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 تحرك عاجل
 ت مَنع من تلقي الرعاية الصحيةحتَجزة تعسفًيا محامية م  

ت حاَكم هدى عبد المنعم، محامية حقوق اإلنسان المصرية والم حتَجزة تعسفًيا، أمام محكمة أمن الدولة 
، أخبرت هدى 2021أكتوبر/تشرين األول  11الحقوقي. وفي  طهاانشطوارئ، بتهم م لفقة على خلفية 

ستوجب خضوعها ي بقلبها مرض، خالل جلسة المحاكمة، بأنها ت عاني من قاضي المحكمة وأسرتها
 لعملية قسطرة للقلب، إال أن سلطات السجن ترفض نقلها إلى مستشفى خارجي للعالج.

 وذج الرسالة أدناه.بادروا بالتحرك: ي رجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نم

 الرئيس عبد الفتاح السيسي
 مكتب الرئيس، قصر االتحادية
 القاهرة، جمهورية مصر العربية

 1441 2391 202+فاكس: 
  p.spokesman@op.gov.egالبريد اإللكتروني: 

 AlsisiOfficial@تويتر: 
 

 فخامة الرئيس 

 تحية طيبة وبعد ...

 نشاطها على خلفية ،ثة ععوامثاللما يزيد عن  تعسفي ا مُحتَجزة   هدى عبد المنعم المحامية الحقوقيةال تزال 
شهر ا رهن الحبس االحتياطي، عحالتها نيابة عمن  35في مجال حقوق اإلنسان فقط؛ فبعد عن عمضت 

، ونشر الدولة العليا إلى محكمة عمن الدولة طوارئ، بتهم االنضمام إلى "جماعة إرهابية" وتمويلها ودعمها
ت األمن بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان عبر صفحة عخبار على وسائل التواصل االجتماعي، تتهم قوا

على فيسبوك باسم "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، للتحريض على ممارسة العنف ضد مؤسسات 
الدولة. وتأتي هذه التهم على خلفية عملها مع "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات". وتَُعد اإلجراءات 
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عوقات إعالن حالة الطوارئ الدولة طوارئ، وهي محاكم خاصة تعمل في  القضائية عمام محاكم عمن
ا حق هدى عبد المنعم اعحكامها النهائية. و  فيجائرة من حيث المبدع، وال يمكن الطعن  بالبالد، نتُِهك عيض 

المحكمة. وقد ُعرجَئت جلسة  نطاق محاميها خارج في الحصول على دفاٍع كاٍف، إذ مُنَعت من مقابلة
 .2021ديسمبر/كانون األول  15، إلى 2021سبتمبر/عيلول  11اكمة، التي بدعت في المح

، عخبرت هدى عبد المنعم هيئة المحكمة 2021عكتوبر/تشرين األول  11وفي عثناء جلسة المحاكمة في 
. بأن طبيب السجن قال إن حالتها تحتاج إلى إجراء عملية قسطرة للقلب، وطلبت اإلفراج عنها لدواٍع طبية

فيروس  وباءبسبب  ،وعضافت عن الطبيب عبلغها بتعليق نقل السجينات المريضات إلى مستشفيات خارجية
إلى مستشفيات خارجية، شأن حاالت نُقَلت فيها سجينات ب علمت، إال عن منظمة العفو الدولية 19-كوفيد

 30فترة وجيزة في نقل هدى عبد المنعم نفسها في إحدى المرات لمن بينها ، و منذ انتشار الفيروس
تُعاني هدى من  وا ضافة إلى مرض قلبها، تيها.ليَ لالشتباه بفشل إحدى كُ  2020نوفمبر/تشرين الثاني 

مسؤولو سجن النساء وارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك، يُواصل  مرض بُكليَتها، وتجلط الدم الشرياني،
التواصل مع عسرتها، منذ احتجازها في منعها من استقبال زيارات عو عي نوع من  بالقناطر، حيث تُحتَجز،

تها من الحصول على  ا يُمنعون عقرباؤهيزال ؛ وال 2018نوفمبر/تشرين الثاني  1 الطبية، ما يُفاقم ِسِجالا
جلسات محاكمتها  يترعسون رفض القضاة الذين عالوة على ذلك، و  من مخاوفهم إزاء حالتها الصحية.

 عسرتها.واستقبال زيارات ية الصحية الكافية الرعاكي يُتاح لها لالطلبات المُقَدمة 
 

، قيد أو شرطدون من عن هدى عبد المنعم على الفور و اإلفراج ضمان  على نحث فخامتكم م،ومن ثَ 
ألي سبب سوى عملها في مجال  ت حاَكم وأ ها ال ت حَتجزا، إذ أنهة إليهوج  جميع التهم الم  ا سقاط و 

أمامها  جميع الس ب ل إتاحة أيًضا أن تعملوا على فخامتكمهيب بنريثما ي فَرج عنها، حقوق اإلنسان. و 
بما في ذلك  ،والمنتظمة لهاية الصحية الكافية تواصل مع أسرتها ومحاميها بانتظام، وتوفير الرعالل

تهاعلى  بالحصول السماح لهاو  العالج بمستشفى خارجي،  الطبية. ِسِجالا

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
  



 علومات إضافيةم

ا( بالعاصمة المصرية، القاهرة، في  63األمن الوطني منزل هدى عبد المنعم ) قطاعاقتحمت قوات  عام 
بوه واقتادوها وخر   ،2018نوفمبر/تشرين الثاني  1بعد منتصف الليل من يوم الساعة الواحدة والنصف 

بعد اعتقالها، إلى عن  دة ثالثة عسابيعخارج المنزل معصوبة العينين. وتعر ضت هدى لالختفاء القسري لم
عمام نيابة عمن الدولة العليا للتحقيق معها؛ ثم عُعيَدت إلى مكان احتجاز مجهول. وتمكنت عسرتها  مُثلت

لفترة وجيزة بمقر النيابة. وتعر ضت لالختفاء  2018نوفمبر/تشرين الثاني  28و 24من رؤيتها في 
، إذ رفضت 2019يناير/كانون الثاني  14و 2018ن األول ديسمبر/كانو  2القسري مرة عخرى بين 

 السلطات إخبار ذويها ومحاميها بمكان وجودها.

، يوم اعتقال هدى عبد المنعم، مجموعة من 2018نوفمبر/تشرين الثاني  1وشنت السلطات المصرية في 
 21نساء و 10ينهم من مدافعي حقوق اإلنسان والمحامين، من ب 31المداهمات، ُمعتقلة  ما ال يقل عن 

التي ُتوثِاق  ،حملة القمع على وجه الخصوص "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" استهدفترجال . و 
حاالت االختفاء القسري واستخدام عقوبة اإلعدام، وُتقِدم المساعدة القانونية لضحايا انتهاكات حقوق 

ن فيه تعليق ، لُتعلِ 2018مبر/تشرين الثاني نوف 1في  ،اإلنسان. وفي بيان نشرته "التنسيقية المصرية"
عملها في مجال حقوق اإلنسان، عوضحت عن الوضع بمصر يتعارض مع العمل الحقوقي، وطالبت 

 مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بالتدخل.

 ا مستشفىبدخوله ،عقرباء سجينات عخريات من ،علمت عسرة هدى ،2020نوفمبر/تشرين الثاني  30في و 
سلطات السجن  بعد معاناتها من علم شديد. ورغم منعوذلك خارجي،  السجن قبل نقلها إلى مستشفى

تهامن الحصول على  قربائهاأل ن عي تفاصيل عمن الحصول على  بالتاليوعدم تمكنهم  الطبية، ِسِجالا
بينما تعمل األخرى تيها، ليَ عسر السجينات األخريات بفشل إحدى كُ  حالتها الطبية على نحو دقيق، عبلغتهم

قد ه لها بأن رسمي في منشور الداخليةزعمت وزارة ، 2020ديسمبر/كانون األول  1في بصورة متدهورة. و 
 .عاني من مشكالت طبية خطيرةها ال تُ هدى الرعاية الطبية الكافية، وعنُعتيحت ل

ك مدافع حقوق عحالت نيابة عمن الدولة العليا، هدى عبد المنعم وكذل، 2021عغسطس/آب  23في و 
اإلنسان ومؤسس "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، عزت غنيم، وعائشة الشاطر، ومحمد عبو هريرة، 

ا آخرين، إلى المحاكمة عمام محكمة عمن الدولة طوارئ  27إلى جانب   اهم النيابة تهم  يلإ. ووجهت ُمتهم 



ن(، ونشر عخبار كاذبة حول انتهاكات متعددة، تضمنت العضوية في جماعة إرهابية )اإلخوان المسلمي
قوات األمن لحقوق اإلنسان عبر صفحة على فيسبوك باسم "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، 

 وتمويل الجماعة اإلرهابية، وحيازة منشورات للترويج ألهداف الجماعة.

د حالة الطوارئ التي ، ععلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم تمدي2021عكتوبر/تشرين األول  25وفي 
من القانون الُمنِظم  19، وعجازت إنشاء محاكم عمن الدولة طوارئ. وتُنص المادة 2017ظل ت سارية منذ 

لحالة الطوارئ على استمرار سير المحاكمات التي كانت جارية خالل حالة الطوارئ، حتى بعد رفعها. 
 مدافع ا 20السلطات المصرية ما ال يقل عن  وقبل قرار عدم تجديد حالة الطوارئ بثالثة عشهر، عحالت

ا عن حقوق اإلنسان وناشط ا وسياسي ا إلى المحاكمة عمام محاكم الطوارئ؛ ومن بين الذين يمُثلون  ُمعارض 
حزب "مصر القوية"، عبد المنعم عبو طوارئ الُمرَشح الرئاسي السابق عن  حالي ا عمام محاكم عمن الدولة

، ُحِكم على السياسيين زياد العليمي 2021نوفمبر/تشرين الثاني  17صاص. وفي الفتوح، ونائبه محمد الق
محاكمة جائرة عمام محكمة  وحسام مؤنس وهشام فؤاد، بالسجن لمدد تراوحت بين ثالثة وخمسة ععوام، بعد

 طوارئ، لمجرد انتقادهم ِسِجلا مصر في حقوق اإلنسان، وسياستها االقتصادية، ومستويات المعيشة بها.

؛ إذ تحِرم المتهمين من من حيث المبدع محكمة عمن الدولة طوارئ جائرة عمام القضائية وُتعتَبر اإلجراءات
والعقوبة الصادرة ضدهم عمام محكمة ععلى درجة. ويحتفظ رئيس  ،الحق في استئناف عحكام اإلدانة

 مر بإعادة محاكمة، عو األهاعو تخفيف هاعو إسقاطعلى األحكام الجمهورية وحده بسلطة التصديق 
االنتهاكات األخرى الُموث قة للحق في المحاكمة العادلة حقوق المتهمين في إتاحة الوقت  طالت. و المتهمين

الكافي والتسهيالت الالزمة إلعداد دفاعهم، والتواصل مع محامين من اختيارهم، ومحاكمتهم في جلسات 
ا قضاة محاكم عمن الدول ة طوارئ طلبات المحامين بتصوير نسخ من ملفات علنية. وعادة  ما يرفض عيض 

هم بأنه ُيمكنهم االطاالع عليها نفي بعض الحاالت، ويخبرو  2000الدعاوى، التي يتجاوز عدد صفحاتها 
ا من لوائح االتهام للمتهمين عو  ضافة إلى ذلك، لم ُيقِدم وكالء النيابة عو القضاة نسخ  في قاعة المحكمة. وا 

 هة إليهم على وجه التحديد وعسبابها.وج  قهم في معرفة طبيعة التهم المُ محاميهم، ما قو ض ح

استشارية لدى "التنسيقية المصرية"، ودعبت على توثيق انتهاكات حقوق وتطوعت هدى عبد المنعم للعمل 
اإلنسان، بما في ذلك حاالت االختفاء القسري. وهي عضو سابق بالمجلس القومي لحقوق اإلنسان ونقابة 

دون عن ُتتهم من  ،2013خارج مصر منذ عواخر إلى امين المصرية. وظل ت ممنوعة من السفر المح



هدى ، منح مجلس نقابات المحامين األوروبية 2020نوفمبر/تشرين الثاني  27بارتكاب عي ُجرم. وفي 
 .2020ين آخرين في مصر جائزة حقوق اإلنسان لعام محامين ُمحَتجز  ةعبد المنعم وست

 اإلنكليزيةعو  العربية اللغةطبة المفضلة: لغة المخا

  يمكنكم استخدام لغة بلدكم

 2022 شباط/فبراير 4 في أسرع وقت ممكن قبل:وي رجى المبادرة بالتحرك 

 وُيرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدكم، في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.

  عبد المنعمهدى اإلشارة الم فضلة:  االسم وصيغ
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