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األمن يداهم مركز النديم لممرة الثالثة ويغمقه بالشمع األحمر 
الحممة الغاشمة مازالت مستمرة، ونحن مستمرون في فضح : منظمات حقهقية

 انتهاكات النظام

تعرب السشعسات الحقؽقية السؽقعة أدناه عؼ بالغ استيائيا واستشكرىا لسداىسة قؽات األمؼ  ظير 
والتعذيب، وتذسيعو   فبراير لسقر مركز وعيادة الشديػ إلعادة تأىيل ضحايا العشف9أمس الخسيس 

وغمقو بالقؽة، واحتجاز حارس العقار واستجؽابو وإطالق سراحو الحقُا، وتعتبر أن ىذه الخطؽة 
ىي استسرار لترفية السشعسات الحقؽقية ، وتكذف عؼ رغبة متجددة لالنتقام مؼ السشعسات 

.  الحقؽقية التي تعد السالذ األخير لزحايا الشعام الحالي

، لتشفيذ قرار بغمق عيادة الشديػ، بشاًء كانت قؽات األمؼ قد داىستعير أمس مقر السركز الشديػ 
وتقدم السركز .عمى قرار مؼ إدارة العالج الحر بؽزارة الرحة صدر في فبراير مؼ العام الساضي
األمؼ لو في بطعؼ بذأنو لػ يبت فيو حتى األن محاوال وقف قرار اإلغالق بعد مداىسة قؽات 

 .2016 فبراير 18

ورغػ أن القرار صدر بذأن العيادة التي تذغل شقة واحدة، إال أن القؽة األمشية اليؽم تعدت حدود 
بسركز الشديػ، والذي يرجع تأسيدو  خاصيؼ شقتيؼ أخرتيؼ بغمق القرار وتجاوزت القانؽن وقامت

ويحتل مكانة محؽرية وأساسية في الحركة الحقؽقية السررية، باعتباره الداعػ  (1994)إلى عام 
. الستراعدة األىػ لمشاجيات والشاجيؼ مؼ جرائػ التعذيب وجرائػ العشف الجشدي

ىذا اليجؽم والغمق التعدفي ربسا لؼ يكؽن األخير في سمدمة العقؽبات التي قرر الشعام الحالي 
تؽقيعيا عمى العامميؼ في السجتسع السدني وخاصة في مجال حقؽق اإلندان،وبدأت بعد أيام مؼ 

 إجبار تمغ 2014في نؽفسبرتؽلي الرئيس الحالي لسقاليد الحكػ بسحاولة وزارة التزامؼ 
وما ىي . 2002 لدشة 84السشعسات عمى التدجيل تحت قانؽن الجسعيات األىمية القسعي رقػ 

، 2011 قزية التسؽيل األجشبيإال شيؽر حتى كذفت الحسمة االنتقامية عؼ نفذيا بإعادة إحياء 
. التي تدتخدم كغطاء لترفية السجتسع السدني السرري 
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 مشعت سمطات األمؼ بسطار القاىرة الدولي يشاير الساضي 26ففي مطمع ىذا العام وتحديدا في 
عمى السحامي الحقؽقي نجاد البرعي مؼ الدفر إلى األردن بشاء عمى قرار مؼ قاضي التحقيقات 

 سمدمة 2017والذيريؼ األوائل مؼ  2016كسا شيد العام الساضي. ذمة قزية التسؽيل األجشبي
مؼ االنتياكات السدتسرة السعرقمة لعسل ابرز السشعسات الحقؽقية السررية شسمت التحفظ عمى 

، مركز الحق في التعميػ مركز القاىرة لدراسات حقؽق اإلندانمشيا )أمؽال وحدابات بعزيا 
،  الجشائيلإلصالحالسشعسة العربية ، نعرة لمدراسات الشدؽية، مركز اندلس لدراسات التدامح.

فزال عؼ التحفظ عمى األمؽال  (مركز ىذام مبارك لمقانؽن،ومحامؽن مؼ أجل العدالة والدالم
. جسال عيدوحدام بيجتلسديري ىذه السشعسات باإلضافة لمتحفظ عمى أمؽال الحقؽقييؼ  الخاصة

 بشاء عمى قرارات قاضي  حقؽقي مؼ الدفر لمخارج11مشع أكثر مؼ وعمى ذمة القزية نفديا تػ 
 ترعيد غير مدبؽق مؼ فيسا شيد شير ديدسبر مؼ العام الساضي. التحقيق في القزية نفديا

قبل الحكؽمة السررية ضد السشعسات الحقؽقية والسدافعيؼ عؼ حقؽق اإلندان، عشدما داىست قؽة 
، بشاء عمى أمر ضبط السدافعة الحقؽقية والسحامية عزة سميسانمؼ الذرطة السررية مشزل 

وإحزار صادر عؼ السدتذار ىذام عبد السجيد أحد قزاة التحقيق في القزية، في أول واقعة 
  .العالقة بيذه القزية  اعتقال تطؽل أحد قيادات السشعسات الحقؽقية السررية في

ىذه السالحقات الستؽاترة والتي لؼ يكؽن غمق مركز الشديػ أخرىا لؼ تثشي السشعسات الحقؽقية 
السررية عؼ متابعة عسميا الجاد في فزح تعديات وانتياكات الشعام الحالي لحقؽق السؽاطشيؼ، 
كسا أنيا ستؽاصل عسميا البحثي والرصدي والتؽعؽي لخدمة مبادئ حقؽق اإلندان والدفاع عؼ 
ضحايا القؽانيؼ الرجعية والقبزة األمشية والسرادرة الستعسدة لمسجال العام وكافة مشافذ التعبير 
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