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  وٍّخ فش٠ك ػًّ إٌذ٠ُوٍّخ فش٠ك ػًّ إٌذ٠ُ

، ؽ١ش رؾٛي ا١ٌَٛ اٌّغّٝ ثؼ١ذ 2011 ٠ٕب٠ش فٟ ػبَ 25ٔظذس ٘زا األسش١ف فٟ روشٜ ا١ٌَٛ اٌزٞ شٙذ أذالع صٛسح 
اٌششؽخ إٌٝ ٠َٛ ٌٍضٛسح ػٍٝ رٍه اٌششؽخ ِٚب اسرىجزٗ ٚالصاٌذ رشرىجٗ ِٓ عشائُ، ١ٌٚظ ٌذ٠ٕب أٞ شه أْ ِب رّىٕٕب ِٓ 

فزؾذ اٌغطؼ أٚ ثؼ١ذا ػٓ سطذٔب .. رغ١ّؼٗ ِٓ أزٙبوبد سطذرٙب ٚعبئً اإلػالَ اٌّخزٍفخ ِب ٘ٛ إال لّخ عجً اٌضٍظ
 .رغشٞ أػؼبف رٍه اٌغشائُ اٌزٟ ٔؼززس ٌؼؾب٠ب٘ب ثإٔٔب ٌُ ٔزّىٓ ِٓ اٌٛطٛي إٌٝ ِؼشفزٙب

، ثذا٠خ ِٓ سأط اٌذٌٚخ إٌٝ أؽذ اٌشِٛص ٠2016جذأ ٘زا األسش١ف ثجؼغ ألٛاي اٌّغئ١ٌٛٓ اٌزٟ طذسد ػُٕٙ فٟ ػبَ 
فجؾغت ٘ؤالء اٌّغئ١ٌٛٓ رؼ١ش .. وٍٙب ألٛاي رٕفٟ ٚرشغت ِٓ ٠ؼبسع ٘زا إٌفٟ.. اإلػال١ِخ اٌّزؾذصخ ثبعّٙب

ِظش أصٟ٘ ػظٛس اٌؾش٠خ ٚعغٛٔٙب فٕذل١خ ؽزٝ أْ اٌّؾزغض٠ٓ أؽ١بٔب ال ٠شغجْٛ فٟ اٌخشٚط، ٚاٌؾذ٠ش ػٓ االخزفبء 
ٚاٌّؾزغضْٚ ٠زٍمْٛ .. ٚاٌغغْٛ ٚألغبَ اٌششؽخ خب١ٌخ ِٓ اٌزؼز٠ت.. اٌمغشٞ وزة ٠غزٙذف طٛسح ِظش أِبَ اٌؼبٌُ

 !!!!أفؼً سػب٠خ ؽج١خ

وً .. ٚ٘ٛ أسش١ف خبي ِٓ اٌشٙبداد اٌزٟ اعزّؼذ ٌٙب ؽج١جبد ػ١بدح إٌذ٠ُ. ٘زا األسش١ف اإلػالِٟ ٠شٙذ ثغ١ش رٌه
ِب ٠شد فٟ ٘زا األسش١ف ِمزظش ػٍٝ ِب رُ رغ١ّؼٗ ِٓ ٚعبئً اإلػالَ ٚاٌزٛاطً االعزّبػٟ ثأٔٛاػٙب، ٌزٌه فمذ أٚسدٔب 

 . ح ِٓ اٌؼٛدح إ١ٌٗ ٌٍزأوذ ِٓ ٔشش اٌّؼٍِٛخ/فٟ ٔٙب٠خ وً سلُ ٚوً شٙبدح ٚوً رمش٠ش اٌشاثؾ اٌزٞ ٠ّىٓ اٌمبسا

خبسط اٌمبْٔٛ، سغُ لٕبػزٕب ثأْ وً لزً ٌٚٛ ثبٌمبْٔٛ ٘ٛ اػزذاء ٚأزٙبن )ف١ّب ٠زؼٍك ثبإلؽظبئ١بد فمذ طٕفٕب٘ب ث١ٓ لزً 
صُ ٚفبح فٟ ِىبْ االؽزغبص، صُ رؼز٠ت فشدٞ، صُ رىذ٠ش أٚ رؼز٠ت عّبػٟ، صُ إّ٘بي ؽجٟ فٟ  (ٌٍؾك فٟ اٌؾ١بح

 . أِبوٓ االؽزغبص، صُ اخزفبء لغشٞ ٚظٙٛس ثؼذ االخزفبء اٌمغشٞ ٚأخ١شا ِب ٔشش ِٓ أؽذاس ػٕف اٌذٌٚخ

فٟ ؽظش ؽبالد اٌزؼز٠ت إٌّشٛس ػٕٙب الزظش إؽظبءٔب ػٍٝ ِٓ روش اٌخجش إٌّشٛس رؼشػُٙ ٌٍزؼز٠ت، ٌىٕٕب ٌُ ٔؼف 
إ١ٌُٙ أػذاد اٌّخزف١ٓ لغش٠ب، سغُ لٕبػزٕب أْ اإلخفبء اٌمغشٞ ال ٠خٍٛ ِٓ رؼز٠ت اٌّخزف١ٓ ٚإال فّب ٘ٛ اٌغجت اٌزٞ 
٠ذفغ سعبي األِٓ إٌٝ اخزطبف ِٛاؽ١ٕٓ ٚؽغجُٙ ػٓ أٞ ارظبي عٛاء ثّؾب١ُِٙ أٚ أعشُ٘ أٚ اٌؼبٌُ اٌخبسعٟ ػِّٛب 

 . عٜٛ أْ ٠زغٕٝ ٌُٙ االعزفشاد ثُٙ ثؼ١ذا ػٓ اٌؼ١ْٛ ٚأزضاع االػزشافبد أٚ أعّبء عذ٠ذح ٠زُ اػزمبٌٙب الؽمب

 اٌمغشٞ ؽشطٕب أ٠ؼب ػٍٝ رٛص١ك أِبوٓ ظٙٛس ٘ؤالء اٌّخزف١ٓ، ءِٚضٍّب ؽشطٕب ػٍٝ سطذ ِب ٔشش ِٓ ؽبالد االخزفب
رٌه أٔٗ ٠ٕبء ػٍٝ ٘زا األسش١ف ٌُ ٠ظٙش أؽذ ِٓ اٌّخزف١ٓ فٟ دٌٚخ أخشٜ ث١ٓ طفٛف داػش أٚ اٌذٌٚخ اإلعال١ِخ وّب 

ادػٝ ثؼغ اٌّغئ١ٌٛٓ ٚاإلػال١١ِٓ ثً ٚأؽذ اٌّزؾذص١ٓ ثبعُ اٌّغٍظ اٌمِٟٛ ٌؾمٛق اإلٔغبْ، ثً ظٙشٚا فٟ 
 . ا١ٌٕبثبد ٚألغبَ اٌششؽخ ٚاٌّؾبوُ ٚوٍٙب ِؤعغبد ربثؼخ ٚخبػؼخ ٌٍذٌٚخ

ألػّبي ػٕف خبسط أِبوٓ االؽزغبص، ِضً  (ٚأؽ١بٔب ا١ٌٕبثخ ٚاٌمؼبء)ِب ٔمظذٖ ثؼٕف اٌذٌٚخ ٘ٛ ِّبسعخ سعبي اٌششؽخ 
اعزخذاَ اٌغالػ اٌشخظٟ أٚ ا١ٌّشٞ فٟ شغبساد ال ػاللخ ٌٙب ثظشٚف االػزمبي ٚاٌزٟ رزغجت إِب فٟ إطبثبد أٚ 

٠ٕذسط رؾذ ٘زا اٌجٕذ أ٠ؼب ِب رّبسعٗ اٌششؽخ ٚسعبي األِٓ ِٓ الزؾبَ ٚرؾط١ُ ٌّؾز٠ٛبد إٌّبصي، أٚ . ِظشع ِٛاؽ١ٕٓ
اؽزغبص ثؼغ أفشاد األعشح س١ٕ٘خ ؽزٝ ٠مَٛ اٌشخض اٌّطٍٛة ثزغ١ٍُ ٔفغٗ ٚاٌزٟ ٚطٍذ فٟ أؽذ اٌؾبالد إٌٝ إٌمبء 

٠مغ ػّٓ ٘زٖ اٌفئخ أ٠ؼب أػّبي اٌؼٕف اٌزٟ ٠ّبسعٙب .  شخظب ِٓ أعشح شخض ِطٍٛة ِٓ األ67ِٓاٌمجغ ػٍٝ 
 .  سعبي اٌششؽخ إلخالء لش٠خ أٚ ِغىٓ أٚ ٌزش٠ٚغ ِٕطمخ ثأوٍّٙب إصجبرب ٌٕفٛر ِّضٍٟ اٌذاخ١ٍخ فٟ ٘زٖ إٌّطمخ أٚ رٍه

٠شًّ األسش١ف أ٠ؼب ألغبَ ػٓ سعبئً اٌّؼزم١ٍٓ ٚشٙبداد اٌّؼزم١ٍٓ اٌغبثم١ٓ ٚوزٌه شٙبداد أ٘بٌٟ اٌّؼزم١ٍٓ 
اٌز٠ٓ ٠زؾٍّْٛ ِخزٍف أٔٛاع اٌمٙش ٚاٌزطج١ك االٔزمبئٟ ٌٍمبْٔٛ ثؾغت ِضاط اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ رٕف١زٖ خالي ثؾضُٙ ػٓ 

رٍه األلغبَ ثبٌزاد ٟ٘ أصّٓ . اٌّفمٛد٠ٓ صُ ِؾبٌٚخ رٛف١ش اٌؾذٚد اٌذ١ٔب ِٓ اؽز١بعبد أٞ إٔغبْ داخً ِىبْ االؽزغبص
ِب ٠ؾٍّٗ ٘زا األسش١ف، رٌه أْ وً ِب ٚسد ف١ٙب ِٓ سعبئً ٚشٙبداد ٟ٘ ِؾبٚالد إٔغب١ٔخ ٌٍغب٠خ ٌزغبٚص ظشٚف 

اٌغغٓ ٚفمذاْ اٌؾش٠خ، ِؾبٚالد ٌزؾم١ك ِب ٠ىبد أْ ٠ىْٛ ِغزؾ١ال فٟ ظشٚف ألً ِب رٛطف ثٗ أٔٙب لبع١خ لغٛح 
 . ح ِب رغزؾمٗ ِٓ ا٘زّبَ/ثبٌزبٌٟ فئْ ٘زٖ األلغبَ عذ٠شح ثأْ رٍمٝ ِٓ اٌمبسا. رظً إٌٝ اٌّٙغ١خ

 اٌزٞ 2015 أطذس ِشوض إٌذ٠ُ أسش١ف ػبَ 2015فٟ ِضً ٘زا اٌٛلذ رمش٠جب ِٓ ػبَ .  ػبِب صم١ال2016ٌمذ وبْ ػبَ 
اٌزٟ رمذَ اٌذػُ اٌطجٟ إٌفغٟ ٌّٓ - ٌألعف - رشرت ػٍٝ إطذاسٖ ِؾبٌٚزبْ إلغالق اٌؼ١بدح اٌٛؽ١ذح فٟ ِظش 

ألٕٔب أغٍمٕب اٌؼ١بدح - ثً ٚؽزٝ ثؼغ عفبسارٕب فٟ اٌخبسط - وّب سٚعذ ثؼغ ِؤعغبد اٌذٌٚخ . رؼشػٛا ٌٍزؼز٠ت ٚاٌؼٕف
سغُ صمً اٌؼبَ ٚاٌزؾذ٠بد اٌزٟ رٛاعٗ إٌذ٠ُ ِضٍٗ ِضً ثبلٟ ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّذٟٔ .. ٌُٚ ٔؼذ ٔغزمجً عّٙٛسٔب

ٚال رٕزٛٞ إغالق .. ػِّٛب ٚإٌّظّبد اٌؾمٛل١خ ػٍٝ ٚعٗ اٌخظٛص، فئْ ػ١بدح إٌذ٠ُ ٌُ رغٍك ثبثٙب أثذا ٚال ١ٌَٛ ٚاؽذ
ٌٚٛ اػطشد فٟ عج١ً .. فطبٌّب ٕ٘بن ؽبعخ إٌٝ ِب رمذِٗ اٌؼ١بدح ِٓ خذِخ عٛف رغزّش اٌؼ١بدح فٟ رمذ٠ّٙب.. ثبثٙب

 أ 3إٌٝ رٌه اٌؾ١ٓ اٌؼ١بدح ِزبؽخ ٌّٓ ٠ؾزبعٙب فٟ . رٌه أْ رخزبس شىال ثذ٠ال العزمجبي إٌبع١ٓ ِٓ اٌؼٕف ٚاٌزؼز٠ت
 . شبسع ع١ٍّبْ اٌؾٍجٟ اٌذٚس اٌضبٟٔ

 .أِب ٘زا األسش١ف فٙٛ طبدس ػٓ ِشوض إٌذ٠ُ، اٌزٞ ٘ٛ ِٕظّخ ؽمٛل١خ ِغزمٍخ

 .  أكثر رحمة بالجميع2017ولنأمل في أن يكون عام 



 

 

 

 
 

رئيس إلدولة رئيس إلدولة 
 مش كل وإحد يتكلم هيتسجن»و.. «محتاجي   نطور إلمفهوم»: عن حقوق إإلنسان» 

http://bit.ly/1U2aHxF 
 ي حرية إلرأي

 
إل حقوق إإلنسان ف  ال يوجد معتقلون بمرص وال يجب إخت  

 http://bit.ly/2hbzWQ5 
 سايبنا ومزعلنا ومزعل أهلك ليه؟»: «كل من يهاجر من مرص»لـ» .http://bit.ly/2gLNFf5 
  ي ي مرص من مننور  رريب

 
 http://bit.do/cFGiQ. ال يجب  ناول حقوق إإلنسان ف

 

:  وزير إلدإخلية:  وزير إلدإخلية
 " 90 من 200وطبيعي إختفاء ..  م إختالقه للوقيعة بي   إألمن وإلشعب (إالختفاء إلقرسي)مصطلح 

 http://bit.ly/1NFwjcA" مليون
 "طة  قوم بدور نبيل وال ننكر وقوع بعض إلتجاوزإت  http://bit.ly/1TrzagE" وليس لدينا معتقلي   .. إلرسر
 " أحدإث مستشف  إلمطرية مجرد شجار، ال عالقة لنا ، ي

ي مقتل إإليطالي ريجين 
 
إألمن  ت  متورط ف
 http://goo.gl/u7EXd5" باالختفاء إلقرسي

 "ا ومعندناش  عذيب
ً
طة بشفافية.. معندناش مختفي   قرسي .." ونحاسب أفرإد إلرسر

http://goo.gl/6ZFN3B 
 "ضخيم وقائع إلتجاوزإت إلفردية هدف أعدإئنا  "http://bit.ly/1KYvKAC 
 ونستمد قدر نا من رراء إلموإطني   .. نعمل عىل حماية حقوق إإلنسان وإلحريات .http://bit.ly/1T1oAxb 
 طة مؤ منون عىل حقوق إلموإطني   وحريا هم: وزير إلدإخلية  http://goo.gl/2WAWAt. رجال إلرسر
 لمان  شغل حلق حوش إلقرسيإالختفاء : مساعد وزير إلدإخلية بالتيب

 
 http://bit.ly/1YuQeob  عبت  رنان ف

 "ن إلمساجي   فقط لكنها  متد ؤل أرسهم
 http://bit.do/cRzbE" رعايتنا ال  تضمَّ

 

: إلدإخلية: إلدإخليةوزإرة وزإرة 
 "   معندناش معتقلي   سياسيي "http://bit.ly/1TxGeIF 
 "ي إلسجون

 
 http://bit.ly/1PplFyf "ال  وجد حالة إختفاء قرسي أو معتقل وإحد ف

 "طة فردية ورئيلة جدإ  http://goo.gl/is5OrR"  جاوزإت إلرسر
 "طة  http://bit.ly/1PIh3Nd" ال يوجد معتقلون بالسجون أو أقسام إلرسر
 "ي إلسجون

 
 http://bit.ly/1UvHa1U "ال يوجد معتقلون ف

 " طة ي إلرسر
 
 http://bit.ly/24bxSKs".  سنة ماشفتش حالة  عذيب40قعدت ف

 ي إلسجون ال وجود له
 
دد شائعات.. إلتعذيب ف  http://bit.ly/1Vu0WtN. وما يت 

  كروباص بدل طة  طور أساليبها و ستخدم إلمت   http://bit.ly/2gVp2ll". إلبوكس"إلرسر
 "ي مرص

 
 http://bit.ly/20FHI4A" ال  وجد حاالت إختفاء قرسي ف

 "نعمل وفق أساليب عقابية حديثة ."http://bit.do/b8ViC 
 " ي

 
  لو إألمر بيدي العتقلل جميع إلمعارري   : مساعد وزير إلدإخلية إألسبق"إلبسيور

http://goo.gl/X79Gv2 

 

ي 
 
ي من أقوإل إلمسئولي   ف
 
  20162016من أقوإل إلمسئولي   ف
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: وزير إلعدل إلسابق: وزير إلعدل إلسابق
 '' نفذ إلحكم.. أقسم باا سنعدم مرري

ُ
ي ؤذإ لم ي  http://bit.ly/23vPWj4'' وسأ رك منصنيب

 " ي ؤال ؤذإ كان أمام كل شهيد  نار قلنيب
ئ  http://bit.ly/1VupK2t"  آالف من إإلخوإن أو من حالفهم10لن  نطف 

 " ي قتل
 http://bit.ly/1QKMKuI"  ألف400ال يكفين 

 

  : وزير إلخارجية: وزير إلخارجية
  رد مرص ليس لها أي إعتبار لدي« إلعفو إلدولية» قارير .http://bit.ly/20K8wAK 

 

: مدير مصلحة إلسجون: مدير مصلحة إلسجون
 " ي مرإكزها إلطبية

 
 ."ال يختلف عن إلمرإكز إلعالمية»عالج إلمسجوني   ف

 "إلسجون أصبحل مثل إلمنتجعات إلسياحية بعد إلتطوير" 
 "بعض إلسجناء يرفضون إلخروج بعد إنتهاء مدد عقوبا هم بسبب حسن إلمعاملة فيها "

http://bit.ly/28MlyDJ 
 

ي سويف  
ي سويف  مدير أمن بن 
مدير أمن بن 

 «ي إلعيد
 
 http://bit.ly/29qLHkJ« هنكرس رجل أي حد يتجاوز ف

 

نل   نل  مدير مباحث إإلنت  مدير مباحث إإلنت 
    ليس من أخالقنا إلتجسس عىل إلموإطني. http://bit.do/cbLV2 

 
 

إلقومي لحقوق إإلنسان إلقومي لحقوق إإلنسان 
 جهل مصت  : فائق

ُ
 http://bit.ly/29jquIA.  أشخاص٥ أو ٤ليس جريمة عندما ي

 ي سجن إلعقرب
 
 http://bit.do/cDKfZ. ال يوجد  عذيب ف

 

لمان  ي إلتيب
 
لمان نوإب ف ي إلتيب
 
نوإب ف
    طة أذن موإطن، عضو مجلس إلنوإب  سعيد حساسي بوش بالنار: "عن قطع أمي   رسر " كويس ؤنه مرص 

http://bit.ly/1ZrfWIj 
 “ ي يموت

ي إلسيول22 أو 20وزير إلتنمية إلمحلية قال لنا ؤيه يعن 
 
 http://bit.do/cRq8v. ” وإحد ف

 نباىه به إألممحضاريوجدنا مننر : سعد إلجمال عن سجن إلمرج  .http://bit.do/cRDS2 
 بياكلوإ عيش أحسن من إلىل بره: نائب عن سجن إلمرج .http://bit.do/cRDS2 
 إلمعاملة آدمية: دمحم إلغول عن سجن إلمرج .http://bit.do/cRDS2 
 

  

إ :  أحمد مور عن  صفية إلدإخلية لمحمد كمال.. وأخت  إ :  أحمد مور عن  صفية إلدإخلية لمحمد كمال.. وأخت 
 أم إلحقوق ع إلحريات.. إحنا لسه هنقبض ونحاكم !http://bit.do/cDKgC 

  

http://bit.ly/23vPWj4
http://bit.ly/23vPWj4
http://bit.ly/1VupK2t
http://bit.ly/1VupK2t
http://bit.ly/1QKMKuI
http://bit.ly/1QKMKuI
http://bit.ly/20K8wAK
http://bit.ly/20K8wAK
http://bit.ly/28MlyDJ
http://bit.ly/29qLHkJ
http://bit.ly/29qLHkJ
http://bit.do/cbLV2
http://bit.do/cbLV2
http://bit.ly/29jquIA
http://bit.ly/29jquIA
http://bit.do/cDKfZ
http://bit.do/cDKfZ
http://bit.ly/1ZrfWIj
http://elbadil.com/latest_news/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7-%d8%a5%d9%8a%d9%87-%d9%8a%d8%b9%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d9%85/
http://bit.do/cRq8v
http://bit.do/cRq8v
http://bit.do/cRDS2
http://bit.do/cRDS2
http://bit.do/cRDS2
http://bit.do/cRDS2
http://bit.do/cRDS2
http://bit.do/cRDS2
http://bit.do/cDKgC
http://bit.do/cDKgC


 

 

 

 

 

 

 إلحصاد: أوال

 إإلحصائيات: ثانيا

  (خارج إلقانون)إلقتل 

  ي مكان إالحتجاز
 
إلوفاة ف

  إلتعذيب

  إلتكدير أو إلتعذيب إلجماعي

  ي مكان إالحتجاز
 
ي ف إإلهمال إلطنيب

  إالختفاء إلقرسي

  إلنهور بعد إالختفاء

  عنف إلدولة

 رسائل إلسجن: ثالثا

 شهادإت معتقلي   سابقي   : رإبعا

 شهادإت أهالي : خامسا

ي : سادسا
 
  2016 قارير عن حقوق إإلنسان ف

 إلجدإول إلتفصيلية: سابعا

 روإبط أرشيف شهور إلعام: ثامنا

 

 

 

 

 

ي 
 
ي محتويات أرشيف إلقهر ف
 
  20162016محتويات أرشيف إلقهر ف

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1384 (خارج إلقانون)قتل 

ي مكان إالحتجاز 
 
 123وفاة ف

 535 عذيب فردي 

 307 كدير و عذيب جماعي 

ي مكان إالحتجاز    
 
ي ف  472ؤهمال طنيب

 (105ظهر منهم ) 980إختفاء قرسي 

 421ظهور بعد إختفاء    

 313عنف دولة   
 

 

ي : أوال
 
حصاد إلقهر ف ي : أوال
 
  20162016  حصاد إلقهر ف

 



 

 

 

 

 إلمحافنة

 عدد إألخبار إلمنشورة

 قتل
ي مكان 

 
وفاة ف

 إالحتجاز
  عذيب

 كدير 
و عذيب 
 جماعي 

ؤهمال 
ي   طنيب

ؤخفاء 
 قرسي

عنف 
 دولة

 ؤجمالي 

 1286 8 42 0 0 2 0 1234 سيناء

 727 94 151 204 98 121 25 34 القاهرة

 333 28 87 46 57 107 8 0 اؤلسكندرية

ة ز  195 25 85 12 13 23 20 17 الجي 

قية  176 15 45 19 38 45 3 11 الشر

ة  162 12 21 53 25 45 5 1 البحي 

 109 21 41 13 11 7 6 10 القليوبية

 102 10 29 21 11 17 7 7 الدقهلية

 88 7 58 6 3 8 5 1 الفيوم

 76 13 38 8 1 6 5 5 الغربية

 73 8 27 13 5 15 1 4 المنوفية

 64 4 29 18 5 3 1 4 أسيوط

ي سويف
 63 6 31 7 4 6 6 3 بنز

 63 10 17 8 4 14 2 8 دمياط

 45 7 35 0 1 2 0 0 أسوان

 32 3 4 8 2 0 12 3 المنيا

 31 2 0 4 17 3 5 0 الوادي الجديد

 29 9 3 4 0 9 3 1 اؤلسماعيلية

 29 4 3 3 3 14 1 1 بورسعيد

 24 4 11 1 0 3 0 5 كفر الشيخ

 11 3 4 1 0 3 0 0 األقرص

 11 2 4 2 1 0 1 1 قنا

 10 4 1 2 1 0 2 0 السويس

 9 3 3 2 0 0 1 0 سوهاج

 9 0 8 0 1 0 0 0 مرىس مطروح

 7 1 0 0 0 3 1 2 البحر األحمر

 

ي 
 
ي خريطة إلقهر ف
 
  20162016  خريطة إلقهر ف

 



 

 

 

  

 

  

ؤحصائيات : ثانيا   20162016  ؤحصائيات : ثانيا
 



 

 

 

 

ي إلختيب إألصىلي :  وريح:  وريح
 
ي وصف عمليات إلقتل إستخدم إألرشيف إلوصف إلذي جاء ف

 
ي إلختيب إألصىلي ف

 
ي وصف عمليات إلقتل إستخدم إألرشيف إلوصف إلذي جاء ف

 
ف

ي إلجدإول إلتفصيلية 
 
ي إلروإبط إلوإردة ف

 
(إلجزء إلسابع)ويمكن مرإجعة ذلك ف ي إلجدإول إلتفصيلية 

 
ي إلروإبط إلوإردة ف

 
  (إلجزء إلسابع)ويمكن مرإجعة ذلك ف

بحسب إلشهر بحسب إلشهر 

إير يناير  ؤجمالي  ديسمتيب  نوفمتيب  أكتوبر سبتمتيب  أ سطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فتيب

177 109 202 46 212 100 99 12 2 265 112 48 1384 
 

  بحسب إلمحافنةبحسب إلمحافنة
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1177 57 34 17 11 10 8 7 5 5 3 3 2 4 4 1 1 1 1 1 50 13841384  

 

  بحسب وسيلة إلقتلبحسب وسيلة إلقتل

 إلعدد كيفية إلقتل إلعدد كيفية إلقتل
طة من إألرسة 451 قصف جوي  2 مشاجرة مع رجل رسر
 2 ؤلقاء من دور مر فع 443  صفية

ي 
 
كة 368 حمالت أمنيةطلق ناري ف  1 طلق ناري عىل أو وبيس رسر
 1 دهس 56 قذإئف مدفعية

طة ي  18 مشاجرة مع أمي   رسر
ئ
 1 طلق نار عشوإر

ة 10  صفية بعد إعتقال ي مست 
 
 1 طلق ناري ف

 1 ؤ رإق 7  عذيب خارج مكان إالحتجاز
 4  فجت  سيارة

 13611361 ؤجماليؤجمالي
 4 قتل خطأ

 

  إلقتلإلقتل



ي مكان إالحتجاز
 
ي مكان إالحتجازإلوفاة ف
 
  إلوفاة ف

 

 

 

 

ي مكان إالحتجاز
 
ي مكان إالحتجازأسباب إلوفاة ف
 
  أسباب إلوفاة ف

 إلعدد سبب إلوفاة
 80 أسباب صحية

 21  عذيب
 12  ت  معروف
 6 إنتحار

 1 إختناق بالغاز
 1 مضاعفات  عذيب

 1 إلقاء من إلدور إلخامس
 1 وفاة طبيعية

  123123  ؤجماليؤجمالي
 

  إلوفاة نتيجة إلتعذيب بحسب طبيعة مكان إالحتجازإلوفاة نتيجة إلتعذيب بحسب طبيعة مكان إالحتجاز

 إلعدد طبيعة إلمكان
طة  15 قسم رسر
 3 سجن

 2 أثناء إالختفاء
 1 أمن إلدولة

  2121 ؤجماليؤجمالي
 

ي بحسب طبيعة مكان إالحتجاز ي بحسب طبيعة مكان إالحتجازإلوفاة نتيجة إإلهمال إلطنيب   إلوفاة نتيجة إإلهمال إلطنيب

 إلعدد طبيعة إلمكان
 39 سجون

طة  40 أقسام رسر
 1 محكمة

  8080 ؤجماليؤجمالي



ي أدت 
ي أدت إألسباب إلصحية إلن 
ي مكان إالحتجاز ؤلؤلإألسباب إلصحية إلن 

 
ي مكان إالحتجاز  إلوفاة ف
 
 إلوفاة ف

 إلعدد سبب إلوفاة
 20 ؤعياء عام

 10 أمرإض  نفس
 11 قلب
 10 كبد

ي إلدورة إلدموية
 
 8 هبوط حاد ف

 7 سكر
 5 أورإم

ي إلدم
 
 2  سمم ف
 2 رغط
 1 إيدز

 1  ر رينا
 1 فشل كلوي
 1 قرح فرإش

 1 مضاعفات جرإحة

  8800 ؤجماليؤجمالي
 

  



  إلتعذيب إلفرديإلتعذيب إلفردي

 

 

 

 

  

ي عام 
 
ي عام حاالت إلتعذيب إلفردي ف
 
  بحسب إلشهربحسب إلشهر20162016حاالت إلتعذيب إلفردي ف

إير يناير  ؤجمالي  ديسمتيب  نوفمتيب  أكتوبر سبتمتيب  أ سطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فتيب

37 51 33 41 68 53 50 25 37 37 42 61 535535  

  

 

ي عام 
 
ي عام حاالت إلتعذيب إلفردي ف
 
  بحسب طبيعة مكان إالحتجازبحسب طبيعة مكان إالحتجاز20162016حاالت إلتعذيب إلفردي ف

 عدد إلمكان

 181 سجن

طة  171 قسم رسر

 74 أمن دولةمقر 

ي مكان  ت  معروف
 
 58 أثناء إالختفاء ف

 44 أخرى

 15 أثناء إالعتقال

  543543  ؤجماليؤجمالي

  

  :  :   وريح وريح

ي  عرض فيها إلمحتجزون للتعذيب أعىل من ؤجمالي عدد إلذين  عرروإ 
ؤجمالي إألماكن إلن 

ي أكتر من مكان حيثللتعذيب 
 
 أن هناك من إلمحتجزين من  عرض للتعذيب ف



  أعىل خمس سجون من حيث شكاوى إلتعذيبأعىل خمس سجون من حيث شكاوى إلتعذيب

 عدد إلسجون

 53 برج إلعرب

 33 إلعقرب

 24 هطر

 20 وإدي إلنطرون

 14 بورسعيد

  شكوى من إلسجونشكوى من إلسجون181181 من أصل  من أصل 158158ؤجمالي ؤجمالي 

  

طة من حيث شكاوى إلتعذيب طة من حيث شكاوى إلتعذيبأعىل خمس أقسام رسر   أعىل خمس أقسام رسر

 عدد إلقسم

طة ديرب نجم  25 قسم رسر

 17 هقسم أول إلمنت   

طة حوش عيىس6  8  قسم رسر

 7 قسم أول مدينة نرص

 6 قسم أول إلمنصورة

طةشكوى من شكوى من   117711 من أصل  من أصل 6363ؤجماليؤجمالي طةأقسام إلرسر أقسام إلرسر  

  



  إلتكدير أو إلتعذيب جماعيإلتكدير أو إلتعذيب جماعي
 

 

ي )يشمل إلتعذيب إلجماعي :  وريح وريح
ئ
ب، سحل، صعق كهربار ، ؤطالق إلكالب إلبوليسية دإخل   

أو  كدير جماعي مثل إلحرمان من إلزيارة أو إلعالج أو إلمياه أو إأل ذية  (إلزنازين،  جريد من إلمالبس

يض ؤرافة ؤل إلتغريب ؤل سجون أخرى  من إلخارج أو إستخدإم إلكانتي   أو إلخروج للت 

  

  إلتكدير أو إلتعذيب إلجماعي بحسب إلشهرإلتكدير أو إلتعذيب إلجماعي بحسب إلشهر

إير يناير   ؤجماليؤجمالي ديسمتيب  نوفمتيب  أكتوبر سبتمتيب  أ سطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فتيب

5 24 26 26 39 56 23 12 15 19 43 19 307307  
 

  إلتكدير أو إلتعذيب إلجماعي بحسب طبيعة مكان إالحتجازإلتكدير أو إلتعذيب إلجماعي بحسب طبيعة مكان إالحتجاز

 إلعدد إلمكانطبيعة 

 227 سجون

طة  56 أقسام رسر

 10 معسكر  دريب إألمن إلمركزي

 9  كدير أهالي 

 5 إلمحكمة إلعسكرية

  307307  ؤجماليؤجمالي  
 

  إلسجون بحسب أعىل عدد من إألخبار عن أعمال  كدير أو  عذيب جماعيإلسجون بحسب أعىل عدد من إألخبار عن أعمال  كدير أو  عذيب جماعي

 عدد إألخبار إلسجن

 63 إلعقربسجن 
 38 برج إلعربسجن 
 21 (إستقبال وملحق ومزرعة) هن طروسج

 15 إلوإدي إلجديد
 10 سجن إألبعادية بدمنهور
ة إلمركزي  10 سجن إلجت  
 9 سجن إلزقازيق إلعمومي 



ي مكان إالحتجاز
 
ي ف ي مكان إالحتجازإإلهمال إلطنيب
 
ي ف     إإلهمال إلطنيب

  

  

ي مكان إالحتجاز 
 
ي ف بحسب إلشهر- إلمنشور عنها - حاالت إإلهمال إلطنيب ي مكان إالحتجاز 
 
ي ف   بحسب إلشهر- إلمنشور عنها - حاالت إإلهمال إلطنيب

إير يناير  ؤجماليؤجمالي ديسمتيب  نوفمتيب  أكتوبر سبتمتيب  أ سطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فتيب

65 44 39 53 43 50 38 30 28 28 35 19 472472  

  

ي أماكن إالحتجاز
 
ي لم  تلق إلرعاية إلطبية إلوإجبة ف

ي أماكن إالحتجازطبيعة إألمرإض إلن 
 
ي لم  تلق إلرعاية إلطبية إلوإجبة ف

  طبيعة إألمرإض إلن 

 إلعدد طبيعة إلمرض إلعدد طبيعة إلمرض

ي إلصحة
 
 9 أمرإض إلجهاز إلبولي وإلكليتي    63  دهور عام ف

 9 أمرإض نفسية وعقلية 57 رغط وسكر

 7  متكررؤ ماء 56 أمرإض إلقلب

 6  سمم دم 51 عنام

 6 حىم 34 أمرإض صدرية

 5 فتاق يحتاج ؤل جرإحة 32 أمرإض إلكبد

 3 ؤعاقة حركية 32 آثار إلتعذيب

ي إألطرإف 31 أورإم خبيثة
 
 3 بت  ف

 2 أمرإض إلسمع 25 نزيف

 1 أيدز 22 وإألعصابأمرإض إلمخ 

 1 حروق 22 أمرإض عيون

  498498  ؤجماليؤجمالي 21 أمرإض إلجهاز إلهضىمي 

   إإلجمالي أعىل من عدد إلحاالت نتيجة ؤصابة إلبعض بأكتر من مرض إإلجمالي أعىل من عدد إلحاالت نتيجة ؤصابة إلبعض بأكتر من مرض::ملحوظةملحوظة



ي ي  عرض فيها إلمحتجزون لإلهمال إلطنيب
يطبيعة أماكن إالحتجاز إلن  ي  عرض فيها إلمحتجزون لإلهمال إلطنيب
  طبيعة أماكن إالحتجاز إلن 

 إلعدد مكان إالحتجاز

 384 سجن

طة  56 قسم رسر

 14 معسكر أمن مركزي

 18  ت  مذكور

  472472  ؤجماليؤجمالي

  

ي للمحتجزين ي شهدت أعىل معدالت إإلهمال إلطنيب
ي للمحتجزينإلسجون إلن  ي شهدت أعىل معدالت إإلهمال إلطنيب
  إلسجون إلن 

 إلعدد إلسجن

 58 هسجون طر

 35 برج إلعرب

 28 وإدي إلنطرون

 19 إلعقرب

 17 أسيوط

 15 سجن إألبعادية بدمنهور

 11 إلمنصورة إلعمومي 

  

    



    إالختفاء إلقرسيإالختفاء إلقرسي

  

 980 عدد إألفرإد إلمنشور عن إختفائهم قرسيا

 105 عدد من ظهر منهم بحسب إلمنشور
  

ي عام عدد إلمختلفي   قرسيا هو عدد عدد إلمختلفي   قرسيا هو عدد   : وريح: وريح
 
ي عام إلمختفي   إلذين نرسر عنهم ف
 
ي . 20162016إلمختفي   إلذين نرسر عنهم ف

 
ي . بعضهم إختف  ف
 
بعضهم إختف  ف

أما عدد من ظهروإ بعد إختفاء.  وبعضهم قبل ذلك20162016عام عام  ي عام   أما عدد من ظهروإ بعد إختفاء.  وبعضهم قبل ذلك
 
ي عام هو عدد من نرسر عن ظهورهم ف
 
هو عدد من نرسر عن ظهورهم ف

ي عام 20162016
 
ي عام  سوإء كانوإ إختفوإ ف
 
 أو قبل ذلك، كما يشمل عدد من ظهروإ بعد إختفاء أشخاص  أو قبل ذلك، كما يشمل عدد من ظهروإ بعد إختفاء أشخاص 20162016 سوإء كانوإ إختفوإ ف

ي عام 
 
رسر عن ظهورهم ف

ُ
ي عام ن

 
رسر عن ظهورهم ف

ُ
  .  ولم نتوصل ؤل أخبار منشورة عن إختفائهم قبل ذلك.  ولم نتوصل ؤل أخبار منشورة عن إختفائهم قبل ذلك20162016ن

  

  عدد إلمختفي   قرسيا إلمنشور عنهم بحسب إلشهرعدد إلمختفي   قرسيا إلمنشور عنهم بحسب إلشهر

إير يناير  ؤجماليؤجمالي ديسمتيب  نوفمتيب  أكتوبر سبتمتيب  أ سطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فتيب

61 186 105 87 93 84 62 29 110 101 121 149 11881188  

  

   صنيف إلمختفي   قرسيا بحسب إلمحافنات صنيف إلمختفي   قرسيا بحسب إلمحافنات

 إلعدد إلمحافنة إلعدد إلمحافنة
ة 151 إلقاهرة  21 إلبحت 

 17 دمياط 87 إإلسكندرية

ةإ  11 كفر إلشيخ 85 لجت  

 8 مرر مطروح 58 إلفيوم

قية  4 إألقرص 45 إلرسر

 4 إلمنيا 42 سيناء

 4 قنا 41 إلقليوبية

 3 إإلسماعيلية 38 إلغربية

 3 بورسعيد 35 أسوإن

ي سويف
 3 سوهاج 31 بن 

 1 إلسويس 29 أسيوط

 206  ت  مذكور 29 إلدقهلية

  980980  ؤجماليؤجمالي 27 إلمنوفية



ي إختطفوإ منها
ي إختطفوإ منهاإلمختفون قرسيا بحسب إألماكن إلن 
  إلمختفون قرسيا بحسب إألماكن إلن 

 إلعدد إلمكان إلعدد إلمكان

ل  9 من موقع أحدإث 321 إلمت  

 8 إلمدرسة 181 إلشارع

 6 إلمحكمة 82 مقر إلعمل

 6 إلسجن 48 من إلنيابة بعد ؤخالء إلسبيل

طة  4 مستشف   34 قسم رسر

 ي 
 1 زيارة للسجن 31 كمي   رسر

 1 وحدة عسكرية 30 إلجامعة

 183  ت  مذكور 18 طريق سفر دإخىلي 

  980980  ؤجماليؤجمالي 17 إلمطار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  إلنهور بعد إالختفاءإلنهور بعد إالختفاء
  

  

  

  421421: ؤجمالي عدد إلمنشور عن ظهورهم بعد إختفاء: ؤجمالي عدد إلمنشور عن ظهورهم بعد إختفاء

  

  إلنهور بحسب إلشهرإلنهور بحسب إلشهر

إير يناير  ؤجماليؤجمالي ديسمتيب  نوفمتيب  أكتوبر سبتمتيب  أ سطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فتيب

33 42 21 33 48 51 13 4 13 34 64 65 421421  

  

  بحسب أماكن إلنهوربحسب أماكن إلنهور

 إلعدد أماكن إلنهور

 285 إلنيابات

 57 سجون

طة  49 أقسام رسر

 30 محاكم

  421421  ؤجماليؤجمالي

  

    



  عنف إلدولةعنف إلدولة
  

  

  

  بحسب إلمحافنةبحسب إلمحافنة

  

ة ؤسكندرية إلقاهرة إلمحافنة قية إلقليوبية إلجت   ة إلغربية إلرسر  دمياط إلدقهلية إلبحت 

 10 10 12 13 15 21 25 28 94 إلعدد

 إلمنوفية ؤسماعيلية إلمحافنة
شمال 
 سيناء

 إلفيوم أسوإن
ي 
بن 

 سويف
 بورسعيد إلسويس أسيوط

 4 4 4 6 7 7 8 8 9 إلعدد

 إلمحافنة
كفر 
 إلشيخ

 سوهاج إلمنيا إألقرص
إلوإدي 
 إلجديد

 قنا
إلبحر 
 إألحمر

 ت  
  ؤجماليؤجمالي مذكور

  308308 5 1 2 2 3 3 3 4 إلعدد

  

    



  بحسب طبيعة إلعنفبحسب طبيعة إلعنف

 إلعدد إلعنف

 61 إقتحام و دمت  ممتلكات خاصة

ي مكان عامموإطني   إعتدإء عىل 
 
 46  ف

ي شجار مع موإطني   
 
 35 إستخدإم سالح ف

 26 إعتدإء عىل محامي   

 19 فض  جمعات بالقوة

 18 إعتدإء عىل أهالي محتجزين

ي ؤطالق
ئ
 16  نار عشوإر

 16 إعتدإء عىل صحفيي   

ي مستشف  
 
 13 إعتدإء عىل أطباء وعاملي   ف

طةؤجبار  14  عىل سحب بالغ رد رجل رسر

 10 إحتجاز موإطني   دون وجه حق

 10 إلقبض عىل رهائن من أرسة إلمطلوب إلقبض عليه

ي 
ئ
 6 قبض عشوإر

 5 إعتدإء عىل جمهور كرة

 3 إعتدإء عىل أعضاء برلمان

 3 إعتدإء عىل عمال

 3 إعتدإء عىل طالب

 2 إالجبار عىل إلتنازل عن وظيفة أو قطعة أرض

 2 إعتدإء عىل شهود

  308308 ؤجماليؤجمالي



ي   رسائلرسائل: ثالثا: ثالثا
 
ي إلسجن ف
 
  20162016إلسجن ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي سجون إلننام ىهي أفضل  وثيق لما حملته هذ
 
 إلحقبة من قمع وظلم وقهر هرسائل إلمعتقلي   ف

إني   و فحسب بل ولما إر ضته إلدولة نفسها من دستور وقإإلنسانوإنتهاك ليس لكل موإثيق حقوق 

ي لهذ. ولوإئح
 ىهي إلتأريخ إلحقيف 

.  إلمرحلة من  اريخ مرص وال يكتمل  أريخ سوى بهاهرسائل إلمعتقلي  

قلكلما ها   لتحكي و روي ما يحدث ورإء أسوإر إلسجون ؤلينا إلزنازين وإلحرإس وجاءت إخت 
 بطرق شن 

. وبي   ظلمات جدرإنها

  http://bit.ly/2iYOtzS  :رإبط ملف إلرسائل

http://bit.ly/2iYOtzS
http://bit.ly/2iYOtzS


 

ي : رإبعا: رإبعا
 
ي شهادإت معتقلي   سابقي   ف
 
  20162016شهادإت معتقلي   سابقي   ف

 

 إخالء مع أمن الدولة قبل اؤلجباريرغم السجن وقسوة السجان واللقاء .. فيما يلي كلمات بعض من نجوا
هيبالسبيل حيث تمارس كل محاوإلت التهديد  ي والير

ز
ي أن يكون السجن قد أدى مهمته ف

ز
غيب أمال ف  والير

ي النفوس والحكم بالصمت عل القلوب واللسان
ز
ز إىل .. بث الخوف والرعب ف يشع الكثي  من الناجي 

ي أماكن 
ز
الحكي والكتابة عما حدث لهم وآلخرين داخل زنازين اإلحتجاز وزنازين التأديب وغرف التعذيب ف

لكنهم لم يقبلوا .. كان بإمكانهم الصمت وما كان أحد ليلوم عليهم.. إل يدرك قسوتها سوى من مروا بها
ة الزنازين .. بأقل من اإلنتصار عل من تصور أنه بسجنهم قد تمكن من قلوبهم ي لم تكن أبدا أسي 

 ولمالنر
دد ونتمنز لو تمكنا من .. تتوقف يوما عن اإلشتياق للحرية منهم نستمد قوتنا ونخجل من لحظات الير

..احتضان تلك القلوب واستلهام الصالبة منها  
 

  http://bit.ly/2hY5MEm : رإبط ملف شهادإت إلمعتقلي   إلسابقي   
 
 

http://bit.ly/2hY5MEm
http://bit.ly/2hY5MEm


ي عام : خامسا: خامسا
 
ي عام شهادإت أهالي ف
 
  20162016شهادإت أهالي ف

ز توجد أرسة تتوقف   مع كل اختفاء واعتقال وتعذيب وحكم محكمة يشق السنوات من حياة المعتقلي 
رحلة من البالغات .. حياتها الطبيعية لتبدأ رحلة رهيبة من البحث ومحاوإلت الفهم ومحاوإلت الزيارة

وإل تقترص معاناة تلك األرس عل ألم الفقدان . والمناشدات ومحاولة اللجوء إىل القانون سعيا لإلنصاف
ي أغلب األحيان هي األخرى مستهدفة بالبطش والقمع والقهر بداية من الحرمان من 

ز
والوحشة، بل تصبح ف

ة هو العائل الوحيد لألرسة، إىل البحث عن مكان احتجازه  ي أحيان كثي 
ز
الشخص المعتقل والذي يكون ف

ز عل السجن الذي يحتجزه  ي تخضع بالكامل لمزاج القائمي 
والسبب وراء اعتقاله إىل محاوإلت الزيارة النر

يستشهدون بالقانون أحيانا . إىل المحاوإلت المستميتة للحصول عل الرعاية الطبية للمعتقل المريض
ي أحيان ليست قليلة يلجئون إىل الرشاوى لتمكينهم مما هو 

ز
ويستخدمون اإلستجداء أحيان أخرى وف

ز  ي دولة إل تأبه بما أأدرته من قواني 
ز
وإل تكتمل المعرفة بأعداد من طالهم القهر نتيجة . حقهم بالقانون ف

ي 
ز
ي الشوارع أمام بعض السجون ليكون لها أحقية الزيارة ف

ز
ي تبيت ف

اإلعتقال إإل بأعداد أفراد تلك األرس النر
. اليوم التاىلي قبل أن يقرر مسئول السجن أن يحدد عدد الزيارات أو يمنعها دون منطط أو تفسي    

 نفرده لكلمات األمهات واآلباء والبنات واألوإلد والزوجات واألزواج الذين 2016هذا الجزء من أرشيف 
ز من أحبائهم فبدون كلماتهم تظل الرواية ناقصة.. أمضوا العام محرومي   

  

: رإبط ملف شهادإت إألهالي     http://bit.ly/2jc7Og3 : رإبط ملف شهادإت إألهالي

  

http://bit.ly/2jc7Og3
http://bit.ly/2jc7Og3


ي : سادسا
 
ي : سادسا قارير عن حقوق إإلنسان ف
 
    20162016 قارير عن حقوق إإلنسان ف

  
 رإبط إلملف
 

http://bit.ly/2hYYSJQ 
 

  

 

إلجدإول إلتفصيلية: سابعا   إلجدإول إلتفصيلية: سابعا
  

 http://bit.ly/2jqvDF8 إلقتل

ي مكان إالحتجاز
 
 http://bit.ly/2ikjCgi إلوفاة ف

 http://bit.ly/2jjNXQf إلتعذيب إلفردي

 http://bit.ly/2iMzDg6 إلتكدير أو إلتعذيب إلجماعي 

ي مكان إالحتجاز
 
ي ف  http://bit.ly/2iK7JmZ إالهمال إلطنيب

 http://bit.ly/2iMtMr9 إالختفاء إلقرسي

 http://bit.ly/2hZ67kZ إلنهور بعد إختفاء

  http://bit.ly/2iQvydk عنف إلدولة

  

    

http://bit.ly/2hYYSJQ
http://bit.ly/2jqvDF8
http://bit.ly/2ikjCgi
http://bit.ly/2jjNXQf
http://bit.ly/2iMzDg6
http://bit.ly/2iK7JmZ
http://bit.ly/2iMtMr9
http://bit.ly/2hZ67kZ
http://bit.ly/2iQvydk


روإبط أرشيف شهور إلعام: ثامنا   روإبط أرشيف شهور إلعام: ثامنا

 http://bit.ly/1UzK7cn  ينايريناير

إير إيرفتيب  http://bit.ly/1RBpcaf  فتيب

 http://bit.ly/1RPXZnC  مارسمارس

 http://bit.ly/1Xa8eF1  أبريلأبريل

 http://bit.ly/1WEDUCl  مايومايو

 http://bit.ly/2a9lBkp  يونيويونيو

 http://bit.ly/2iWqzHU  يوليويوليو

 http://bit.ly/2cfin0A  أ سطسأ سطس

 http://bit.ly/2dvQlAc  سبتمتيبسبتمتيب

 http://bit.ly/2jqHfYG  أكتوبرأكتوبر

 http://bit.ly/2irm1Wl  نوفمتيبنوفمتيب

 http://bit.ly/2izTscE  ديسمتيبديسمتيب

  http://bit.ly/1ZxyKWE  عامان من حكم إلسيىسيعامان من حكم إلسيىسي

  

http://bit.ly/1UzK7cn
http://bit.ly/1RBpcaf
http://bit.ly/1RPXZnC
http://bit.ly/1Xa8eF1
http://bit.ly/1WEDUCl
http://bit.ly/2a9lBkp
http://bit.ly/2iWqzHU
http://bit.ly/2cfin0A
http://bit.ly/2dvQlAc
http://bit.ly/2jqHfYG
http://bit.ly/2irm1Wl
http://bit.ly/2izTscE
http://bit.ly/1ZxyKWE

