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 المصري تقرير المجتمع المدني 
 2021 آيار/مايو

 
ن فرضت أحداث الشيخ جراح وتبعتها في األراضي الفلسطينية المحتلة نفسها على أجندة المجتمع المدني المتهم دوما م 

ي ف هتمت منظمات المجتمع المدني هذا الشهر بالقضية الفلسطينية وتسليط الضوء على ما يحدثجانب السلطة بالعمالة! فأ
 ضية. قبل قوات االحتالل اإلسرائيلية، فتوالت البيانات والتقرير من قبل المنظمات حول هذه الق األراضي الفلسطينية من

جانب وفيما يخص الشأن الداخلي يرصد التقرير هذا الشهر مجموعة من االنتهاكات القانونية اتجاه النشطاء والمعارضين، ب
ف كما شهد نشاط مكثفا للمجلس القومي للمرأة في ملفين القضاء على العن المحتجزين.تعسف قوات األمن في االفراج عن 

 ضد المرأة وختان اإلناث، والتوعية بأهمية تلقي لقاح فيرس كورونا.
 

 نتهاكات عمل منظمات المجتمع المدني من قبل الدولة:ا-أوال
محكمة  من مايو/أيار 4في  ،والمعارضين نطاء السياسييانتهاكات العاملين بمنظمات المجتمع المدني وانتهاكات بشأن النش

 17وفي  1.أمن دولة عليا 2019لسنة  810يوم في القضية رقم  45لمدة  سماعيل القمري إالناشر جنايات القاهرة حبس 
 2018لسنة  4118في القضية رقم  15نيابة شمال المنصور الكلية حبس الناشط محمد عادل لمدة جددت  من مايو/ أيار
جنح إرهاب الشرقية بالحبس لمدة قضت  مايو/ أيار 31وفي . والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبةالمتهم فيها  2،إداري شربين

 3تهامه بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة وحيازة مطبوعات ضد مؤسسات الدولة.عامين مع الشغل لمدرس ال

أخلت نيابة الدقي سبيل الصحفي هاني  من مايو/أيار 4؛ في أثناء القيام بمهام عملهم نانتهاكات المحاميين والصحفيي -
محكمة كما جددت  4البالغ المقدم ضده من وزير االثار االسبق هاني حواس بتهمة سبه وقذفه. فيرياض عقب سماع أقواله 

 1356يوم في القضية رقم  45لمدة  محمد الباقر والمدون والناشط عالء عبد الفتاحجنايات القاهرة حبس المحامي الحقوقي 
يوم في القضية  45لمدة  حبس المحامي مهاب االبراشيجددت محكمة جنايات القاهرة كما  5،أمن دولة عليا 2019لسنة 
إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، االنضمام لجماعة ووجهت لهم النيابة جميعا تهم   6أمن دولة عليا. 2019لسنة  1898رقم 

 .وإساءة استخدام مواقع التواصل االجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وارتكاب جريمة تختص بتمويل جماعة إرهابية
 

 انتهاكات خارج إطار القانون: -ثانيا
تستمر انتهاك باستخدام القانون، فوفقا لبيان للشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، هناك العديد من المحبوسين الذين 

مام، أحمد عيد محمد، سامح مجدي محمود، محمد فادي أحمد، عمر خالد أمام حسن ومنهم أ انهوا مدة الحبس االحتياطي
 8.في سجن طرة المحامي الحقوقي محمد رمضانكما منع السلطات المصرية الرعاية الصحية عن  7.عبد التواب

                                                           
 ، مرجع سابق.2021مايو  5حصاد اليوم األربعاء  1
  https://cutt.ly/YnhdY4r، 2021مايو  4، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2021مايو  17حصاد اليوم اإلثنين  2
  https://cutt.ly/WnhgUk2، 2021مايو  31، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2021مايو  31حصاد اليوم االثنين  3
  https://cutt.ly/vngoQS9، 2021مايو  4العربية لمعلومات حقوق اإلنسان،  ، الشبكة2021مايو  4حصاد اليوم الثالثاء  4
  https://cutt.ly/ingpwNH، 2021مايو  5، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2021مايو  5حصاد اليوم األربعاء  5
 ، مرجع سابق.2021مايو  5حصاد اليوم األربعاء  6
معلومات حقوق اإلنسان، الشبكة العربية تطالب النائب العام بتطبيق القانون وإخالء سبيل خمسة من موكليها أمضوا عامين في الحبس االحتياطي، الشبكة العربية ل 7

  https://cutt.ly/tnhh2Fn، 2021مايو  4
لمعلومات حقوق  منظمات حقوقية تدين منع الرعاية الصحية عن المحامي الحقوقي محمد رمضان في سجن طرة وتطالب بإخالء سبيله بيان مشترك، الشبكة العربية 8

  tt.ly/RnhlD6Thttps://cu، 2021مايو  9اإلنسان، 
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قوات  كانترغم سداد الكفالة، و  "أحمد مناع ومحمد عبد العال وبهاء الدين ذكيكما لم يتم االفراج عن ثالثة من النشطاء "
أحمد مناع ومحمد عبد العال وبهاء الدين ذكي واقتادتهم لديوان قسم شرطة  ىبالقبض عل أيار/مايو 13 في أمنية قد قامت

اتهامات التظاهر دون ترخيص وحرق العلم االسرائيلي وقررت حبسهم  إليهمنيابة الهرم التي وجهت  علىالهرم ثم عرضهم 
. وخالل جنح الهرم وتجدد حبسهم لمدة خمسة عشر يوما بعدها 2021لسنة  26705رقم  لتحقيقذمة ا علىأربعة أيام 
للنظر في تجديد أمر الحبس أصدرت المحكمة  مايو/أيار 30في  أكتوبر 6محكمة جنح الهرم الجزئية بمدينة  علىعرضهم 

 9.ما لم تنفذه قوات األمن وهو سبيلهم بعد سداد كل منهم كفالة مالية قدرها خمسمائة جنيه بإخالءقرارها 
 
 أهم فاعليات المجتمع المدني:–لثاثا

 أنشطة: .1
قائمة بسبعة  من مايو/آيار 4في  "خمس منظمات حقوقية مصرية"أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني  -

إجراءات ضرورية ومحددة وعاجلة من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق 
جميع مؤسسات المجتمع المدني واألحزاب والنقابات والمصريين في  تدعو  اإلنسان على مدى األعوام الماضية.

هذه القائمة للمطالبة بسبعة إجراءات ضرورية ومحددة الداخل أو في الخارج والهيئات اإلقليمية والدولية إلى تبني 
وعاجلة من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق اإلنسان على مدى األعوام 

 10الماضية.
  https://cutt.ly/Vnhkmn2صورة باإلجراءات: 

"، في إطار التثقيف المجتمعي بأمراض سرطان المبيضالشهر بندوة تعريفية لمرض "قامت مؤسسة مرسال هذا  -
 .الهيموفيلياكما قامت بحملة لتجميع العالج لغير القادرين. كما استكملت المؤسسة حملة التعريف بمرض  11متنوعة.

 https://cutt.ly/cnjxXhGفيديو: 

 تقارير: .2
 رولمن مايو/أيار صدر  5صدر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان مجموعة من التقارير منها؛ في  -

نشرة االحتجاجات صدر  من مايو/أيار 5وفي  2021.12جلسات وقرارات المحاكم خالل شهر أبريل  المحكمة
من  18وفي  13واالجتماعية.مرصد االحتجاجات العمالية  2021بريل أاالجتماعية والعمالية للنصف الثاني من 

  2021.14خالل النصف األول من مايو  نشرة االحتجاجات العمالية واالجتماعيةصدر  مايو/أيار
أماكن االحتجاز وصدر عنها  مرصدصدر عن الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان عدد من التقارير ومن ضمنهم؛  -

بنها سجن ، 16المنيا العمومي شديد الحراسةسجن ، 15المرج العموميهذا الشهر أربع تقارير حول سجون )سجن 

                                                           
لكفالة، الشبكة العربية مرة أخرى، إشارة االمن الوطني تعطل تنفيذ قرار القضاء، على النائب العام أن يلزم الداخلية بإخالء سبيل ثالثة شباب محتجزين سددوا ا 9

  y/Xnjiqxxhttps://cutt.l، 2021مايو  31لمعلومات حقوق اإلنسان، 
، 2021مايو  4#اول_سبع_خطوات قبل الحديث عن انفراجة في أوضاع الحقوق والحريات في مصر، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان،  10

https://cutt.ly/Vnhkmn2  
  https://cutt.ly/0njxR6xالصفخة الرسمية لمؤسسة مرسال على الفيس بوك،  11
  https://cutt.ly/DnjisT1، 2021مايو  5، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2021رول المحكمة جلسات وقرارات المحاكم خالل شهر أبريل  12
 5مرصد االحتجاجات العمالية واالجتماعية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان،  2021نشرة االحتجاجات االجتماعية والعمالية للنصف الثاني من ابريل  13

  https://cutt.ly/LnjiJIU، 2021مايو 
، 2021مايو  18، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2021ة خالل النصف األول من مايو نشرة االحتجاجات العمالية واالجتماعي 14

https://cutt.ly/5njiY1F  
   tps://cutt.ly/PnjpZd7ht، 2021مايو  6سجن المرج العمومي، الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان،  15
  https://cutt.ly/jnjpM0E، 2021مايو  11سجن المنيا العمومي شديد الحراسة، الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان،  16
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نشرة ربع سنوية " 2021التدوير الربع األول من عام نشرة كما صدر عنها . (18سجن القناطر رجال، 17العمومي
  19 ."واالنتهاكات بحق المحتجزين الذين يتعرضون لها تسلط الضوء على سياسة التدوير

انتهاكات ممنهجة وليست مزاعم.. التقرير صدر  من أبريل/نيسان 28في  صدر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير -
ورقة تحت  من مايو/أيار 17وفي  20،(2021ربع السنوي األول عن حالة حرية التعبير في مصر )يناير: مارس 

 21".عن ضوابط ورقابة المركز القومي للترجمة” … حضوٌر خفي“"عنوان 
نتهاكات رصد دقيق لال”.. دولة االستثناء“"تحت عنوان  من مايو/أيار 17صدر عن كومتي فور جيستس تقرير في  -

 22".2021داخل مقار االحتجاز بمصر للفترة من يناير/مارس 
 

 بيانات: .3
ألوضاع السجناء ومنهم صدر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان مجموعة من البيانات خالل شهر مايو/أيار  -

من  30وفي  23،شيماء ساميالصحفية  ةحول مرور عام على خطف وحبس الباحث أيار/من مايو 20تقرير في 
شهًرا من االنتهاكات المتوالية بحق الباقر.. وال إنصاف له إال  20صدر عن الشبكة بيانا تحت عنوان " مايو/أيار

 24".باإلفراج عنه فوًرا
مصر: مالحقات أمنية لعائلة بيانا تحت عنوان " من مايو/أيار 5صدر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان في  -

صدر  من مايو/أيار 28وفي  25."عبد الرحمن الشويخ بعد كشفهم تعرضه للتعذيب واالعتداء الجنسي في سجن المنيا
  26".مصر: منظمات حقوقية تطالب الكونجرس بوضع تحسين حالة حقوق اإلنسان كشرط أساسي للمساعدات األمريكية"

 3ي صدر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عدد من البيانات من ضمنهم الخاص بمواجه فيروس كورونا فف -
طبيب وطبيبة: على الدولة إعالن الحداد على المدافعين عن  500بعد تجاوز ضحايا كورونا صدر " من مايو/أيار

صدر بيان تحت عنوان  من مايو/أيار 10وفي  27"،أرواحنا ومضاعفة جهود حماية الفرق الطبية وتعويض تضحياتها
من  19وفي  28".المبادرة المصرية تقاضي وزيري الصحة والداخلية إلتاحة اللقاح للسجناء والمحبوسين احتياطًيا"

 29ضد فيروس كورونا.صدر عنها بيانا للترحاب بقرار الحكومة المصرية بدء تلقيح السجناء  مايو/أيار

                                                           
  https://cutt.ly/Vnjp7aP، 2021مايو  11سجن بنها العمومي، الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان،  17
  https://cutt.ly/vnjaycS، 2021مايو  12سجن القناطر رجال، الجبهة المصرية لحقوق اإلنسان،  18
االنتهاكات بحق المحتجزين الذين يتعرضون لها، الجبهة المصرية : نشرة ربع سنوية تسلط الضوء على سياسة التدوير و2021الربع األول من عام  -نشرة التدوير 19

  https://cutt.ly/4nja8Dj، 2021مايو  10لحقوق اإلنسان، 
أبريل  28، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، (2021انتهاكات ممنهجة وليست مزاعم.. التقرير ربع السنوي األول عن حالة حرية التعبير في مصر )يناير: مارس  20

2021 ،https://cutt.ly/8njzsvL  
  https://cutt.ly/lnjl0iz، 2021مايو  17عن ضوابط ورقابة المركز القومي للترجمة، ” … حضوٌر خفي“سارة رمضان،  21
، 2021مايو/أيار  committee for justics ،17، 2021رصد دقيق لالنتهاكات داخل مقار االحتجاز بمصر للفترة من يناير/مارس ”.. دولة االستثناء“ 22

https://cutt.ly/Mnjxhod  
لنائب العام عن صحفية كل جريمتها رفض العمل كمرشدة ضد زمالئها؟!، الشبكة العربية عام على خطف وحبس الباحثة الصحفية شيماء سامي ،، هل يفرج ا 23

  https://cutt.ly/WnhWe85، 2021مايو  20لمعلومات حقوق اإلنسان، 
، 2021مايو  30عنه فوًرا، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، وال إنصاف له إال باإلفراج ”.. الباقر“شهًرا من االنتهاكات المتوالية بحق  20 24

https://cutt.ly/snjuSBt  
مايو  5اإلنسان،  مصر: مالحقات أمنية لعائلة عبد الرحمن الشويخ بعد كشفهم تعرضه للتعذيب واالعتداء الجنسي في سجن المنيا، مركز القاهرة لدراسات حقوق 25

2021 ،https://cutt.ly/4njpjQT  
 28سان، مصر: منظمات حقوقية تطالب الكونجرس بوضع تحسين حالة حقوق اإلنسان كشرط أساسي للمساعدات األمريكية، مركز القاهرة لدراسات حقوق االن 26

  https://cutt.ly/onjpQek، 2021مايو 
طبيب وطبيبة: على الدولة إعالن الحداد على المدافعين عن أرواحنا ومضاعفة جهود حماية الفرق الطبية وتعويض تضحياتها،  500بعد تجاوز ضحايا كورونا  27

  https://cutt.ly/injk2xm، 2021مايو  3المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، 
، 2021مايو  10المبادرة المصرية تقاضي وزيري الصحة والداخلية إلتاحة اللقاح للسجناء والمحبوسين احتياطيًا، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،  28

u7ahttps://cutt.ly/1njl  
، 2021مايو  19المبادرة المصرية ترحب باستجابة الحكومة وبدء تطعيم السجناء وتقدم توصياتها بشأن التنفيذ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،  29

https://cutt.ly/unjlsCG  
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حرية الفكر والتعبير تقيم دعويين أمام القضاء اإلداري مايو/أيار " 26عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير بيانا في  صدر -
 30".ورقمًيا تلفزيونياللمطالبة ببث جلسات مجلسي النواب والشيوخ 

مصر على  بيان مشترك: هل تنافس" أما عن البيانات المشتركة، فصدر في األول من مايو/أيار بيانا تحت عنوان -
أصدرت مجموعة من المنظمات  مايو/ آيار 9في  31"،؟2021المركز األول عالميا في تنفيذ عقوبة اإلعدام في 

تدين منع الرعاية الصحية عن المحامي الحقوقي محمد رمضان في سجن طرة وتطالب في مصر بيانا مشترك الحقوقية 
إغالق التحقيق في اغتصاب الفيرمونت نتيجة طبيعية  بيانا مشترك حول من مايو/أيار 12وصدر في  32.سبيلهبإخالء 

  33.إلرهاب الشهود ومالحقة المبلغين طوال عام كامل
صدر بيانا مشترك من مجموعة من المنظمات المصرية تطالب من خالله بوقف أطالق النار  من مايو/آيار 16وفي 

صدر بيانا مشترك تحت  من مايو/أيار 17وفي  34واعتداء قوات االحتالل اإلسرائيلي ووقف نظام الفصل العنصري.
 35"،المصرية بوقف محاكمات صانعات محتوى تيك توك وضمان حرية التعبيرمنظمات حقوقية تطالب السلطات عنوان "

صدر بيانا مشترك من منظمات المجتمع المدني المصري دعوا األمم المتحدة للتصدي للهجمات  من مايو/أيار 24وفي 
 36.لمجلس حقوق اإلنسان 30 خالل الجلسة الخاصة الـاإلسرائيلية بحق الفلسطينيين 

 
 قرارات وقوانين الحكومة:-رابعا

من مايو تقرير لرصد نتائج االستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد  20اطلق المجلس القومي للمرأة في  -
للمرأة  القوميعقد منتدى المنظمات غير الحكومية بالمجلس  من مايو/أيار 29في  37(،2020-2015المرأة )

من مايو/أيار  30في  38كونفرانس. برئاسة الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس عبر تقنية الفيديو الدوري اجتماعه 
عنها وزير الخارجية في  أعلنوالتي  األمنالمرأة والسلم و انطلقت اول الجلسات التشاورية لوضع خطة مصر حول 

عقدت لجنة الصحة والسكان  من مايو/أيار 31وفي  39، باستضافة عدد من المنظمات غير الحكومية.2019مايو 
 تقنية الفيديو كونفرانسعبر  الدوري للمرأة برئاسة الدكتورة أحالم حنفي مقررة اللجنة اجتماعها  القوميبالمجلس 

 40لمناقشة خطورة التدخين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحته.
 https://cutt.ly/Pnjcqz1مايو:  21إلى  15لس القومي للمرأة خالل الفترة من جفيديو عن فاعليات الم

                                                           
مايو  26داري للمطالبة ببث جلسات مجلسي النواب والشيوخ تليفزيونيًا ورقميًا، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تقيم دعويين أمام القضاء اإل” حرية الفكر والتعبير“ 30

2021 ،https://cutt.ly/anjzYCg  
، 2021مايو  1المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،  ؟،2021بيان مشترك: هل تنافس مصر على المركز األول عالميا في تنفيذ عقوبة اإلعدام في  31

https://cutt.ly/mnjkSF1  
قوق اإلنسان، منظمات حقوقية تدين منع الرعاية الصحية عن المحامي الحقوقي محمد رمضان في سجن طرة وتطالب بإخالء سبيله، الشبكة العربية لمعلومات ح 32

 ،  https://cutt.ly/PnhxjNn، 2021يو ما 9
ات حقوق اإلنسان، إغالق التحقيق في اغتصاب الفيرمونت نتيجة طبيعية إلرهاب الشهود ومالحقة المبلغين طوال عام كامل بيان مشترك، الشبكة العربية لمعلوم 33

  https://cutt.ly/mnhcTT5، 2021مايو  12
مايو  16ن، منظمات حقوقية مصرية تطالب بوقف االعتداءات اإلسرائيلية ووقف نظام الفصل العنصري بيان مشترك، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسا 34

2021 ،https://cutt.ly/enhvPW0  
مايو  17منظمات حقوقية تطالب السلطات المصرية بوقف محاكمات صانعات محتوى تيك توك وضمان حرية التعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،  35

2021 ،https://cutt.ly/InjlxCF  
ت مجتمع مدني تدعو األمم المتحدة للتصدي للهجمات اإلسرائيلية بحق الفلسطينيين على جانبي الخط لمجلس حقوق اإلنسان: منظما 30خالل الجلسة الخاصة الـ  36

  https://cutt.ly/LnhbMG8، 2021مايو  24األخضر، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 
، 2021مايو  20(، المجلس القومي للمرأة 2020-2015تراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة )قومي المرأة يطلق تقريرا لرصد نتائج االس 37

https://cutt.ly/ynjcHeK  
، 2021مايو 31منتدى المنظمات غير الحكومية يعرض جهود فريق التمكين االقتصادي في قضية العمالة المنزلية، المجلس القومي للمرأة  38

https://cutt.ly/0njcawx  
، 2021مايو  30ل المرأة والسلم واألمن، المجلي القومي للمرأة انطالق أولى الجلسات التشاورية الخاصة بإعداد مصر خطة عملها األولى حو 39

https://cutt.ly/HnjcTLy  
  ly/Vnjcl0yhttps://cutt.، 2021مايو  31ة التدخين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحته، المجلس القومي للمرأة،  40
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 41ناث.بمناهضة ختان اإلفي محافظات مصر للتوعية  حملة طرق األبوابوعلى مدار الشهر نفذ المجلس القومي للمرأة 
 42وقام المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء بالتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا.

بشأن االنتهاكات الجسيمة التي تمارسها قوات  من مايو/أيار 9أصدر المجلس القومي لحقوق اإلنسان بيانا في  -
د بدور وزارة الصحة في مواجهة اشا من مايو/أيار 31وفي  43،االستعمار االستيطاني ضد الشعب الفلسطيني

 44.جائحة كورونا
حلقة نقاشية عبر الفيديو كونفرانس نظمتها بعثة مصر الدائمة  فينيفين القباج  االجتماعيشاركت وزيرة التضامن  -

المنظم لعمل المجتمع  القانونيحول "اإلطار  االجتماعيجنيف بالتعاون مع وزارة التضامن  فيلدى األمم المتحدة 
وتوجيهات بأهمية  المدنيالسياسية لحريات المجتمع  وأكدت نيفين القباج على دعم القيادة مصر"، في المدني

ُمرحب بها  األهلية المجتمع يهمأكدت على أ و ، بصفته شريكًا تنمويًا ًأصيالً  المدنيالتعاون مع منظمات المجتمع 
القانون غير صحيحة على اإلطالق،  فيكافة األصعدة، وأن مقولة أن موضوعات حقوق اإلنسان محظورة  في

 التيلتختار ميادين عملها مع مراعاة الضوابط  المدنيانون ترك الباب واسًعا أمام منظمات المجتمع موضحة أن الق
واإلعاقة وغيرها  االقتصاديتم وضعها ويشمل ذلك قطاعات حقوق اإلنسان والصحة والتعليم والبيئة والمرأة والتمكين 

 45من المجاالت.

                                                           
  https://cutt.ly/rnjvoCN، 2021مايو  28محافظات للتوعية بمناهضة ختان اإلناث، المجلس القومي للمرأة، ١٠القومي للمرأة يطلق حملة لطرق األبواب بـ 41
  https://cutt.ly/xnjvz9b، 2021مايو  26القومي للمرأة بشمال سيناء يواصل توعية السيدات بأهمية الحصول على لقاح كورونا، المجلس القومي للمرأة،  42
 9لحقوق اإلنسان، بيان "القومي لحقوق اإلنسان" بشأن االنتهاكات الجسيمة التي تمارسها قوات االستعمار االستيطاني ضد الشعب الفلسطيني، المجلس القومي  43

  https://cutt.ly/GnjcMEN، 2021مايو 
  https://cutt.ly/Nnjc4TE، 2021مايو  31زارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا، المجلس القومي لحقوق اإلنسان، "القومي لحقوق اإلنسان " يشيد بدور و 44
  https://cutt.ly/pnjv2cS، 0212مايو  7، اليوم السابع، األهليانطالقة جديدة للعمل  الحاليالوقت  فيمدحت وهبة، وزيرة التضامن االجتماعي: مصر تشهد  45
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