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 تجميع وإعداد

 ضحايا العنف والتعذيب لتأهيلمركز النديم 



 المحتويات من اإلعالم

 

  2016 مارسحصاد  

 من أقوال المسئولين 

 الجداول 

  2016تقارير مارس 

 األخبار ومصادرها 

o القتل 

o الوفاة في أماكن االحتجاز 

o التعذيب 

o التعذيب الجماعي 

o التكدير الجماعي 

o اإلهمال الطبي في أماكن االحتجاز 

o االختفاء القسري 

o ظهور بعد اختفاء 

o عنف شرطة 

 متابعات 

  

https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFN180Y1A4RncwVXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFczlBMThIQ2EzSlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFUTRZR2J5TjVyRnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFN2xoZVBoNGRNWlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFOFNEZ2xsTUdYdU0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFM09nbW9pSXNVdDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFV2t3LWNGcTZuYkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFcFQtdnQzelJjcVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFSDR5NlhIbXVqeGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFUkRVaUcwNUt1MXM/view?usp=sharing


 حصاد مارس

 حالة قتل 202

 غارات جوية 91

 تصفية 75

 قتل في مداهمات 20

 تصفية بعد اعتقال 6

 ق ناري في مشاجرات مع الشرطةطل 3

 طلق ناري بسبب خالف على أولوية المرور 1

 قتل خطأ بواسطة امين شرطة 1

 ضرب أفضى إلى موت 1

 طعن في خالف عائلي 1

 قذيفة )طفلة( 1

 وفاة في مكان االحتجاز 6

 

 إهمال طبي 4

 هبوط حاد في الدورة الدموية 2

 

وسوء  حالة تعذيب 60

 معاملة

 

 يتعذيب فرد 33

 تعذيب جماعي  10

 تكدير جماعي 17

 

 حالة إهمال طبي في مكان االحتجاز 39

 بعد قرار النيابة بإخالء سبيلهم 10، منهم حالة اختفاء قسري 105

 حالة ظهور بعد اختفاء 21

 حالة عنف شرطة وحالة اعتداء من وكيل نيابة على عامل  43



 2015 من أقوال الداخلية في مارس

 

 

 ال يوجد معتقلون بالسجون أو أقسام الشرطة«: الداخلية»

 

 وزير الداخلية: ال يوجد معتقلون في السجون

 

قدرتنا  وزير الداخلية: نعمل على حماية حقوق اإلنسان والحريات.. ونستمد

 من رضاء المواطنين

 

 في اإليطاليمساعد وزير الداخلية األسبق: ال نستبعد تورط صديق الشاب 

 قتله

 

  مساعد وزير الداخلية: التعذيب في السجون ال وجود له.. وما يتردد شائعات

 

حالة اختفاء.. وتعاملنا مع  228بـ« قومي حقوق اإلنسان»أبلغنا  :الداخلية

 حرصا على حماية حقوق المواطنين« كامل وشفاف»المجلس 

 

 

http://goo.gl/WunFDD
http://goo.gl/FUSl6D
http://bit.ly/1T1oAxb
http://bit.ly/1T1oAxb
http://bit.ly/1pWjCGH
http://bit.ly/1pWjCGH
http://bit.ly/1Vu0WtN
http://bit.ly/1MiZich
http://bit.ly/1MiZich


 الجداول

 قتل

تاريخ 
 النشر

 الرابط الحدث المكان السن االسم

 http://goo.gl/zXtbFT قتل في مداهمات جنوب رفح   (20إرهابي ) مارس-03

 http://goo.gl/GjFk6Q تصفية سيناء   (2تكفيري ) مارس-04

 https://goo.gl/8CMIaH تصفية بعد اعتقال معسكر الزهور العسكري 63 إبراهيم سالمان الحمادين مارس-06

 https://goo.gl/8CMIaH تصفية بعد اعتقال   16 عبدالرحمن فايز مارس-06

 https://goo.gl/8CMIaH تصفية بعد اعتقال     معاذ سالم فراج الكيكي مارس-06

 https://goo.gl/8CMIaH تصفية بعد اعتقال     فرج فراج الكيكي محمد مارس-06

 https://goo.gl/8CMIaH تصفية في مزرعته     أحمد محمد الرقيبة مارس-06

 http://goo.gl/Ue9wVI أمنيةطلق ناري في مداهمات      شاب من مشية الصدر مارس-06

 http://goo.gl/wEJc6D تصفية وسط سيناء   (3إرهابي ) مارس-07

 http://bit.ly/1MiqQib تصفية بعد اعتقال وسط سيناء 13 جمال سليم الغول مارس-08

 http://bit.ly/1MiqQib تصفية بعد اعتقال وسط سيناء 12 محمد إشتيوي الغول مارس-08

 http://bit.ly/1nXKe8u تصفية شقة في كرداسة   عماد الصعيدي مارس-09

 http://bit.ly/1XEoL0z تصفية شقة بالساحل   دةمحمد جو مارس-10

 http://bit.ly/1XEoL0z تصفية شقة بالساحل   كوريا مارس-10

 http://bit.ly/1Vqj6N2 طلق ناري لخالف على أولوية المرور المنوفية   عامل مارس-11

 http://bit.ly/1PkfIfm قذيفة على المنزل وسط سيناء   طفلة مارس-11

 http://bit.ly/1puN2ew طلق ناري في مطاردات أمنية )خطأ( طريق القاهرة الفيوم الصحراوي 30 عبد هللا رمضان  مارس-11

 http://bit.ly/1TYqAYh غارات أباتشي جنوب الشيخ زويد ورفح   (16تكفيري ) مارس-12

 http://bit.ly/1PlS0zi طلق ناري جنوب الشيخ زويد ورفح   (3تكفيري ) مارس-14

 http://bit.ly/1R9BF6s طعن بسبب خالفات عائلية  مدينة الرحمانية بالبحيرة   م. م. ا مارس-15

 http://goo.gl/ooihuQ ضرب أفضى إلى موت محطة مترو البحوث   مواطن مارس-15
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https://goo.gl/8CMIaH
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https://goo.gl/8CMIaH
https://goo.gl/8CMIaH
https://goo.gl/8CMIaH
http://goo.gl/Ue9wVI
http://goo.gl/wEJc6D
http://bit.ly/1MiqQib
http://bit.ly/1MiqQib
http://bit.ly/1nXKe8u
http://bit.ly/1XEoL0z
http://bit.ly/1XEoL0z
http://bit.ly/1Vqj6N2
http://bit.ly/1PkfIfm
http://bit.ly/1puN2ew
http://bit.ly/1TYqAYh
http://bit.ly/1PlS0zi
http://bit.ly/1R9BF6s
http://goo.gl/ooihuQ


 http://bit.ly/25ohzvr تصفية على الحدود اإلسرائيلية   واطنم مارس-22

 http://bit.ly/1T9ms6E تصفية القاهرة الجديدة   (5مواطن ) مارس-24

 http://bit.ly/1USoJUM تصفية جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد   (60إرهابي ) مارس-25

 http://bit.ly/1LWqZrL قصف جوي قرى جنوب العريش ورفح والشيخ زويد   (75مواطن ) مارس-25

 http://bit.ly/1UEkYmv طلق ناري حي الترابين، جنوب رفح 35 جنين مريم. س. س مارس-31

 

 وفاة في مكان االحتجاز

تاريخ 

 النشر
 الرابط تفاصيل السبب المكان السن االسم

http://goo.gl/UizNst   هبوط في الدورة الدموية سجن جمصه 26 أحمد ع مارس-04  

 http://goo.gl/0lRxG7 أزمة قلبية إهمال طبي مركز شرطة السنبالوين 51 السيد م مارس-07

 http://goo.gl/D8RQLo جلطة في القلب إهمال طبي سجن بني سويف   ج.ح.و مارس-07

 C,B http://bit.ly/1RsEfWYفيروس  إهمال طبي معسكر االمن المركزي بالكيلو عشرة ونص 41 ابراهيم رزق الشحيمي  مارس-10

 http://bit.ly/1MjsHDq تليف كبدي إهمال طبي سجن المنيا شديد الحراسة  46 سيد محمد علي جالل مارس-19

 http://bit.ly/1Sj2bqi    هبوط في الدورة الدموية قسم شرطة بني مزار   محبوس احتياطي مارس-26

 

 يب فرديتعذ

تاريخ 
 النشر

 الرابط المكان المهنة السن االسم

 http://goo.gl/TR9Xer سجن برج العرب     احمد ذكي مارس-01

 http://goo.gl/TR9Xer سجن برج العرب     مجدي العزيز مارس-01

 http://goo.gl/TR9Xer سجن برج العرب     ياقوت احمد مارس-01

 http://goo.gl/TR9Xer سجن برج العرب     عطيه قباري مارس-01

 https://goo.gl/6RFT38 ملحق المزرعة     إبراهيم الدراوى  مارس-01

 https://goo.gl/uCAoPx العقرب   20 عبد هللا كرم داوود  مارس-01
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 https://goo.gl/2jwJ54 2سجن شديد الحراسة  طالب 22 صهيب سعد  مارس-01

 http://goo.gl/upfbxf قسم شرطة الهرم ممثلة   ميريهان حسين  مارس-01

 http://goo.gl/s6Qajo قسم السادات   12 السيد جمال السيد مارس-01

 https://goo.gl/0sLiWG مدينة نصر -األمن الوطني    23 ابراهيم خليل  لطفي مارس-02

 http://goo.gl/SbT9L5 األمن الوطني     أحمد إمام مارس-03

 http://goo.gl/x0gMl9 قسم أول الزقازيق     أستاذ جامعي مارس-03

 http://bit.ly/1VnMpQg االعتقال أثناء     حسن  محمد صابر مارس-08

 http://bit.ly/21ASQzk العقرب     حالد نوفل مارس-09

 http://bit.ly/1nZ9ACU امبابهقسم شرطة      ثالث أشقاء مارس-10

 http://bit.ly/1puLvVQ قسم العامرية أول باإلسكندرية     صفوت كرم نسيم مارس-11

 http://bit.ly/1TYp0FR       محمد حمزاوي مارس-11

 http://bit.ly/1MiYYKC لوطنياالمن ا     اسالم حمزاوي  مارس-15

 https://goo.gl/Zk93cN العقرب     صالح سلطان مارس-16

 http://bit.ly/1ZpuGrU سجن دمياط   24 ياسر أحمد أبو عيطة  مارس-17

 http://bit.ly/1RiTsok  باإلسكندريةقسم سيدي جابر      ابراهيم العزب  مارس-17

 http://bit.ly/1SdnMmL اإلسكندرية -األمن الوطني  تاجر 41 إسالم نورالدين إبراهيم محمد مارس-17

20- ارسم  http://bit.ly/1UyV7Ma مركز منيا القمح      عبد هللا راشد 

 http://bit.ly/1UyV7Ma مركز منيا القمح      على عامر  مارس-20

 http://bit.ly/1UyV7Ma مركز منيا القمح      أيمن مزروع  مارس-20

 http://bit.ly/1UyV7Ma مركز منيا القمح      مجدي مارس-20

 http://bit.ly/21DSvvL     78 والدة متهمين مارس-20

 http://bit.ly/1ReBGpI أثناء القبض عليه طالب 22 اهيممحمد أحمد محمد إبر مارس-21

 http://bit.ly/1Uposcr محطة مترو سراي القبة عاملة   نجوى عز مارس-21

 http://bit.ly/1T9mzzb سجن مركز الفيوم  طالب 17 أحمد محمد حسين  مارس-24

 http://bit.ly/1MpHvAl مركز شرطة المحلة  صحفي   وائل الحديني  مارس-24

 https://goo.gl/MVDjdM األمن الوطني طالب 19 احمد عبد الونيس زيدان مارس-27

 https://goo.gl/8Sou1E قسم الطالبية طالب   مرسيماجد محمد محمد  مارس-28
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 تعذيب جماعي

 الرابط المكان تاريخ النشر

 http://goo.gl/TR9Xer سجن الحضرة 01/03/2016

 http://goo.gl/TR9Xer سجن برج العرب 01/03/2016

 http://goo.gl/TR9Xer سجن وادي النطرون 01/03/2016

 http://goo.gl/dvhOOS سجن شبين الكوم بالمنوفية 01/03/2016

 http://goo.gl/TR9Xer معسكر فرق األمن بالعاشر من رمضان 01/03/2016

 http://goo.gl/TR9Xer قسم شرطة ديرب نجم 01/03/2016

 http://goo.gl/TR9Xer قسم شرطة طلخا 01/03/2016

 http://bit.ly/1Rep5iU شديد الحراسة( 992سجن العقرب ) 13/3/2016

 http://bit.ly/1RuppiI سجن برج العرب )أهالي( 14/3/2016

 http://bit.ly/1PlU4at سجن أسيوط 15/3/2016

 

 تكدير جماعي

 الرابط المكان تاريخ النشر

 http://bit.ly/22NjozD العقرب مارس-01

 https://goo.gl/xzlvGr العقرب )أهالي( مارس-01

 http://goo.gl/TR9Xer سجن األبعادية مارس-01

 http://goo.gl/TR9Xer حماد بالشرقية سجن أبو مارس-01

 http://goo.gl/TR9Xer سجن بورسعيد نساء مارس-01

 http://goo.gl/TR9Xer سجن برج العرب مارس-01

 https://goo.gl/Nr8L2B العقرب مارس-03

 http://bit.ly/21ATSvc قسم شرطة حوش عيسى  مارس-08

 http://bit.ly/1ZfEgxo سجن بورسعيد مارس-10

 http://bit.ly/1Sb0cab عاشر من رمضان معسكر قوات األمن بال مارس-12
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 http://bit.ly/1MirITL امبابهقسم  مارس-13

 http://bit.ly/1ReiViE العقرب مارس-14

 http://goo.gl/gy14wo سجن وادي النطرون مارس-25

 https://goo.gl/bBGuoe وادي النطرون 430ليمان  مارس-27

 https://goo.gl/nN60Fb أهالي معتقلي العقرب مارس-27

 https://goo.gl/sFBe0R سجن دمنهور مارس-28

 http://bit.ly/1SAqvXk معتقلو وأهالي معتقلي سجن العقرب مارس-31

 

 إهمال طبي

 الرابط الحالة المكان السن االسم تاريخ النشر

 https://goo.gl/uCAoPx كسر بسبب التعذيب العقرب 20 عبد هللا كرم داوود  01/03/2016

 https://goo.gl/VSuzBF ورم فى المثانة ليمان طره  هانى صالح الدين 01/03/2016

 https://goo.gl/5Vn0Ho اغماءات وتشنجات سجن طره  حاتم سيف  01/03/2016

 http://goo.gl/s6Qajo روماتيزم في الركبة العقابية 16 صهيب 01/03/2016

 http://goo.gl/s6Qajo سكر قسم السادات 12 السيد جمال السيد 01/03/2016

 https://goo.gl/Zof5Tw اختطاف من غرفة العمليات مستشفى السالم 18 عبد الرحمن عوض السبع  02/03/2016

 https://goo.gl/23J4AW احتباس بولي العقرب  هشام جعفر 04/03/2016

 https://goo.gl/23J4AW فشل كلوي العقرب  عيد دحروج 04/03/2016

 https://goo.gl/Gyisy7 أمراض القلب والكبد والضغط العقرب 61 عبد المنعم ندا  06/03/2016

 http://goo.gl/0lRxG7 أزمة قلبية مركز السنبالوين  51 السيد م 06/03/2016

 http://goo.gl/ZfyEcJ فتاق العقرب  عصام حداد 07/03/2016

 http://bit.ly/1RrxmoT اعياء شديد العقرب  محمود البربري 07/03/2016

 https://goo.gl/7QoCN0 التهاب كبدي وبائي العقرب  عصام العريان 07/03/2016

 http://goo.gl/D8RQLo في القلب جلطة سجن بني سويف  ج.ح.و 07/03/2016

 http://bit.ly/1pThYWj غيبوبة سكر متكررة العقرب 54 سامي أمين حسن السيد  08/03/2016

 http://bit.ly/1RsEfWY وبيفيروس سي  معسكر الكيلو عشرة ونص 41 ابراهيم رزق الشحيمي  10/03/2016
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 http://bit.ly/1puLvVQ حرمان من العالج قسم العامرية أول باإلسكندرية  صفوت كرم نسيم 11/03/2016

 http://bit.ly/1WzS4Bk اعياء شديد العقرب  أنس أحمدي  12/03/2016

 http://bit.ly/22vUSmp أزمات قلبية  مركز شرطة بلبيس   السيد محمود عوض هللا  13/3/2016

 http://bit.ly/1puNv06 قيء دموي القناطر 53 عبد المنعم حسانين  سلوى 13/3/2016

 http://bit.ly/25cXuIh قيء دموي العقرب  محمد العادلي  13/3/2016

 http://bit.ly/1Utu2d9 التهاب كبدي وبائي استقبال طره  محمود أبو زيد 13/3/2016

 http://bit.ly/1XGBYGd اعياء شديد العقرب 41 ح عبد العاطى يوسف صال 15/3/2016

 http://goo.gl/IFK8k3 نزيف من األنف والفم سجن طره  محمد فياض حسن 16/3/2016

 http://bit.ly/1WGk2LB نزيف من البواسير العموميسجن بنها   عطية الخولى أشرفياسر  17/3/2016

 http://bit.ly/1U1U0Vc نزيف في المخ العقرب 25 خليل أسامة محمد العقيد 17/3/2016

 http://bit.ly/1UyN9Tg حرمان من العالج ة سجن المنيا شديد الحراس  لؤى أبو بكر العيلى  18/3/2016

 http://bit.ly/1MjsHDq تليف كبدي سجن المنيا شديد الحراسة  46 سيد محمد علي جالل 19/3/2016

 http://bit.ly/1Rb22cf القدرة على الوقوف أو السيرعدم  غير مذكور 40 صالح عبد العاطي يوسف  19/3/2016

 http://bit.ly/21DQKyG عملية قلب مفتوح مباشرة سجن المنصورة   أحمد البيلي 19/3/2016

 https://goo.gl/lCmPXp تشنجات واغماءات متكررة لعربسجن برج ا  الفتاح محمد عبدالفتاح  عبد 20/3/2016

 http://bit.ly/1SlgmxM قرحة في المعدة سجن العقرب 33 خالد حمدي عبد الوهاب 24/03/2016

 http://bit.ly/25tPmTL وسكر وأمراض القلب ضغط سجن المنصورة  46 السيد الغزالي 25/03/2016

 https://goo.gl/JdILF1 ثقب خلقي في القلب  سجن العقرب 30 أحمد إسماعيل ثابت  28/03/2016

 https://goo.gl/nqlCUf ضغط واغماءات متكررة سجن دمنهور  هبة قشطة  28/03/2016

 https://goo.gl/Cf43rf عتشنجات وحاالت صر استقبال طره  هشام ممدوح  28/03/2016

 http://bit.ly/1V8PpzH تدهور صحي عام سجن العقرب 37 نبيل الشحات 30/03/2016

 http://bit.ly/1UEkiO6 ضغط وقلب وآثار التعذيب سجن العقرب 61 عبد المنعم حسن متولي ندا 31/03/2016

 http://bit.ly/1TllJPI (30غيبوبة نقص سكر ) سجن العقرب 43 محمد عادل حامد الكيالني  31/03/2016
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 اختفاء قسري

تاريخ 
 النشر

 السن االسم
تاريخ 

 االختفاء
 الرابط مكان االختفاء

 https://goo.gl/tGo8VE منزل أصدقائه 22/02/2016   احمد إبراهيم شلقامي مارس-01

 https://goo.gl/8uiRdL أمام الجامعة 10/01/2016   احمد حسن محمد عبد الهادي مارس-01

 http://goo.gl/BWD8bX اسوان )رحلة( 10/02/2016 20 احمد عوني مارس-01

 http://goo.gl/BWD8bX المنزل 14/02/2016   جهاد كيرتوكلو مارس-01

 http://goo.gl/BWD8bX الحرس الجمهوري 2013يوليو  24 عمرو متولي مارس-01

 http://goo.gl/BWD8bX المنزل 14/02/2016   مجاهد كيرتوكلو مارس-01

 http://goo.gl/BWD8bX لجنة االمتحان 09/01/2013   محمد العطار مارس-01

 http://goo.gl/BWD8bX أسوان 10/02/2016   محمد بسيوني مارس-01

 https://goo.gl/pgl5LK قطار القاهرة أسوان 20/02/2016   محمد طارق صبري مارس-01

 http://goo.gl/BWD8bX اعتصام رابعه 14/08/2013   محمود إبراهيم مصطفى  مارس-01

 https://goo.gl/P0bt9Q المنزل 06/01/2016 21 معتز أحمد محمود مارس-01

 https://goo.gl/P8Li3N منزله بمدينة فوه  25/02/2016 30 إسالم قرقورة  مارس-02

 https://goo.gl/j89jtq مقر عمله في بني سويف 18/01/2016   ر عبد الناصرساه مارس-02

 https://goo.gl/Zof5Tw مستشفى السالم   18 عبد الرحمن عوض السبع  مارس-02

 https://goo.gl/YbZTDO مقر عمله 07/11/2015   محمد األحمدي مارس-02

 https://goo.gl/EcCZYp المنزل 29/02/2016 16 محمد أبوزيد كامل عبد الغني  مارس-02

 https://goo.gl/YbZTDO   27/02/2016   محمود األحمدى عبدالرحمن  مارس-02

 https://goo.gl/eWk5TG مقر عمله في مدينة نصر 21/02/2016 25 محمود رجب محمود عيسوي  مارس-02

 https://goo.gl/6CFKCj المنزل 24/11/2015 21 احمد النجار مارس-03

 https://goo.gl/f90gFf الفيوم 28/02/2016 19 احمد مروان احمد الروبي مارس-03

 https://goo.gl/uipNPi   22/02/2016   أحمد شعبان  مارس-03

 https://goo.gl/YI6m4l أكتوبر 6من على مقهى في  29/02/2016 27 أحمد محمد طه وهدان مارس-03

 https://goo.gl/f90gFf من المنزل 28/02/2016 22 أسامة كمال عبدالصمد  مارس-03

 https://goo.gl/f90gFf مالفيو 28/02/2016 22 علي وجدي احمد الروبي مارس-03
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 https://goo.gl/f90gFf من المنزل 28/02/2016 21 عمرو كمال عبد الصمد  مارس-03

 https://goo.gl/KwsIQC من أمام الكلية 01/03/2016   حذيفة ناجى عمران مارس-04

 http://goo.gl/8ftmOh المنزل في دمياط 23/02/2013   صبري أنور مارس-04

 https://goo.gl/Eow0dW كمين العجيزي  15/02/2016   عبد الرحمن النادي  مارس-04

 https://goo.gl/lp9A6x   01/03/2016   محمد عماد الدين جمعة مارس-04

 https://goo.gl/OBWkrQ مقر عمله 14/02/2016   احمد عبد الحميد نصار مارس-05

 https://goo.gl/tpA5iU السكن 22/02/2016 24 أحمد زكريا محي الدين وهبة مارس-05

 https://goo.gl/NqHDsU اإلسكندرية 01/03/2016   تيسير دبا  مارس-05

 https://goo.gl/NqHDsU اإلسكندرية 01/03/2016   حسن المرسي  مارس-05

 https://goo.gl/paAuJz الشارع 18/08/2013 24 بدالحميد محمد محمد عبدالسالمع مارس-05

 https://goo.gl/NqHDsU اإلسكندرية 01/03/2016   عمر المرسي مارس-05

 https://goo.gl/LcXeE8 من محل كشري بمدينة نصر 18/02/2016   متولي محمود محمود العتيقي  مارس-05

 https://goo.gl/NqHDsU اإلسكندرية 01/03/2016   محمد الدنجاوي  مارس-05

 https://goo.gl/tpA5iU السكن 22/02/2016   محمد خليفه مارس-05

 https://goo.gl/7kC63n مقر عمله في مدينة نصر 25/02/2016   محمد شعبان محمد محمد  مارس-05

 https://goo.gl/tpA5iU السكن 22/02/2016 25 محمد يوسف محمد غنيم مارس-05

 https://goo.gl/tpA5iU السكن 22/02/2016   ياسر نصار مارس-05

 https://goo.gl/YLhOAH المنزل 25/02/2016   أبو بكر السيد عبد المجيد الشافعي  مارس-06

 https://goo.gl/p8ARZI بعد إخالء سبيله من محكمة أسوان 25/02/2016   محمود حسن احمد أبو المجد  مارس-06

 http://goo.gl/95LP49   19/08/2015   عبدالرحمن سيد مارس-07

 https://goo.gl/MBL9jy خلف كارفور المعادى  06/03/2016   إبراهيم عرفات مارس-08

 https://goo.gl/MBL9jy المقطم 06/03/2016   بسمة رأفت عبد المنعم  مارس-08

 http://bit.ly/1VnMpQg   29/02/2016   عيد زكريا سليمان محمد  مارس-08

 https://goo.gl/MBL9jy مقطمال 06/03/2016   محمد رأفت مارس-08

 http://bit.ly/1VnMpQg   02/03/2016   محمد صابر حسن  مارس-08

 http://bit.ly/1TX3Xn0 من المنزل 02/03/2016    أحمد عاطف صالح مارس-09

 http://bit.ly/1R61sfC   20/02/2016   حمدي جمعه عبد العزيز عبد اللطيف مارس-09

 http://bit.ly/21ATYCO من مقر عمله 06/03/2016   سيد الجمال  مارس-09
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 http://bit.ly/1Ure3MP من الشارع 13/02/2016   ن محمد محمد كحوشعبد الرحم مارس-09

 http://bit.ly/1Ure3MP بعد إخالء سبيله 25/02/2016 44 مدحت محمد بهي الدين أحمد مارس-09

 http://bit.ly/1T1mNrR من المنزل 04/03/2016 38 هاني مصطفى محروس مارس-09

 http://bit.ly/1R92Zk0 من المنزل 14/02/2016   السيد إبراهيم صالح  مارس-10

 http://bit.ly/21BsEEI من أمام الجامعة 20/02/2016   محمد جمال جاد مارس-10

 http://bit.ly/1R95tyT   27/02/2016   محمد عبدالمطلب مارس-10

 http://bit.ly/1Mv3wZ8 من المنزل 05/03/2016 27 أحمد حمدان محفوظ عبده مارس-11

 http://bit.ly/1QM9Och من رحلة إلى أسوان 10/02/2016 21 أحمد عوني عبد البصير محمد  مارس-11

 http://bit.ly/1QM9Och بواسطة الجيش في شمال سيناء 29/10/2015 46 أحمد محمود محمد متولي مارس-11

 http://bit.ly/1Mv46Gv مقر عمله 10/02/2016 33 محمد حسن حسن فتحي مارس-11

 http://bit.ly/1RXpdmG من سيارته 24/08/2013 59 محمد سيد محمد إسماعيل مارس-11

 http://bit.ly/1SaYWnu بعد إخالء سبيله 08/03/2016   عبدالرحمن مسعد أشرف مارس-12

 http://bit.ly/1LyBEse بعد إخالء سبيله 13/11/2015   محمود حسب هللا  مارس-12

 http://bit.ly/1WzRS4Y بعد إخالء سبيله 06/03/2016   مهند عمارة مارس-12

 http://bit.ly/1RsN0R5 من أسوان 03/03/2016   هانى عبدالصمد  مارس-12

 http://bit.ly/1Zg4G2e   يناير    السيد الجمال مارس-13

 http://bit.ly/1Zg4G2e   يناير    إسالم أسامة مارس-13

 http://bit.ly/1Zg4G2e من امام منزله 21/02/2016 24 د المهدي عطيهأحمد محم مارس-13

 http://bit.ly/1Zg39cm   22/02/2016   أحمد محمد سليمان حجازي مارس-13

 http://bit.ly/1MirX1j   29/06/2015 50 جمال عبدالصمد سيد عمر البهواشي مارس-13

 http://bit.ly/1Zg4G2e من الشارع 17/01/2016 22 محمد جمال دراز مارس-13

 http://bit.ly/1Zg4G2e من المنزل 01/03/2016 20 محمد عماد الدين محمد مارس-13

 http://bit.ly/1R9mhpk مقر عمله 28/02/2016 30 محمد نادي محمد مصطفى مارس-13

 http://bit.ly/1Zg4G2e من المطار يناير    محمود ياسين مارس-13

 http://bit.ly/1Zg4G2e   10/03/2016   مصطفى سليمان مارس-13

 http://bit.ly/1ReeWT7 من المنزل 13/11/2015   راحمد إيهاب النجا مارس-14

 http://bit.ly/1Zj1uD1   18/10/2014   علي جمال محمود مارس-14

 http://bit.ly/1Mjqfww بعد إخالء سبيله 28/02/2016 22 اسامه عبد الباسط عبد الحليم مارس-16
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 https://goo.gl/AMCcAQ بعد إخالء سبيله 10/03/2016 20 حسام طارق محمد عيسى مارس-16

 http://bit.ly/1Mjqfww بعد إخالء سبيله 28/02/2016 22 خالد عيد االبوز مارس-16

 http://bit.ly/1MxFz3x من المنزل 04/01/2016 14 عمر ابو الحسن  مارس-16

 http://bit.ly/1MxFVar بعد إخالء سبيله 28/02/2016 34 عمرو محمد محمد محمد االمام مارس-16

 http://bit.ly/1MxFz3x من المنزل 04/01/2016 25 محمد ابو الحسن  مارس-16

 http://bit.ly/22zxrbV بعد إخالء سبيله 28/02/2016 20 محمود حمدي العرابي مارس-16

 http://bit.ly/1Rerxt9 من كمين في الجيزة 26/02/2016 32 الحفيظ احمد حسيناحمد عبد  مارس-17

 http://bit.ly/1pXNWk5 من أمام منزله 10/03/2016 30 اسالم عيد قرقورة مارس-17

 http://bit.ly/1ZpuGrU كفر الدوار 06/01/2016   محمد رمضان فرحات  مارس-17

 http://bit.ly/22CIXqx من أمام باب الجامعة 02/01/2016   محمد صبري  مارس-17

 http://bit.ly/1RfM8cZ من مقر عمله 23/01/2016 44 محمد أحمد فرحات جمعة مارس-18

 https://goo.gl/7hwhUi الطريق إلى المنزل 12/03/2016   عادل محمد المغربي  مارس-20

 http://bit.ly/1ReBGpI من المنزل 26/02/2016 22 محمد احمد محمد إبراهيم مارس-20

 http://bit.ly/1S1dIup من المنزل 14/03/2016 19 محمد كامل احمد فرحات مارس-20

 http://bit.ly/1Rr0Ikg   10/01/2016 29 محمد علي توفيق خبيز  مارس-23

23- رسما  http://bit.ly/1RDoRY5 من المنزل 01/03/2016   محمد عماد الدين 

 http://bit.ly/1LMAQAf التجمع الخامس 20/02/2016 26 باسم أحمد شفيق أحمد مارس-25

 https://goo.gl/K0lO4X منزلمن ال 09/03/2016 31 محمد عسل مارس-26

 https://goo.gl/qATSHH من المطار مرحال من السعودية 09/12/2015   احمد سمير حامد مارس-28

 https://goo.gl/N6rHXm من المنزل 04/02/2016 35 احمد سيد تمام إبراهيم مارس-28

 https://goo.gl/HM7DFZ من األمن الوطني 18/03/2016   أحمد مراد مارس-28

 http://bit.ly/1WZiInq   18/02/2016 40 أسامة مصطفى البرعي مارس-29

 http://bit.ly/1RPpttJ من المنزل 17/03/2016   إسماعيل رجب الشناوى  مارس-31

 http://bit.ly/1UEkiO6 بني سويف 16/02/2016   قاسمعبد التواب قاسم علي عويس  مارس-31

 http://bit.ly/233ZTTE من الشارع في المنصورة 27/03/2016   مصعب العدوي مارس-31
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 ظهور بعد اختفاء

تاريخ 

 النشر
 السن االسم

تاريخ 

 تفاءاالخ

تاريخ 

 الظهور
 الرابط مكان الظهور

http://bit.ly/1q7EydI نيابات دمنهور 27/03/2016 05/02/2016 29 أبو عبيدة سيد أحمد أحمد العموري  مارس-01  

http://bit.ly/1q7EydI نيابات دمنهور 27/03/2016 05/02/2016 38 محمد جمعة محمود الصفتى  مارس-01  

http://bit.ly/1q7EydI نيابات دمنهور 27/03/2016 05/02/2016 43 محمد إبراهيم محمد عامر مارس-01  

http://bit.ly/1q7EydI نيابات دمنهور 27/03/2016 05/02/2016 40 أسامة على كامل عيد  مارس-01  

http://bit.ly/1q7EydI نيابات دمنهور 27/03/2016 05/02/2016 38 إسالم إبراهيم التهامي  مارس-01  

http://bit.ly/1q7EydI منهورنيابات د 27/03/2016 05/02/2016 43 متولي محمد متولي إبراهيم  مارس-01  

 https://goo.gl/r5brbT النيابة العسكرية 20/01/2015 09/04/2015 23 لطفي ابراهيم خليل مارس-01

https://goo.gl/xDcCJQ الكوم بالمنوفية نيابة شيبين  02/03/2016 21/02/2016   شريف محمود عوض  مارس-02  

https://goo.gl/xDcCJQ نيابة شيبين الكوم بالمنوفية  02/03/2016 15/02/2016   عمرو محمد الهوارى  مارس-02  

https://goo.gl/xDcCJQ نيابة شيبين الكوم بالمنوفية  02/03/2016 21/02/2016   محمد السيد محمد موسى  مارس-02  

https://goo.gl/xDcCJQ نيابة شيبين الكوم بالمنوفية  02/03/2016 23/02/2016   احمد فوزى  مارس-02  

https://goo.gl/LKScVK نيابة أحداث شمال الجيزة 03/03/2016 20/02/2016 18 ق صبريمحمد طار مارس-03  

https://goo.gl/ewvG5o نيابة أحداث شمال الجيزة 03/03/2016 17/02/2016   أحمد شعبان مارس-03  

https://goo.gl/CTNFTH في النيابة في قضية جديدة 05/03/2016 06/02/2016   أمين الجمل  علي مارس-05  

http://bit.ly/1TYlcUW نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس  09/03/2016 01/03/2016   أبو بكر السيد عبد المجيد  مارس-10  

http://bit.ly/1TYlcUW نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس  09/03/2016 01/03/2016   حمزة السيد عبد الرحمن عبد العال مارس-10  

http://bit.ly/1MiYYKC نيابة أمن الدولة  15/03/2016 02/01/2016   اسالم حمزاوي  مارس-15  

 http://bit.ly/1UriXJY نيابة أمن الدولة    لمدة شهر 15 آسر زهر الدين مارس-25

 https://goo.gl/DKpQTL نيابة أمن الدولة  23/03/2016 25/01/2016   محمد شعبان محمد محمد  مارس-28

http://bit.ly/1onKQo1 نيابة البساتين الجزئية 31/03/2016 09/01/2016 22 عمار عبدالرحيم مارس-31  

http://bit.ly/1onKQo1 نيابة البساتين الجزئية 31/03/2016 09/01/2016 20 عاصم عبدالرحيم  مارس-31  

 

  

http://bit.ly/1q7EydI
http://bit.ly/1q7EydI
http://bit.ly/1q7EydI
http://bit.ly/1q7EydI
http://bit.ly/1q7EydI
http://bit.ly/1q7EydI
https://goo.gl/r5brbT
https://goo.gl/xDcCJQ
https://goo.gl/xDcCJQ
https://goo.gl/xDcCJQ
https://goo.gl/xDcCJQ
https://goo.gl/LKScVK
https://goo.gl/ewvG5o
https://goo.gl/CTNFTH
http://bit.ly/1TYlcUW
http://bit.ly/1TYlcUW
http://bit.ly/1MiYYKC
http://bit.ly/1onKQo1
http://bit.ly/1onKQo1


 عنف شرطة

تاريخ 
 النشر

 الرابط الحدث نالمكا

 http://goo.gl/dKRga3 اعتداء امين شرطة على طبيب يتسبب في كسر وخلع في عظام اليد اليسرى باإلسكندرية الميرىالمستشفى   مارس-01

 http://goo.gl/0Bz28X أمين شرطة يعتدي على شخص معاق بسبب خالف على التذكرة قطار بنها مارس-02

 http://goo.gl/oZ9lvx ضابط شرطة يعتدي على أستاذ جامعي دهًسا باألقدام  أمام قسم شرطة أول الزقازيق مارس-02

 http://goo.gl/tNdeg هضابط وامين شرطة يسرقان شخصا بمنزله تحت اإلكرا مدينة الشروق مارس-03

 http://goo.gl/eKAYsO أمين شرطة يعتدي على معلمي المدرسة بسبب شجار ابنته مع زميالتها مدرسة صالح الدين األيوبي بالجيزة مارس-03

 https://goo.gl/UyGlv6 ة يطلق النار على صاحب الفرن بسبب خالفاتأمين شرط فرن في شبرا الخيمة مارس-05

 http://goo.gl/zc4laV أمين شركة يطلق النار عشوائيا في مشاجرة ويصيب طفلة في ظهرها بوالق الدكرور مارس-05

 https://goo.gl/xKqBbA اعتداء قوات األمن على والدة معتقل سكرية في المنصورةمحكمة ع مارس-05

 http://bit.ly/1pAWSMs أمين شرطة يطلق النار على زوجته وشقيقها القناطر مارس-08

 http://bit.ly/1nXNGAb رأس عامل مشادات على أولوية المرور فيرقيب شرطة يطلق النار  عة لمركز أشمون قرية محلة سبك التاب مارس-08

 http://bit.ly/1pAQRzr لعدد من االهالي تحرش وضرب البوابة الرئيسية لمجمع سجون طره مارس-08

 http://bit.ly/1Vq5Mbo أمناء شرطة يعتدون على محامي امبابه مارس-10

 http://bit.ly/21BwJbM أمين شرطة ُيصيب طالب بارتجاج فى المخ لرفضه تفتيشه  كلية التجارة مارس-10

 http://bit.ly/1R7e9ae تعدي ضابط علي صاحب محل جزارة وإطالق اعيرة نارية  هامباب مارس-11

 http://bit.ly/1pUsOvc تعدي الشرطة باإلهانة على األهالي  قرية مزاتة والشيخ جبر  مارس-11

 http://bit.ly/1MirLyY الشرطة تهاجم إضراب عمال نظافة اإلسكندرية وتعتدي عليهم بالضرب مصر( للنظافة باإلسكندرية شركة )نهضة مارس-13

 http://bit.ly/1MwDHIq أعضاء المكتب التنفيذي التحاد الطالب  علىيعتدي ” العرب“مأمور قسم  مدارس مصر ببورسعيد  مارس-14

 http://bit.ly/1XGBikh حملة اقتحام وتفتيش منازل وترويع أهالي طريق القناطر الخيرية -الحي الجديد مارس-14

 http://bit.ly/1PlV9iq ته باألقصر وكيل نيابة يصوب سالحه تجاه عامل بسبب خالف على ركن سيار األقصر مارس-14

 http://bit.ly/21DSSX7 حرق منازل معتقلين قرية البصارة مارس-21

 http://bit.ly/22uA4iG اعتداء بالضرب على مواطن والتحفظ على الموتوسيكل الخاص به جنوب األقصر مارس-21

 http://goo.gl/5ME5go من ضابط ألنه لم ينزل ساق من على ساق أثناء مروره اعتداء محمد الجباس مارس-21

 http://goo.gl/UaGlBx اعتداء من ضباط قسم شرطة المعصرة المحامية عزة العشري  مارس-27

 http://bit.ly/1pMGHv8 النار على األهاليإطالق  القوصية مارس-31
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http://bit.ly/1nXNGAb
http://bit.ly/1pAQRzr
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http://bit.ly/1pMGHv8


 2015تقارير مارس 

 مارس 1

العالج ممنوع والزيارة مستحيلة.. سجناء العقرب يواجهون الموت باإلضراب عن الطعام: ال 
 نسعى للموت بل نتطلع للحياة

 
 قوات األمن بسجون مصر انتهاكاتسالح الُمعتقلين األخير في مواجهة « .. األمعاء الخاوية»

 
  يفتح ملف آالف األطفال المعتقلين« المؤبد أطفال»
 
 

 مارس 2

 آخرين18شخًصا لالختفاء القسري واعتقال  60اختفاء  ..رفي فبراي

  
 بالتواريخ.. شهر من االنتهاكات قادت سجناء العقرب لإلضراب عن الطعام

  

 مارس 4

 
  مصر االنتهاكات.. حقوق اإلنسان في قبضة الحكومة

 
 ”المقبرة“تقرير لمؤسسة عدالة لحقوق اإلنسان: سجن العقرب 

 
 

 مارس 6

 

  )خاصمقبرة السجناء )ملف «.. العقرب»

 
 

 مارس 8

 لمي للمرأةالمرأة المصرية بال حقوق في اليوم العا

 

 

 مارس 13

 شخًصا خالل عام 1840مصر تُخفي «.. الحكم بالخوف»إندبندنت: 
 
 مارس 11

انتهاكا بحق الصحفيين في فبراير.. والجهات الحكومية تتصدر  53صحفيون ضد التعذيب: 
  قائمة المعتدين

 

 مارس 16

 كان آخر صوت افتح بنموت .. عن قضية الدفاع الجوي بعد إعادة التحقيقات
 

 لممارسة حق التجمع السلمي اإلعدامالعفو الدولية: "حالوة" قد يواجه 

http://bit.ly/1RPDCal
http://bit.ly/1RPDCal
http://goo.gl/TR9Xer
http://goo.gl/s6Qajo
http://goo.gl/ImJ81y
http://goo.gl/xDyo9Q
https://goo.gl/0x8wTt
http://goo.gl/A7IGli
http://goo.gl/gL7ZP9
http://bit.ly/1ZdX4wX
http://bit.ly/1UI5fBa
http://bit.ly/1UdD4vj
http://bit.ly/1UdD4vj
http://goo.gl/eV2C3o
http://bit.ly/1o11nyi


إعدامات قضية إستاد كفر الشيخ العسكرية ظلم محقق و توسع في إحالة المدنيين 
 للمحاكمات العسكرية وأحكام اإلعدام

 
 مارس18

 التمييز ضد قيادات اإلخوان بالسجون انتهاك صارخ للعهود والمواثيق الحقوقية الدولية
 

 مارس 23

  وقائع تعذيب ألجانب تهوي بسمعة مصر للحضيض في حقوق اإلنسان3 
 

 مارس 26

 االجتماعيتصفيات الداخلية التي كذبتها مواقع التواصل 
 

 مارس 29

من أطلق الرصاصة، حسن  ضابطهم،األمن المركزي على يد قوى  فيتفاصيل تعذيب مجندين 
 الشرقاوي أم علي العرابي؟

http://bit.ly/1ScwvFx
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http://bit.ly/1WGnN3E
http://bit.ly/1qd9fhT
http://bit.ly/22X6nUp
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