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مركز بالدي للحقوق والحريات(٤)

تصدر مؤسسة بالدي للحقوق والحريات تقريرها لشهر فبراير ٢٠١٨, في مجال الرصد 
الرصدي  التقرير  هذا  خالل  من  مصر،  في  ا»طفال  أوضاع  حول  الحقوقي  والتوثيق 
المفصل عن مجمل انتهاكات حقوق ا»طفال على خلفية سياسية وحراك اجتماعي 
التى تقع على  االنتهاكات  التقرير هو مساهمة  فى مسار رصد وتوثيق  .ويعد هذا 

ا»طفال.

التقارير الرصدية التى تصدرها المؤسسة شهريا  تعد بمثابة قواعد بيانات تفصيلية 
لكل االنتهاكات التي تحدث في مصر  ل¼طفال على مدار الشهر,  ويأتى العمل على 

هذه التقارير الشهرية ل¼سباب ا¿تية:

ويليه  انتهاك،   ٣٠ وهو  االنتهاكات  من  ا»كبر  العدد  الشهر  من  االول  ا»سبوع  نال 
االسبوع الثالث ١٧ انتهاك, والرابع أيضª ب ١٧ انتهاك, بينما ا»سبوع الثاني جاء بعدد ١٥ 

انتهاكات. 

وجاء توزيع ا»قاليم الجغرافية كما يلي : ٤٧ انتهاك بالمحافظات المركزية، و١٥ بمدن 
القناه، و بأقليم الدلتا ١٤ انتهاك, واخيرا ٣ بالمحافظات الحدودية.

يتكون هذا التقرير من عدة أجزاء مقسمة كما يلي:

أوًال: دليل قاعدة البيانات:

والمصطلحات  للمتغيرات  ا»ساسية  والتعريفات  والتوثيق  الرصد  إطار  يضم 
قاعدة  بناء  في  المستخدمة  والفرضيات  البيانات  تقسيم  ومعايير  المستخدمة 
الرصد  عمليات  خالل  مرت  التي  المعلومات  مصادر  أنواع  إلى  با�ضافة  البيانات 

والتوثيق

١- تسليط الضوء على االنتهاكات التى يتعرض لها هؤالء ا»طفال.
٢-االطالع والمراجعة وأيضا كأرشيف لكافة المهتمين بحقوق ا»طفال  .

٣- االستفادة في مختلف ا»غراض في المساحة العامة في ظل مباديء الشفافية 
الكاملة وحرية تداول المعلومات التي تلتزم بها المؤسسة.

 ٥٣ بمجموع  حبس"  استمرار  "قرار  انتهاك  في  ملحوظ  تصاعد  الشهر  هذا  في  نجد 
حبس  قرار   ١٧ و  انواعها,  بكل  المختلفة  المحاكم  من  تأجيل   ٣٨ منهم  انتهاك, 
احتياطي من النيابة العامة, حيث يعد هذا العدد الكبير من قرارات تأجيل جلسات 

المحاكم استمرار لتقيد حرياتهم وتهديد مستقبلهم التعليمي واالجتماعي.

وجاءت نتيجة العمل خالل شهر فبراير ؛ رصد إجمالي ٧٩ انتهاك ضد أطفال، بينهم 
75 من الذكور و انثي واحدة, و٢ من مجهولي الهوية.



مركز بالدي للحقوق والحريات(٥)

تقرير انتهاكات شهر فبراير - تقرير رصدي 

دليلُ قاعِدَةِ البيَانَات: أوالً

ا طَارُ العَامُ للرَّصَدِ والتَّوثِيقِ وا�رْشَفةِ

ضحية واحدة بواسطة معتدٍ واحد نوع انتهاك مُعيَّن تتعرض له " جديدة هي كل " حالة انتهاك " كل 
.وأيِ تغيير في أيٍ من تلك المعايير الخمسة يتم اعتباره انتهاكا جديد"  مُعيَّن و زمان مُعيًّن في مكان 

الحركات االجتماعية : يتمّ تسجيل كافة االنتهاكات على خلفية الحِرَاكِ السِّيَاسِيَّ أو االجْتِمَاعي مثل
.كا�ولتراس والحركات العمالية والطالبية

االنتهاكات التي يتعرض لها ا�طفال على خلفية سياسية سواء وقع االنتهاك داخل أو يتم رصد كافة 
.حتى خارج السجون

ال تُسَجَّلْ االنتهاكات الجماعية مالم تحدد هُويِّة مُعيّنة للمتضررين، بينما يتم تسجيل االنتهاكات 
.كانتهاك فردى اعتبارىالجماعية التي تتم جراء قرارات أو إجراءات 

.سنة) (يخرُجُ عن إطار الرَّصدِ والتوثيق أي شاب يصِلُ عمره إلى ثماني عشرة سنة 

يتم االعتداد بعمر الطِّفلِ المحبوس وقت حدوث واقعة االتهام وذلك في جميع ا جراءات الجنائية 
بعمره أثناء حدوث التي يتَعَرَّضُ لها حتى وإنْ بلغ السن القانونى بعد ذلك، حيث أنَّ القَضاء أيضا يعتبر 

ولكن أي انتهاكات جديدة يَتَعَرَّضُ لها داخل السجن بعد بلوغه ال يتم إدراجها، حيث أنها الواقعة
وقعت بعد تخطيه سن الطفولة المعترف به دوليا

معايير ا حصاء

معايير اعتبار حالة انتهاك جديدة

واحد فى مكان معين وزمان معين كل نوع انتهاك معين يتعرض له ضحية واحدة بواسطة معتد 
.،وأىÃ تغييرٍ يطرأ على تلك المعايير الخمسة يتم اعتباره إنتهاكًا جديدًا

سيتم اعتبار جميع االنتهاكات كأحداث لحظية وليست أحداث مستمرة، أما ا�حداث المستمرة مثل 
.الحبس أو االختفاء القسري سيتم معاملتهم في نظام معلوماتي مختلف

اعتبار االنتهاكات كحاالت فردية لما فيها من ضرر شخصي على الضحية، وهناك انتهاكات سيتم 
اقتحام منزل أو تعذيب معنوى أو :جماعية معينة سيتم معاملتها اعتباريا كانتهاكات فردية مثل

.قرار إداري تعسفي داخل مكان االحتجاز

:فلسفة إحصاء االنتهاكات والنظر إلى
نتهاك على الضحية بشكل شخصيمدى تأثير اال-
.غرض االنتهاك من قبل المعتدي-
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:ا�ِّطَارُ الْمَفَاهِيمِي

نوعُ االنتهَاكِ

خالل وقائع ميدانية أو أي تعَدٍّ بَدَنِيٍ خَارِج أماكن االِحْتِجَازتَعدٍّ بِالضَّربِ أو إحْدَاثِ إِصَابَةٍ

لمدة لالختفاء على أيدى أفراد تابعين أو يعملون لدى جهات حكوميةتعر�ضُ الطفل اخْتفَاءٌ قَسْرِيٌ
ساعةً دون ا�بالغ بمكان احتجازه بشكل رسمى، وال يتم اعتبار معرفة مكان ) (تتَخطَّى أربع وعشرون

االحتجاز بشكلٍ غير رسمى دون مقابلة ذويه أو محاميه فعليا

بطِ وتحرِيرِ محْضَرٍ ضِدّه و عَرضه على جِهَةِ التَّحقِيقِتعر�ضُ الطفلِ للضَّقَبضٌ وتَحرِيرُ محضَرٍ

صدور قرار باستمرار الحبس من جهة التحقيق يتم اعتباره كحالة انتهاك جديدة لكل قرارُ استِمرَارِ الحَبسِ
طفل على حدة، سواء كانت جلسة نظر استمرار حبسِ أو نظر استئناف أو أمر تجديد حبس أو تأجيلٍ 

محاكمة

يتم اعتبار إخالء السيبل بتدابير احترازيةٍ انتهاكًا جديدًا منفصالً كما يتم إخالءُ السبيل بِتَدَابِيرَ احْتِرازِيَّةٍ
حرية الطفل وسهولة تحركهجديدًا أيضا لما فى ذلك من تاثير علىاعتبار تخفيض مدة التدابير انتهاكًا

تأدِيَة االمتِحَان أو مَنعُ الطَّعَام أو الزِّيارَة أو إطْفَاء اÆنْوَارمنْعُقرَارٌ إدَارِيٌّ تعَس�فِيّ

إيداعٌ بمكَانِ احتِجَازٍ أو كَلبَشةُ اÆيدِي : تعر�ضُ الطفلِ �جرَاءِ احتِجَاز غيرِ رسْمِيّ مِثلُ احتجَازٌ غيرُ قانُونِيّ
ساعة) ( ضدَّه أو عدمُ تنفيذِ قَرارِ إخْالءِ سَبِيله لمدَّة وغيرُها ثُمّ إطْالقُ سرَاحِه دُونَ تحِريرِ محضَرٍ 

كل� حكم قضائي بغض النظر عن درجة المحاكمة يتضمن حبسا أو حُكمٌ قَضَائيٌ بالحَبسِ أو السِّجنِ
يتم اعتباره حالة انتهاكٍ جديدة حتى وإن كانت فترة الحبس أو السجن قد انقضتسجنا

ية ومعاييرية بشأن نوع االنتهاكمالحظات مفاهيم

ســاعة مــن تــاريخ القــبض أيًــا كــان مكــان  ، يــتم اعتبارهــا بعــد مــرور "اختفــاء قســري"حالــة انتهــاك 
االحتجاز قانوني أو غير قانوني وذلك بشرط أال يكون أيًا من أهلـه أو مُحَامِيـهِ قـد تمكنـا مـن رؤيتـه أو       

معلومــات بطريقــة غيــر مباشــرة عــن مكــان احتجــازه ال يــتم  لقائــه أثنــاء فتــرة ا�ختفــاء ،ووصــول أى 
.اعتبارها كوضع جديد بزوال حالة االختفاء

كمـا هـو شـائع ومتـداول     " اختفـاء قسـري  "لتكـون  " إخفاء قسري"سيتم تغيير مسمى حالة االنتهاك 
اقتحـام  "ليكـون  " منشـأة خاصـة  "كما يتم تصـحيح مسـمى   . حقوقيا بغض النظر عن اعتبارات لُغوية

."نشأة خاصةم
في قاعدة بيانات االنتهاكات والتى سـيكون فيهـا تسـجيل المكـان     " مكان االحتجاز"تم إضافة خانة 

الحالي المحتجز فيه الطفل لحظـة وقـوع االنتهـاك، وهـو نفسـه سـيكون مكـان الواقعـة فـي حالـة           
بطــة بطفــل أمــا االنتهاكــات الغيــر مرت. االنتهاكــات داخــل أمــاكن االحتجــاز، وســيختلف مــا عــدا ذلــك 

.محبوس أو مقبوض عليه أو مختفي، فسيتم ترك خانة مكان ا�حتجاز شاغرا
قرار استمرار حبس"حالة ا�حالة للمحاكمة سيتم تسجيلها انتهاك 
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لن يتم تسـجيل فرضـيات لعـدد مـن جلسـات تجديـد كانتهاكـات خـالل فتـرة حـبس معينـة، إلـى حـين              
.خالل عمليات الرصد والتوثيقالتوصل إلى تواريخ الجلسات أو ذكر أيا منها 

في حالة االستئناف على قرار جهة نظر التجديد أو االستئناف، يتم تسـجيل القـرار النهـائي للجهـة التـي      
تنظر ذلك االستئناف في حالة الحبس، ويتم حذف القرار السابق الذي تم إلغائـه كانتهـاك مسـتقل مـع     

دائرة ا¤ولـى اسـتمرار حـبس ثـم تـم االسـتئناف ثـم        حال قررت ال. توضيح ذلك في خانة تفاصيل االنتهاك
.تقرر إخالء السبيل، ال يعتبر هناك أية انتهاكات

في حالة الطفل المحبوس، سيتم اعتبار االنتهاكات المرتبطـة بـإجراءات جنائيـة مثـل حكـم قضـائي أو       
يل حالــة قـرار تجديــد حـبس بكــون عمــره ا¤صـلي كطفــل أثنـاء ارتكــاب واقعــة االتهـام بينمــا يـتم تســج      

االنتهــاك بتــاريخ اليــوم، أمــا االنتهاكــات كفعــل مباشــر داخــل أمــاكن االحتجــاز يــتم اعتبــار العمــر الجــاري  
للطفل آنذاك وليس عمره أثناء ارتكاب واقعة االتهام

، ووجـود عـدة قـرارات أو إجـراءات متعاقبـة فـي       "قرار إداري تعسفي داخل مكان احتجاز"في حالة انتهاك 
وجـود  (م فصلهم عن بعضهم باعتبارهم حاالت انتهـاك جديـدة، فـي ظـرفين فقـط      ذات السياق، سيت

حالة منع من تأدية االمتحان فتعتبر انتهاكـا منفصـال، حـدوث نفـس حالـة االنتهـاك بفـارق زمنـي شـهر          
).على ا¤قل

ة ، يتم اعتبار انـه يشـمل جميـع الخسـائر الماديـة والتلفيـات خـالل عمليـ        "اقتحام منزل"في حالة انتهاك 
.االقتحام، لكن يتم إضافة انتهاكات جديدة حال حدوث تضررات شخصية مباشرة

ا¿جراءات الجنائية القديمة غير محددة التواريخ وغير محددة التفاصـيل ال يـتم إدراجهـا كحـاالت انتهـاك      
.جديدة، مع إيداعها مؤقتا في خانة مالحظات لالنتهاك الجاري

دة بيانات االنتهاكات والتى يتم فيها تسجيل أي نصوص أصـلية  في قاع" نص الشهادة"تم إضافة خانة 
لشهادات ضحايا أو ذويهم إن كانت متاحة عبـر أي مصـادر أخـرى بـدون تحريـف أو إضـافات، وهـو مهمـة         

.تلقائية على الباحث الراصد جنبا إلى جنب مع الباحث الموثق

لفــة ا¿جــراءات الجنائيــة؛ لكثرتهــا  ســيتم مؤقتــا اســتبعاد أي انتهاكــات اعتياديــة يوميــة مرتبطــة بمخا  
.وصعوبة التوصل إليها وحصرها

في حالة وقف سير الدعوى لنظر طلب رد هيئـة المحكمـة أو ¤ي إجـراءات قضـائية أخـرى، سـيتم اعتبـار        
، وأي تأجيالت الحقـة لتلـك الطلبـات ا¿داريـة ال يـتم اعتبارهـا انتهاكـات        "قرار استمرار حبس"ذلك انتهاك 

.الليتها عن نظر حبس المتهمينجديدة الستق
، وتـاريخ  "قـبض وتحريـر محضـر   "أي حالة عرض علـى النيابـة لطفـل سـيتم اعتبارهـا تلقائيـا حالـة انتهـاك         

االنتهاك افتراضيا هو تاريخ العرض على النيابة أو تاريخ البيان الصادر من المركز بخصوص الطفـل، وذلـك   
.بغض النظر عن قرار النيابة

يــوم بعــد اختفائــه لمــدة، يعتبــر هــذا ثالثــة انتهاكــات   فــي حالــة ظهــور طفــل داخــل نيابــة وحبســه  
: منفصلة

قبض وتحرير محضـربتاريخ العـرض علـى النيابـة أو البيـان      -اختفاء قسري بتاريخ الضبط السابق، 
.العرض على النيابة أو البيانقرار استمرار حبس بتاريخ-الصادر من المركز،

لقضـية بهـا عـدد مـن ا¤طفـال المحبوسـين، سـيتم اعتبـار ذلـك          " قـرار اسـتمرار حـبس   "في حالة انتهـاك  
.انتهاكا منفصال لكل طفل محبوس على حدة

، يتم اعتبار انـه يشـمل جميـع الخسـائر الماديـة والتلفيـات خـالل عمليـة         "اقتحام منزل"في حالة انتهاك 
.لكن حالة حدوث تضررات شخصية مباشرة يتم إضافتها كانتهاكات جديدةاالقتحام،

إال (في حالة حدوث انتهاك لطالب غير محدد عمره وال المرحلة التعليمية، ال يـتم افتراضـه كونـه طفـل     
.ويتم استبعاد من الرصد) في حالة طالب الثانوي فقط
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تقرير انتهاكات شهر فبراير - تقرير رصدي 

ظُروفُ وَاقِعَةِ االنتِهَاكِ

والزمانية وا جرائية لواقعة االنتهاك، وقد تحتوى الواقعة الواحدة على عدة هي الظروف المكانية
انتهاكاتٍ، وال عالقة لذلك بأية إجراءاتٍ أو أفعال سابقة أو تاليه، واحتماالتها كما يلى

تشمَلُ أية حالة انتهاكٍ في كمين أمني أو في الشَّـارِعِ دُونَ وجـودِ فعاليـة احتجاجيـة     : كمينٌ ميدانيٌ
أو ) لـيس داخلهـا  (على سبيل المثال، وتشملُ أيضًا حاالت الضبط أو االنتهاك بمحيط منشأة تعليميـة  

.أثناءَ ركوب دراجة أو سيارةٍ
تشملُ أي حالة انتهـاك أثنـاء اقتحـام المنـزلِ، وهـو وضـعٌ افتراضـيّ فـي حالـةِ          : اقتحامُ منشأةٍ خاصةٍ

أو عِند حدُوثِ حملةٍ " اختفاء قسري"أو حالة انتهاك ما بعد  عام " قبض وتحرير محضر" انتهاكِ 
.أمنيةٍ مُكثَّفةٍ

.تشملُ االنتهاكات داخل أماكن االحتجاز أو حاالت الضبط أثناءَ زيارة مُحْتَجَزٍ: داخلُ مقرِّ االحتِجَازِ
ايا وإصـدار  تشملُ جميع جلسات التحقيق والتجديد واالستئناف ونظر القضـ : داخلُ مُؤَسَّسَةٍ قَضَائِيّةٍ

.بالنيابة والمحكمةا¿حكَام وأي إجراءاتٍ جنائية متصلة 
في حاالت التصفية الجسدية أو أى انتهاكـاتٍ مرتبطـة بعمليـات للجـيش أو     : عمَليَّاتٌ لقوّاتٍ نِظَاميّة

.لفرق بالداخلية مُسْتَهْدَفْ بها أفراد بعينهم سواء داخل المنزل أو خارجه

:يرية بشأن ظروف واقعة االنتهاكمالحظات مفاهيمية ومعاي

عنـد القـبض علـى طفـل فـي الشـارع واتهامـه بالتظـاهر، سـيتم          " قبض وتحرير محضر"في حالة انتهاك 
".ظروف واقعة االنتهاك"في خانة " فعالية احتجاج ميداني"وليس " كمين ميداني"تسجيلها مؤقتا 
فـى مكـان معـين وكـان مكـان واقعـة       ، عنـد القـبض علـى طفـل     "قبض وتحرير محضر"في حالة انتهاك 

".ظروف واقعة االنتهاك"في خانة " اقتحام منشأة خاصة"االتهام في مكان آخر، سيتم تسجيل 
، عند القبض على طفل وإخفاءه من مكان معـين ثـم ظهـر فـي     "قبض وتحرير محضر"في حالة انتهاك 

".اقعة االنتهاكظروف و"في خانة " داخل مؤسسة قضائية"النيابة الحقا، سيتم تسجيل 
ظـروف واقعـة   "فـي خانـة   " داخـل منشـأة قضـائية   "، سيتم تسجيل "قرار استمرار حبس"في حالة انتهاك 

".االنتهاك
فـي  " اقتحـام منشـأة خاصـة   "، سيتم تسجيل "اختفاء القسري"أو " انتهاك تصفية الجسدية"في حالة أي 

".ظروف واقعة االنتهاك"خانة 

في نظام قاعدة بيانات االنتهاكات توضيحات بشأن خانات رئيسية

المتغيرات المرتبطة بكل حالة انتهاك على حدة

نوع االنتهاك

مكان االنتهاك

يوم وتاريخ االنتهاك

المعتدي
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واقعة االنتهاك

تاريخ االنتهاك

تم تقسيم االنتهاكات حسب النطاق الزمني للحالة، كما يلي

االسـبوع الثـاني مـن    تم تقسيم الشهر إلى أربعـة اسـابيع ، االسـبوع االول مـن ينـاير      : أُسبوع االنتهاك
االسبوع الرابع من ينايراالسبوع الثالث من يناير يناير

:مكان االنتهاك

تم تقسيم مكان االنتهاك كما يلي

المكـان الـذى تـم فيـه االنتهـاك مـع ذكـر المحافظـة التـابع لهـا مكـان االنتهـاك             : محافظة االنتهاك
وليس محل إقامة الطفل

تــم تقســيم المحافظــات حســب االقلــيم الــذى تقــع فيــه، محافظــات مركزيــه،  : ا�قلــيم الجغرافــي
قليم مدن القناة،إقليم الصعيد، غير محدد مكان االنتهاكمحافظات حدودية، إقليم الدلتا، إ

:بيانات االنتهاك

تم تقسيم بيانات االنتهاك كما يلي

نوع االنتهاك

)ذكر تفصيلي §حداث االنتهاك(تفاصيل االنتهاك 

تاليةمكان توثيق حالة االنتهاك لحظيا وليس له عالقة بأية إجراءات أو أفعال سابقة أو : ظروف االنتهاك

:بيانات الضحية

تم تقسيم بيانات الضحية كما يلي

االسم الرباعي أو الثالثي للضحية: االسم

مع مراعة أن هناك أعمار مجهولة وغير محددة: السن

-سـنه،من  -سـنوات،من  رضيع،أقل مـن  :تم تقسيم المرحله العمريه إلى: المرحله العمريه
سنه،غير معلوم

ــة  ــة ا�قام ــة        : محافظ ــة المؤقت ــل ا�قام ــيس مح ــه، ول ــل أو أهل ــد الطف ــلي لمول ــد ا§ص ــب البل حس
المالحظاتبالعاصمة أو المدينة، مع كتابتها في هامش خانة

ا بعد محافظة ا�قامة للضحيةتشمل تفاصيل داخلية لم: مكان ا�قامة
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بيانات المعتدي

تم تقسيمها كما يلي،قوات الجيش المصري، وزارة الداخليه،جهه :جهة المعتدي
قضائية،جماعات مسلحة

: بيانات قانونية واجرائية

سواء كان محبوسا أو هي كافة أرقام المحاضر أو القضايا المتهم فيها الضحية : رقم قضية متهم فيه
بحيث يتم تسجيل جميع ا�رقام الشرطية والقضائية للمحضر والقضية المتهم فيها . مطلوبا للضبط 

إلقاء قبض، قرار ) الطفل، وتسجيلها كما هي كاملة كل مرة مع كل انتهاك كإجراء جنائي جديد متصل 
استمرار حبس، حكم قضائي

:االتهامات

االتهامات الموجهة إلى الضحية سواء كان محبوسا أو مطلوبا ضبطههي كافة 

هي كافة أرقام البالغات أو المحاضر أو التظلمات وخالفه التي :بالغ أو محضر عن االنتهاك نفسه
تتقدم بها هيئة الدفاع عن المتهم ل»بالغ عن االنتهاك الذي تعرض إليه

النص الموثق للحالة

تشمل نص حالة االنتهاك كما وَرَدَ حسب الشهادات أو البيان الرسمي أو رواية الضحية مما توفر من 
معلومات

مالحظات

تشمل جميع المالحظات اµضافيه المرتبطة بحالة االنتهاك غير المعلومات المذكورة سلفا

درجة التوثيق

وتوثيق المعلومات،وتتضمن نوعينتشمل درجة التحقق ورصد 

.توثيق كلي في حالة التواصل المباشر مع الحالة أو ذويها أو محاميها- 
توثيق جزئي فى حالة أى مصدر آخر غير المذكور فى التوثيق الكلى-

روابط مصادر

المصدر رسمي أو تشمل كل روابط المصادر التي تمت االستعانة بها في بناء قاعدة البيانات، حسب نوع 
حقوقي أو مصادر أخرى
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تقرير انتهاكات شهر فبراير - تقرير رصدي 

:مالحظات بشأن حاالت خاصة في قاعدة بيانات االنتهاكات

في حالة صدور قرار إخالء سبيل أو عفو أو براءة أو إتمام مدة العقوبة ولم يتم تنفيذه لمدة تتجاوز 
".تاريخ االنتهاك"ساعة، سيتم تسجيل تاريخ القرار نفسه في خانة 

ائي ضد طفل سيتم تسجيله مع الفصل بين العقوبات المختلفة في منطوق الحكم، فإن أي حكم قض
تضمن منطوق الحكم عقوبة الحبس، والسجن،ومراقبة شرطية ،وغرامة مالية ،سيتم اعتبار كل عقوبة 

وفي تلك الحاالت سيتم إضافة . وسيكون تاريخ االنتهاك هو نفس تاريخ النطق بالحكم. كانتهاك منفصل
.وسيكون تاريخه هو تاريخ القبض على الطفل" قبض وتحرير محضر"اك جديد وهو انته

في " غير معلوم"حالة وجود انتهاك ضد طفل مجهول الهوية، يتم تسجيله وفقا للمعايير مع كتابة 
"االسم"خانة 

، عند القبض على طفل من مكان معين وكان مكان واقعة "قبض وتحرير محضر"في حالة انتهاك -
"مكان االنتهاك"االتهام في مكان آخر، سيتم تسجيل مكان القبض في خانة 

، عند القبض على طفل وإخفاءه من مكان معين ثم ظهر في "قبض وتحرير محضر"في حالة انتهاك -
"مكان االنتهاك"النيابة الحقا، سيتم تسجيل مكان النيابة في خانة 

مكان "الحبس أو اµجراءات أو ا´حكام القضائية، سيتم تسجيل في حالة أي انتهاكات من قرارات استمرار -
"مكان االنتهاك"في خانة " المحكمة أو النيابة

التوصل لنفس االنتهاك من مصدرين مختلفين، سيتم تسجيل كل منهم في خانة روابط، وسيتم إدراج 
وفي حالة عدم التوصل إلى تقييم النص الموثق ا´كثر حداثة أو ا´كثر دقة، مع تحديث البيانات ا´كثر دقة،

".مالحظات الباحث"للمعلومات يتم كتابة ذلك في خانة 

:نظام الفرضيات@ 

بتاريخ واقعة اµصابة، " قتل خارج إطار القانون"حاالت اµصابة التي أدت إلى الوفاة، سيتم تسجيلها كحالة -
.ة وتدهورت إلى الوفاةإلى أنها كانت إصاب" تفاصيل االنتهاك"مع اµشارة في خانة 

" قتل خارج إطار القانون"حاالت القتل واµصابات خالل عمليات القصف الجوي سيتم تسجيلها كحاالت -
".ظروف واقعة االنتهاك"، وسيكون المتغير هنا في خانة "تعد بالضرب أو إحداث إصابة"و

ل به طفل واحد على ا´قل مع وجود ، يتم اعتبارها عند اقتحام منز"اقتحام منشأة خاصة"حالة انتهاك -
بالغين أو عدم وجودهم مع شرط تعرض ا´طفال النتهاك مباشر خاللها، بينما ال يدخل ضمن إطار الرصد 

والتوثيق خالف ذلك

احتجاز "في حالة اقتحام المنزل والقبض على البالغين وأطفالهم، يتم اعتبارها افتراضيا كحالة انتهاك -
".غير قانوني

تم وضع فرضية أي طالب ثانوي في مختلف أنواع التعليم كأطفال ضمن إطار الرصد والتوثيق، إلى أن سي-
.يثبت العكس
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تقرير انتهاكات شهر فبراير - تقرير رصدي 

سيتم وضع فرضية أي طالب غير محدد مرحلته الدراسية ال يدخل ضمن إطار الرصد والتوثيق، إلى أن -
.يتبين عمره أو مرحلته الدراسية

" امتناع عن ا�فعال"يقها هي أفعال أو إجراءات أو قرارات، وليس االنتهاكات التي نقوم برصدها وتوث-
لصعوبة تقديرها ورصدها، مثل حالة عدم قيام النائب العام با¢فراج الصحي عن طفل مريض محبوس ال 

.تدخل في قاعدة البيانات

معتدي في حالة حدوث قصف جوي في سيناء بدون تحديد جهة القصف، سيتم اعتبار فرضية أن جهة ال-
".الجيش"هي 

.وليس القاهرة" غير معلوم"هي " محافظة الواقعة"الفرضية ا�ساسية في خانة -

، إلى أن تتوفر أدلة على "قبض وتحرير محضر"سيتم اعتبار أي خبر منشور عن حالة اختفاء قسري كأنه -
.ساعةحدوث اختفاء بالفعل أو مرور وقت زمني على تاريخ القبض يتخطي 

حالة قرار قاضي الموضوع بتأجيل القضية، سيتم افتراض كون القرار مصحوبا بنفس الوضع السابق في 
).محبوسين أو مخلى سبيلهم(للمتهمين فيها 

.في حالة حدوث انتهاك خالل قذيفة بدون تحديد جهة المعتدي، ستكون الفرضية هي قوات الجيش

.حترازية انتهاك حتي مع تخفيض مدة التدابيرسيتم اعتبار إخالء السبيل مع اتخاذ التدابير ا¢

:منهجية جمع المعلومات والمصادر

:مصادر المعلومات

.بالغ مباشر �حد أفراد الفريق/ التواصل المباشر

.فريق الدعم القانوني

.ا�رشيف الصحفي والبيانات الرسمية عبر محركات البحث

.منظمات وحمالت ومبادرات حقوقية متنوعة

.حقوقيوننشطاء 

.مصادر قضائية ومحامون حقوقيون

.منصات صحفية إلكترونية ومبادرات إعالمية شعبية محلية في شتى المحافظات

.التوثيق والتواصل المباشر مع الشهود، والضحايا، وذويهم ،ومحاميهم لسؤالهم عن كل ما سبق

.الملحقة لكل عنصرمصادر المعلومات موضحة تفصيليا وبشفافية كاملة في قاعدة البيانات 

.تمت مراعاة مبدأي احترام الخصوصية وعدم جلب الضرر في البيانات المنشورة داخل قاعدة البيانات
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التوثيق:

تم تقسيم حاالت االنتهاك حسب درجة التوثيق إلى

في حالة التواصل المباشر مع الشهود أو الضحايا أو ذويهم أو محاميهم أو كان مصدر : توثيق كلي
المعلومات فريق الدعم القانوني

بخالف ما سبق: توثيق جزئي

عوامل تقييم المعلومات خالل التواصل مع الضحايا أو ذويهم أو الشهود

حسب نوع الواقعة ومكانها وزمانها

حسب العناصر المتداخلة في الواقعة

حسب كم التفاصيل المتوفرة للمصدر

لمعلومات المصدر مع الحقيقةحسب تطابق التفاصيل ا¡طارية 

حسب كم التضارب وا¥خطاء بين التفاصيل الداخلية لمعلومات المصدر

حسب منطقية ومنهجية التفاصيل الداخلية لمعلومات المصدر

.حسب تقادم المعلومات

:إشكاليات في الرصد و التوثيق و قاعدة البيانات

.صعوبة الوصول لمكان الواقعة

.المعلوماتعدم توفر 

.التناقضات والمبالغات والتضليل في المعلومات

.المخاطر ا¥منية

.عدم الوعي المجتمعي أو الفئوي بأهمية وجدوى الرصد والتوثيق

.عدم قدرة مصدر المعلومة على التعبير وإيصال المعلومات بسهولة

.الجانب ا¡نساني في التعامل مع العناصر البشرية للواقعة

.الخصوصية وعدم جلب الضررالحفاظ على

إشكالية إحصائية في آلية االعتبار وعد حاالت االنتهاك الجماعي جنباً إلى جنب مع االنتهاك الفردي مع 
.مراعاة حجم التضرر من كل منها
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:معايير نشر قاعدة البيانات ورخصة النشر

..قاعدة البيانات بالكامل منشورة برخصة قواعد البيانات المفتوحة 

تمت مراعاة مبدأيّ عدم انتهاك الخصوصية، وعدم جلب الضرر، وفى حالة أى انتهاك يتم التوصـل إليـه مـن    
.خالل وسائل ا�عالم تكون جهة النشر هى المسؤلة عن مدى مهنية ما هو منشور عبر وسيلتها ا�عالمية

ــنفس    ــات ب ــات الوصــفية مــن أجــل المراجعــات والتــدقيق، مــع إدراج المعــادالت     تــم نشــر قاعــدة البيان البيان
.ا�حصائية جميعها كمزيد من الشفافية والتعلم

تمت مراعـاة الشـفافية والدقـة وا�لتـزام الكامـل بتحديـد المنهجيـة وذكـر المصـادر لكـل معلومـة بشـكل             
.تفصيلي

ل التواصل وهويـات الشـهود وذوي الضـحية    تم حذف عديد من عناوين دقيقة لمحل إقامة أشخاص ووسائ
وا´فراد المُوثقون لعدد من الحاالت ضمن متن هذا التقرير، وذلك احتراما لخصوصيتهم وعدم تمييز هؤالء 
ا´شــخاص فــي محــيط إقــامتهم أو إقامــة ذويهــم بعالمــات دالليــة مباشــرة مثــل رقــم الشــقة أو المنــزل أو  

.الشارع أو غير ذلك



مركز بالدي للحقوق والحريات(١٥)

تقرير انتهاكات شهر فبراير - تقرير رصدي 

ثاني� : العرض احصائي.

القاهرة
٤٢

االسكندرية
١

الجيزة
٤

الشرقية
٢

البحيرة
٣

الدقهلية
٨

القليوبية
١

اسماعيلية
١٥

شمال سيناء
٣

١

يالحظ ان محافظة " االسماعيلية " تتصدر بعدد االنتهاكات لهذا الشهر حيث يرجع السبب في 
محاكمة خلية "ولع" التي تضم "١٥" طفل, و التي يتم انعقادها في محافظة االسماعيلية, ثم 
يليها محافظة القاهرة في عدد االنتهاكات حيث يرجع للسبب السالف ذكره حول وجود اغلب 

المحاكم في محافظة القاهرة.

توزيع االنتهاكات وفقا لنوع االنتهاك٢

انتهاك وقرار  "قرار استمرار حبس"  حيث جاء بعدد "٥٣"  انتهاك  الشهر  يأتي في صدارة هذا 
صدر بحق االطفال حيث كان اغلبه من المحاكم القضائية, وتم معظمه في االسبوع االول من 

الشهر.

نوع االنتهاكنوع االنتهاكنوع االنتهاكنوع االنتهاك

نوع االنتهاكنوع االنتهاكنوع االنتهاكنوع االنتهاك ٥

٥

٢٣٣

٣٥ ٥٣



مركز بالدي للحقوق والحريات(١٦)

تقرير انتهاكات شهر فبراير - تقرير رصدي 

توزيع االنتهاكات وفقا لظروف واقعة االنتهاك٣

لالسباب  القضائية  المؤسسة  داخل  تمت  التي  لالنتهاكات  الشديد  االرتفاع  فى  السبب  يرجع 
تم  اطفال   "٣" تمثل  انتهاكات   "٦" بعدد  خاصة"  منشأة  "اقتحام  انتهاك  السابقة,ويليها 
غير  "احتجاز  احتجازهم  تم  اطفال   "٣" وتمثل  بعد,  احد  منهم  يظهر  ولم  قسري�  اخفائهم 
في  مدفعية  قذيقة  بفعل  واالصابة  بالضرب  لتعدي  تعرضوا  اطفال   "٣" اخير¿  قانوني",ثم 

"عمليات لقوات نظامية" منهم ٢ مجهولي الهوية,وطفلة واحدة تحت الخمس سنوات.

داخل مقر احتجازكمين ميداني

اقتحام منشأة
خاصة

داخل مؤسسة
قضائية

عمليات لقوات
نظامية

ظرف االنتهاك  ظرف االنتهاك 

ظرف االنتهاك ظرف االنتهاك ظرف االنتهاك 
٦

٥٥

٦٠٣

توزيع االنتهاكات وفقا لجهة المعتدي ٤

يمثل العدد الثاني من االنتهاكات "١١" انتهاك تم ارتكابه بفعل الشرطة المصرية, "٦" اطفال 
 "٣" منهم  يظهر  لم  االن  وحتي  قسري�  اخفائهم  وتم  عليهم  والقبض  منازلهم  اقتحام  تم 

اطفال بعد, ثم "٥" اطفال تم القبض عليهم عشوئي� من الشارع.

مصلحة السجونالشرطة المصرية
جهة المعتدي جهة المعتدي 

١١

الجيش المصري
٣جهة المعتدي 

٠١

جهات قضائية
جهة المعتدي 

٥٥



مركز بالدي للحقوق والحريات(١٧)

تقرير انتهاكات شهر فبراير - تقرير رصدي 

توزيع االنتهاكات وفقا للمرحلة العمرية٥

يأتي متصدر¿ االطفال "بين ١٥-١٨ سنة" بعدد "٥١" طفل, ثم يليها "٢٧" طفل مجهولي المرحلة 
العمرية منهم طفلين تمت اصابتهم في سيناء نتيجة قذيقة مدفعية, ثم اخير¿ طفلة واحدة 

معلومة "اصغر من ٥ سنوات" تمت اصابتها بفعل نفس القذيفة.

غير محدد
٣المرحلة العمرية

اصغر من
 ٥ سنوات

بين
 ١٥-١٨ سنة

المرحلة العمريةالمرحلة العمرية ١١٠١

توزيع االنتهاك وفق� لÇقليم الجغرافي٦

يأتي في صدارة االنتهاكات االسبوع االول من شهر فبراير حيث بلغ عدد االنتهاكات "٣٠" انتهاك 
(القاهرة-االسكندرية-الجيزة) نطر¿ لوجود  المركزية  المحافظات  انتهاكات  في   "  ١٥" , منهم 
اغلب المحاكم القضائية في محافظة القاهرة, و "١٥" انتهاك بأقليم الدلتا, ثم يليه االسبوع 
الثالث والرابع بنفس عدد االنتهاكات حيث بلغ "١٧" انتهاك في كل اسبوع  تتزايد بشكل اساسي 
انتهاك كان معظمه  الثاني برقم قريب وهو "١٥"  في المحافطات المركزية, ثم يليه االسبوع 

في اقليم الدلتا.

اقليم مدن 
القناة

محافظات 
حدودية

محافظات 
مركزية 

اقليم الدلتا 

اقليم االنتهاك اقليم االنتهاك

اقليم االنتهاكاقليم االنتهاك

١٥٣

٤٧١٤
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تقرير انتهاكات شهر فبراير - تقرير رصدي 

ثالث� : العرض اÊرشيفي
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تقرير انتهاكات شهر فبراير - تقرير رصدي 


