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 المجلس القومى لحقوق اإلنسان                                                           

 

 ملخص تقرير لجنه تقصى الحقائق حول أحداث فض إعتصام رابعة العدوية 

 هصاحبت االعتصام وعملية فضاإلنتهاكات المرتكبة التى  -أوال 

 

 اإلنتهاكات التى ارتكبت أثناء فض اإلعتصام :  -1

 

 القتل خارج إطار القانون 1-1

ة بعض المواطنين الذين تواجدوا ألسباب دت بحيادات ،وقوع بعض الجرائم  التى  أووثق التقرير وكذا الشها

حاالت القتل ناتجة عن تعذيب او  سبابلعدوية والنهضة ، وغالبا ما كانت أاعتصامى رابعة اب مختلفة

ين من التعذيب داخل االعتصام ،  حيث وردت الى مصلحة يشهادات الناج عززه ت ستعمال القسوة وهو ماإ

 6الطب الشرعى المصرى فى تواريخ متفرقة سابقة على تاريخ فض االعتصام عدد من الجثاميين وصل لعدد

وثالثة حاالت فى ة االورمان داخل اعتصام النهضة ، حديقوية وحالتين بحاالت بمحيط اعتصام رابعة العد

جميعها تعزى سبب الوفاة الى تعرض  حالة 11لقتل جمالى حاالت ا، ليكون إمقلب قمامة بمنطقة العمرانية 

مر الذى يعد انتهاكا بحسب تقرير مصلحة الطب الشرعىى، وهو األ الضحايا الى تعذيب شديد أودى بحياتهم

 قوق المدنية والسياسية ، والذى ينص صراحةلحياة ، المحمى بموجب العهد الدولى للحصارخا للحق فى ا

حكام قانون العقوبات كذا اعتبار ذلك فعال مجرما بموجب أيحرم من حياته تعسفيا، و على حق االنسان فى اال

 المصرى .
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 التعذيب واستعمال القسوة 1-2

وفقاُ لشهادات اطلعت اللجنة عليها ، تعرض بعض المواطنين الذى تواجدوا داخل أو بمحيط اعتصام  

رابعة العداوية ألسباب مختلفة ، لحاالت تعذيب واستعمال قسوة من  قبل المجموعات التى كانت تتولى 

صام يعتقد بأنه تأمين االعتصام ، حيث كان يتم اقتياد الضحايا الى أماكن غير معلومة داخل االعت

خصصت لذلك ،يتم بداخلها التحقيق مع الضحية للشك فى عالقتها بأجهزة األمن أو كونها مدفوعة من 

قبلها ، وقد تعرض الضحايا للضرب المبرح بوسائط مختلفة خلفت آثار تعذيب أثبتت فى بعض المحاضر 

ق فى السالمة الجسدية وحق االنسان الرسمية المحررة للناجيين ، وهو األمر الذى يعد انتهاكا صارخا للح

فى عدم التعرض للتعذيب أو استعمال القسوة وفقا الحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ووفقا  

ألحكام االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ، فى حين أن تلك االفعال ال تمثل تعذيبا وفقا الحكام القانون 

لموظفيين المكلفين بالخدمة العامة ، وينظر اليها بإعتبارها جرائم المصرى ألنها صدرت من غير ا

ضرب أو استعمال القسوة . وهو مايدعو المشرع المصرى الى ضرورة مراجعة النصوص العقابية 

 المتعلقة بتعريف التعذيب وفقا لالتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

 

 االحتجاز القسرى والقبض غير القانونى : 1-3

ديد من المواطنين لحاالت القبض من قبل ادارة االعتصام ، سواء السباب التحقيق من قبل تعرض الع

مجموعات تأمين االعتصام على النحو سالف الذكر ، أو ضد بعض االشخاص الذين كانوا يقدمون 

خدمات لالعتصام أو قيامهم بأعمال معيشية معينة أجبروا على تسليم هوياتهم الشخصية لشل قدرتهم 

التحرك اال بمعرفة مجموعات تأمين االعتصام، وهو ما يمثل احتجازا تعسفيا مخالفا للقانون، ال  على

يجب أن تمارسه اال السلطات العامة وفقا لقانون يمنحها ذلك االختصاص، وهى جميعا أعماال تمثل 

ك، وكذا اعتداء على حق االنسان فى اال يقبض عليه أحد اال بقانون ومن قبل سلطات مخول لها ذل

تمثل اعتداء على الحق فى الحرية والتنقل ، وهو مايمثل انتهاكا الحكام العهد الدولى للحقوق المدنية 

 والسياسية وكذا أحكام القانون المصرى .

 

  عات السياسية:افى الصراستغالل األطفال  1-4

بأن قاموا  ،معارضيهممع األطفال في الصراع السياسي  جماعة االخوان المسلمين ومؤيديها تماستخد

من مجموعة  مسيرات نموذجية مكونه بتنظيمفقاموا ال داخل اعتصام رابعة العداوية، بالحشد الجبرى لالطف
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"أطفال ضد االنقالب" وشارك فيها عدد طفال تابعة لهم تحمل الفتات ااستقدموا من دور رعاية من األطفال 

، رافعين ) شعار يرمز الى الموت( يرتدون األكفان البيضاءمن األطفال ال تتعدى أعمارهم العاشرة وهم 

والتى  صريحا الحكام االتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل، اانتهاكيعد الفتات "شهيد تحت الطلب"، وهو ما 

و عسكرية، كما انها استغاللهم فى أية صراعات سياسية أتحظر وبشكل مطلق استخدام االطفال او 

خاصة  المصرى،  لقانونا ، وهو ما يخالفعمال تتنافى مع طبيعتهم وادراكهمفى أ فالتحظراستخدام االط

من قانون االتجار  66من قانون الطفل التي تمنع استغالل األطفال بأي صورة، والمادة  191نص المادة 

مالة أطراف ، وتلقينهم خطابًا سياسي ًا بهدف است التي تحظر االستغالل السياسي لألطفال 1212البشر لعام 

  .أخرى

 

 

 :عتصامالحمل المدنيين للسالح داخل ا  1-5

ل وبعض الشهادات ، أن اعداد من األسلحة شوهدت داخعبر تقارير منظمات مصرية  اللجنةوثقت  

نه يشكل تهديدا اال أينفى عن االعتصام صفة السلمية، مر فضال عن كونه فعال مجرما وهو أ االعتصام،

سلحة وذخائر داخل االعتصام ، ويمثل ميين الذين لم يتصل علمهم بوجود أالمعتصمين السلخطيرا الرواح 

ية ، الذى من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياس 11ة لحق التجمع السلمى المحمى بموجب الماد اانتهاك

 ع السياسى.بغض النظرعن تكييف طبيعة الصراين يلمدناسط تجمعات وحملها  ويحظر استخدام االسلحة أ

 

 التحريض على العنف والحض على الكراهية .    1-6

وثقت اللجنة عبر مشاهداتها للعاديد من المقاطع الفيلمية المصورة، لبعض المتحدثين عبر منصة االعتصام 

تضمنت كلماتهم العديد من العبارات التى تحرض على العنف والقتال واالستشهاد ، كما تضمنت بعض تلك 

االستعراضات شبة العسكرية التى كان يمارسها بعض العناصر داخل االعتصام ، باالضافة لتناول المقاطع 

العديد من الكلمات خطاب يدعو للتمييز على أساس الدين وإهانة بعض الرموز الدينية االسالمية والمسيحية. 

خطاب الذى يحرض بما يمكن وصفه بالحض على الكراهية. وعلى المقابل رصدت اللجنة ممارسة ذات ال

على العنف والكراهية  ضد المعتصمين دون تمييز عبر بعض القنوات الفضائية وبعض وسائل االعالم، 

وهى أعمال تمثل انتهاكاً ألحكام العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية واالتفاقيات الدولية المناهضة لكافة 

 أشكال التمييز .
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 اإلعتصام : اإلنتهاكات التى تمت أثناء فض -2

 

 :  لمغادرة اإلعتصام يةعدم امهال المعتصمين السلميين فرصة كاف 2-1

جالء الى المعتصمين باإل من نداءً ن وجهت قوات األأتمام الساعة السابعة صباحا بعد  ت عملية الفض فىأبد

السلميين وقتا اال انها لم تمهل المعتصمين ، من لهمآوحددت لهم شارع النصر كممر  ،من مكان االعتصام

ن أمر تعقيدا ومما زاد األ ،فقط  دقيقة 12حيث استمر االنذار لمدة ، حداث عن مكان األ جالء بعيداً كافيا لإل

مامية لتواجد موضع تماس مع الخطوط األ على من كانت قد استعدت فعليا لفض االعتصام وكانتقوات األ

خروج العديد من إمكانية  دون  تحال والقواتين يسفر عن وقوع اشتباكات بين المعتصمأمما  ،المعتصمين

ن يتم أحرى وكان من األ، منةآسلمية من الوصول الى ذلك بطريقة المعتصمين الراغبين فى المغادرة ال

لميين من الخروج بوقت زمنى كاف لتمكين المعتصمين الس قبل البدء فى تنفيذه االعالن عن عملية الفض

خاصة وأن أعداد المعتصميين كان كثيرا وأن عملية الفض تمت   ،لتو القأ صابةمن دون التعرض الى اإلاآل

فى وقت مبكر، وال يقدح فى ذلك أن قوات األمن قد تعرضت الستفزار من قبل المعتصمين النها مطالبة 

بضبط النفس، وهى صاحبة قرار الفض وكان لزوماً عليها ان يكون هناك وقتاً  كافياً  ومناسبا بين بدء النداء 

 وبين بدء عمليات الفض. باالخالء

 

 :من قبل العناصر المسلحة ن كدروع بشريةياستخدام المدني   1-1

يضا ما اطلعت عليه من مقاطع الكترونية مصورة على وجود أاللجنة وكدت العديد من الشهادات التى وثقتها أ

دلة  أى ذات السياق شهادات واطلعت على يضا فأنها وثقت أكما ،داخل االعتصام  ةالمسلح العناصر العديد من

واتخذوا مواضعا الطالق  يذ قرار فض االعتصام،فالمكلفة بتنمن استخدام تلك االسلحة ضد قوات األ تؤكد

، وهى منلنيران قوات األ مباشراً  ن صنعوا منهم دروعا بشرية وهدفاً أب، النيران من بين المعتصمين السلميين

روجاً على أحكام القانون المصرى فيما يتعلق بمقاومة السلطات، اال أنها تمثل أفعال فضال عن أنها تمثل خ

 ايضا فيما يتعلق باستخدام االسلحة من وسط المدنيين انتهاكاً صارخاً الحكام القانون الدولى لحقوق االنسان.

 : منمين الممر اآلأتعدم دراسة وكفاية العدم  2-3

قصى من عدد المصابين والقتلى مع احتمالية ألالسلميين الى التقليل امن للمعتصمين آيجاد ممر إتقوم فكرة 

من الذى حددته وزارة والجدير بالذكر ان الممر اآل، بعض المعتصمينقبل من  للسلطات وجود مقاومة

قد وقعت به العديد من االشتباكات التى استمرت لساعات  (طريق النصر)وهو فى خطة االخالء الداخلية 
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 ، كما أن توافد المؤيدين لالعتصام من محاور عديدة منها الممر اآلمن، قد حال دونيوم الفضطويلة فى 

وعلى الرغم من وجود ، من لهم من داخل االعتصامآيجاد مخرج إالمعتصمين السلميين من  معظم  تمكن 

بعد الساعة  خرى تمكن المعتصمين من الخروج منها تمثلت فى شارع الطيران فى اتجاه صالح سالمأمخارج 

، اال أن إخفاق قوات األمن فى تأمين الممر نور المفتى منذ الساعة الخامسة مساءأو، الحادية عشر صباحا

اآلمن المعلن عنه، قد أربك المعتصمين وجعلهم فى مرمى تبادل إطالق النيران بين العناصر المسلحة وقوات 

ية وقوع اشتباكات لاحتمن تدرس ابتداء اأ همنآارج بوزارة الداخلية وهى تحدد مخجدر كان من األو األمن، ،

منها على نحو مالئم وذلك لتقليل الخسائر فى ؤن تعلن عنها بشكل واضح وتأن توفر مخارج بديلة وأو،فيه 

 .االرواح الى الحدود القصوى 

 

 ةيمقاومة السلطات وانعدام التناسب 2-4

وسياق االحداث إبان عملية  المتخذة من قبل السلطات،وكذا االجراءات  ،اللجنةالشهادات التى وثقتها  دلت

العناصر من وعلى نطاق واسع وكثيف بين قوات األقعت ون االشتباكات المسلحة قد فض االعتصام، أ

ها تجاه القوات المكلفة بتنفيذ سلحتبادرت باطالق النيران من خالل أ ن تلك االخيرة قدالمسلحة باالعتصام، وأ

رير مصلحة الطب الشرعى فيما يخص أسباب الوفاة عبر للميدان وفض االعتصام. كما دلت تقامر االخالء أ

قوات ن أالى  عداد القتلى الناتجة عن تلك االشتباكات،، وكذا أسلحة المستخدمة والمسببة للوفاةتحديد أنواع األ

عمليات مقاومة لها من قبل  توافرت لها حالة الضرورة فى استخدام القوة المسلحة نظرا الندالعوإن من األ

تناسبا نوعيا من حيث طبيعة االسلحة واالعيرة النارية المستخدمة )يراجع  وحافظت علىمسلحة،  العناصر

 قد اخفقت فى الحفاظ على ضبط النفس فى  هانعى حول االعيرة النارية المستخدمة(، اال أتقرير الطب الشر

يتناسب والهدف من  ة اطالق النيران تجاه مصادرها بشكل الكثاف بعض األحيان أخلت بالتناسبية من حيث 

وهو اسكات مصادر اطالق النيران تجاه الشرطة )يراجع تقرير ، المهمة الداعية الستخدام االسلحة النارية

قواعد وسلوك الموظفين الطب الشرعى بشأن اعداد القتلى من الجانبين(، وهو االمر الذى يعد انتهاكا لمدونة 

نفاذ القانون  على  إقواعد سلوك الموظفين المكلفين ب تنص المادة الثالثة من مدونةنفاذ القانون، حيث ن بإالمكلفي

نه ال يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة، إال فى حالة الضرورة القصوى وفى الحدود أ

فقرة األولى منه إلى بيان المقصود باستخدام الالزمة ألداء واجبهم. ويتعرض التعليق على هذه المادة فى ال

 جل منع وقوع الجرائم أو تنفيذاً أالضرورة، من  فى حالةون استثنائيا القوة وتفسيره، على انه أمر يجب أن يك

ن أرة الثانية من التعليق على العتقال قانونى أو المساعدة على ذلك، دون أن يتعدى هذا الحد، وتتطرق الفق

ة يخضع أيضا لمبدأ التناسب مع الهدف المشروع المراد تحقيقه. كما نصت المادة التاسعة من االستخدام للقو



6 
 

قواعد استخدام الشرطة لالسلحة النارية على انه  يتعين على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين عدم استخدام 

يهدد اآلخرين بالموت أو  لدفع خطر محدق ، أوأسلحة نارية ضد األفراد، إال فى حاالت الدفاع عن النفس

بإصابة خطيرة ،  أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تنطوي على تهديد خطير لألرواح،أو للقبض على 

وذلك فقط عندما تكون الوسائل األقل  أو لمنع فراره، شخص يمثل خطرا من هذا القبيل ويقاوم سلطتهم،

حوال،  ال يجوز استخدام األسلحة النارية القاتلة عن خطرا غير كافية لتحقيق هذه األهداف.  وفى جميع األ

 .قصد إال عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية األرواح 

 

 

 حرمان المصابين من الحصول على االسعافات الالزمة 2-5

تحسبا الية  ثالثمائة سيارة اسعاف هيئة االسعاف المصرية اليوم المحدد لفض االعتصام خصصت فى 

، وكذلك تخصيص مائة سيارة  اعتصام رابعة العدويةاشتباكات اثناء فض اصابات او وفيات قد تنجم عن 

وية وكانت ملحقة بمستشفى رابعة العدوية ويتم نقل ابعضها بمحيط رابعة العد اسعاف بشكل احتياطى،

لم تتمكن سيارات ،وادق الى خارجها عاية -- الحاالت غير الحرجة اليها ويتم نقل الحاالت التى تستدعى ر

بسبب اندالع  يوم الفض من الدخول الى داخل االعتصامالتى كانت موجودة خارج االعتصام  االسعاف

ر بالتبعية دخول سيارات االسعاف مر الذى يحظألوهو ا، االشتباكات المسلحة وتبادل اطالق النيران الكثيف

والذى  جة اطالق النيران العشوائى،يقادة سيارات االسعاف حتفه نتحد االشتباكات، وخاصة بعدما لقى أ ثناءأ

بعد انتهاء العمليات المسلحة وسيطرة قوات  اال داخل االعتصام  حال دون تمكن باقى السيارات من النفاذ

 .زمةو تلقى االسعافات الاليد من المصابين من انقاذ حياتهم أاالمن على الميدان، مما تسبب فى حرمان العد

 

 مستخلصات التقرير -ثانيا 

 

جاءت  تنفيذا لقرار النيابة   11/8/3112خالء اعتصام رابعة العدوية فى ا  ن عملية فض و إ .1
ثر أعلى وذلك  العامة المصرية والصادر من نيابة مدينة نصر الواقع بدائرتها ميدان رابعة العدوية،

 شديدة جراء االعتصام الذى استمرتقدم بعض المواطنين المصريين ببالغات بتعرضهم لمعاناة 
يمثل إنتهاكًا لحقوقهم المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية، وخاصة  يوما،  17حوالى 

تردد فضال عن الحق فى السالمة الجسدية والحياة اآلمنة والحق فى السكن والعمل وحرية التنقل، 
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ثر التعذيب أر عن مقتل بعضهم على سفأاحتجاز وتعذيب مواطنين داخل االعتصام  معلومات عن
مورس بحقهم وفقا لتقارير مصلحة الطب الشرعى المصرية فى تاريخ سابق على تاريخ  ذىال

 فض االعتصام . 

 

قد تمت بمعرفة قوات امن تابعة  11/8/3112خالء اعتصام رابعة العدوية فى ا  ن عملية فض و إ .3
 خيرة.ألطار خطة وضعتها اإلوزارة الداخلية المصرية فى 

وسعى الحكومة المصرية ، قد جاءت فى اطار خالء اعتصام رابعة العدويةا  ن عملية فض و إ .2
على جزء من اقليم جمهورية مصر  المصريةالقوانين  واعمال الى تطبيقلفض،المعاصرة لتاريخ ا

 .يوما 14قدرت بـ المعتصميين مهلة للتفاوض مع المعارضين قدرتبعد ان  العربية،

 

ولم  اللجنةاستنتجتها )وزراة  الداخلية المعنية بتنفيذ قرار النيابة العامة المصرية خطة  وضعت .1
خالء الميدان قبل البدء إبضرورة  للمعتصمين اتتحذير إطالق تضمنت  ،(تتمكن من االطالع عليها

ن وسع الطرق المتصلة بالميداأحد وهو أبطريق النصر  همن عرفتآوكذا تحديد ممر  فى العمليات،
عالم المصرية إلدعت الوزارة المذكورة بعض وسائل ا وفى سبيل ذلك وتوستراد.أل فى اتجاه طريق ا

 خالء وفض اعتصام رابعة العدوية.إوبعض منظمات المجتمع المدنى المحلية لمتابعة عملية 

 
 

ان االعتصام بميدان رابعة العدوية الذى دعت له جماعة االخوان المسلمين والقوى السياسية  .5
فى وقت الحق لتاريخ بدء و ، اال انه تصاما سلميا فى اطار نزاع سياسىاع أالموالية لها، قد بد

تحديد الوقت  اللجنةتاريخ الفض )لم تستطع  11/8/3112وقبل  38/4/3112االعتصام فى 
، ن لهاد أنهم تابعومسلحة وافراد مسلحين يعتق عناصرعلى وجه الدقة(، سمحت ادارة االعتصام ل

ل لحرم االعتصام والتمركز فى مناطق عديدة متفرقة ، دون ان تخطر او تعلم او تنبة باقى بالدخو
المعتصمين السلميين الممثلين لالغلبية المشاركة فى االعتصام، وهو االمر الذى نزع صفة 
السلمية عن اعتصام رابعة العدوية، رغم اغلبية المعتصمين السلميين المشاركين به، الذين يعتقد 
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م ايضا يمثلون االغلبية العظمى من ضحايا عملية فض االعتصام نتيجة االشتباكات المسلحة أنه
 واسعة النطاق  التى رصدها التقرير.

 

نداء للمعتصمين عبر  هالتزمت بتوجيقد ان قوات االمن المكلفة بتنفيذ عملية اخالء الميدان،  .4
خالء إاالعتصام ( تطالبهم  بأنه سمع بوضح داخل عمق من  اللجنةمكبرات صوت )تأكدت 
دقيقة فقط   35نها قد سارعت فى بدء تنفيذ االقتحام بعد أال إمن  لهم، آالميدان  ووجود ممر 

يقدح  ولى من اليوم، والأل وهو وقت غير كاف لخروج االف المعتصمين فى الساعات ا من النداء،
فى اسرع  تها فى انهاء العمليةوال رغب فى ذلك تعرض قوات االمن الستفزاز من قبل المعتصمين،

النها أمور متوقع حدوثها وكان يجب مراعاتها فى الخطة ن لالعتصام، يقبل انضمام اخر  وقت،
تسبب فى حالة فزع وارتباك مما تنفيذ خطة الفض ب اً جسيم الً خالإوهو ما يمثل والتعامل معها، 

 المعتصمين. خروج عاقأ
 

االشتباكات كانت تسير فى  إلى أن أشارى لها قد ان سياق عملية الفض فى الساعات االول .7
ابة الساعة الحادية عشر تقريبا، إلى أن حتى قر نطاقها المعتاد والمتكرر فى األحداث السابقة 

ط التابعين لقوات احد الضبأتجاه اطالق النيران بإالعناصر المسلحة وبشكل مفاجىء ب بعض بادرت
خالء الميدان ليسقط قتيال، إبضرورة ومطالبتهم م من كان ممسكا بمكبر صوت للنداء عليهألا

طالق على إلتجاه دار المناسبات حيث مصدر ااطالق النيران بإمن بألثر ذلك ردت قوات اأوعلى 
ثر ذلك اندلعت االشتباكات المسلحة فى محاور عديدة داخل الميدان بين أالضابط  القتيل، وعلى 

 تقريبا. اً دون انقطاع حتى الساعة الواحدة ظهر  من والعناصر المسلحة بشكل مستمرألقوات ا

 

سلحة النارية ألتوافرت لها حالة الضرورة فى استخدام اوان ن قوات االمن المنفذة لعملية االقتحام إ .8
خفقت فى الحفاظ على التناسب أنها أال إ سلحة المستخدمة،األ ى بينوحافظت على التناسب النوع

 .المسلحة العناصرران من قبل على مصادر الني اإلطالقفى كثافة 
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المسلحة داخل االعتصام كانت تتحرك وتطلق النيران من وسط المعتصمين بما يمكن  العناصرن إ .9
من طول فترات ألجعلتهم فى مرمى نيران قوات ا ع بشرية،رو دك المعتصمين استخدامهمب هوصف

المسلحة التابعة  العناصرن كون يوقد عظم من هذا الخطر على المعتصمين السلمي االشتباكات،
 مسلحين .الو تحمل شاره تميزها عن المعتصمين غير أ اً معلوم ياً لالعتصام لم ترتدى ز 

 

، وهو طريق النصروأعلنت عنه للمعتصمين، خروج لمنا لآمن وفق خطتها ممرا  ألقوات ا حددت .11
اكات التى اندلعت فى بسبب االشتب حتى الساعة الثالثة والنصف عصرا، هال انها قد فشلت فى تأمينإ

المسيرات التى جاءت ، بين قوات االمن وبعض منآلمنها الممر او محاور عديدة حول الميدان 
 إلى ن فى الخروجوهو ما حدا بالمعتصمين الراغبي كتوبر،أ 4على كوبرى ألتنضم لالعتصام من 
من قبل  بهم لإلمساك التى تعرض بعضهم فيها  ،منه فى الشوارع الجانبيةآالبحث عن ممرات 
مر الذى استخدمته ألمن، وهو األلقوات ا كونها سكان منطقة رابعة وتسليمهم اللجان الشعبية التى

ادارة االعتصام فى تخويف المعتصمين الراغبين فى الخروج من الميدان لبقائهم دون انصراف حتى 
ولم  .اغبين فى الخروج، وهو ما عظم من حاالت االرتباك والفزع لدى الر  ينفض االعتصام دونهم ال

الساعة الثالثة والنصف حتى السادسة وهو ما نقلته  منال إمن آلتنجح القوات فى تأمين الممر ا
 .على الشاشات التلفزيونية  المصرية  on.tvقناة 

 

دون  ،واندالع االشتباكات المسلحة فى محاور عديدة منه اتساع محيط منطقة رابعة العدوية، حال .11
 أدى لعدممر الذى ألوهو ا حد المسعفين،أة االسعاف، بعد مقتل يئدخول سيارات االسعاف التابعة له

. ولم منقاذ حياتهإل لى المستشفى إو النقل أالزمة لحصول العديد من المصابين على االسعافات ا
خالء فى الساعة إلاو  الفض  تتمكن سيارات االسعاف من الدخول الى الميدان اال بعد انتهاء عملية

 . 11/8/3113السادسة مساء يوم 

 

رابعة العدوية وما شابها من اشتباكات مسلحة بين قوات االمن ميدان عملية فض اعتصام  خلفت .13
 423عدد  ،11/8/3112داخل االعتصام حتى الساعة السابعة مساء يوم المسلحة  العناصرو 
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تم تشريح  ،النحو الوارد بالجداول المرفقة(من رجال الشرطة، )على  8مدنيا و 431قتيل بينهم 
لهم تصاريح دفن بمعرفة مفتش الصحة التابع لوزارة الصحة فقط والباقى صدرت جثة  277

ويعتقد أن معظم الضحايا المدنيين  .ذوى الضحايا وتصريح النيابة العامةالمصرية بناء على طلب 
 االشتباك المسلح.من المعتصمين الذين لم يتمكنوا من الخروج من دائرة 

 

حداث عنف مسلح فى أخالء ميدان رابعة العدوية اندلعت ا  عملية فض و  فى رد فعل مباشر على .12
محافظة احرقت بها العديد من الكنائس والمنشآت العامة وهوجمت فيها بعض أقسام  33حوالى 

حتى مساء يوم  11/8/3112ومراكز الشرطة استمرت لمدة أربعة ايام  من صباح يوم 
من جال الشرطة، )على النحو الوارد  41مدنيا و  433قتيال منهم  484مما خلف  ،17/8/3113

بالجداول المرفقة(  ويعتقد أن معظم الضحايا المدنيين من المواطنين األبرياء الذين تصادف وجودهم 
إبان إطالق النيران العشوائى الذى قامت بها بعض العناصر المسلحة أو االشتباكات مع قوات 

 االمن.

 التوصيات -ثالثا 

 :تىآلنسان باإليوصى المجلس القومى لحقوق اما تقدم  تأسيسا على

إعتصام رابعة العدوية وتلك التى  تزامنت معاألحداث التى كل فى مستقل  قضائى تحقيق فتح .1

فى المحافظات  وإخالئه من قبل قوات االمن، وكذا تلك التى وقعتصاحبت عملية فضه 

اتخاذ اإلجراءات القضائية الواجبة ، وجميعا المسؤلية عنها د، وتحدينتيجة لذلكالمصرية المختلفة 
االنتهاكات المشار إليها  وأالجرائم  أى من تلك بافى ارتك هدون إبطاء تجاه كل من يثبت تورط

وذلك وتقديمه الى محاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العدالة والمنصفة ، في هذا التقرير، 
والجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى  ن عدم إفالت الجناة من العقاب.ماضلكله 

                                                                                  لتقصى الحقائق بقرار من رئيس الجمهورية ولم يعلن عن بدء التحقيق القضائى بعد. 

و الدعوة أمكانية استخدام العنف إعية التى تنهى وبشكل قاطع يالعمل على اتخاذ التدابير التشر  .2
 .أى من الجماعات أو القوى السياسيةى بين أله كوسيلة للتعبير عن الر 
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ر الشرطية لعمليات التدريب والتأهيل خضاع العناصإبطاء فى إضرورة البدء الفورى ودون  .3
على  اوتدريبه المستمر، خاصة فى مجاالت البحث الجنائى ومكافحة الشغب وفض التجمعات
 المعايير الدولية المعنية باستخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بانفاذ القانون.

 
 

 أشكالحث الحكومة المصرية على ضرورة تفعيل االتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة  .4
توافق تعريف التعذيب فى يالمعاملة الالنسانية والمهينة ، واجراء التعديالت التشريعية الالزمة ل

فالت مرتكبيها من إمكافحة تلك الجريمة وعدم الدولية لضمان القانون المصرى مع االتفاقية 
كما يدعو المجلس الى النظر فى تعديل القانون بجعل التشريح اجباريا فى حالة شبهة  العقاب.
 الجناية

 

ضحايا الذين سقطوا نتيجة االشتباكات المسلحة والذين اللى ضرورة تعويض كل إدعوة الحكومة  .5
ترة ، وذلك فى كل األحداث التى وقعت فى الفو الدعوة لهاأعمال عنف ألم يثبت تورطهم فى 

 محل التقرير.

 

عمال العنف والعنف المضاد، ألى ضرورة وقف ونبذ إ الحكومةو دعوة كافة القوى السياسية  .6
 يضمن للجميع حماية حقهم فى الحياة،بما ساسية ألعالء قيم احترام حقوق االنسان وحرياتة اا  و 

 نسان.إلواحترام سيادة القانون وحقوق ا

  

العنف لوقف حمالت الكراهية والتحريض على  والعاجل التدخل الفورى الحكومة المصريةمناشدة  .7
على استقرار من خطورة بالغة  وذلك لما تمثله ،المحلية بعض وسائل االعالم تروج لهاالتى 

بطاء لضمان إيلزم لذلك دونما  ن تتخذ من التدابير ماوأنسان بها، إلمن البالد وحالة حقوق اوأ
وقيم حقوق اإلنسان يحمى الممارسة الديمقراطية بما  ،راهية والعنفعدم نشر واتساع نطاق الك

 زمتها. لتجاوز البالد أالتى السبيل دونها 


