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اعـــتــقــال   بـــال نـــــهـــــايــــــة

  لـمـحة عـن الـقـضـيـة 

بدأت القضية رقم 1935 لسنة 20521 يف الظهور أمام نيابة أمن الدولة يف مايو 2021، حيث تم التحقيق من 
وقتها وحتى وقت كتابة هذا التقرير مع عرشات املتهمني/ات وحبسهم عىل ذمة التحقيقات يف القضية. يقدر 
املحامون عدد املتهمني/ات يف القضية بـ 125 شخص، متكنت الجبهة املرصية لحقوق اإلنسان ومؤسسة سيناء 
النيابة هؤالء املتهمني باالنضامم لجامعة إرهابية  لحقوق اإلنسان من توثيق حاالت 21 متهاًم منهم. اتهمت 
بأغراضها، وذلك  العلم  الجامعة مع  لتنظيم داعش، وتقديم دعم لوجيستي لهذه  التابعة  وهي والية سيناء 
بناًء عىل محرض تحريات قطاع األمن الوطني. جدير بالذكر بأن السبب األصيل للقبض عىل عدد من املتهمني/ات 
يف القضية هو بسبب كونهّن/م أقارب ألفراد منتمني إىل تنظيامت مسلحة يف سيناء، رغم عدم قيامهن/م 
املرصية  القوانني  يف  به  املستقر  الجنائية،  العقوبة  شخصية  ملبدأ  باملخالفة  إرهاب،  أو  عنف  أعامل  بارتكاب 

والدستور املرصي.
وبداًل من قيام السلطات املرصية بالقيام بدورها يف حامية املدنيني غري املتورطني يف ارتكاب جرائم وخصوصا 
فقد  املتطرفة،  املسلحة  التنظيامت  أعضاء  ضدهن  مارسها  جسيمة  النتهاكات  محتمالت  ضحايا  كونهن  النساء 
قامت هي األخرى بتعريض املتهمون/ات يف هذه القضية لعدد من االنتهاكات أبرزها التدوير من قضايا سابقة 
ووضعهم عىل قضايا جديدة، عقب إخالء سبيلهم منها، أو حتى أثناء حبسهم االحتياطي عىل ذمتها، وهي 

القضايا التي تعرضوا فيها النتهاكات عىل أيدي األجهزة األمنية عقب القبض عليهم.
لتلك  باالنضامم  االعرتاف  اإلكراه املادي واملعنوي لحمل املتهمني/ات عىل  االنتهاكات يأيت  تلك  عىل رأس 
الجامعة ومتويلها، فضاًل عن اإلخفاء القرسي لفرتات مطولة يف مقرات تابعة لقطاع األمن الوطني، وهو القطاع 
املسؤول عن إجراء التحريات التي تقوم نيابة أمن الدولة باالستناد عليها بشكل أسايس لتوجيه االتهامات، دون 
التحريات واالتهامات  مع املتهمني/ات حول مضمون هذه  بالتحقيق  النيابة  إضافية. قامت  أدلة مادية  تقديم 
الواردة بها، وإصدار قرارات بحبسهم وتجديد حبسهم ملدد مطولة، حتى وإن تكرر ظهورهم مرة أخرى أمام 
النيابة يف اتهامات مشابهة. وبصفة عامة، ال يتم التنفيذ الفعيل لقرارات إخالء سبيل املتهمني/ات إن أصدرت، 
إال بعد موافقة السلطات األمنية املتمثلة يف قطاع األمن الوطني، مبا يفرغ السلطة القضائية واستقالليتها 

من مضمونها.

 اتهامات القضية 1935 لسنة 2021 أمن دولة

  1    االنضامم لجامعة إرهابية مع العلم بأغراضها 

 2    تقديم دعم لوجيستي لجامعة إرهابية
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أبرز انتهاكات حقوق املتهمني/ات يف هذه القضية

  أواًل : االحتجاز التعسفي املتكرر )التدوير( 
 

اإلنسان  لحقوق  املرصية  الجبهة  متكنت  متهام   21 مجموع  من  متهام   17 تعرض  املتهمني/ات  لدفاع  وفًقا 
ومؤسسة سيناء لحقوق اإلنسان بتوثيق حاالتهم، يف القضية 1935 لسنة 2021 لالحتجاز التعسفي املتكرر أو 
ما بات يعرف بالتدوير وهي السياسة التي يتبعها قطاع األمن الوطني وتعاونه فيها نيابة أمن الدولة العليا 
من أجل إبقاء املتهم قيد االحتجاز عىل ذمة قضية جديدة، وذلك بعد قرار إطالق رساحه سواء عقب انتهاء مدة 
عقوبته أو صدور قرار بإخالء سبيله أو الحكم عليه بالرباءة، إذ يفاجأ املتهم عند البدء يف إجراءات إطالق رساحه 
اتهامات  أو  نفسها،  القدمية  االتهامات  تحمل  قد  جديدة،  قضية  يف  كـمتهم  أخرى  مرة  النيابة  أمام  بعرضه 
جديدة، أو خليط من كليهام، وأحيانا تكون قضية بدأت يف أثناء سجنه ويستحيل له عمليا التورط فيها، وهو األمر 

الذي يشكك يف جدية االتهامات والتحريات. 

وانحرصت أمناط تدوير املتهمني/ات يف القضية 1935 لسنة 2021 يف منطني اثنني هام الحبس عىل ذمة قضية 
جديدة بعد إخالء السبيل من قضية أخرى، والحبس عىل ذمة قضية جديدة بعد قضاء حكم بالسجن وأثناء مرحلة 

اإلفراج.

أمثلة عىل سياقات تدوير املتهمني/ات عىل ذمة القضية 1935 لسنة 2021

هدى عبد الرحمن 
تم حبسها يف املرة األوىل عىل ذمة القضية رقم 1215 لسنة 2019 إداري أول العريش، ثم أصدرت النيابة العامة 
قراًرا إخالء سبيلها يف 27 يونيو 2020، ولكن مل يتم تنفيذ القرار وأعيد حبسها مجددا عىل ذمة القضية 810 لسنة 
2019، وحصلت للمرة الثانية عىل إخالء سبيل يف 21 ديسمرب 2020، لتحبس مرة أخرى للمرة الثالثة بعد فرتة اختفاء 
قرسي وتم إخالء سبيلها بعد 3 أيام فقط من العرض عىل النيابة، بعد ذلك اختفت هدى قرسيا قبل أن تظهر 

مجددا يف 1 نوفمرب 2021 أمام نيابة أمن الدولة العليا متهمة عىل ذمة القضية 1935 لسنة 2021. 

محمد محسن ذيك
 كان قد قىض حكام بالسجن ملدة 5 سنوات يف القضية 452 لسنة 2016 ويف فرتة اإلفراج عنه تم إخفائه قرسيا 

ألكرث من شهر، ثم ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه عىل خلفية القضية 1935 لسنة 2021. 

ابتسام مصباح عيد حامد 
 تم حبسها عىل ذمة القضية 750 لسنة 2019 حرص أمن دولة عليا وتم صدور قرار بإخالء سبيلها ولكن مل يتم تنفيذ 
القرار وجرى إخفائها قرسيا لتعاود الظهور مجددا عىل ذمة قضية جديدة، والتي حصلت فيها عىل إخالء سبيل 

مل يتم تنفيذه هو اآلخر، ويف األخري تم ضمها للقضية 1935 لسنة 2021.

أسامة عزمي حسن محمد 
بتاريخ 1 نوفمرب 2014 ألقي القبض عليه وتم احتجازه يف مقر األمن الوطني بالعريش، حيث علم هناك أنه متهم 
يف القضية رقم 423 لسنة 2013 حرص أمن دولة عليا واملعروفة إعالميا باسم أنصار بيت املقدس، بعد حوايل 
أسبوع تم عرضه مبارشة عىل محكمة جنايات القاهرة املنعقدة يف معهد أمناء الرشطة، وظلت القضية قيد 
التداول حتى أصدرت املحكمة بتاريخ 2 مارس 2020 حكام بالسجن عىل املتهم ملدة خمس سنوات واملراقبة 
خمس سنوات، وبعد انقضاء سنوات الحكم وأثناء إجراءات اإلفراج عنه تم إخفائه قرسيا مجددا ملدة تقارب العام 

ليظهر مجددا أمام نيابة أمن الدولة العليا متهام يف القضية 1935 لسنة 2021.

 عـدد املـتهمني21
عدد املتهـمــيـن17املوثق حالتهم

 الـذيــن تــعـرضـوا
للتدوير

https://egyptianfront.org/ar/2019/12/admin-detention/
https://sinaifhr.org//show/120
https://sinaifhr.org//show/120
https://sinaifhr.org//show/120
https://sinaifhr.org//show/120
https://sinaifhr.org//show/120
https://sinaifhr.org//show/132
https://sinaifhr.org//show/132
https://sinaifhr.org//show/132
https://sinaifhr.org//show/132
https://sinaifhr.org//show/132
https://sinaifhr.org//show/132
https://sinaifhr.org//show/132
https://sinaifhr.org//show/120
https://sinaifhr.org//show/120
https://sinaifhr.org//show/120
https://sinaifhr.org//show/120
https://sinaifhr.org//show/120
https://sinaifhr.org//show/120
https://sinaifhr.org//show/120
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 ثانيًا : انتهاك الحق يف عدم التعرض لالختفاء القرسي 

      

  املادة 36 من قانون اإلجراءات الجنائية املرصي رقم 150 لسنة 1950

االختفاء  من  األشخاص  جميع  لحامية  الدولية  االتفاقية  من  الثانية  املادة  يف  القرسي  االختفاء  تعريف  جاء 
القرسي عىل أنه »االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم عىل أيدي 
موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من األفراد يترصفون بإذن أو دعم من الدولة أو مبوافقتها، ويعقبه 
رفض االعرتاف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصري الشخص املختفي أو مكان وجوده، مام يحرمه من حامية 
القانون«. وكانت مرص قد تلقت يف االستعراض الدوري الشامل األخري 5 توصيات من 5 دول تركزت عىل رضورة 
التوقيع عىل اتفاقية حامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي، والتحقيق يف مزاعم االختفاء القرسي. غري 
أن مرص حتى كتابة هذه السطور مل توقع عىل االتفاقية، وتستمر يف مامرسة اإلخفاء القرسي بشكل روتيني 
من قبل القامئني عىل ضبط املتهمني/ات يف قضايا أمن الدولة، وهي املامرسة التي تم التوسع فيها عقب 

تويل الرئيس الحايل عبد الفتاح السييس رئاسة الجمهورية يف 2014. 

وميكن أن يحدث االختفاء القرسي داخل أقسام الرشطة ومعسكرات األمن املركزي ومقرات األمن الوطني، عقب 
إلقاء القبض عىل األشخاص وعزلهم عن العامل الخارجي ورفض االعرتاف بتواجدهم يف حوزة وزارة الداخلية، 
األشخاص  من  العظمى  الغالبية  وتتعرض  ساعة.  وعرشين  أربع  غضون  يف  النيابة  عىل  عرضهم  عدم  وأيًضا 
املختفني قرسيا للتحقيق غري القانوين لساعات طويلة، وأحيانا للتعذيب من قبل القامئني عىل احتجازهم من 
أجل انتزاع االعرتافات وإجبارهم عىل إدانة أنفسهم وتهديدهم بإمكانية إلحاق الرضر باألهل واألقارب يف حالة 

قاموا بعد ذلك بتغيري أقوالهم أمام تحقيقات النيابة. 

يف القضية 1953 لسنة 2021، تعرض 20 متهم من أصل الـ 21 متهاًم تم توثيق حاالتهم، لالختفاء القرسي، وذلك 
إما يف الفرتة ما بني صدور قرارات إخالء سبيلهم ثم إعادة اتهامهم مجددا عىل ذمة قضايا جديدة يف حاالت 
تم  الذين  املتهمني/ات  لهؤالء  النيابة  عىل  وعرضهم  عليهم  القبض  بني  ما  الفرتة  يف  أو  تدويرهم،  تم  من 

حبسهم ألول مرة عىل ذمة القضية 1935 لسنة 2021. 

 عـدد املتـهمـني21
عـــدد املتهميـن20املوثق حالتهم

الذيـن  تعــرضـــوا
لالختفاء القرسي

   ال يجوز تعريض أي شخص لالختفاء القرسي.
سوا  كان،  استثنايئ  ظرف  بأي  التذرع  يجوز  ال   
تعلق األمر بحالة حرب أو التهديد باندالع حرب، أو 
بأية  أو  الداخيل،  السيايس  االستقرار  بانعدام 

حالة استثناء أخرى، لتربير االختفاء القرسي. 

»يجب عىل مأمور الضبط القضايئ أن يسمع فوراً أقوال 
املتهم املضبوط، وإذا مل يأت مبا يربئه، يرسله يف مدى 

أربع وعرشين ساعة إىل النيابة العامة املختصة.
ويجب عىل النيابة العامة أن تستجوبه يف ظرف أربع 

وعرشين ساعة، ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطالق رساحه.«

املادة 1 من االتفاقية الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-all-persons-enforced
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االسمم

تاريخ الضبط 
وفًقا 

ألقوال 
املتهمني/

ات أمام 
تحقيقات 

النيابة 

تاريخ الضبط 
وفًقا 

ملحرض 
الضبط

تاريخ إخالء 
سبيل/

اإلفراج عن 

تاريخ التدوير/
الظهور عىل 

ذمة قضية 
1935 لسنة 

2021

تفاصيل مكان االختفاءمدد 

1
رباب جمعة محمد 

3 2021/6/32021/9/52021/9/8عودة
شهور

قسم أول العريش 
ملدة 3 أيام -

ثم مقر لألمن الوطني 
بالقاهرة

2
هند خليل عبد 

4 2021/05/222021/06/192021/6/232021/11/3الغني محمد
شهور

مقر األمن الوطني 
مبدينة اإلسامعيلية 

ثم نقلت إىل مقر 
األمن الوطني مبدينة 

العريش

6 2020/06/222019/12/192021/4/302021/11/1هدى عبد الرحمن3
غري معلومشهور

4
أمل محمد حسني 

80 يوم2021/08/032021/11/22عمر

مقر مديرية األمن 
باإلسامعيلية عقب 

ذلك تم اقتيادها إىل 
مقر األمن الوطني 

باإلسامعيلية حيث
ظلت محتجزة ملدة 20 

يوم ثم نقلت بعد ذلك 
إىل قسم رشطة أبو 

صوير باإلسامعيلية 
وظلت محتجزة هناك 

ملدة 3 شهور

5
عمر سويلم سلامن 

شهرين 2021/07/142021/6/292021/9/13سليم
قسم رأس سدرونصف

شهرين 2021/09/142021/7/32021/9/14محمد محسن ذيك6
ونصف

مقر األمن الوطني 
برأس سدر

7
ابتسام مصباح عيد 

6 2019/11/012021/4/282021/10/00حامد
غري معلومشهور

8
أسامء طارق سعد 

شهر2021/10/132021/11/13الدين عبد الله
قسم ثان العريش، 

ومقر األمن الوطني 
بالعريش

9
عيد أحميد أحمد 

4 2019/04/102021/6/132021/10/16سالمة
شهور

السجن املركزي 
بالعريش

10
صبحي خميس 
20 2019/09/282020/1/002021/10/18صبحي مسلم

شهر
مقر األمن الوطني 

بالعريش
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11
مصباح فرحان صبح 

قسم ثان العريش4 أشهر2022/01/272020/6/272021/10/30سامل

12
مليحة سلمي 

قسم أول العريششهرين2021/11/042021/05/122021/8/002021/11/4مشهور

13
أسامة عزمي حسن 

2021/11/172020/6/002021/11/17محمد
 4

شهور 
ونصف

سجن طرة،
قسم أول العريش،

األمن الوطني 
بالعريش،

مستشفى العريش 
العام

14
إميان عيد عواد 

3 2021/08/022021/11/22مرشد
شهور

األمن الوطني 
باإلسامعيلية

شهرين 2019/3/002019/4/02021/5/172021/8/00دولت السيد يحيي15
ونصف

 األمن الوطني يف
العباسية بالقاهرة

فداء عبد الحميد 16
4شهور 04/03/20212021/6/272021/10/18أنس 

قسم ثالث العريشونصف

17
نادية محمد سلمى 

شهرين2021/12/002022/2/8ساملان

مقر املخابرات الحربية 
بالعريش، مقر األمن 

الوطني باإلسامعيلية، 
قسم أول اإلسامعيلية

18
عبد الله سليامن 

انتهاء 2016/6/00عيل سامل
سنتني 2022/1/22العقوبة 

ونصف
مقر األمن الوطني 

براس سدر

19
خرض مصطفى عبد 

3 2021/05/262021/08/192021/5/262021/8/19الرحمن عطية
مجهول شهور 

20
عبد الله ابراهيم 

3 2021/5/262021/8/19عبد الرحمن عطية
مجهول شهور 

وبخالف ما يحتويه االختفاء القرسي من انتهاك للحق يف الحرية وعدم االعرتاف بالشخصية القانونية لألشخاص 

أثناء إخفاء األشخاص كالتعذيب واإلكراه عىل  تتم  التي  االنتهاكات  أيًضا عىل عدد من  أنه ينطوي  إال  املختفني 

االعرتاف وانتهاك حق األشخاص يف إطالعهم عىل املعلومات الالزمة للبدء يف إعداد دفاعاتهم املناسبة



9

اعـــتــقــال   بـــال نـــــهـــــايــــــة

ثالثًا : انتهاكات أخرى 

تعرض بعض املتهمني/ات بعد القبض عليهم عىل ذمة القضية موضوع التقرير لبعض االنتهاكات األخرى كالتعذيب 
وانتهاك الحق يف أوضاع احتجاز إنسانية. من بينهم املتهمة هند خليل عبد الغني محمد، والتي تعرضت أثناء 
احتجازها داخل أحد املقار التابعة لألمن الوطني للتعذيب والرضب والصعق بالكهرباء يف مناطق حساسة من 
العريش للرضب  ثان  أثناء تواجدها بقسم  الدين عبدالله  أيضا املتهمة أسامء طارق سعد  جسدها. كام تعرضت 

الشديد والصعق بالكهرباء لوقت طويل عىل يد أحد ضباط القسم.  

إنسانية،  احتجاز  بتعرضهم النتهاك حقهم يف أوضاع  الواردة من دفاع بعض املتهمني/ات  وتفيد املعلومات 
حيث تعرض عبد الله سليامن عيل سامل خالل احتجازه يف أحد أقسام رشطة رأس صدر للمنع من الزيارة والتواصل 
مع محاميه، وتعرض أسامة عزمي حسن محمد بسبب اختفاءه القرسي لقرابة العام لتدهور حالته الصحية وتم 

نقله إىل مستشفى العريش. 

 

عملية  أن  الواضح  من  التي  القيود  ’’..باستثناء   
بحقوق  السجناء  كل  يحتفظ  تقتضيها،  السجن 
اإلعالن  يف  املبينة  األساسية  والحريات  اإلنسان 

العاملي لحقوق اإلنسان…”

  املادة 5 من املبادئ األساسية ملعاملة السجناء

»ال يجوز إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة 

القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالكرامة…« 

  املادة 7 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية  

بإنفاذ  املكلفني  املوظفني  من  موظف  ألي  يجوز  “ال 

القوانني أن يقوم بأي عمل من أعامل التعذيب أو غريه 

من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية 

كام  عنه،  يتغاىض  أن  أو  عليه  يحرض  أن  أو  املهينة،  أو 

القوانني  بإنفاذ  املكلفني  املوظفني  من  ألي  يجوز  ال 

أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب، 

أو  القومي،  باألمن  الخطر  إحاقة  أو  بالحرب،  التهديد  أو 

تقلقل االستقرار السيايس الداخيل، أو أية حالة أخري 

التعذيب أو غريه من  العامة، لتربير  من حاالت الطوارئ 

رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

املهينة.” 

 املادة 5 من مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني  
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       خــاتــمــة 

يشكل التعاون بني جهاز الرشطة ونيابة أمن الدولة العليا منطا جديدا من أمناط مخالفة دولة القانون 

ومبدأ الفصل بني السلطات، فقط باالعتامد عىل تحريات األمن الوطني والتي ال تستند عىل أي أدلة 

ملموس أو مصادر معلومة ومعلنة، يتم القبض عىل مئات األشخاص - ومن بينهم أطفال- واتهامهم 

بتهم غري محددة دون أدلة حقيقية، فضاًل عن انتهاك جميع حقوقهم يف األمان الشخيص وعدم 

التعرض للتعذيب، وافرتاض الرباءة إىل أن يثبت العكس، ليعرضوا بعد ذلك عىل النيابة والتي بدورها  

يف  تحقيقات  أي  فتح  بعدم  مامرساته  مع  تتواطأ  و  الوطني  األمن  قطاع  تحريات  محارض  إيل  تنحاز 

بأعامر  االستهانة  عن  ناهيك  القرسي،  االختفاء  أو  للتعذيب  بتعرضهم  املتهمني/ات  ادعاءات 

املواطنني وتدويرهم عىل ذمة قضية تلو األخرى ليظلوا قيد الحبس االحتياطي بشكل شبه مفتوح، 

وعليه تطالب منظمتي سيناء لحقوق اإلنسان والجبهة املرصية لحقوق اإلنسان باإلفراج الفوري عن 

جميع املتهمني/ات خاصة الذين تعرضوا منهم لنمط التدوير، وذلك يف ظل أن االتهامات املوجهة 

إليهم ال ترتبط بأي وقائع عنف.
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مجموعة  أسسها  مستقلة  حكومية  غري  حقوقية  منظمة  هي  اإلنسان:  لحقوق  سيناء  مؤسسة 
أوضاع  تحسني  بهدف  املتحدة.  باململكة  لندن،  يف   2020 عام  أكتوبر  يف  والحقوقيني  النشطاء  من 
تتمتع فيه املجتمعات املهمشة  حقوق اإلنسان يف سيناء. تسعي املؤسسة للوصول إيل عامل 
منذ فرتة طويلة يف شامل سيناء املرصية - وال سيام »األقليات الدينية والنساء واألطفال«- بحقوق 
سياسية ومدنية كاملة ، خالية من الخوف، االضطهاد أو التمييز من قبل الدولة أو الجهات الفاعلة غري 
الحكومية، والحصول الكامل واملتساوي عىل الصحة والتعليم والحقوق االجتامعية واالقتصادية مبا 

يسمح للمجتمعات املحلية  مبتابعة حقها يف التنمية دون عوائق. 

أوروبية مستقلة، تأسست عام 2017 يف جمهورية  اإلنسان: هي منظمة  الجبهة املرصية لحقوق 
التشيك عىل يد عدد من النشطاء واملدافعني عن حقوق اإلنسان. تعمل الجبهة عىل تحسني أوضاع 
حقوق اإلنسان يف مرص من خالل أعامل املنارصة والبحث والدعم القانوين يف عدة مجاالت، أهمها 

العدالة الجنائية.


