمعيات وطلبة الجامعات من 

 وكفـر الوالغربية اإلسكندريةوهى  

قام بع

بإن
ـ  ة تكون المنظمة المصري   أن  الوعـاء   ي ه

 انتهاك يتعرضون له جـاء  أيالجامع لتلقى   
 ختام البرنامج التدفيذلك  

المنظمة المصـرية    األحرار ١/٦/٢٠٠٩. ١٦٠
تحذر من استنساخ   

ن الطـوارئ  قانو ..
في تشريع مكافحة   

 اإلرهاب

نسـان  إل لحقوق ا  ةظمة المصري طالبت المن 
صـدار قـانون    إ يالحكومة بعدم التعجل ف   

ن التشـريع   ألـى   إرهاب مشيرة   إلمكافحة ا 
ـ     ي ليس ف  يالمصر  ي حاجة لقانون جديد ف
 نأهذا الش

ــوق  " روز ١/٦/٢٠٠٩. ١٦١ ــومي حق ق
يراجــع  "اإلنســان اليوسف

القوانين المناقصـة   
 للمواثيق الدولية

 كـد ضـرورة االهتمـام     أ ة سـعد  أبوحافظ  
 ممثله  ةبالقوانين المتعلقة بالحقوق السياسي   

 ي والتعبير والتجمع السـلم    أي حرية الر  يف
 والتنظيم

 



אא٥٤١ א
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     شروق ٢/٦/٢٠٠٩. ١٦٢
ــون  ــون يتلق وحقوقي

 وأيمن نـوراإلخوانال

ــور   ــدعوات لحض ال
 خطاب أوباما

 سعده دعوة لحضـور لقـاء     أبوتلقى حافظ   
  مصري فأوباما

 تقوم بخطوات اصطالحيه    أنالقاهرة يمكن   وق     األحرار ٢/٦/٢٠٠٩. ١٦٣

ـارة       

ألغام في ملف حق
 أيضـا للحفاظ على عالقتها بواشنطن ومـا       إلنسانا

 هذا من خـالل     اإلنسانيتعلق بملف حقوق    
 سـعدة علـى الزيأبـو تعليق حافظ   
 ةيمريكألوالعالقات ا

 روز ٢/٦/٢٠٠٩. ١٦٤
 اليوسف

  .. 

ــور   ــوات لحض دع
خطاب أوباما لقومي   

حقوق اإلنسـان
 ونشطاء

 سعده دعوة لحضـور لقـاء     تلقى حافظ أبو  
  مصري فأوباما

٣/٦/٢٠٠٩. ١٦٥ 

اب حـز أل وتكوين ا  ةاركة السياسي  

 عقدتها المنظمة لمناقشـة     ي
ـ   أعالن  إ  لألحـزاب  ةسس ممارسة الديمقراطي

 ةالسياسي

ــرية  الوفد ــة المص المنظم
تطالب بإلغـاء قـانون     

حق   :األحزاب وتؤكد 
األحزاب فـي امـتالك     
 جميع وسائل اإلعالم

نسـان  اإل لحقـوق    ةوصت المنظمة المصـري   أ
 يجعـل   يحزاب والـذ  ألغاء قانون ا  إلبضرورة  

 المشيالحق ف 
ـ    ة العملي ةساس له من الناحي   أال    ي وجاء ذلك ف

 الت ةالحلقة النقاشي 

حزبا نقر وثيقة  ١٧ األحرار ٨/٦/٢٠٠٩. ١٦٦
ــة   ــدة لممارس جدي

 الديمقراطية

ـ  ١٧قر ممثلو أ  حـول  ةحزبا سياسيا وثيق
ـ  آ ـ  الديمقرا ةليات الممارس حـزاب أل ل ةطي

نهـا  أ مصر مؤكـدين   ي ف ةوالقوى السياسي 
تتضمن مجموعه من المعايير تحكم سـلوك       

 عالقتها مع   في السياسية األحزابممارسه  

ةراطي

 جاء ذلك   التنظيمية وبنيتها   واألفراد السلطة
ـ  النقاشـية  ختام الحلقة    في  عقـدتها   ي الت

ليـات  آ تحـت عنـوان     ةالمنظمة المصـري  
  الديمقةالممارس

 اليوم المصري ٨/٦/٢٠٠٩. ١٦٧

   

يستطلع  "ببرنز"و..
ــطاء  ٨رأي  نشـ

مصريين في خطـاب    
أوباما ويناقشهم في

 "أولويات الحوار "
ــاهرة   ــين القـ بـ

 وواشنطن

ـ أل ا ةاستطلع مساعد وزير الخارجي     ةمريكي
من النشطاء الحقـوقيين   ٨ رأى برنز مولي

 يمريكألحول خطاب الرئيس ا    نووالسياسي
 وكان مـن  يسالمإلالى العالم إ أوباماباراك  

بو سعدهأبرزهم حافظ أ 

ــة   شباب مصر ٩/٦/٢٠٠٩. ١٦٨ ــات الممارس آلي
الديمقراطيــة داخــل 
ــوى  ــزاب والق األح
 السياسية في مصر

ـ  ةالحلقة النقاشي   عقـدتها المنظمـة     ي الت
ـ   آ تحت عنـوان     ةالمصري  ةليـات الممارس

 السياسية األحزاب داخل الديمقراطية

صـرية  المنظمـة الم  اإلنسـان  لحقوق   المصريةتستعد المنظمة    نهضة مصر ١٠/٦/٢٠٠٩. ١٦٩
تســتعد إلطـــالق  

 " القـاهرة إعالن"
 لإلصالح السياسي

 الممارسة أسس القاهرة حول    إعالن إلطالق
 في السياسية والقوى   لألحزاب ةالديمقراطي

 مصر
 روز ١٠/٦/٢٠٠٩. ١٧٠

 اليوسف
ـة  

  !الشارع
 إلعـالن  مـؤتمر    المصريةعقدت المنظمة   معارض ...أحزاب

 ألحزاب المعارضةجديدةل  عمةوثيق
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 موضــوعـي ملــخــص الـخـبر عنـوان المصدر النشر تاريخ م

 األسبوع ١٠/٦/٢٠٠٩. ١٧١
ــف   بوقـ

 المنظمـة   فـي  األمنـاء خبر عن مجلـس     
 اإلنسان لحقوق المصرية

عضو بمجلس األمناء   
ــب  يطالـ

ــة  ــاوزات المالي التج
 واإلدارية داخل المنظمة

وبامـا لمصـر    أ يمريكألزيارة الرئيس ا    الشروق ١٣/٦/٢٠٠٩. ١٧٢
 بين القاهرة وواشنطن يستراتيجإلوبدء الحوار ا

نسان من خالل حوار مع     إلوق ا  
مـن   %٧٠ن أذ يقول إبو سعده أالسيد حافظ 

 ةنفقت بال فائد أ ة للديمقراطي ةالمساعدات الموجه 
 ومرحبا بتوجيهها للتعليم

أمريكا والمسـاعدات   
والمجتمع المدني في   

 مصر

كشفت 

ـ       التعامـل مـع قضـايا       يعن عهد جديـد ف
 وحقةالديمقراطي

ـيا   ٢١ صرنهضة م ١٤/٦/٢٠٠٩. ١٧٣ ـا سياسـ حزبـ
يوافقون علـى وثيقـة     
  من الداخلأحوالها صالح يحقوقية لإلصالح الحزب

 لألحـزاب  الديمقراطيـة  الممارسةتحت عنوان   
  : سعده أبوحافظ .  مصرفي السياسيةوالقوى 

إ األحزابيجب على 
 تقريـر نـوعى     صريةالم المنظمة   صدرتتـدني األجـور    :تقرير األحرار ١٥/٦/٢٠٠٩. ١٧٤

 يهدد استقرار المجتمع 
أ

جور على  ألتداعيات سياسة ا  ...بعنوان مصر 
 ة واالجتماعياالقتصاديةمنظومة الحقوق 

 الديمقراطية الممارسةن     الوفد ١٧/٦/٢٠٠٩. ١٧٥
  مصرفي السياسية والقوى لألحزاب

ــرية   ــة المص المنظم
تطالب بفتح المجال أمام    

 حياة حزبية حقيقية

ندوة للمنظمة بعنوا

 راألحرا ٢٥/٦/٢٠٠٩. ١٧٦
 ب

 العام للمنظمـة    األمين سعده   أبويؤكد حافظ   
 ةحا تستقبل الوافدات للسي   أصبحت مصر   أن

ــزنس زواج  بيـــ
األثرياء العر

  من روسيا وغيرها من الدولةالجنسي 
ــام  .. ٢٠٠  اليومالمصري ٢٧/٦/٢٠٠٩. ١٧٧ أرق

يطالبه بعـدم الموافقـة      سية فـي أحكـام     
٩
قيا

واألزهـر   ..اإلعدام  
 يرفض اإللغاء

يس  لـرئ  أرسـل  سعده انـه     أبوقال حافظ   
 المصريالبرلمان  

 البرلمان على تنفيذ هذا المشروع

 روز ٢٨/٦/٢٠٠٩. ١٧٨
 اليوسف

الحقوقية للحصـول   

 اإلنسـان  لحقوق   صرية
 مرصد للمدونين يتولى مهمـة      تأسيسعن  

و يمنعوا  أ اعتقالهم   والذين تم  خبارهمأصد  

الورقة  "المدونون"
الجديـدة للمنظمــات  

 على التمويل األجنبي

الم المنظمة   أعلنت

ر
 من التدوين

 روز ١/٧/٢٠٠٩. ١٧٩
تشترط تمويل المنظمات    اليوسف

 "المعونة األمريكيـة "

ـامن  "من خالل    التض
 "للحد من الفساد

 بعـد شـروط     الحقوقية المنظمات   في أزمة
 التمويل الجديدة

ـة   :عـالم  الدستور ٢/٧/٢٠٠٩. ١٨٠ الداخلي
تمارس تجاوزات خطيرة   

وطن وال ..االنتخاباتفي 

فـؤاد  

ـات      بحاجة إلـى انتخاب
 نزيهة إلنقاذه من االنهيار

 المصـرية  بالمنظمة   االنتخابيندوة العنف   
 اإلنسانلحقوق 

 العربي ٥/٧/٢٠٠٩. ١٨١
 أنسـعده    من تزويـر    

قد شهدت  ٢٠٠٥ لعام ةلبرلمانياالنتخابات ا
 عنف وبلطجة

خبراء وسياسـيون   
يحذرون 

 االنتخابات المقبلة

 المصـرية  بالمنظمة   االنتخابيندوة العنف   
 أبو مؤكدا حافظ    اإلنسانلحقوق  

 المصـرية  بالمنظمة   االنتخابيندوة العنف    األحرار ٦/٧/٢٠٠٩. ١٨٢
ـ     أكـد  اإلنسانلحقوق   ن أ ل عبـد اهللا خلي
 العنف  في الصغيرة يساهم    األسلحةاستخدام  
 خبين بين الناالذعر وإثارة االنتخابي

حقوقيون يطـالبون   
بضوابط قانونية للحد   

 االنتخابيمن العنف 
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خوان   ١٢/٧/٢٠٠٩. ١٨٣
 المسلمون
اعتقـاالت   :سعدهأبو موقع اإل

األخوان مقدمة لتطبيق 
 قانون اإلرهاب

 األخيرة األمنية الحملة سعده   أبوانتقد حافظ   
  المسلميناإلخوانعلى 

  اليومالمصري ١٢/٧/٢٠٠٩. ١٨٤
يـر   

ــوق " ــرية لحق المص
توصي بإنهاء  "اإلنسان

الطوارئ وإصدار قانون   
قوق جديد لممارسة الح  

 السياسية

 تطالـب   اإلنسان لحقوق   المصريةالمنظمة  
 تقرإعـداد شهاب بمراعاة مطالبها عن     

 الدورية المراجعة

 فـي  اإلنسـان مستديرة عن حقـوق       الشروق ١٣/٧/٢٠٠٩. ١٨٥
 سـعدة  أبو حذر فيها حافظ     األوسطالشرق  

 الكوتـة   :حقوقيون
تدعم الحزب الوطني   

 المرآةوال تنصف 

مائدة 

 يع حالة حقوق اإلنسان ف    من استمرار تراج  
 طالت  التي األخيرة االعتقاالتمنتقدا   مصر

  المسلميناألخوان
مجـــاور يشـــعل  الشروق ١٤/٧/٢٠٠٩. ١٨٦

الخالفـــات بـــين 
النقابات والنشـطاء   

 العماليين

ليـات الممارسـات    آندوة للمنظمة حـول     
 ة للنقابات المهنيةالديمقراطي

  اليومالمصري ١٥/٧/٢٠٠٩. ١٨٧
ـ  ة والعمالي ة للنقابات المهني  ةالديمقراطي بمشـروع     ي ف
نقابيون وحقوقيـون   

طـالبوني
قانون بديل لقـانون    

 " العماليةالنقابات"

 الممارسـات   آليـات ندوة للمنظمة حـول     

 مصر

 الدستور ١٦/٧/٢٠٠٩. ١٨٨

ـي     

ه ضـي  
 خلية الزيتون

ــة  ــات حقوقي منظم
تنضم لهيئة الـدفاع    

عن المتهمـين ف
 "الزيتـون "قضية 

 اإلرهابية

ـ       قيانضمام منظمات جديدة للدفاع ف

موقع األخوان   ١٩/٧/٢٠٠٩. ١٨٩
 المسلمون

 السياسية

 بعنـوان   ة 
 للنقابـات   الديمقراطيـة  الممارسـة  آليات

  مصرفي العمالية

شجار ومعارك بـين    
أمناء العمـال فـي     

 األحزاب

المصـري للمنظمة   ةحلقة نقاشي 

 
 الدستور ٢١/٧/٢٠٠٩. ١٩٠

ج 

ــة  ــات حقوقي منظم
تطالب النائب العـام    

ـ والداخلية   اإلفراب
عــن أبــو الفتــوح 
ومسعد أبـو فجـر     
خوفا على حياتهمـا    

 من الخطر

 بيان لها عـن     ي ف المصريةطالبت المنظمة   
 للـدكتور عبـد     ة الصحي ةزاء الحال إقلقها  
 بو الفتوحأالمنعم 

 المنظمة يهالألا ٢٢/٧/٢٠٠٩. ١٩١
 
 

 بيان لها عـن     في المصريةطالبت المنظمة   
 للـدكتور عبـد     الصحية الحالة إزاءقلقها  
  الفتوحأبوعم المن

 روزاليوسف ٢٣/٧/٢٠٠٩. ١٩٢
  

 

   
انتقادات حادة التحاد   

وحزبيـون ..العمال 
ــاد   ــفونه باتح يص

!السفريات الخارجية 

 بعنـوان   المصـرية  للمنظمة   ةحلقة نقاشي 
ـ  الممارسـة  آليات  للنقابـاتة الديمقراطي
  مصري فةالعمالي

 
 

ملة حقوقية جديدة    نهضة مصر ٢٥/٧/٢٠٠٩. ١٩٣
 مإللغاء عقوبة اإلعدا

 اإلعـدام  عقوبـة    أن سعده يقول    أبوحافظ  ح
 العـالمي  اإلعالنمن  ٥تتعارض مع المادة 

 اإلنسانلحقوق 
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موقع اإلخوان   ٢٥/٧/٢٠٠٩. ١٩٤
 المسلمون

 اإلنسـان  لحقوق   المصرية
 قيام السـلطات الليبيـة      إزاءعن انزعاجها   

 فـي  رميا بالرصاص    عدامباإل أحكامبتنفيذ  
 صدر مصري ١

منظمة حقوقية تدين   
مصريين في  ٤إعدام 
 ليبيا

 المنظمة   أعربت

٥ مصريين ضمن أربعةحق 
 ٢٠٠٤ غضون عام باإلعدام أحكام بشأنهم

 الوفد ٢٥/٧/٢٠٠٩. ١٩٥

المدافعين عن حقوق   
 اإلنسان

إعــالن التقريــر  
ــد   ــنوي لمرص الس

 عـن  إلعالنعقدت المنظمة مؤتمرا صحفيا    
 المـدافعين   بأحوال الخاص   السنويالتقرير  

 العالم خاصـة  حاءأن فيعن حقوق اإلنسان    
 أفريقيا وشمال األوسط الشرق في

٢٧/٧/٢٠٠٩. ١٩٦  

 ـحة 

 وفاة

 تـدهور  مـدى  الرؤية وافتقاد الدور غياب

ة

 "المصرية المنظمة"اليوم المصري
 انتهـاك  حالة ٣٥:

الص فـي  للحق
 .. شـهور  ٧ خـالل 
 حالة ١٧ بينهما

 المصرية المنظمة أصدرته الذي التقرير أكد
 بـين  الصحة في الحق حول اإلنسان لحقوق

 إلى أرجعه والذي مصر في الصحي الوضع
 الصحي ومؤسساتها الدولة دور غياب

ـاة  : تقرير حقوقي  الدستور ٢٧/٧/٢٠٠٩. ١٩٧ وف
ــبب ١٧ ــا بس  مواطن

االنتهاكات الصـارخة   
ــي المستشـ  إلى أرجعه والذي مصر ـفيات  ف

 وغياب وزارة الصحة

 المصرية المنظمة أصدرته الذي التقرير أكد
 نبـي  الصحة في الحق حول اإلنسان لحقوق
 تـدهور  مـدى  الرؤية وافتقاد الدور غياب
في الصحي الوضع
 الصحية ومؤسساتها الدولة دور غياب

 صر ٢٧/٧/٢٠٠٩. ١٩٨
 

 اتحـاد  على الوطني
 إلـى  حولته العمال

 : األحـزاب  عمـال م نهضة
الحــزب ســيطرة

 لحقوقهم ةمعادي جهة

ـ  النقاشـية  الحلقـة  ختام في ذلك جاء  يالت
 لياتآ عنوان تحت ةالمصري ظمةالمن عقدتها 

 في العمالية للنقابات ةالديمقراطي ةالممارس
 مصر

 ف ٢٨/٧/٢٠٠٩. ١٩٩

 ن

 عن لإلعالن مؤتمرا المصرية المنظمة عقدت
 لحقـوق  الدولية للفيدرالية السنوي التقرير
 التعذيب ناهضةلم العالمية والمنظمة اإلنسان

 

 الدوليـة  الفيدراليةروزاليوس
 بانتهاك إسرائيل تتهم
اإلنسا حقوق

اإلنسان حقوق عن المدافعين مرصد بعنوان
 اليوم ٢٩/٧/٢٠٠٩. ٢٠٠

 واسع نطاق
 عن لإلعالن مؤتمرا المصرية المنظمة عقدت
 لحقـوق  الدولية للفيدرالية السنوي التقرير

 اإلنسان ق

 التعذيب :دولي تقرير المصري
 على يتم
 واألمـن  مصـر  في

 المظـاهرات  يقمـع 
 بوحشيه

 التعذيب لمناهضة العالمية والمنظمة اإلنسان
حقو عن المدافعين مرصد بعنوان

 رمص نهضة ١/٨/٢٠٠٩. ٢٠١

 وتـتهم 
 جميع ليشمل

 الدخل محدودي مراعاة مع المواطنين

 المصـرية  المنظمة
 حالـة  ٣٥ ترصـد 
 طبي إهمال

 بإهمـال  الحكومـة 
 المصريين صحة

 اإلنسـان  لحقوق المصرية المنظمة طالبت
 الصحي مينأالت تفعيل بضرورة

 جيب اليوم المصري ٢/٨/٢٠٠٩. ٢٠٢

 للربح هادفة ر

تست وباماأ إدارة
 وتلغى القاهرة لضغوط
 دوالر ماليــين ١٠
لـ المجتمع  صةصمخ

 المدني

 كانـت  األمـوال  تلك أن سعده أبو حافظ أكد
 ترخيص علىة الحاصل المنظمات لدعم توجه

غي مدنيه شركات

 عـن  المدافعين أن سعده أبو حافظ قال حيث األحرار ٣/٨/٢٠٠٩. ٢٠٣
 في اغتيال لعمليات تعرضوا اإلنسان حقوق

 ينتقـدون   نشـطاء 
 حقوق أوضاع تراجع
 الشـرق  في اإلنسان

 وأفريقيا األوسط 
 التعسفي زاالحتجا حاالت إلى إضافة العراق

 اليمن في
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 موضــوعـي ملــخــص الـخـبر عنـوان المصدر النشر تاريخ م

 فـي  سـلوك  دونـة  حضـور  أول العمال ٣/٨/٢٠٠٩. ٢٠٤
 العمال التحاد رسمي
ــل ــات داخ  منظم
 المدني المجتمع

م تتبنـى  عماليـة  قيـادات 
 العمالية النقابات داخل للديمقراطية

 مـن  العديد هناك نة أسعد أبو حافظ أوضح روزاليوسف ٤/٨/٢٠٠٩. ٢٠٥
 أثنـاء  المهاجر لها يتعرض التي االنتهاكات

 واألطفال نساء

ــومي ــوق ق  حق
 الهجـرة   :اإلنسان
 اخطر الشرعية غير

 الجريمــة أشــكال
 الدولية

 المعيشية واألوضاع التعليم في متمثله هرحلت
 واالغتصاب  المعاملة وإساءة لصحيةا غير

لل بالنسبة
الم حق في تكشف اإلنسان لحقوق المصرية المنظمة فـي  صريين روز اليوسف  ٥/٨/٢٠٠٩. ٢٠٦

 يتدهور الصحة
 

 بمصر الصحة في الحق حالة حول لها تقرير
 هاتدهور ومدى

 أبـو  حافظ حقـوق  منظمـات  غياب مدى يوضح الخبر :ةسـعد  مصر نهضة ٥/٨/٢٠٠٩. ٢٠٧
 حقوق عن المدافعون

ـ   مهـددون  اناإلنس
 بعـض  فـي  بالقتل
 العربية الدول

 الصعب من جعل الخليج منطقة في اإلنسان
 االنتهاكات رصد

 روزاليوسف ٥/٨/٢٠٠٩. ٢٠٨
 غير ة

 القومي للمجلس مؤتمر في
 تشـكيل   رةضرو على سعده أبو حافظ شدد

 خطة بصياغة لتقوم اد
 التهريب لقضية للتصدي قوميه عمل

ــوقي مرصــد  حق
الهجر لمواجهة
 ومطالـب  الشرعية
 للظاهرة وطنيه بلجنة

 المهـاجرين  تهريـب  لمكافحة وطنيه لجنة 
 لمكافحـة  ةالتنسـيقي  الوطنية للجنة مماثله
األفر في االتجار وضع

ـ  مظلة بمد مطالبات لتحمل ي روزاليوسف ٨/٨/٢٠٠٩. ٢٠٩ حقوق انتقاد لكـل  الصـحي  مينأالت
 من %٦٠ المواطنين

 عالجهم تكلفة
 للصحة المصرية للمنظمة تقرير ..المصريين

 األول البطـل  الفساد مصر نهضة ٨/٨/٢٠٠٩. ٢١٠
 األزمة انفجار في

 الشفافية و الديمقراطية غياب : ةسعد أبو حافظ
 الظاهرة استفحال وراء األجور وتدنى

 المصـرية  الحكومة أن ى تعيـد  وبامـا  أإدارة األحرار ١٠/٨/٢٠٠٩. ٢١١
 نذ

 غير للمنظمات تمويل توجيه بعدم بوش عهد
 حكوميا المسجلة

 ماليـين  ١٠ توزيـع 
 منظمات لتمويل دوالر
 اإلنسان حقوق

إل ةسعد أبو يشير
مة مريكيألا لإلدارة مستمرة مطالب تتبنى

 في ناإلنسا لحقوق المصرية المنظمة أعربت لحقـوق  اليـوم  موقع ١١/٨/٢٠٠٩. ٢١٢

 بإلغـاء  الكويتي والعمل ماعية
إلـى   العامل إقامة تحويل على الكفيل موافقة
 األول الكفيل إذن بدون آخر كفيل

 السابع
 المصـرية 
 بإلغاء تطالب اإلنسان
 الكويت في الكفيل

 وزيـر  السـيد  قـرار  عن بترحيب لها بيان
االجت الشئون

 األقباط موقع ١٢/٨/٢٠٠٩. ٢١٣
 متحدون

 ترحب المصرية المنظمة الكفيل نظام ء
 الكويتيـة  باإلجراءات
 الكامل باإللغاء وتطالب
 كفيلال لنظام

بإلغا تطالب المصرية المنظمة

 الفتوح أبو عن الصحي باإلفراج المطالبة األخوان موقع ١٢/٨/٢٠٠٩. ٢١٤
 المسلمون

 اإلنسان لحقوق القومي
 .د عـن  باإلفراج يطالب
 الفتوح أبو

 األخوان موقع ١٣/٨/٢٠٠٩. ٢١٥
 المسلمون

ـاد ــدر الفسـ  مص
ــرابات  االضـــ

 عتصاماتإلوا

 في اإلنسان لحقوق مصريةال المنظمة انتقدت
 مصر في الفساد تغول لها تقرير
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 موضــوعـي ملــخــص الـخـبر عنـوان المصدر النشر تاريخ م

 الشروق ١٤/٨/٢٠٠٩. ٢١٦
 اعتصاما ٤٤

 ٢٠٠٩ في

 في االضرابات تقريرها في المنظمة رصدت
 والعقاب المشروعية بين مصر

 ٢٤ ترصد المصرية
 إضرابا

 يرصـد  حقوقي تقرير ف ١٤/٨/٢٠٠٩. ٢١٧
 وإضرابا اعتصاما ٦٥
 اشهر سبعة في

 إدخـال  ضـرورة  المصرية نظمةالم طالبت
 يحقق بما الموحد العمل قانون على تعديالت
 األعمال وأصحاب العمال مصالح بين التوازن

روزاليوس

 المصـرية  المنظمة الدستور ١٤/٨/٢٠٠٩. ٢١٨
 مشروعية عن تدافع

 وتطالـب  االضرابات
 بمحاربـة  الحكومة
 حـد  وإقرار الفساد
 العمال جورلأل أدنى

 إلنسـان ا لحقـوق  المصرية للمنظمة تقرير
 الفساد لمحاربة

ــع ١٥/٨/٢٠٠٩. ٢١٩  موقــ
 المصريون

 ظاهرة انتشار انتقدت
 في قسرىال االختفاء
 مصر

 تطالـب  اإلنسان لحقوق المصرية المنظمة
 رضـا  مصـير  عـن  بالكشف األمن أجهزة
 المصرية للمنظمة بيان..هالل

 محاربـة  الدولة على يجب : للمنظمة تقرير المصـرية  المنظمة األقباط موقع ١٥/٨/٢٠٠٩. ٢٢٠
ــب متحدون اآلخر الرأي المجال وإفساح  والفقر الفساد ــة تطال  الحكوم

ــدار ــا بإص  نونق
 الـوزراء  لمحاكمـة 

 الوزارة توليهم أثناء
 حقوقيـة   ت األقباط موقع ١٥/٨/٢٠٠٩. ٢٢١

 رضا 

 أن اإلنسـان  لحقوق المصرية المنظمة قالت
 متحدون

مطالبا
 الصحفي مصير إخالء
المختفي األهرام
 هالل

 لحقوق انتهاك تعد يالقسر الختفاءا ظاهرة
 اإلنسان

 التمويـل  بتلقي متهمة الحقوقية المنظمات مة ١٥/٨/٢٠٠٩. ٢٢٢
 ألجنبيةا األجندات وتنفيذ وبالتجسس األجنبي

 حقـوق  منظمات هلاأل صوت
 جواسـيس  اإلنسان
 ؟؟ وخونة

 مصر نهضة ١٦/٨/٢٠٠٩. ٢٢٣
 بـاإلجراءات  ترحب

 الذي الكويتية السلطات بقرار ترحب المنظمة
 الكفيل نظام إلنهاء خطوة يعد

 المصـرية  المنظمة

 بإلغــاء الكويتيــة
 علـى  الكفيل موافقة
 العامل إقامة تحويل
 آخر كفيل إلى

 اإلنسـان  لحقوق المصرية المنظمة أصدرت مصر نهضة ١٧/٨/٢٠٠٩. ٢٢٤
 بـين  مصـر  فـي  اإلضـراب  عـن  تقريرا

 والعقاب المشروعية

 : المصرية المنظمة
 االتصال قنوات ضعف
 واإلدارة العمال بين

 تزايــد ســبب
 االضرابات

 إصـدار  على مؤخرا سعده أبو حافظ اشرف ـعده  الدستور ١٧/٨/٢٠٠٩. ٢٢٥

 يمارسه الذي والسياسي ي
 مصر في النظام

س أبـو  حـافظ 
 المنظمـة  انحيـاز  أكدت مهمة تقارير عدة المشروع اإلضراب

 ضد االحتجاج في المواطنين لحق  المصرية
االقتصاد الحرمان

 ١٤٤ و إضرابا ٢١ األحرار ١٧/٨/٢٠٠٩. ٢٢٦
 ٧ فـي  اعتصـاما 
 ألســباب شــهور
 اقتصادية

 اإلنسان لحقوق المصرية للمنظمة تقرير
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 المصـرية  نظمة األهالي ١٩/٨/٢٠٠٩. ٢٢٧

 

الم إللغاء فوريه إجراءات اتخاذ المنظمة طالبت
 كـامال  إلغـاء  تطلب
 فـي  الكفيـل  لنظام
الكويت

 الكفيل نظام

 اإلضراب عن مصـرية ال المنظمة الوفد ١٩/٨/٢٠٠٩. ٢٢٨
 اإلنســان لحقــوق
 تقريرهــا تصــدر

ــوعي ــن الن  ع
 مصر في ضراباتاإل

 للمنظمة تقرير

ــع ٢٠/٨/٢٠٠٩. ٢٢٩  في اإلنسان لحقوق المصرية المنظمة أعربت ات موقــ
 المصريون

ــط ــاد وس انتق
 محاكمتهم إلجراءات
 الليبيـة  السـلطات 

 ٣٥ إعـدام  تعتـزم 
 رغم بسجونها مصريا
 حاياضال أهالي قبول
 ةبالدي

 السلطات مواصلة عن انزعاجها عن لها بيان
 رغـم  قتـل  جـرائم  ارتكابهم بتهمة الليبية

 الضـحايا  يهالأ من تنازالت على حصولهم
 الدية قبول الذين

 في اإلنسان لحقوق المصرية المنظمة أعربت  األقباط موقع ٢٠/٨/٢٠٠٩. ٢٣٠
 متحدون

المصـرية  المنظمة
 بوقـف  ليبيا تطالب
 بحـق  إعـدام  أحكام

 ةالدي دفعوا مصريين

 السلطات مواصلة عن انزعاجها عن لها بيان
 رغـم  قتـل  جـرائم  ارتكابهم بتهمة الليبية

 الضـحايا  يهالأ من تنازالت على حصولهم
 الدية قبول الذين

 األخوان موقع ٢٠/٨/٢٠٠٩. ٢٣١
 المسلمون

 ينتظرون مصريا ٣٥
 السلطات مواصلة عن انزعاجها ليبيا في إلعدام تنفيذ

 في اإلنسان لحقوق المصرية المنظمة أعربت
 عن لها نبيا

 رغـم  قتـل  جـرائم  ارتكابهم بتهمة الليبية
 الضـحايا  يهالأ من تنازالت على حصولهم

 الدية قبول الذين
ــة ٢١/٨/٢٠٠٩. ٢٣٢  مجلــ

 سف
 ـعب  ضـد المصريونهل

 لى
 السلطةخارجنفسهاتقدمالتياألخرىاألطراف
 الشعب مع حقيقة بصورة ذلك في وتفشل

روزاليو
  

 !؟ التغير
الش يف ليس العيب نأ ةسعد بوأ حافظ كدأ

ع عتق المشكلة وإنما التغيير في هرغبت لعدم
      

 البسطويسـي  حوار اليوم المصري ٢٢/٨/٢٠٠٩. ٢٣٣
 اليـوم  المصري لـ

 ن الراكدة المياه يحرك
 مسـتمر  والجدل ..

 حوله

 على الحصول شرط أن وضح سعده أبو حافظ
 مـع  يتنافى بالسفر للسماح الصفراء الورقة

اإلنسا لحقوق الدولية لمعاييرا

 روزاليوسف ٢٣/٨/٢٠٠٩. ٢٣٤
الشاملةالدوريةالمراجعة

 فـي  فشـلت  أن بعد
 موحد تحالف

 تقرير حول الحقوقية المنظمات بين تضارب
   

 اليـوم  موقع ٢٣/٨/٢٠٠٩. ٢٣٥
 السابع

ــة   الحال

 استخراج المدنية األحوال لحةمص رفض أثار
 المتـزوجين  للبهـائيين  قومي رقم بطاقات
 الـزواج  بعقـد  تعتـرف  ال الدولة أن بحجة
 البهائيـة  الجماعة سعده أبو ودعا. البهائي

 يطـالبون  حقوقيون
ــدل"  "العـــ
 بحسم "الداخلية"و

ــة خان
 علـى  المشـكلة  ههـذ  طرح إلى مصر في للبهائيين االجتماعية

 المصرية اإلنسان حقوق منظمات
 مصر نهضة ٢٤/٨/٢٠٠٩. ٢٣٦

 الليبية السلطات تطالب
أولياءمنتنازالت عقوبـة  تنفيـذ  بوقف

 "اإلنسـان  حقـوق "

 المصريين بحق اإلعدام

 عن اإلنسان لحقوق المصرية المنظمة أعلنت
 علـى  ةالليبي السلطات استمرار إزاء قلقها
    على حصولهم من الرغم
 الضحايا يهالأ الدم
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 األهرام ٢٤/٨/٢٠٠٩. ٢٣٧

 اإلنسان حقوق تحسين منظمــة 100

ــوازاة ــر بم  التقري
 12 من المقدم الحكومي
 وزارة
 تقديم من هيتنت أهليه

 لمفوضـية  تقاريرهـا 
 اإلنسان حقوق

 تقييما للمنظمات الرئيسية التحالفات أجرت
 مجال في الحكومة اتخذتها التي لإلجراءات

الـدول المجلـس  صـالح باإل يطالـب  اإلنسان لحقوق القومي ي  اليوم المصري ٢٤/٨/٢٠٠٩. ٢٣٨
 اإلنســان لحقــوق
 الطـوارئ " يناقش

 مصر في "والتعذيب

 تراجـع  ترصد المصرية والمنظمة السياسي
 العامة الحريات

 القاهرة مركز ائتالف من ينسحب ةسعد أبو روزاليوسف ٣٠/٨/٢٠٠٩. ٢٣٩
 تقريـر  صـيغة  علـى  اعتراضـا  الحقوقي
 الدورية المراجعة

 

 ال المنظمات :مفاجأة
 تقريـر  معنى تعرف
 حقوق حالة مراجعة
 اإلنسان

 
 يرة ٣٠/٨/٢٠٠٩. ٢٤٠

 مـن  المفروضة ئ

ـ الجز موقع  تـدهور   :ةمنظم
 في اإلنسان بحقوق
 مصر

 اإلنسـان  لحقـوق  ةالمصري المنظمة كدتأ
 فـي  اإلنسان حقوق وضع في تدهور وجود
الطوار حالة بسبب مصر
 ١٩٨١ العام

 تقـدم  "المصرية" الشروق ٣١/٨/٢٠٠٩. ٢٤١
ــا ــم تقريره  لألم
ــد المتحــدة  وتنتق
 في التشريعي القصور
 اإلرهاب مكافحة

 الذي تقريرها عن المصرية المنظمة أعلنت
 حول بجنيف للحقوق الدولي للمجلس هقدمت
 مصر في اإلنسان حقوق حالة

 ـع ٣١/٨/٢٠٠٩. ٢٤٢
 المصريون

 التعذيب نتيجة وفاة

 المصـرية  المنظمةموقـــ
 ١٨ :اإلنسان لحقوق
ــون  مصــري ملي
 العشوائيات يقطنون

 تعذيب حالة ٣٤٧و
 سياسـي  واعتقـال 

 سنوات تسع خالل

 يالذ تقريرها عن المصرية المنظمة أعلنت
 حول بجنيف للحقوق الدولي للمجلس تهقدم
 وقـوع  عـن  مصر في اإلنسان حقوق حالة
 حالة ١١٨

 األقباط ٣١/٨/٢٠٠٩. ٢٤٣
 متحدون

 ـن 
 شديد تدهور

 المصـرية  المنظمة موقع
ــا ترســل  تقريره

 الـدولي  للمجلـس 
 اإلنسان لحقوق

 يالـذ  تقريرها عن المصرية المنظمة أعلنت
 حـول  نيفبج للحقوق الدولي للمجلس هقدمت

 ويتضـمن  مصـر  فـي  اإلنسانحقوقحالة  
 والسياسـية  المدنيـة  اإلنسان حقوق منظومة

م تعانى والثقافية واالجتماعية واالقتصادية

ــع ٣١/٨/٢٠٠٩. ٢٤٤  هقدمت الذي تقريرها عن المصرية المنظمة أعلنت موقــ
 مصراوي

 :حقوقيـة  منظمـة 
 فـي  شـديد  تدهور
 اإلنسان حقوق وضع

 حقوق حالة حول بجنيف للحقوق ليالدو للمجلس
 احد يالقسر االختفاء ويتضمن مصر في اإلنسان

 اإلنسان حقوق لملف ةساسيألا االنتهاكات
 لـذبح  الحكومة خطة الفجر ٣١/٨/٢٠٠٩. ٢٤٥

ــات ــوق جمعي  حق
 اإلنسان

 ةمريكيألا المصرية العالقات ربيع توابع

اليـوم  موقع  ٣١/٨/٢٠٠٩. ٢٤٦
 السابع

 عن ملفها تقدم مصر
 إلـى  اإلنسان حقوق
 غدا الدولي المجلس

 الـذي  تقريرها عن المصرية المنظمة أعلنت
 حـول  بجنيف للحقوق الدولي للمجلس هقدمت
 مصر في اإلنسان حقوق حالة



אא٥٤٩ א
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 الدستور ١/٩/٢٠٠٩. ٢٤٧
 لحقوق ولي

 ـع 

 الطـوارئ  حالة 
 اإلرهاب لمكافحة قانون الستصدار واالتجاه

 المصرية المنظمة تقرير
الد للمجلس
 حاالت ٤٠٣ : اإلنسان
 و السجون في تعذيب
 قسري اختفاء حالة ٧٣
 انتهـاك  الةح ٣٣١ و

ربأ يف تعبير ةحري
 سنوات

استمرار : سعده أبو حافظ

 مصر في اإلنسان حقوق ملف تواجه تحديات

 األخوان موقع ١/٩/٢٠٠٩. ٢٤٨
 المسلمون

 ر

 تعمل الحكومة أن :قائال سعده أبو حافظ يعلق
 دمائهم واستباحة المصريين أرواح بيع على
 وزارة صـمت  من وذهوله آسفة عن معربا

ــتباحة ــدم اس  ال
 ..بالخارج المصري
مستم مازال العرض

 المصـريين  قضـية  في طال الذي الخارجية
 باإلعدام عليهم المحكوم

 ن الشروق ٢/٩/٢٠٠٩. ٢٤٩
 القــاهرة تحــالف
 لحقـوق  والمصرية
 منهجية اإلنسان

المنظمة المصرية تنسحب مـن التحـالف       بي المفاوضات فشل
عتراضها على مقدمة التقريـر وبعـض       ال

المفردات المستخدمة التي اعتبرتهـا غيـر       

 تفشل "المنظمات" مصر نهضة ٣/٩/٢٠٠٩. ٢٥٠
 موحد تقرير تقديم في
 اإلنسـان  حقوق عن

 !يالدول للمجلس

 بأنهـا  مصر وصف اقبل لم :سعده أبو حافظ
 التحالف من فانسحبت البوليسية الدولة

 المنظمـة " سحابان الدستور ٣/٩/٢٠٠٩. ٢٥١
 تحالف من "المصرية
 حقــوق منظمــات
 أزمـة  بعد اإلنسان
ــر وصـ مص  ـف
 الدولـــة"بــــ

 تقرير في "البوليسية
 الدولية المراجعة

 القـاهرة  تحـالف  بـين  المفاوضـات  فشل
 اإلنسان لحقوق والمصرية

ـدو حقوقيون الشروق ٣/٩/٢٠٠٩. ٢٥٢ ن ينت  ق
 القــومي" تقريــر
 "اإلنسان لحقوق

ظ العام يناألم سعده أبو حاف رحب
 في جيدا هعتبرأو بالتقرير المصرية

 للمنظمـة 
 مجمله

 حقيقة تجاوزات ويرصد
ــي روزاليوسف ٤/٩/٢٠٠٩. ٢٥٣ ش ــهاب للمنظمة العام األمين سعده أبو حافظ اعتبر يلتق

 الحقوقية المنظمات
 الحكومة تقرير إلعداد
 المراجعـة " حـول 
 "الشاملة الدولية

 يعـد  اللقاء هذا أن القومي المجلس وعضو
 مع الحكومة اتصال من تفعل  ايجابية خطوة

 حقـوق  مجال في الحكومية غير المنظمات
 اإلنسان

٢٥٤ .

تخوفهم عن

 حقوقيـون  نشـطاء  الدستور ٤/٩/٢٠٠٩
ــفون ــر يص  تقري

 لحقــوق القــومي"
 بالجيــد "اإلنســان
  ويعربون

 طرحه أثناء تغييره من
 الدولي المجلس على

 أن ويمكـن  جيـد  التقرير : سعده أبو حافظ
 تجاهل سبابأ هوينقص ذلك من أقوى يكون

 تحسـين  بخصـوص  لتوصـياته  الحكومة
 األوضاع

 التشـريع  في قصور لدينا : سعده  الوفد ٥/٩/٢٠٠٩. ٢٥٥
 التـي  االتفاقيـات  بتنفيذ مطالبه والحكومة

 عليها وقعت

 أزمـة  تنتهـي  متى
 في المعلومات تداول
 ؟ مصر

أبو حافظ
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 ةاألم صوت ٥/٩/٢٠٠٩. ٢٥٦
 ٢٠٠٩ حتى ٢٠٠٠

 المصـرية " تقريـر 
 يؤكد "إلنسانا لحقوق

 في النظام استمرار :
 وتكميم الحريات قمع

 األفواه

 علـى  اعتـداء  حالـة  ٣٨ التقريـر  رصد
 عام منذ الصحفيين

ــة ٥/٩/٢٠٠٩. ٢٥٧  مجلــ
 روزاليوسف

 ٤٣ عـن  لهـا  تقريـر  في المنظمة رصدت
 واحد عام خالل والتعبير أيالر لحرية انتهاكا

 علـى  واعتـداءين  ـة 
 ٨و للمـدونين  مالحقـات  ٥و الصـحفيين 
 قضائية مالحقات ٣و للكتب مصادرات

 "المصرية المنظمة"
 زيـادة  مـن  تحـذر 

 حريــة انتهاكــات
 وتشــير ..الــرأي
 األعتصامات لتراجع

 ٣و القضـاء  أمام محاكمة ٢٢ على تتوزع
النياب أمام تحقيقات

 روزاليوسف ٦/٩/٢٠٠٩. ٢٥٨
الحقوقيـة 

 فـي  للحكومة
 المراجعـة " تقريـر 
 "الدورية

 للمنظمة العام األمين سعده أبو حافظ اعتبر
 مـن  تفعل  ايجابية خطوة يعد اللقاء هذا إن

 ومية

 توصـيات  :   شهاب
  المنظمات

الحك غير المنظمات مع الحكومة اتصال مهمة
 اإلنسان حقوق مجال في

 اإلنسـان  لحقوق المصرية المنظمة تقدمت األمن شهود مفاجأة الدستور ٦/٩/٢٠٠٩. ٢٥٩
 تعـذيب  قضـية  في المجيد عبد مستشار

 يؤكــدون المحلــة
 النيابـة أمامالواقعة  
 شرطةال ويتهمون

ال إلى البالغات من بعدد
 محمود

ــر القادمفبراير األحرار ٧/٩/٢٠٠٩. ٢٦٠  للمنظمــة تقري
 تدهور يؤكد المصرية
ــوق أوضــاع  حق
 مصرقياإلنسان  

  في الدولي المجلس يناقشه

 األخوان موقع ٧/٩/٢٠٠٩. ٢٦١
اب المسلمون

 لتدهور نظرا للخطر حياته
 الصحية حالته

 العـام  النائب مطالبة
 إضر في بالتحقيق

 الطعام عنسجين 

 اإلنسـان  لحقوق المصرية المنظمة طالبت
 محمـود  المجيد عبد المستشار العام النائب

 أبىبسجننزيلإضرابواقعةفيبالتحقيق      
 الصـحي  اإلفراج وسرعة الطعام عن زعبل
 تعرض خشية عنه

٢٦٢ .

 

 األقباط موقع ٨/٩/٢٠٠٩
 متحدون

 العام للنائبمطالبات
 الداخليــة ووزيــر
 سجين عن باإلفراج
بخ حياته

 

طر

 عـن  زعبل أبى بسجن نزيل إضراب واقعة
 خشية عنه الصحي اإلفراج وسرعة الطعام
 حالتـه  لتـدهور  نظرا للخطر حياته تعرض
 الصحية

 السابع اليوم ٨/٩/٢٠٠٩. ٢٦٣

 ائمـة بالق
 المعلومات وتداول

 المفكرين ضد م
 والمعروفـة  واألدبـاء  والصحفيين والكتاب

 دة 
 الفكري لإلرهاب

 المنظمـات  تقـارير 
 على اتفقت الحقوقية
 انتخابات

 علـى  اإلنسـان  لحقـوق  المصرية ركزت
تستخد التي الجديدة الدعاوى

جديـ أداة باعتبارها الحسبة دعاوى باسم

 المصـرية  المنظمة السابع اليوم ٩/٩/٢٠٠٩. ٢٦٤
 اإلنســان لحقــوق
ــرفض ــانون ت  ق

 علـى  االجتمـاعي   امن
 الحكومي القانون مشروع بشان يالمصيلح

 الجديد تالجمعيا

 اإلنسـان  لحقوق المصرية المنظمة أرسلت
التض لوزير خطابا

 األهلية بالجمعيات الخاص الجديد
 األقباط موقع ١٠/٩/٢٠٠٩. ٢٦٥

 مـوظفي  ـب  متحدون
 تتضامن المصرية المنظمة جتماعي

نقي مـع 
 العقارية الضرائب

 

اال نالتضام لوزير  رسالة في
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 األخوان موقع ١٠/٩/٢٠٠٩. ٢٦٦
 ض  المسلمون

 ر 
 المعنية الدولية والمواثيق للدستور وانتهاك

 لحقـوق  المصرية"
تـرف "اإلنسـان 
 الجمعيـات  قـانون 
 األهلية

مصـ في األهلي للعمل تقييد اعتبرته حيث

 اإلنسان بحقوق

 عن اإلنسان لحقوق المصرية ظمة روزاليوسف ١٠/٩/٢٠٠٩. ٢٦٧

 الموازية العقارية ائب

 حقوقيـة  وحملة ..
 تأسـيس  عن للدفاع
 ائبللضــر نقابــة
 العقارية

المن أعلنت
 أبو كمال مع للتضامن حقوقية حمله تدشين
 العامة النقابة تأسيس تحركات صاحب ةعيط
للضر

 لحقـوق  المصرية" روزاليوسف ١٠/٩/٢٠٠٩. ٢٦٨
 على تتحفظ "اإلنسان

 "الجمعيات قانون"
 للعمل مقيدا وتعتبره
 األهلي

 ضوابط على يعترض التضامن لوزارة ابخط
 الـدعم  تبإجراءا وإشادة الخارجي التمويل
ال يداخل

 المصـرية  المنظمة الدستور ١١/٩/٢٠٠٩. ٢٦٩
 : التضـامن  لوزير

ــانونمشــروع   ق
 الجديـد  الجمعيـات 

 حكوميـة  مخالفـة 
 والقـانون  للدستور
 األهلي للعمل وتقييد

 "اإلنسان لحقوق المصرية
 هليةاأل الجمعيات

 قـانون  ترفض

 ة ١٢/٩/٢٠٠٩. ٢٧٠
 روزاليوسف
ــ  ينقلب "سعده أبو"مجلــ

ــى ــالف عل  تح
 علـى  "التشـنيع "

 المجلـس  في مصر
ــدولي ــوق ال  لحق
 !اإلنسان

 مصر وصفت يالت المتحاملة ةالصياغ بسبب
 ةالبوليسي ةبالدول

 وق  . ٢٧١
 تطالــب اإلنســان
 مشروع في بالتأني

 األهلية الجمعيات

االجتماعي التضامنلوزيررسالةفيلحقـ المصـرية األخبار ١٤/٩/٢٠٠٩     

 عن المدافعين مرصد األخبار ١٤/٩/٢٠٠٩. ٢٧٢
 اإلنسان حقوق

 يالسنو تقريره عالنإ

 األجنبـي  التمويل أزمة األحرار ١٤/٩/٢٠٠٩. ٢٧٣
 جديد من تعود

 تحذر ةحقوقي منظمات
 يقيـد  جديد قانون من

 هليةاأل الجمعيات

 صحفي مؤتمر في ن
 عن المدافعين لمرصد السنوي التقرير إعالن
اإلنسا حقوق

 إحصائيات عن بيان األحرار ١٥/٩/٢٠٠٩. ٢٧٤
ــي ــي نالمعتقل  ف
  أالن وحتى ١٩٨١ عام من المصرية نالسجون

 عن اإلنسان لحقوق المصرية المنظمة أعلنت
 معتقـل  ألف ١٨ إلى ١٦ من يقرب ما وجود
بالسجو

ــة رمص نهضة ١٥/٩/٢٠٠٩. ٢٧٥ ــوق منظم  حق
 مشروع تنتقد اإلنسان
 الجمعيـات  قـانون 

 هليةاأل

 سيطرة  ويحكم ةمشدد قيودا فرضة سعد أبو
 التنفيذية األجهزة

األخوان موقع ١٥/٩/٢٠٠٩. ٢٧٦
 المسلمون

 حقـوق  روتقري مصر     
 كان خفي ما .. اإلنسان
 !! أعظم

 األساسـية الفلسفةإنسعدهأبو حافظ أوضح
 فلسـفة  هي القانون مشروع عليها يقوم التي
 تحريرية وليست تقيدية
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ينتقـد  حقوقي تقرير بـين  مصر بعنوان المصرية للمنظمة تقرير  اةالحي ١٦/٩/٢٠٠٩. ٢٧٧
 الفقـر  معدالت تزايد
 مصر في

 التنمية وسراب الفقر توغل

 السكان من % ٥٥ اإلنسان لحقوق المصرية للمنظمة تقرير الشروق ١٦/٩/٢٠٠٩. ٢٧٨
 الفقر خط تحت

 فـي  فقـط  ايجابيـة  نقاط أربع : سعده أبو مصر نهضة ٢٧/٩/٢٠٠٩. ٢٧٩
 القانون مشروع

 الجمعيـات  قـانون 
ــة ــك األهلي  ينته
 يةالدول المواثيق

 ين  ٢٨/٩/٩٢٠٠. ٢٨٠
 التنمية وسراب الفقر توغل

 الحـزب  حكومـات  األحرار
 كرامة تنتهك الوطني
 المواطن

بـ مصر بعنوان المصرية للمنظمة تقرير

 األجـور  هيكلـة  إعـادة  : سعده أبو حافظ مصر نهضة ٢٨/٩/٢٠٠٩. ٢٨١
 وهـى  الفقر نسب ارتفاع لمواجهة ضرورة
 ٢٠١٥ عام األلفية أهداف لتحقيق خطوة

 المصـرية  المنظمـة 
 الحـد  برفـع  تطالب
 ليصل لألجور األدنى
 جنيه ١٢٠٠ إلى

 من األحرار ٢٩/٩/٢٠٠٩. ٢٨٢
 ونزا

وق المصرية المنظمة   حقوقية تحذيرات من اإلنسان لح
ــار ــ انتش أنفل
 السجون في الخنازير

قحذرت
 داخـل  الخنـازير  األنفلونزا مرض انتشار
 السجون

 انتشـار  من تحذر اإلنسان لحقوق المصرية مصر نهضة ٣٠/٩/٢٠٠٩. ٢٨٣
 بيـان  في السجون داخل الخنازير أنفلونزا
 عاجل

 عاجلـة  بيانـات  في
 والجبلـي  للعـادلي 
 العام والنائب

 مصر ١/١٠/٩٢٠٠. ٢٨٤

 ت 
 الحراسـة  فرض منع
 على أو لجمعياتا على

 أموالها

 الجمعيات قانون مشروع ومقترحات مالمح
 المصرية المنظمة تقدمها األهلية

 

 مـن  بدال العدل وزارة أخبار
ـاعي  التضامن  االجتم
ـا أدارية جهة للجمعي

 اليونسـكو  انتخابـات  الدستور ١/١٠/٩٢٠٠. ٢٨٥
 الطائشة الوزير وسهام

 سعدة أبو حافظ/ لألستاذ مقال

ــه التحـرش  بتهمة مصري خياط لـ جلدة ٦٠  اليوم المصري ٢/١٠/٢٠٠٩. ٢٨٦ ــس اتهمت بلم
 "حساسـة  مناطق"

 المقاسات أخذ أثناء
 ةملفق الواقعة : ةسعد وأبو..سعودية بفتاه

 روز مجلة ٣/١٠/٢٠٠٩. ٢٨٧
 اليوسف

 ق 
" 

 
 تطلـق  والمصـلحة 

 

 ان 
 إلى خطاب في السجون أوضاع من قلقها ن

لحقـو المصرية"
 تطالـب اإلنسـان 
 مواجهة طرق بتشديد

ــونزا ــي األنفل  ف
 ..الســـجون

 إجــراءاتحزمــة
 جديدة احترازية

اإلنسـ لحقوق المصرية المنظمة أعربت
ع

ـ  ووزيري العام النائب  والصـحة  ةالداخلي
 السجون مصلحة ومديري

 وان ٢٠٠. ٢٨٨
 المسلمون

 الجمعيـات  تلـك  رفـض  إلى محافظات عدة

 األهليـة  الجمعيـات األخ موقع٥/١٠/٩
 مشكالتنا من% ٩٠
 وإدارية أمنية

 المصرية المنظمة أجرته للرأي استطالع أشار
 فـي  أهليه جمعيه ٣٠٠ شمل اإلنسان لحقوق

 كبديل حاليا الحكومة تعده الذي القانون لمشروع
 ٨٤ للقانون

 ق  مصر نهضة ٥/١٠/٢٠٠٩. ٢٨٩
 األموال ههذ

ـات  : النشـطاء   جه
 وأمريكيـة  حكوميـة 

إلنفـا أفضل طرق هناك : سعده أبو حافظ
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 النصـيب  على حصلت
 التمويـل  مـن  األكبر

 األمريكي
 انتشـار  من تحذر اإلنسان قوق األخبار ٢٠٠. ٢٩٠

 بيـان  في السجون داخل الخنازير لونزا
 عاجل

 يف الخنازير أنفلونزا٥/١٠/٩
 ! السجن

لح ةالمصري
أنف

 ر ٦/١٠/٩٢٠٠. ٢٩١

ا 
 عن التمويل على األهلية الجمعيات

 قطـاع  ومسـاهمات  الخاص القطاع طريق

 يطـالبون  حقوقيونالدستو
 الجمعيات قانون بإلغاء
 تشريع وإصدار الحالي
 تكوينهـ يكفـل  بديل

 باإلخطار

 عقـدت  ةنقاشي حلقة في المشاركون أوصى
 الجمعيات يلتشك حرية بإطالق المنظمة في

 ومساعدة

 األعمال
 ر ٢٠٠. ٢٩٢

 باإلخطار

 أهليـة  جمعيـة  ٣٠مص نهضة٧/١٠/٩
ــب ــوين تطال  بتك
 الجمعيات

 الممارسة آليات بعنوان للمنظمة ةنقاشي حلقه
 مصر في األهلية  للجمعيات الديمقراطية

٩/١٠/٩٢٠٠. ٢٩٣ 

ـس 

التحقيقات

 المصـرية  المنظمة رالدستو
 العربيـة  والشـبكة 
 المجل تطالبـان 
 للصـحافة  األعلـى 
 جريدة إغالق بوقف

 "الجديـد  الـبالغ "
  وانتظار

 الشريف نور الفنان عن قضيه

ــع/١١/١٠. ٢٩٤  موقــ
 يون

 ال النقـاب  عنالدفاع

 األزهر خوشي

 سعده أبو حافظ لألستاذ فزيونيه
المصر ٢٠٠٩

 
 لبوتيكات بالمال يأتي
 حافظ ..اإلنسان حقوق
 يهـاجم  سـعدة  أبـو 

 المنقبات
 مـن  النقاب أن يؤكد

ــالم ــفه اإلس  ويس
 موقفه معارضي

تل حلقة

 اإلعدام إعدام مصر نهضة/١٣/١٠. ٢٩٥

 قة
 األجنبي بالتمويل لها

 المنظمة رئيس سعده أبو 
 بإلغــاء مطــالبتي ٢٠٠٩

ــدام ــة اإلع  قناع
عال وال ..شخصيه

حافظ للسيد حوار
 اإلنسان لحقوق المصرية

١٣/١٠. ٢٩٦/
٢٠٠٩ 

 روز
قرار وزير التعليم العالي في هـذا          مــع اليوسف

م أنفسـه     
 من أي عمليات قد تخل باألمن العام

 النقاب منع :حقوقيون
 يتعــارض ال

 الشخصية الحرية

أدان األمين العام للمنظمة المصرية لحقوق      
اإلنسان  

الخصوص مؤكدا أنه البـد مـن مراعـاة         
التوازن بين حقوق المواطن وحريته   فـي   

ارتداء ما يشاء وحماية األشخاص 

 األخوان موقع/١٣/١٠. ٢٩٧
 

المنظمة المصريه لحقوق اإلنسـان تنعـى        صـحفيون 
المسلمون ٢٠٠٩

و إخوان
 ينعـون  وحقوقيون

 سعيد السيد محمد
 محمد السيد السعيد

١٢/١٠. ٢٩٨/
٢٠٠٩ 

ها لقرار المجلس   أعربت المنظمة عن رفض    مصر نهضة

 عبير
 

 المصـرية  المنظمة
 وقـف  قـرار  تهاجم
 "البالغ" جريدة

األعلى للصحافة بوقف جريدة الـبالغ لمـا        
يمثله من انتهاك لحرية الرأي والت
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 المـدني   األقباط موقع/١٣/١٠. ٢٩٩

 األهلية للجمعيات

 جمعيه أهليـة علـى تبنـيهم        ٤٠أكد ممثلو   

 مما يؤدى إلى الوصول     ٢

 المتحدون ٢٠٠٩
المجتمـع 

 أعدته المنظمة المصرية    الذيمشروع القانون    بـديل  قانون يطرح
ز القاهرة كبديل لقانون الجمعيات الحالي      ومرك
٠٠٢ لسنة   ٨٤رقم  

 إلى مجتمع مدني ديمقراطي حر وفعال
١٣/١٠. ٣٠٠/

٢٠٠٩ 
 روز

 اليوسف
 األهليــة الجمعيــات
 مدونـة  على تعترض

شهد المؤتمر الذي عقدته المنظمة المصرية      
 مدونة السلوك للمجتمع األهلي     اإلعالن عن 

 وتتمسك األهلي السلوك
 ! العائلية بمجالسها

 العربي في أطار مشروعها إلصالح القوانين

١٤/١٠. ٣٠١/
٢٠٠٩ 

 اليوم المصري

 وتطالب ..

 "ت

عن تبنـيهم      
رســة مدونـة سـلوك حـول آليـات المما    
 الديمقراطية للجمعيات األهلية في مصر

 أهليـة  جمعيـة  ٤٠
ــى ــة" تتبن  مدون
 للممارسـة  "سلوك

الديمقراطية
 بديل قانون بمشروع
الجمعيا" لقانون

 جمعيه أهليه ٤٠أعلن ممثلو   

١٤/١٠. ٣٠٢/
 س  ٢٠٠٩

قال األستاذ حافظ أبو سعده إننا نريد إشراف 
 دون تحكم

 للجاليـات  السـماح  الشروق
بتأسـي األجنبيـة 
 وإلغـاء  .. جمعيات
 التعيين

 

١٥/١٠. ٣٠٣/
٢٠٠٩ 

شدد أبو سعدة على دور األحزاب السياسية        " روز
 اليوسف

 تبحـث يب سـكو"
 االنتخابـات  مراقبـة 
 مغلق لقاء في البرلمانية

 حقوقيين نشطاء مع

في االنتخابات وضرورة العمل على تفعيـل       
 برامجها

 روز. ٣٠٤
 اليوسف

١٥/١٠/
٢٠٠٩ 

 .."هاوس مفر يدو"
 "الجديد الجيل"تختار
 الحقوقيين من

األمريكيـة فـي إجـراء      
 لجان فرعيه الختيار جيل جديد      ٦انتخابات في   

لحقوقيين استعداد لجولة جديدة    من النشطاء ا  
 من المشروعات الحقوقية

أبدا وفد المؤسسـة 

 مؤتمرا صحفيا تحت عنـوان       تناقش والناألحزا مصرنهضة/١٧/١٠. ٣٠٥
٢٠٠٩ 

 قابات ب 
 "أخالقية" قواعد وضع

 المدني للمجتمع

تعقد المنظمة
نحو قواعد ديمقراطيـة للمجتمـع المـدني        

 المصري
١٧/١٠. ٣٠٦/

 
 مصر نهضة

ص قطب أعربت خالله عن       

التعذيب في سـجن بـرج   

٢٠٠٩
 المصـرية  المنظمة
 في التحقيقب تطالب
 أبـو  يوسـف  وفاة

 زهري

تقدمت المنظمة ببالغ إلى النائب العـام ووزيـر         
الداخلية والسفير مخل

 وفـاة قلقها إزاء ما تردد في وسائل اإلعالم عن 
 عن زهري أبو يوسف
 العرب

٣٠٧ .
٢٠٠٩ 

 روز
 اليوسف

األمين العام عن اعتزامه      
تأسيس ائتالف حقوقي لمراقبـة االنتخابـات       

 ٢٠١٠البرلمانية والرئاسية لعام 

 يشـكل  "سعده أبو"/٢١/١٠
 مراقبةل حقوقيا ائتالفا

 البرلمـان  انتخابات
 المقبلة

أعلن حافظ أبو سعده 

٢٦/١٠. ٣٠٨/
٢٠٠٩ 

 : المصرية المنظمة مصر نهضة
 اإلنسان حقوق حركة

 خطر في السورية

 أعربت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان عن     
إدانتها العتقال الناشط السوري هيثم المـالح       
من قبل السلطات السورية منذ الرابع عشر من 

  الجاريراكتو ب
ب إلى أنها حرب         المـدني  الم مصر نهضة/٢٦/١٠. ٣٠٩

٢٠٠٩ 
جتمـع 
 لالسـتغالل  يتصدى
 للنقاب السياسي

أرجع أبو سعده أزمة النقا
ضد التمدن ومحاولة إليـداع المـرآة فـي         

 المنزل
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٢٩/١٠. ٣١٠/
٢٠٠٩ 

 لمواجهة حقوقية حملة مصر نهضة
 الحسبة مشايخ

الدولـة شـريك فـي      : حافظ أبـو سـعده    
 المسئولية

٢٩/١٠. ٣١١/
٢٠٠٩ 

 روز
 اليوسف

 :وحقوقيــون ..
 تنتهـك  المحظـورة 

ــراءة ــال ب  األطف
 فـي  الحقد وتغرس
 عقولهم

أكد حافظ أبو سعده األمين العـام للمنظمـة    
المصرية لحقوق اإلنسان أنه ال يجـوز إن        

  األطفال في العمل السياسييعمل

 الشروق ٢/١١/٢٠٠٩. ٣١٢

 االنتخابات مراقبة من

 مواقـف  في تضارب
 الحقوقية المنظمات

أبو سعده يسعى لضم القاهرة إلى ائـتالف        
 المنظمة

 سـباق  يكسـب  من مصر نهضة ٥/١١/٩٢٠٠. ٣١٣
 الحـزب  العضـوية 
 المجتمـع  أم الوطني
 ؟ المدني

ت يقول حافظ أبو سعده انه ال يؤكد معلوما       
 مؤكدة حول طبيعة التغيير القادم

 روز مجلة ٧/١١/٢٠٠٩. ٣١٤
 اليوسف

 !المستوردة النزاهة
ـى موافقـة          

ال مانع من وجود رقابـه      : حافظ أبو سعده    
دوليه لكن األمـر يتوقـف عل

 األحزاب من عدمه
 المصـرية  المنظمـة  األحرار٧/١١/٩ ٢٠٠. ٣١٥

 تطالب اإلنسان لحقوق
 اإلرهاب قانون بوقف

 المصرية لحقوق اإلنسانتقرير للمنظمة 

 ر ٧/١١/٩٢٠٠. ٣١٦

.. 
 من حين ألخر ويطالـب      ةتتعرض لها القنا  

 بإعادة بثها دعما لحرية الرأي

 المصـرية  المنظمةالدستو
 قنـاة  وقـف  تـدين 

اإليرانية "العالم"
 بمشـروع  وتطالب
ــانون ــداول ق  لت
 المعلومات

بيان للمنظمة يسـتنكر المضـايقات التـي        

على الحكومة طرح مشروع    : حافظ أبو سعده   في "اء مصر نهضة ٩/١١/٢٠٠٩. ٣١٧ سود ثقوب"
 قانون مكافحة اإلرهاب لحوار مجتمعي !الحكومة ثوب

١٧/١١. ٣١٨/
٢٠٠٩ 

 مصر نهضة
 السياسية

 تراقـب  منظمة١٤٨
 القادمة االنتخابات

أشار أبو سعده إلى ضرورة تعديل قـانون        
مباشرة الحقوق 

الحماية القانونيـة ألحـد     : حافظ أبو سعده     دفاع مصر نهضة/١٧/١١. ٣١٩
٢٠٠٩ 

لل حقوقية حملة
 في العدالة امةكر عن
 مصر

 أضالع مثلث إقامة العدل غائبة

ية لحقوق اإلنسـان       تطالب حقوقية منظمة الشروق/١٨/١١. ٣٢٠
عن قلقلها البالغ إزاء بعـض السـلوكيات        

 قبل الجزائـريين إزاء الجاليـة       الفردية من 
 المصرية بالجزائر

 بالتـأمين  الحكومة ٢٠٠٩
ــل ــاة العاج  لحي
 بالجزائر المصريين

أعربت المنظمة المصر

١٨/١١. ٣٢١/
٢٠٠٩ 

 مصر نهضة

 

طالبت المنظمة في بيـان لهـا السـلطات         
المصرية بضرورة التـدخل العاجـل لفـك        
الحصار المفروض على العمال المصـريين      

 اإلعالم بين يجرى ما
ــري  المصـــ

جريمة ..والجزائري
 في الجزائر

٣٢٢ .
٢٠٠٩ 

 األقباط موقع
 البالغ إزاء بعـض السـلوكيات         ونمتحد

الفردية من قبل الجزائـريين إزاء الجاليـة        
 المصرية بالجزائر

 تطالب حقوقية منظمة/١٨/١١
 بالتـامين  الحكومة
ــل ــاة العاج  لحي
 بالجزائر مواطنيها

أعربت المنظمة المصرية لحقوق اإلنسـان      
عن قلقلها

١٨/١١. ٣٢٣/
٢٠٠٩ 

 اليـوم  موقع
 السابع

طالبت المنظمة في بيان لها بحماية أرواح        
 رالمصريين بالجزائ

 مصـر  مبـاراة  قبل
 غدا والجزائر
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١٩/١١. ٣٢٤/
٢٠٠٩ 

 سف
ــب  تطال

 بالتـأمين  الحكومة
 حيـاة  علـى  العاجل

 حقوقيــة منظمــةروزاليو
 مصــرية

 بالجزائر المصريين

 بتـأمين  الحكومة تطالب المصرية المنظمة
 بالجزائر المصريين

٢٠/١١. ٣٢٥/
٢٠٠٩ 

 اليـوم  موقع
ـة يبـدأ عملـه        المصري  السابع

حزاب بممارسة التوريـث ورفـع       
 شعار شعبي وأنا حرة فيه

ـ  نقاشية حلقة  ولح
التحالف"

 المجتمـع  لنزاهـة 
 "المدني

المصرية لحقوق اإلنسان تعلن إنشـاء أول       
 هيئ١٣تحالف مدني من    

بالمطالبة تعديل قوانين النقابات والجمعيات     
واتهام لأل

٢١/١١. ٣٢٦/
٢٠٠٩ 

 مصر نهضة
 هاز

أثار قانون الجمعيات األهلية الجديد العديد من       
ردود الفعل ويرى العض انه يقيد العمل األهلي        

التي تحصل  دني خاصة     
على تمويل خارجي وبالتالي يمكـن إصـدار        

 تشريع جديد يتيح فرض مثل هذه الرقابة

 الجمعيـات  تحتاج هل
الج لرقابة ليةاأله

في مصر من خـالل بعـض مـواده ومنهـا            ؟ للمحاسبات المركزي
المطالبة بفرض رقابـه الجهـاز المركـزي        
للمحاسبات على حساب الجمعيـات األهليـة       

ومنظمات المجتمع الم

٢٢/١١. ٣٢٧/
٢٠٠٩ 

 ـبكة ش موقع
 العربية اإلعالم

ــة ف  لحري
 وتداولها المعلومات

 وبرلمانيون صحفيون
 بتأسـيس  يطالبون
ــال تح

حلقة نقاشية عقدتها المنظمة المصرية لحقوق      
معلوماتي نحو مجتمع   . اإلنسان تحت عنوان    

وأوضح األمين العام للمنظمة أن حريـة       . حر
تداول البيانـات والمعلومـات مـن الثوابـت         

 األساسية ألي نظام ديمقراطي
٢٣/١١. ٣٢٨/

٢٠٠٩ 
 المطرقة جريدة

 نت.
 وبرلمانيون صحفيون
 بتأسـيس  يطالبون
ــالف ــة تح  لحري

 الثوابـت       
 األساسية ألي نظام ديمقراطي

 وتداولها المعلومات

حلقة نقاشية عقدتها المنظمـة المصـرية       
نحو مجتمع  . تحت عنوان   لحقوق اإلنسان   
 معلوماتي حر

وأوضح األمين العام للمنظمـة أن حريـة        
تداول البيانات والمعلومات مـن

٢٤/١١. ٣٢٩/
٢٠٠٩ 

 بـر  جريـدة 
 ..  نت.مصر

ها المنظمـة المصـرية     حلقة نقاشية عقدت  
نحو مجتمع  . لحقوق اإلنسان تحت عنوان     

 برلمــانيون يتزعمــه
ـيون  ونشطاء سياس
 عن للدفاع حقوقي تحالف
 المعلومات تداول حرية

 معلوماتي حر
 

٢٤/١١. ٣٣٠/
٢٠٠٩ 

 روز
 اليوسف

 إلعداد حقوقي تحالف بيان للمنظمة ينادى بحرية تداول المعلومات
 لحرية قانون مشروع
 المعلومات تداول

ـ ٥/١٢/٩٢٠٠. ٣٣١
د       

 اول المعلومات

ق  تقيد قوانين ٦ مصر نهضة  ح
ــريين ــي المص  ف
ــول ــى الحص  عل
 المعلومات

تعانى مصر مـن قائمـة      : حافظ أبو سعده    
طويلة من المحظورات القانونية التي تقيـ

تد

 مطالبتـه  :حقوقيونالمصر اليوم ي ٥/١٢/٩٢٠٠. ٣٣٢
 منطقية مدني بدستور

 وصـعبة  ..قانونيـا 
 اسياسي التنفيذ

طالب أبو سعده بان تتحول مطالب البرادعي      
إلى من شروط لخوضه االنتخابات الرئاسية      

 برنامج انتخابي

 في المآذن بناء حظر مصر نهضة ٦/١٢/٩٢٠٠. ٣٣٣
 باطل سويسرا

أوضح حافظ أبو سـعده إن هـذا انتهـاك          
للوثائق الدولية التي تهـدف إلـى تعزيـز         

 مبادئ الحرية الدينية



אא٥٥٧ א

 موضــوعـي ملــخــص الـخـبر عنـوان المصدر النشر تاريخ م

١١/١٢. ٣٣٤/
٢٠٠٩ 

 المصـرية  المنظمة الدستور
 الحكومــة تطالــب
      بتشـريع  والبرلمان
 حالترشــي يســهل
 صـر ويق .. للرئاسة
 فترتين على مدتها

المنظمة تطالب بتعـديل قـوانين مباشـرة        
الحقــوق السياســية والنقابــات المهنيــة 
واألحزاب السياسية والعمل لوقف انتهاكات

 حقوق اإلنسان

 اليوم المصري/١٢/١٢. ٣٣٥

تطالبهم "ف

روع      
٢٠٠٩ 

 "المصرية المنظمة"
ــدم ــذكرة تتق  بم
 "نظيــف"لـــ

ــرور"و  "ســ
 الشري"و

 المــادتين بتعــديل
 "٧٧" و "٧٦"

المذكرة تدعو لحوار مجتمعي حول مش
التامين الصحي وتعـديل قـانون السـلطة        

 القضائية

١٤/١٢. ٣٣٦/
٢٠٠٩ 

          حق   األخبار

ق الدولية المعنيـة    مواثي  
 إلنسانبحقوق ا

 عنللدفاع حملة
 المحامين

أكد حافظ أبو سعده أن الحملة تسـتند فـي
مرجعيتها القانونية على الدستور والقوانين     

المصرية وكذلك ال

١٤/١٢. ٣٣٧/
 

 الكرامة
 ة

حافظ أبو سعده األمـين العـام يقـول إن          
٢٠٠٩

 ليست الدولية الرقابة
يوالقضــائ عيبــا
 األفضل

استخدام الرقابـة الدوليـة هـي القاعـدة         
 األساسية في االنتخابات

٣٣٨ .
٢٠٠٩ 

ــتور   مصر نهضة ــديل الدس تع
ــوارئ  ــاء الط وإلغ
وإجراء االنتخابـات 
ــيظ   ــة وتغل بالقائم

 التعذيبعقوبة 

 اإلصـالح  شـروط  تضع المصرية المنظمة/١٦/١٢
 السياسي

١٧/١٢. ٣٣٩/
٢٠٠٩ 

 مبررات "حقوقيون" اليوم المصري
 بإبقاء الحكومة تقرير

 غير "سان

انتقد حافظ أبو سعدة األمين العام للمنظمـة        
عدم استجابة الحكومة لتوصيات المنظمات     

 ..واهية "الطوارئ"
 وضـع "لـ وعرضه
اإلن حقوق
 واقعي

لتي طالبت بإجراء حوار مجتمعي     الحقوقية ا 
 على تقرير الحكومة

٣٤٠ .
٢٠٠٩ 

 

 يحذر حقوقي تقرير األحرار/١٨/١٢
 فـي  المياه تلوث من

 مصر

بعنوان تلوث المياه قنبلة موقوتة تهدد حياة       
المصريين أصدرت المنظمة المصرية تقريرا     
دعت فيه الحكومة إلى اعتماد اسـتراتيجيه       

ة فـي   أو خطة عمل إلعمال الحق في الميا      
مـن         ظل استفحال أزمة المياه بالبالد بـدء 

ـ      بتفشـي   اندرتها مرورا بتلوثها وانتهاءه
األمراض على مستوى المحافظات نتيجـة      

مياهلتسمم ال
١٨/١٢. ٣٤١/

٢٠٠٩ 
ــوق  اليوم المصري المصــرية لحق

 مليون  ٣٨: اإلنسان
ــربون  ــري يش مص
مياهــا مخلوطــة  

 بالصرف الصحي

 مصر في التلوث نسبة زياد : للمنظمة تقرير
 العالمية المعدالت "أمثال ثالثة"

١٨/١٢. ٣٤٢/
٢٠٠٩ 

 لحقـوق  ريةالمص" الدستور
 ٣٨ : "اإلنســان
ــون  مصــري ملي

بعنوان تلوث المياه قنبلة موقوتة تهدد حياة       
 المصريين أصدرت المنظمة المصرية تقريرا
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 موضــوعـي ملــخــص الـخـبر عنـوان المصدر النشر تاريخ م
 ميـاه  مـن  يشربون
 الصحي الصرف

٣٤٣ .
٢٠٠٩ 

 مصر نهضة

 

ــاض"/٢٠/١٢  إجهـــ
 قـانون  .."المغتصبة

 لضـحايا  الحياة يديع
 االغتصاب

طفل االغتصاب ليس لـه     : حافظ أبو سعده    
 أي حقوق والمجتمع المدني يؤيد إسقاطه

 

تجرى المنظمة المصرية لحقوق اإلنسـان       يترشــح  روز/٢٣/١٢. ٣٤٤
 اليوسف ٢٠٠٩

رشــوان
 المصرية" بانتخابات
 بعد "اإلنسان لحقوق
 بالصحفيين خسارته

خليه علـى    يناير المقبل انتخابات دا    ٢٢من  
  مقاعد لمجلس إدارة المنظمة٥

 اإلخوان موقع/٢٣/١٢. ٣٤٥
 المسلمون

في بيان للمنظمة أعربت عن قلقها البـالغ        غاء
٢٠٠٩ 

 إلل حقوقية حملة
إزاء اتجاه الحكومة لفـرض المزيـد مـن          العقارية الضريبة

األعباء اإلضافية على الغالبية العظمى مـن       
 المواطنين وذلك من خالل قانون الضـريبة      

 والئحتـه   ٢٠٠٨ لسنة   ١٩٦العقارية رقم   
 ٢٠٠٩ لسنة ٤٩٣الداخلية التنفيذية رقم 

٢٤/١٢. ٣٤٦/
٢٠٠٩ 

 األقباط موقع
 متحدون

 لحقـوق  المصـرية 
ــان ــدعو اإلنس لفرض المزيـد مـن األعبـاء          ت

 ة العقارية
 لمراجعـة  الحكومة
 اإلسكانية سياساتها

في بيان للمنظمة أعربت عن قلقها البالغ إزاء        
اتجاه الحكومة 

 على الغالبية العظمى من المـواطنين     اإلضافية
وذلك من خالل قانون الضريب

٢٥/١٢. ٣٤٧/
٢٠٠٩ 

  األحرار
حملة تطلقاإلنسان

نظمة تطالب المـواطنين بـالطعن فـي        
ضرائب السكن ألنهـا تخـالف المواثيـق        

لحقـوق  المصـرية 
  
 الضــريبة إللغــاء
 العقارية

الم

 الدولية

٢٥/١٢. ٣٤٨/
٢٠٠٩ 

 الشروق
 للحق ية

 السكن في

 لتعديل حملة تطلق اإلنسان
 العقارية الضريبة

 ضريبةال لتعديل حملة
حما العقارية

 لحقوق المصرية

٢٥/١٢. ٣٤٩/
٢٠٠٩ 

 المصـرية  المنظمة الدستور
 حقوقية حملة تتبنى
 للطعن الحكومة ضد
 الضريبة قانون على

 الجديد العقارية

 إللغاء حملة تطلق اإلنسان لحقوق المصرية
 العقارية الضريبة

٢٧/١٢. ٣٥٠/
٢٠٠٩ 

 " يطالب سعده أبو الدستور
 ونــور يالبرادعــ
 بإقامـة  "وصباحي
 ضـد  قضائية دعوى

 بعـد  "الحكومـة "
 التي الوثائق فضيحة
 التجسـس  كشـفت 
 عليهم

حيث أنه ال يجيز وضع أي مـواطن تحـت          
المراقبة اإل بإذن قضائي وبمثابـة دعـوى        

 قضائية متهم فيها

٢٧/١٢. ٣٥١/
٢٠٠٩ 

 ةوطني بخطة المطالبة األهرام
 حقـوق  ثقافة لنشر

 اإلنسان

دعا أبو سعده إلى اشتراك منظمات المجتمع       
المدني مع األجهزة الحكومية فـي دراسـة        

 أوضاع السجون
٢٩/١٢. ٣٥٢/

٢٠٠٩ 
 اليـوم  موقع
 السابع

 "أكذوبة" : قويطة
 سـتحول  المخ جذع

 غيار لقطع المصريين
 بشرية

ذكر حافظ أبو سعده أمين عـام المنظمـة إن          
تى في المركز الثالث عالميا     تجارة األعضاء تأ  

 الـربح   ثبعد تجارة المخدرات واآلثار من حي     
وان مصر بها شبكه منظمة سريه منظمة من        



אא٥٥٩ א

 موضــوعـي ملــخــص الـخـبر عنـوان المصدر النشر تاريخ م
أطباء ومستشفيات ومعامـل وغيـر أطبـاء        

 يعملون في نقل األعضاء ودون ضمانات
٣٠/١٢. ٣٥٣/

٢٠٠٩ 
 الخليج موقع
 العربي

 تحويـل  من مخاوف
 قطع إلى مصر فقراء
  غيار

شية للمنظمة بعنوان قانون زراعة     حلقة نقا 
األعضاء هل يحول الفقراء إلى قطع غيـار        

بشرية بشريه
ليوالمصري. ٣٥٤ ٣٠/١٢/

٢٠٠٩ 
م   ا

 نت
 وأطبـاء  حقوقيـون 
 نقل" بقانون يشيدون
 ويـدعون  "األعضاء
 جديدة ضوابط لوضع
ــع ــاجرة" لمن  المت

طالب حافظ أبو سعدة بـان يتضمن القانون       
بط وقواعـد   زراعة األعضاء البشرية ضوا   

أخالقية تضمن أال يتحول زرع األعضاء إلى       
 تجارة

 "والبيع
٣١/١٢. ٣٥٥/

٢٠٠٩ 
 زراعـة ": خبـراء  اليوسف روز

 يمنـع   "األعضـاء 
 لقطع الفقراء تحويل
 بشرية غيار

حلقة نقاشية للمنظمة بعنوان قانون زراعة      
األعضاء هل يحول الفقراء إلى قطع غيـار        

 بشريه

٣٥٦ .
٢٠٠٩ 

 طبـاء وأ حقوقيـون  اليوم صري
 نقل" بقانون يشيدون
 ويـدعون  "األعضاء
 جديدة ضوابط لوضع
ــع ــاجرة" لمن  المت

طالب حافظ أبو سعده بان يتضمن القـانون        
زراعة األعضاء البشرية ضوابط وقواعـد      
أخالقية تضمن أال يتحول زرع األعضاء إلى       

 تجارة

الم/٣١/١٢

 "والبيع
٣٥٧ .

 بالبشر لالتجار

٣١/١٢/
٢٠٠٩ 

 تحـول  من مخاوف األحرار
 األعضاء نقل قانون
 خلفـي  ببـا  إلـى 

حلقة نقاشية للمنظمة بعنوان قانون زراعة      
األعضاء هل يحول الفقراء إلى قطع غيـار        

 بشريه

٣١/١٢. ٣٥٨/
٢٠٠٩ 

 الخليج موقع
 العربي

 حقوقيــة منظمــة
 بتقنين تطالب مصرية

دعت المنظمة المصرية لحقـوق
الحكومة والبرلمان إلـى إدخـال
وق ال شرة ــة ــى الرقاب  عل

 االنتخابات
تشريعيه بقانون مبا 
الم بما يضمن تقنين رقاب

 اإلنسـان       
يالت  تعـد       

حق السياسية     
نظمات المحليـة        ة 
على االنتخابات النيابية والرئاسية المقبلـة      
وتوفير عدة ضـمانات إلجـراء انتخابـات        

 نزيهة وحرة
بو سعده بضرورة تعديل قانون     طالب حافظ أ  . ٣٥٩

 مباشرة الحقوق السياسية
 لحقـوق  المصرية" اليـوم  موقع/٣١/١٢

 تــدعو "اإلنســان السابع ٢٠٠٩
  دستورية لتعديالت

 
ية لحقوق اإلنسـان      . ٣٦٠

 تعديل قانون مباشـرة      
٣١/١٢/

٢٠٠٩ 
 جريـدة  موقع

 المطرقة
 المصـرية  المنظمة
 الرقابة بتقنين تطالب

طالبت المنظمة الم
بالمحافظات بضرورة

ــة ــى المحلي  الحقوق السياسية عل
 االنتخابات

صر
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 ،  للعرض الدوري الشامل باألمم المتحدة    تقرير المنظمة المصرية المقدم إلى       :  انظر في ذلك  ) ١(

      .٢٠٠٩أغسطس 

المنظمة المصرية لحقـوق    : القاهرة   ( ل لم يأت بعد   برلمان المستقب تقرير  :   انظر في ذلك    ) ٢(
  ) ٢٠٠٥اإلنسان ،  
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  .٢٠٠٨ ، التقرير السنوي للمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان ، انظر في ذلك) ١(
أعمال الملتقى الفكري التاسـع  " اإلصالح الدستوري بين التعجيل والتأجيل      :  " انظر في ذلك  ) ٢(

  .٢٠٠٥ ، فبراير للمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان
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حافظ أبو سعده ،      :   في ذلك   المنظمـة  : القاهرة   ( نحو قانون جديد لألحزاب السياسية    أنظر) ١(

  )  .٢٠٠٨المصرية لحقوق اإلنسان واالتحاد األوروبي ، 
المنظمـة  :  القـاهرة    ( نحو قانون جديد للجمعيات األهليـة     نشوة نشأت ،    :  انظر في ذلك    ) ٢(

 ).٢٠٠٨نسان وفريديريش ناومان األلمانية ، المصرية لحقوق اإل
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 . ٢٠٠٥راجع في ذلك التقرير السنوي للمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان لعام ) ١(
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 مرصد مكافحة اإلرهاب الرسالة والمضمون     )١( حافظ أبو سعده و نشوة نشأت ،        :  انظر في ذلك  
مايو    اإلنسان  :    األوروالقاهرة( .٢٢ص) بي واالتحاد لحقوق المصرية  ٢٠٠٩ ، المنظمة
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