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د ـــــض
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الموضوع 

        
 اندلعت الثوره الشعبيو ضد الظمم والفساد وكان من اىم مبادئيا المساواه 2011 يناير 25بتاريخ 

 يناير تصدت الشرطو محاولو اجياض تمك الثوره بشكل مفرط من 28والعدالو االجتماعيو وبتاريخ 
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اصابتو فى الرأس والصدر والبطن وعميو تم نقمو الى المستشفى العام بدمنيور وتبين من اجراء الكشف 
عميو ان عينو اصيبو برش من جراء اطالق الرصاص وانو يعانى من نزيف بالغرفو االماميو لمعين 
اليسرى وكدمو بالجفن العموى والسفمى وانفجار بمقمو العين اليمنى  وتم اجراء جراحو جسم زجاجى 

بالعين اليمنى وتم ازالو النزيف من الجسم الزجاجى وعالج الثقوب بالشبكيو وتم حقن السيميكون وعمل 
 .ليزر داخمى كما تبين وجود ندب بالمقمو مع وجود انفصال جزئى بالجزء السفمى من الشبكيو 

من المركز الطبى العالمى يشخص الحالو النيائيو لمطاعن بوجود ضمور  الطبي الصادر والتشخيص
 .بالمقمو اليسرى وقشره صناعيو بيا 

 ويوصى طبيًا 

 بتغيير القشره الصناعيو بقشره جديده التساع الحجاج حوليا وىذا النوع من العالج غير موجود بالمركز 

عمي وجو السرعة وتخصيص المبالغ الالزمة لسفرة لمخارج الطاعن وحاليا فإنو مطموب استكمال عالج 
 يرفضون اتخاذ أي إجراءات المطعون ضدىمإال أن وانياء كافة االجراءات المتعمقة بعممية السفر، 

قام الطاعن بالمجوء الى المجالس الطبيو المتخصصو ويوجد وقدم حياه الطاعن لعالجو مما ييدد هجاد
تقدم و في مصر هتقدم الطالب بالعديد من الشكاوي والطمبات الي كافة الجيات المسؤلممف بو بالحالو 

من خالل التمغراف اال ان طمبو لم يقبل ولم يحرك ذلك ساكنا حتى األن مما يشكل امتناعًا عن إصدار 
 لحقوق اإلنسانوىو ما يشكل قرارًا سمبيُا يحق لمطالب هالقرار بالمخالفة لمدستور والقانون والمواثيق الدولي

: الطعن عميو لإلسباب األتية

مخالفة القرار الطعين لمدستور المصري :أوالً 

 المواطنون لدى القانون سواء، وىم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، ال تمييز (53)مــــــادة 
بسبب الدين او العقيده او الجنس او االصل او العرق او المون او المغو او االعاقو او المستوى بينيم 

 ..........االجتماعى او االنتماء السياسى او الجغرافى او الى سبب أخر

وقد جاء ىذا القرار الطعين مخالفًا لصحيح نصوص الدستور حيث ترتب عمي القرار تميز واضح في 
 .مواجة الطالب وتعنت من قبل االدارة حال بينو وبين الحصول عمي حقة في العالج 

مخالفة القرار الطعين لممواثيق الدولية  : ثانيا 
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:  من العيد الدولى لمحقوق االقتصادية واالجتماعية عمى12تنص الفقرة األولى من المادة 

تقر الدول األطراف في ىذا العيد بحق كل انسان في التمتع بأعمى مستوى من الصحة الجسمية  - 1
” .والعقمية يمكن بموغو

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي "  عمي 3كما ينص اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان في المادة 
" األمان عمى شخصو

،أقرتيا األمم "بمنظومة حقوق اإلنسان"أن المواثيق الدولية المتعمقة بحقوق اإلنسان والتى درج تسميتيا 
المختمفة بعد قرون طويمة من ظمم اإلنسان ألخيو اإلنسان وبعد حروب قضت عمى ماليين 

البشر،بيدف وضع حد أدنى من الحقوق والحريات التى تمتزم بيا الدول فى مواجيو مواطنييا،واعتبرت 
منذ إقراراىا بمثابة قرينة عمى تحضر الدول وتقدميا،وبعض ىذه المواثيق لو صفو أخالقية ومنيا 

اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان،ومن ىذه المواثيق لو صفة إلزامية مثل العيد الدولي لمحقوق المدنية 
. والسياسية والعيد الدولي لمحقوق االقتصادية واالجتماعية

 فأن تمك المواثيق تعد بمجرد التوقيع والتصديق هوترتب التزامات عمى الدول الموقعة عمييافمن ناحي
الدستور وىذا ما اكده عمييا جزءا من القانون الوطنى الداخمي لمدولة وذلك وفقا لمقانون الدولي، 

تمتزم الدولو باالتفاقيات والعيود والمواثيق الدوليو لحقوق االنسان التى  ( 93 )المصرى فى مادتو 
 .تصدق عمييا مصر وتصبح ليا قوه القانون بعد نشرىا وفقا لالوضاع المقرره 

 وبذلك تكون المواثيق والمعاىدات التى وقعت عمييا مصر وتم التصديق عمييا ىى جزء من التشريع 
الداخمي وذلك بنص الماده سابقة الذكر من الدستور المصري،ومن زاوية أخري فأن الدول تمتزم 

بالمواثيق التى توقع عمييا فقد تطور القانون الدولي،بقيام منظمة األمم المتحدة،حيث بدأت تتواري 
،وىو (والتى طالما تحججت بيا الدول االستبدادية لمتنصل من التزاماتيا الدولية)نظرية أعمال السيادة

ما كان مقبواًل فى زمن قيام عصبة األمم،حيث يري جانب من الفقو الدولي وبحق،بأنو بإنشاء منظمة 
الحق فى مراقبة مدى التزام الدول  (ممثاًل فى األمم المتحدة)األمم المتحدة،فقد أصبح لممجتمع الدولي 

. بالتزاماتيا الدولية، وذلك وفقا لما نص عميو ميثاق األمم المتحدة

ولما كان القرار الطعين قد جاء ميددًا لحياة الطالب وذلك باستمرار التعنت في مواجيتو وعدم توفير 
العالج الالزم والضرورى لحالتو الصحية،كما شكل القرار الطعين انتياكًا لحقو فى الحياة واألمان 
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الشخصي وىو من الحقوق والحريات المنصوص عمييا فى المواثيق الدولية التى وقعت وصدقت عمييا 
مصر،فأن ىذا القرار الطعين يكون قد جاء مخالفا لمعيد الدولي لمحقوق االقتصادية واالجتماعية 

واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،مما يكون معو طمب إلغاءه لمخالفتو اللتزامات مصر الدولية وفقا 
. لممواثيق الدولية قد جاء مصادفًا لصحيح القانون مستوجبًا إلغاءه

 مخالفة القرار الطعين لمقانون: ثالثاً 

 1485لرعاية أسر الشيداء ومصابي الثورة  طبقا لمقرار رقم من الجدير بالذكر ان المجمس القومي 
ينشـأ المجمس القومي لرعاية أسر الشيداء ومصابي " ونصت المادة االولي منو عمي 2011لسنو 

........." الثورة ونكون لو الشخصية االعتبارية ويتبع رئيس مجمس الوزراء 

يختص المركز القومي باالتي  "كما نصت المادة الثانية عمي انو 

.  يناير واعداد قاعدة بيانات ليم 25القيام بحصر ضحايا ثورة 

توفير العالج المناسب لمصابي الثورة وفقًا الحتياجات كل منيم والتي تحددىا التقارير الطبية من 
. المؤسسات العالجية المعتمدة ، وتوفير التأىيل الطبي الالزم ليم 

صرف كافة النفقات التي تحمميا اسر الشيداء والمصابين  

مساعدة اسر الشيداء والمصابين بعد شفائيم في الحصول عمي فرص عمل مناسبة وفقا لمؤىالتيم 
ودعم المصابين الذين خمفت االصابة عجزا كميًا او جزئيًا يمنعيم من العمل وفقا لمتقارير الطبية من 

الجيات المختصة في الحصول عمي سكن مالئم في حالة عدم وجود سكن وصرف التعويضات 
. الالزمة  ليم

" عمل مشروعات صغيرة السر الشيداء والمصابين بالتعاون مع الجيات المختصة 

ومن جماع النصوص السابقة يتضح ان المشرع المصري قد نظم توفير الرعاية الصحية  لممصابين 
واسرىم بل وامتدت لتشمل الرعاية االجتماعية ليم  

ولما كان الطالب مصاب من مصابي الثورة ويطمب عالجة طبقا لمقانون وصحيح نصوصة ،وىو 
 .األمر الذى يصيب ىذا القرار بالبطالن لمخالفتو لمقانونمما يستوجب إلغاءه
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بطالن القرار الطعين لمتعسف فى استعمال السمطة   :رابعاً 

: استقر القضاء اإلدارى عمى تعريف سوء استعمال السمطة عمى أنو

نوع من سوء استعمال الحق والموظف يسئ استعمال سمطتو كمما استعمل نصوص القانون ونفذىا "
بقصد الخروج عمى أغراض القانون وأىدافو فيو استعمال لمقانون بقصد الخروج عميو وليذه الغاية 

تكون إساءة استعمال السمطة ضربًا من تعمد مخالفة القانون مع التظاىر باحترامو فيى ال تخرج عن 
" كونيا مخالفة متعمدة ألىداف القانون بل ولمقانون

(  3مجموعة أحكام السنة 7/6/1949 جمسة 2 لسنة 6501محكمة القضاء اإلدارى الدعوى رقم )

 القومي لرعاية أسر ولما كان الثابت ان ما يتعرض لو المدعي من  تعنت من قبل ادارة المجمس
وىو األمر الذى .  حيث امتنعت اتخاذ االجراءات والتدابير الالزمة تجاىوالشيداء ومصابي الثورة

. يوضح أن ىناك إساءة واضحة فى استعمال السمطة

ومما سبق فأن القرار الطعين لم يستيدف الصالح العام بل كانت غايتو ىى استمرار انتياك حقوق 
الطاعن،وذلك بأساءه استعمال السمطة المخولة لممدعى عمييم،وىو األمر الذى يصيب القرار الطعين 

.  بالبطالن لإلساءة فى استعمال السمطة،مما يحق لمطالب الطعن عميو تمييدًا لمحكم بإلغائو

: أما عن التعويض

فقد تعرض الطالب إلجراءات تعسفية تيدد حياتو كانت ،وتمثل عبئًا ماديُا ومعنويًا كونو أصبح غير 
 . يواجو احتمالية اصابتو بمضاعفات ال يمكن درؤىا عنصحيح جسمانيًا وبدنيًا، فالطا

توافر ركني الجدية واالستعجال  : سادساً 

حيث إنو من المستقر عميو انو يحق لممدعي متي توافر في دعواه ركني الجدية واالستعجال أن يطمب 
في عريضة دعواه طمبا مستعجال، وأن عمى المحكمة التي تنظر الدعوى أن تستجيب ليذا الطمب إذا 

. استبان ليا من ظاىر األوراق أن طمبو قائم عمى أساس الجدية وعمى وجو االستعجال 

ركن الجدية   -1
وىو متوافر قبل الطالب،حيث أنو تقدم بعده شكاوى وبالغات لعدد من الجيات القضائية والحكومية 

. دون مجيب أو منصف لو مما يتعرض لو يومياً 
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ركن االستعجال   -2
أما عن االستعجال فإنو ليس ىناك وجو لالستعجال أكثر من أن استمرار القرار الطعين يعنى تيديد 

. مما يكون ركن االستعجال قد استوفى شروطو – كما سمف التوضيح – حياة نجل الطالبة ،

 احتراما منيا لحق االفراد فى الحياه –ومن حيث ان مفاد النصوص سالفو البيان ان الدساتير 
واناطت بالدول ،  دعمت التأمين االجتماعى والصحى –والمحافظو عمى الصحو العامو لممواطنين 

كفالو تقديم الخدمو الصحيو لممواطين وىو ما يمثل الحد االدنى منالمعاممو االنسانيو ليم وىذا الواجب 
وكذلك ال ترخص ليا فى مباشرتو ، الدستورى المنوط بالدولو محظور عمييا النكول عن القيام بو 

بدعوى ارتفاع اسعار نفقات تمك الرعايو الصحيو لممواطينين او قصور فى الموازنو المختصو او غير 
خاصو اذا انجمى مرض المواطن بتقارير طبيو قاطعو يستوجب ترياقا غال سعره او ، ذلك من االسباب 

 – المباركو 2011 يناير 25ونظرا لما نتج عن ثوره . تدخل جراحى حاسم يخفف عن المريض االمو 
من سقوط العديد من الشيداء واالالف من المصابين الذين تتفاوت - والتى ازالت نظاما فاسدا

 وانطالقا من –اصاباتيم ما بين الطفيفو وما ادت الى عجز جزئى او كمى فقد كان لزاما عمى الدولو 
 – بصفو خاصو 2011 يناير 25وتجاه شيداء ومصابى ثوره ، واجبيا تجاه مواطنييا بصفو عامو 
ومنحتو الدولو  (المجمس القومى لرعايو اسر الشيداء  والمصابين  )فقد تم انشاء مجمس قومى باسم 

 عن القيام بكافو اوجو الرعايو – دون غيره –الشخصيو االعتباريو وجعمتو جياز الدولو المسئول 
االجتماعيو والصحيو السر الشيداء ومصابى  الثوره واوجبت عميو فى سبيل تحقيق ذلك حصر 

 يناير واعداد قاعده بيانات ليم وتوفير العالج المناسب لمصابى الثوره وفقا 25ضحايا ثوره 
الحتياجات كل منيم والتى تحددىا التقارير الطبيو من المؤسسات العالجيو المعتمده وتوفير التأىيل 

الطبى االزم ليم وصرف كافو نفقات العالج  التى تحمميا اسر الشيداء والمصابين ومن ثم فال ترخص 
لممجمس فى القيام بواجباتو سالفو البيان تحت اى دعوى واستنادًا الى سبب طالما ثبت فى حق ذى 

الشأن صفو الشييد او المصاب خاصو وان الدولو قد خصصت لو من الموارد ما يكفل لو القيام بذلك 
اذ جعمت موارده تتمثل فى المبالغ التى تخصصيا الدولو سنويا لدعم المجمس والمنح واليبات 

واالعانات والتبرعات النقديو والعينيو التى يقبميا مجمس اداره المجمس سواء من الداخل او الخارج 
وعوائد استصمار اموال المجمس واال اضحى امتناعو والحال ىكذا قرار سمبيًا مخالفا لمقانون حقيقا 

 .بااللغاء 

  (  25/12/2012 ق بجمسه 66 لسنه 62684الحكم رقم  )             
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بناء عميه 

يمتمس الطالب من عدالة المحكمة تحديد أقرب جمسة لمحكم لو باألتي  

بقبول الطعن شكال  :أوال

وبصفة مستعجمة بوقف تنفيذ القرار السمبى باألمتناع عن تقديم الرعاية الصحية الالزمة لمطالب، :ثانيا
واعتماد المبالغ الالزمة لعالجة بالخارج طبقا لمتوصيات الصادرة من االطباء المعالجين وانياء كافة 

 االجراءات المتعمقة بعممية السفر واالقامة الستكمال عممية العالج

وفي الموضوع بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب عميو من آثار اخصيا :ثانيا 

 الف جنية مصري ال مائةفقط ) 100.000إلزام المطعون ضدىم بأن يؤدوا لمطالب مبمغ وقدره : ثالثاً 
. عمى سبيل التعويض جبرًا لمضرر المادي والمعنوي الذي لحق بو (غير

مع حفظ كافة حقوقو األخرى  

                                                                       وكيل الطاعنة 

    عالء عبد التواب    

          محمد عادل سميمان
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صحيفة إعالن 

  الساعة  2012/       /أنو في يوم                        الموافق          

 

- الدرايسو تبع سكنيده مركز دمنيور. محمد شعبان خضر دومو والمقيم ع  عمي طمب السيدءبنا
 شارع 1المركز المصري لمحقوق االقتصادية واالجتماعية ، الكائن في / ومحمة المختار . البحيره 

. القاىرة – وسط البمد – سكة الفضل متفرع من طمعت حرب  

ضد 

 رئيس الجميورية          بصفتو /السيد
 رئيس مجمس الوزراء         بصفتو/  السيد

وزير الصحة          بصفتو / السيد 

. العجوزة – ويعمنوا سيادتيم بييئة قضايا الدولة بميدان سيفنكس 

/ مخاطبا مع

االمين العام لممجمس القومي لرعاية أسر الشيداء ومصابي الثورة    بصفتو / السيد 

 .القاىرة– بجوار مستشفى احمد ماىر السيدة زينب –  شارع بورسعيد 353ويعمن بمقر المجمس ب

/ مخاطبا مع

الموضوع 

أنا المحضر سالف الذكر انتقمت وأعمنت المعمن إلييم بصورة من صحيفة ىذا الطعن لمعمم بما جاء 
جراء مقتضاىا  بيا وا 

 /وألجل العمم

 


