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 تحرك عاجل
 اشتداد مرضها مع الرعاية الصحيةحقوقية من محامية حرمان 

زة هدى عبد المنعم ُمحت  ال تزال المحامية  كم امحإحدى ها أمام منذ أربعة أعوام وتجري محاكمتتعسًفا ج 
ل السلطات وُتواص   .في مجال حقوق اإلنسانا نشاطه ناتجة عن زائفةأمن الدولة طوارئ، بتهم 

والحصول على الرعاية الصحية الكافية، على الرغم من  االتصال بأسرتهاإمكانية المصرية حرمانها من 
كذلك و القلب، في كلوي ومرض الفشل الُتعاني منها، بما في ذلك المشكالت الصحية الخطيرة التي 

 .ويجب اإلفراج عنها فوًرا دون أي شرٍط أو قيدٍ  .ةمرات عديدالمستشفيات قباًل إلى  دخولها

 بادروا بالتحرك: ُيرجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه.

 الرئيس عبد الفتاح السيسي
 ، قصر االتحاديةالجمهورية رئيس ديوان

 قاهرة، جمهورية مصر العربيةال
 1441 2391 202+فاكس: 

  p.spokesman@op.gov.egالبريد اإللكتروني: 
 AlsisiOfficialتويتر: @

 

 فخامة الرئيس 

 تحية طيبة وبعد ...

مجال العملها في لمجرد  ،أعوامأربعة  منذتعسف ا  ج زة  مُحت   هدى عبد المنعماإلنسان  محامية حقوق ال تزال 
للمحاكمة  شهر ا رهن الحبس االحتياطي، أحالتها نيابة أمن الدولة العليا 35؛ فبعد أن أمضت يحقوقال

، االنضمام إلى "جماعة إرهابية" وتمويلها ودعمها. وهي متهمة بطوارئ  كم أمن الدولةامحإحدى  أمام
العنف ضد مؤسسات ممارسة بغرض التحريض على  ونشر أخبار على وسائل التواصل االجتماعي،

عبر صفحة ، نُِشر ت بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان قوات األمنل موجهة اتماتها الدولة، على خلفية

mailto:p.spokesman@op.gov.eg


 تشرين األول/أكتوبر 31بتاريخ:     مصر       MDE 12/6173/2022رقم الوثيقة:      UA 190/18 :السادس التحرك العاجل
2022 

 

وتُع د اإلجراءات القضائية أمام محاكم أمن . لتنسيقية المصرية للحقوق والحريات"على فيسبوك باسم "ا
ال إذ  ؛جائرة بطبيعتهاالدولة طوارئ، وهي محاكم خاصة تعمل في أوقات إعالن حالة الطوارئ بالبالد، 

ا حق هدى عبد المنعم في الحصول على دفاٍع لالستئناف أحكامها النهائيةتخضع   ؛كاٍف . واُنتُِهك أيض 
، 2021 سبتمبر/أيلول 11من مقابلة محاميها خارج نطاق المحكمة. وقد بدأت محاكمتها في  مُنعت فقد

، أخبرت هدى عبد 2022أكتوبر/تشرين األول  15االستماع المنعقدة في وال تزال جارية. وخالل جلسة 
لذكر أمامها ل لم يُت ح ن المجاإال أظروف احتجازها التي تزداد سوء ا، بشأن باختصار المنعم زوجها 

 مزيد من التفاصيل.ال
 

بزيارتها في السجن للمرة األولى منذ  بناتهاو  هدى عبد المنعم ، ُسِمح لزوج2022أغسطس/آب  23وفي 
من حضور ضباط األمن، ما منعها أثناء دقيقة فقط، في  25وقد أجروا الزيارة، التي استغرقت ، اعتقالها

؛ وقد ها، وتجلط الدم الشرياني، وارتفاع ضغط الدمين مرض بقلبها وبكليتالحديث بحرية. وتُعاني هدى م
أوصى بإجراء عملية قسطرة  أحد أطباء السجنأن  2021ذكرت أمام المحكمة في أكتوبر/تشرين األول 

رفضهم لنقلها إلى مستشفى ج ز، ل مسؤولو سجن النساء بالقناطر، حيث تُحت  ومع ذلك، يُواِص  لقلبها.
تها الطبية، ما يُفاقم من  منأقربائها  حرمانج و خارجي للعال إزاء حالتها  قلقهم الشديدالحصول على ِسِجالا
 الصحية. 

 
عن هدى عبد المنعم على الفور ودون أن تضمنوا اإلفراج  على نحث فخامتكم ،وفي ضوء ما سبق

ألي سبب سوى عملها  ُتحاك م وأ زها ال ُتحت ج  إذ أن ؛اهة إليهوج  جميع التهم المُ ا سقاط ، و أو قيدٍ  شرطٍ 
 جميع الُسُبل إتاحة تضمنواأيًضا أن  فخامتكمنهيب بريثما يُفر ج عنها، في مجال حقوق اإلنسان. و 

 ،لهاية الصحية الكافية الرعا وتمّكنها من الحصول علىمع أسرتها ومحاميها، بانتظام تواصل أمامها لل
اّلتها ا عطائهاو  إذا تطلبت حالتها ذلك، ي ذلك خارج السجنبما ف ج   الطبية. س 

 ،وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
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 معلومات إضافية

بعد اقتحمت قوات جهاز األمن الوطني منزل هدى عبد المنعم بالقاهرة، في الساعة الواحدة والنصف 
العينين. بوه واقتادوها خارج المنزل معصوبة وخر   ،2018نوفمبر/تشرين الثاني  1منتصف الليل من يوم 

أمام نيابة أمن الدولة العليا  مثلتبعد اعتقالها، إلى أن  وتعر ضت هدى لالختفاء القسري لمدة ثالثة أسابيع
ت إلى مكان احتجاز مجهول. وتمكنت أسرتها من رؤيتها في   28و 24للتحقيق معها؛ ثم أُعيد 

 2ختفاء القسري مرة أخرى بين لفترة وجيزة بمقر النيابة. وتعر ضت لال 2018نوفمبر/تشرين الثاني 
إذ رفضت السلطات إخبار ذويها  ؛2019يناير/كانون الثاني  14و 2018ديسمبر/كانون األول 

 ومحاميها بمكان وجودها.

ة من سلسل، يوم اعتقال هدى عبد المنعم، 2018نوفمبر/تشرين الثاني  1ت السلطات المصرية في وشن  
 21نساء و 10من مدافعي حقوق اإلنسان والمحامين، من بينهم  31 لة  ما ال يقل عنالمداهمات، ُمعتقِ 

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 

فيه تعليق عملها  أعلنت، 2018نوفمبر/تشرين الثاني  1بيان نشرته التنسيقية المصرية في اإلنسان. وفي 
في مجال حقوق اإلنسان، أوضحت أن الوضع بمصر يتعارض مع العمل الحقوقي، وطالبت مجلس 

 حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بالتدخل.

 ،أقرباء سجينات أخريات من ،لمنعمعبد ا علمت أسرة هدى ،2020نوفمبر/تشرين الثاني  30في و 
 رغمعلى البعد معاناتها من ألم شديد. و وذلك خارجي،  السجن قبل نقلها إلى مستشفى ا مستشفىبدخوله

تهامن الحصول على  قربائهاسلطات السجن أل منع من من الحصول  بالتاليوعدم تمكنهم  الطبية، ِسِجالا
أسر السجينات األخريات بفشل إحدى  يق، أبلغتهمن حالتها الطبية على نحو دقأي تفاصيل ععلى 

 الداخليةزعمت وزارة ، 2020ديسمبر/كانون األول  1في ليتيها، بينما تعمل األخرى بصورة متدهورة. و كُ 
 .عاني من مشكالت طبية خطيرةها ال تُ ، وأنالصحيةهدى الرعاية ُأتيحت لقد ه لها بأن رسمي في منشور

ت نيابة أمن الدولة العليا هدى عبد المنعم وكذلك مدافع حقوق أحال، 2021أغسطس/آب  23وفي 
خيرت  ابنة اإلنسان ومؤسس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، وعائشة الشاطر،

متهم ا  27محمد أبو هريرة، إلى جانب المحامي و  الشاطر، أحد قيادات جماعة اإلخوان المسلمين،
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متعددة، تضمنت  اهم النيابة تهم  يلإ. ووجهت كم أمن الدولة طوارئ امحدى إحآخرين، إلى المحاكمة أمام 
العضوية في جماعة إرهابية )اإلخوان المسلمين(، ونشر أخبار كاذبة حول انتهاكات قوات األمن لحقوق 
اإلنسان عبر صفحة على فيسبوك باسم "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وتمويل جماعة إرهابية، 

أكتوبر/تشرين األول  11وفي أثناء جلسة المحاكمة في . ة منشورات للترويج ألهداف الجماعةوحياز 
، أخبرت هدى عبد المنعم هيئة المحكمة بأن طبيب السجن قال إن حالتها تحتاج إلى إجراء عملية 2021

إلى  تنايسجقسطرة للقلب، وطلبت اإلفراج عنها لدواٍع طبية. وأضافت أن الطبيب أبلغها بتعليق نقل ال
إال أن منظمة العفو الدولية علمت بشأن حاالت . 19-فيروس كوفيد وباءمستشفيات خارجية، بسبب 

ُنقل ت فيها سجينات إلى مستشفيات خارجية، منذ انتشار الفيروس، ومن بينها نقل هدى عبد المنعم في 
 .كلوي ل لالشتباه بفش 2020نوفمبر/تشرين الثاني  30إحدى المرات لفترة وجيزة في 

، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم تمديد حالة الطوارئ التي 2021أكتوبر/تشرين األول  25وفي 
م من القانون الُمنظِا  19، وأجازت إنشاء محاكم أمن الدولة طوارئ. وتُنص المادة 2017ظل ت سارية منذ 

الة الطوارئ، حتى بعد رفعها. لحالة الطوارئ على استمرار سير المحاكمات التي كانت جارية خالل ح
عدم تجديد حالة الطوارئ، أحالت السلطات المصرية ما ال يقل في فترة األشهر الثالثة التي سبقت قرار و 

اُمعارِ  مدافع ا عن حقوق اإلنسان وناشط ا وسياسي ا 20عن   .إلى المحاكمة أمام محاكم الطوارئ  ض 

؛ إذ تحِرم المتهمين من الحق جائرة بطبيعتهاالدولة طوارئ كم أمن امح أمام القضائية وُتعتب ر اإلجراءات
كم أعلى درجة. ويحتفظ رئيس الجمهورية افي استئناف أحكام اإلدانة والعقوبة الصادرة ضدهم أمام مح

وطالت . المتهمين ، أو األمر بإعادة محاكمةهاأو تخفيف هاأو إسقاطعلى األحكام وحده بسلطة التصديق 
قة للمحاكمة العادلة جوانب أخرى تضمنت حق المتهمين في إتاحة الوقت الكافي االنتهاكات الُموث  

إلعداد دفاعهم، وحق التواصل مع محامين من اختيارهم، والحق في محاكمتهم  لهم والتسهيالت الالزمة
عادة  ما يرفض قضاة محاكم أمن الدولة طوارئ طلبات المحامين فضال  عن ذلك، في جلسات علنية. 

في بعض الحاالت، وُيملون عليهم  2000ر نسخ من ملفات الدعاوى، التي يتجاوز عدد صفحاتها بتصوي
ا  ضافة إلى ذلك، لم ُيقِدم وكالء النيابة أو القضاة نسخ  بدال  من ذلك ااِلطِاالع عليها في قاعة المحكمة. وا 

هة إليهم على وجه من لوائح االتهام للمتهمين ومحاميهم، ما قو ض حقهم في إبالغهم بطبيعة ال تهم الُموج 
 التحديد وأسبابها.
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لدى التنسيقية المصرية، ودأبت على توثيق انتهاكات حقوق  استشارية  وتطوعت هدى عبد المنعم للعمل 
سابق بالمجلس القومي لحقوق اإلنسان ونقابة  اإلنسان، بما في ذلك حاالت االختفاء القسري. وهي عضو

مدون أن  ،2013خارج مصر منذ أواخر إلى منوعة من السفر المحامين المصرية. وظل ت م بارتكاب  ُتت ه 
هدى عبد المنعم ، منح مجلس نقابات المحامين األوروبية 2020نوفمبر/تشرين الثاني  27أي ُجرم. وفي 

 .2020حقوق اإلنسان لعام ل تهين آخرين في مصر جائز ز محامين ُمحت ج   ةوست

 اإلنكليزيةأو  العربية اللغةلغة المخاطبة المفضلة: 

ا يمكنكم    استخدام لغة بلدكمأيض 

 2022 كانون األول/ديسمبر 26 في أسرع وقت ممكن قبل:وُيرجى المبادرة بالتحرك 

 (المؤنث)صيغ  هدى عبد المنعماإلشارة الُمفضلة:  االسم وصيغ

 ط التحرك العاجل السابق:راب
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