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 تجميع وإعداد

 مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

  



 المحتويات

 

  2016من أقوال المسئولين في يوليو 

  2016 يوليوحصاد  

 جداول شاملة المصادرال 

  (2016 يوليو)عن ومن السجن  وشهاداترسائل 

 يوليو 1

o رسالة محمود الجوهري عن محاكمته عسكريا 

 يوليو 2

o إسالم خليل يحكي عن فترة إخفائه قسريا  

 يوليو 4

o  مالك عدلي من جلسة استئنافه: أنا بموت.. مش عايز أتريض و كل طموحي أخرج من

 فيهاالمقبرة اللي قاعد 
o  و نص 10جواب حمدي قشطة من محبسه في السجن  

 يوليو 13

o رسالة الباحث مينا ثابت بعد إطالق سراحه 
o المعتقلين نعى من المعتقلين بسجن المنصورة العمومى بعد وفاة أحد 

o  .. ماذا فعلوا بك حتى ال تتذكرنا أو تتذكر أمك“شقيقة الطالب المحال للطب الشرعي” 

 يوليو 15

o والدة متهم بمقتل النائب العام تروي لمصر العربية مراحل تعذيب نجلها 

o .آخر ما كتبه عبدالرحمن الجندي عن السجن  

 يوليو 17

o رسالة من طالب بالثانوية داخل قسم ثان طنطا  

 يوليو 19

o رسالة من أحد المسجونين بسجن طره االستقبال  

o  "رسالة من عبد الرحمن طارق عبد السميع "موكا" معتقل "أحداث مجلس الشورى
 من داخل سجن الملحق بوادي النطرون

 يوليو 20

o  مكان الواقعة: أمام محكمة زينهم2016أبريل  19اإلسم: ن.ع. تاريخ الواقعة: الثالثاء . 

o  أبريل. مكان الواقعة: أمام محكمة زينهم 19االسم: ر.ع. تاريخ الواقعة: الثالثاء  

o  :األقسام أحد الواقعة:. مكان 2016أبريل  18االسم: س.ن. تاريخ الواقعة 

o أبريل. مكان الواقعة: أماكن متفرقة في الدقي 25خ الواقعة: االثنين االسم: م.ح. تاري 

o  الدقي -أبريل. مكان الواقعة: ميدان المساحة 25االسم: ف.ع. تاريخ الواقعة: االثنين 

o  مكان الواقعة: أماكن متفرقة2016بريل أ 25االسم: ن.أ. تاريخ الواقعة: االثنين . 

o  مكان الواقعة: أماكن متفرقة في 2016أبريل  25االسم: و.ع. تاريخ الواقعة: االثنين .
 أسوان

o  ة: أماكن متفرقة. مكان الواقع2016أبريل  25االسم: ب.م. تاريخ الواقعة:االثنين 

o  :مكان الواقعة: أماكن متفرقة2016 أبريل  28-أبريل 25االسم: م.ع.ع. تاريخ الواقعة . 

http://bit.do/b93oF
http://bit.do/b93q2
http://bit.ly/29ma3dU
http://bit.ly/29ma3dU
http://bit.ly/29gcMUV
http://bit.do/ccNpV
http://bit.do/ccNqc
http://bit.do/ccNr4
http://bit.do/ccY29
http://bit.do/cd3uk
http://bit.do/cdbGj
http://bit.do/cd3sg
http://bit.do/cd3D5
http://bit.do/cd3D5
http://bit.do/cd4rh
http://bit.do/cd4rh
http://bit.do/cd4rh
http://bit.do/cd4rh
http://bit.do/cd4rh
http://bit.do/cd4rh
http://bit.do/cd4rh
http://bit.do/cd4rh
http://bit.do/cd4rh
http://bit.do/cd4rh


o :مكان الواقعة: أماكن متفرقة .2016أبريل  28 -26االسم: م.ر. التاريخ 

o  أبريل. مكان الواقعة: أمام محكمة عابدين 30االسم: هـ.م. تاريخ الواقعة: السبت  

o :مكان الواقعة: محيط نقابة  2016مايو  4االربعاء  االسم: ه. ع. تاريخ الواقعة .

  الصحفيين

o :مايو. مكان الواقعة: محيط نقابة الصحفيين 4أ.ح. تاريخ الواقعة: األربعاء  االسم  

o  :مكان الواقعة: محيط نقابة الصحفيين2016مايو  4االسم: ب. ك. تاريخ الواقعة .  

 يوليو 21

o داء "المواطنين الشرفاء" عليها أمام محكمة زينهم: شهادة إحدى الصحفيات عن اعت

 " "الستات سحلوني على األرض.. وغلطة عمري إني روحت القسم

 يوليو 22

o السجن صعب وبيكسر فينا.. »ينشر صورتين لما قبل وبعد سجنه: « معتقل التيشرت
 «لو استحملنا عشان مفيش بديل

 يوليو 23

o  شهادة فتاة عن احتجازها خالل مظاهرات "األرض": لسه عندي بارانويا وبحس إني
 متراقبة

o  :تهمتي رفض بيع األرض.. زمان قالوا »حمدي قشطة ُيضرب عن الطعام في السجن
 «الحرية مكفولة دستوريًا

o استغاثة أحد معتقلي قضية النائب العام المحتجز بسجن العقرب 

 يوليو 26

o رسالة محمد آلية حجازي باألمس بمناسبة عيد حبهم الخامس 

 يوليو 27

o “confess” in EgyptThis is how I was tortured to  

o فتاة تروي وقائع موجعة لتحرش وتهديد أمناء شرطة لها بمحطة دمياط 

 يوليو 28

o  رسالة زوجة المعتقل خالد الشوربجي علي صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل

 االجتماعي

o  إسالم خليل بيموت بأمر من وزارة الداخلية“يوم حبس وتعذيب..  463بعد” 

o سجينات بالقناطر يضربن عن الطعام احتجاجا على أوضاع  6ماهينور المصري و
 «معتقلة»السجون ومنع الزيارة عن 

o أهالي في "سجن الزيارة" 

 يوليو 30

o  من محبسه: موت « الدفاع عن األرض»أحد معتقلي « أحمد أبو ليلة»رسالة الطالب

 بطئ.. يا الشنق يا الهجرة

  

http://bit.do/cd4rh
http://bit.do/cd4rh
http://bit.do/cd4rh
http://bit.do/cd4rh
http://bit.do/cd4rh
http://bit.do/cd4rh
http://bit.do/cd3P2
http://bit.do/cd3P2
http://bit.do/cd3P2
http://bit.do/cd3P2
http://bit.do/cd4jx
http://bit.do/cd38T
http://bit.do/cd38T
http://bit.do/cd4fA
http://bit.do/cd4fA
http://bit.do/cd4mN
http://bit.do/ceWRM
http://bit.do/ceWXb
http://bit.do/ceWZB
http://bit.do/ceW3z
http://bit.do/ceW3z
http://bit.do/cfsLS
http://bit.do/cfd9p
http://bit.do/cfd9p
http://bit.do/cfea2
http://bit.do/cfsLv
http://bit.do/cfsLv


 

  2016 يوليوتقارير 

 

 يوليو 1

o  ..محبوسين انفراديا ومدة حبسهم  10تنشر قائمة بـ « االنفراديال للحبس »باألسماء

 «عداد القمع»بالساعات والدقائق والثواني 
o سجن الوادي الجديد.. جحيم تحت األرض في "جوانتنامو" الصعيد 

 يوليو 2

o فة تقتل المعتقلين بسجون مصرتكدسات مخي :تقرير حقوقي  

 

 يوليو 13

o مصر: اختفاء وتعذيب المئات وسط موجة من القمع الوحشي 

o  بعد محاكمة حسام حسن لضربه مصور األمن.. نرصد اعتداءات الداخلية على
  «دون حساب»المصورين الصحفيين 

 يوليو 14

o السجون المصرية.. اعتداءات وشلل وقتل باإلهمال 

 

 يوليو 16

o  النيابة تحقق في اتهامات بالضرب المفضي إلى الموت والمبادرة المصرية تطالب

 بإضافة اتهامات بالتعذيب

 يوليو 27 

o  باألرقام.. منظمات محلية وعالمية ترصد حصاد القمع في عهد السيسي: آالف

 ممنوع من السفر 218حالة تعذيب وألف مختفي و 915المعتقلين و

 

 
  

http://bit.do/b9WP9
http://bit.do/b9WP9
http://bit.do/b93p8
http://almesryoon.com/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/900840-%D8%AA%D9%83%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://bit.do/ccASs
http://bit.do/ccNoJ
http://bit.do/ccNoJ
http://bit.do/ccNuu
http://bit.do/ccYx5
http://bit.do/ccYx5
http://bit.do/ceWWc
http://bit.do/ceWWc


  2016 يوليومن أقوال المسئولين في 

 

 يويول 3
 

ن: اكتأبت أثناء إعداد تقرير االختفاء القسري.. وفايق: ليس جريمة عضو بقومي حقوق اإلنسا
 أشخاص 5أو  4عندما ُيجهل مصير 

 
 يوليو 5
 

 «هنكسر رجل أي حد يتجاوز في العيد»مدير أمن بني سويف: 
 
 يوليو 9
 

 نترنت: ليس من أخالقنا التجسس على المواطنينمدير مباحث اإل
 

 

  

http://bit.ly/29jquIA
http://bit.ly/29jquIA
http://bit.ly/29qLHkJ
http://bit.do/cbLV2


  2016 يوليوحصاد 

 

 حالة قتل 99
 بواسطة الجيش 51

 بواسطة الشرطة 40

 بواسطة الجيش والشرطة2

  حمالت أمنية 94

 اشتباه سرقة 1

 كمين مروري 1

 طلق ناري في مشاجرة مع رجال شرطة 1

 غير محدد 1

 تعذيب 1

 وفاة في مكان االحتجاز 10

 

 إهمال طبي 5

 تعذيب 3

 هبوط في الدورة الدموية 1

 ظروف غامضة 1

 

 حالة تعذيب وسوء معاملة 76 

 

 (فرديوسوء معاملة ) تعذيب 50

 تكدير جماعي 18

 تعذيب جماعي 8

 

 حالة إهمال طبي في مكان االحتجاز 38

 حالة اختفاء قسري 62

 حالة ظهور بعد اختفاء 13

 حالة عنف دولة  22



 الجداول 

 

 القتل

تاريخ 

 النشر
 الرابط الفاعل السياق تفاصيل المحافظة المكان السن االسم

 http://bit.do/b93oN أمين شرطة سرقة طلق ناري  المنوفية أشمون 30 أحمد.م.س 1

 http://bit.ly/29g7xEH الجيش والشرطة ةحملة أمني طلق ناري  شمال سيناء جنوب الشيخ زويد ورفح  عناصر تكفيرية 6 3

 http://bit.ly/29g7xEH الجيش والشرطة حملة أمنية طلق ناري  شمال سيناء جنوب مدينة العريش  عنصرين تكفيريين  3

 http://bit.ly/29iIDcj الجيش حملة أمنية قصف أباتشي سيناء شمال مدينة بئر العبد  إرهابيا 12 4

  مسلًحا  25 5
قرية التومة جنوب مدينة الشيخ 

 زويد 
 http://bit.ly/29BhEIi الجيش حملة أمنية قصف أباتشي شمال سيناء

 16 مطلقرضا أحمد  7
قرية "قوز أبو رعد"، جنوب الشيخ 

 زويد 
 http://bit.ly/29neu6U الجيش حملة أمنية قصف مدفعية شمال سيناء

 6 فاطمه أحمد مطلق 7
قرية "قوز أبو رعد"، جنوب الشيخ 

 زويد 
 http://bit.ly/29neu6U الجيش حملة أمنية قصف مدفعية شمال سيناء

 http://bit.do/cbLUm الجيش حملة أمنية قصف مدفعية شمال سيناء مدينة الشيخ زويد 45 كايدة سالم سويلم 9

9 
محمد موسى 

 محيسن
 http://bit.do/cbLVH الجيش حملة امنية قصف أباتشي وسط سيناء منطقة وادي لصان  40

 http://bit.do/ccATv ضابط شرطة مطاردة دهسا  القاهرة منطقة ترب الغفير بالخليفة  مواطن 13

 كمين مروري طلق ناري  الجيزة المريوطية  سائق توكتوك 13
جندى من قوات 

 الشرطة 
http://bit.do/ccAUx 

 http://bit.do/ccRiQ الجيش حملة أمنية قصف أباتشي شمال سيناء جنوب الشيخ زويد  عناصر تكفيرية  9 15

http://bit.do/b93oN
http://bit.ly/29g7xEH
http://bit.ly/29g7xEH
http://bit.ly/29iIDcj
http://bit.ly/29BhEIi
http://bit.ly/29neu6U
http://bit.ly/29neu6U
http://bit.do/cbLUm
http://bit.do/cbLVH
http://bit.do/ccATv
http://bit.do/ccAUx
http://bit.do/ccRiQ


 http://bit.do/cdbG3 الجيش نيةحملة أم طلق ناري  اإلسماعيلية منطقة التعاون 20 علي رمضان، صياد 17

 http://bit.do/cd3pu قوات االمن     شمال سيناء منطقة السادات، رفح  تكفيريين 4 19

 http://bit.do/cd4gZ قوات االمن حملة أمنية طلق ناري  شمال سيناء رفح  تكفيري 15 23

28 
مشتبه في االتجار 

 بالمخدرات
 http://bit.do/cfeNq قوات األمن حملة أمنية طلق ناري  الجيزة أطفيح 

 شمال سيناء كمين البوابة بمدينة الشيخ زويد  مشتبه 30
تفجير 

 صاروخي
 http://bit.do/cfsLk وات األمنق حملة أمنية

  إرهابي15 30
محيط مدن العريش والشيخ زويد 

 ورفح
 http://bit.do/cfsLk قوات األمن حملة أمنية طلق ناري  شمال سيناء

 الدقهلية المنصورة موظف باإلصالح الزراعي 36 مواطن 31
مشادة مع أمين 

 شرطة
 http://bit.ly/2aperdh أمين شرطة

 

 ملحوظة: في وصف حاالت القتل استخدمنا نص األلفاظ المستخدمة في الخبر 

  

http://bit.do/cdbG3
http://bit.do/cd3pu
http://bit.do/cd4gZ
http://bit.do/cfeNq
http://bit.do/cfsLk
http://bit.do/cfsLk
http://bit.ly/2aperdh


 وفاة في مكان االحتجاز 

تاريخ 

 النشر
 الرابط تفاصيل السبب المحافظة المكان المهنة السن االسم

2 
محمد إبراهيم عبد الفتاح 

 البطراوي 
 اإلهمال الطبي البحيرة سجن وادي النطرون   

التهاب 

 كبدي
http://bit.do/b93o5 

 الجيزة قسم شرطة الطالبية عامل  مواطن 11
هبوط حاد في الدورة 

 الدموية
  http://bit.ly/29yCMuO  

http://bit.ly/29FxGxK   تعذيب الجيزة قسم شرطة الطالبية    محمد محمد عبدالحميد عبدالعال 11  

http://bit.do/ccASK   إهمال طبي الدقهلية سجن المنصورة العمومى   55 محمد على الشحنة 13  

http://bit.do/ccAP9   تعذيب البحيرة شرطة حوش عيسى مركز   42 محمود علي عبدالمجيد حميد 14  

  عبد الفتاح خضر الشيخ 15
مدير عام 
 بالمعاش

 إهمال طبي القاهرة سجن طره
سرطان 

 المثانة
http://bit.do/ccRfq 

 إهمال طبي آلثار التعذيب الفيوم سجن يوسف الصديق مزارع 33 شحات مسعود عطيه سجيمى 20

تلوث في 

الدم بسبب 

 خراج

http://bit.do/cd3Jo 

http://bit.do/cd4kd   ظروف غامضة سوهاج مركز شرطة طهطا عامل 23 محمد. م. ص. أ  23  

 http://bit.do/cemM سرطان الدم إهمال طبي القاهرة سجن العقرب    رمضان جمعه 25

http://bit.do/ceWPj   تعذيب الجيزة امبابه قسم شرطة    محتجز جنائي 27  

 

 

  

http://bit.do/b93o5
http://bit.ly/29yCMuO
http://bit.ly/29FxGxK
http://bit.do/ccASK
https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2384&kwn=%u0645%u0631%u0643%u0632&exp=2016939
http://bit.do/ccAP9
http://bit.do/ccRfq
http://bit.do/cd3Jo
http://bit.do/cd4kd
http://bit.do/ceWPj


 فرديوتكدير تعذيب 

تاريخ 
 النشر

 الرابط تفاصيل المحافظة المكان المهنة السن االسم

 http://bit.do/b9WSX حرمان من االمتحان الدقهلية  سجن جمصه طالب ثانوي 19 عمرو مصطفى  1

 http://bit.do/b9WSX حرمان من االمتحان  الدقهلية سجن جمصه طالب ثانوي 19 معاذ محمد على  1

 http://bit.do/b9WSX حرمان من االمتحان  الدقهلية سجن جمصه طالب ثانوي 19 أحمد سيد عبدالحي 1

 http://bit.do/b9WSX صعق كهربائي وضرب اإلسكندرية قسم أول المنتزه طالب ثانوي 18 عمر صبحي أحمد  1

1 
أحمد السيد 
 الدسوقي 

 http://bit.do/b9WSX الصعق الكهربائي الدقهلية قسم ثان المنصورة طالب ثانوي 15

 اإلسكندرية سجن برج العرب طالب ثانوي   خالد عبد الحميد  2
اتقلعت هدومه، واتضرب واتسحل وهو عريان على األرض 

 والساللم وحاليا هو موجود فى التأديب
http://bit.ly/29gVzdC 

http://bit.ly/29neVye   البحيرة قسم كفر الدوار   20 لي محمد إبراهيم متو 7  

     عامر عبدالحكيم 9
قسم شرطة مصر 

 القديمة
 http://bit.do/cbLX5 كسر ضلوع القاهرة

11 
محمد محمد 

 عبدالحميد عبدالعال
 http://bit.ly/29FxGxK صعق بالكهرباء الجيزة لبيةقسم الطا   23

   محمد بديع 11

المرشد العام 

 لإلخوان
 المسلمين

 http://bit.ly/29Admfv حرمان من الزيارة القاهرة سجن العقرب

 البحيرة المحمودية سجن     عاطف عادل خليفة  13
بالتعذيب واستعمال القسوة وإطفاء سجائر في أنحاء 

 متفرقة بجسده وضربه بعصا غليظة.
http://bit.do/ccAT3 

14 
محمود علي 

 عبدالمجيد حميد
42   

قسم شرطة حوش 

 عيسى
 البحيرة

ة وبرأس بالهاروات الخشبي بالتعدي عليه بالضرب المبرح

 األسلحة حتى فارق الحياة
http://bit.do/ccNtP 

15 
شقيق حسن عمر 

 عضو البرلمان
 http://bit.do/ccRgx ضرب وصعق بالكهرباء القاهرة األمن الوطني    

15 
أبو القاسم أحمد 

 علي
  

طالب الدعوة 
 االسالمية

 http://bit.do/ccRjf فقد االبصار نتيجة التعذيب   أثناء االختفاء

http://bit.do/b9WSX
http://bit.do/b9WSX
http://bit.do/b9WSX
http://bit.do/b9WSX
http://bit.do/b9WSX
http://bit.ly/29gVzdC
http://bit.ly/29neVye
http://bit.do/cbLX5
http://bit.ly/29FxGxK
http://bit.ly/29Admfv
http://bit.do/ccAT3
http://bit.do/ccNtP
http://bit.do/ccRgx
http://bit.do/ccRjf


15 
أبو بكر السيد عبد 

 المجيد الشافعي
 طالب هندسة 21

مقر أمن الدولة بالتجمع 

 الخامس
 http://bit.do/ccY29 اضطراب عقلي نتيجة التعذيب القاهرة

   علي فوزي حطب 15
طالب هندسة 

 المنصورة
 http://bit.do/ccYzV احتجاز داخل االيراد ألكثر من أسبوعين البحيرة سجن وادي النطرون

 الغربية قسم ثان طنطا   16 محمود الجوهرى 18
كل والبطاطين ومنعوا واتجرد من مالبسه واتاخد منهم اال

 عنهم األكل والشرب وسايبينهم نايمين على البالط
http://bit.do/cdbDx 

 الغربية قسم ثان طنطا     احمد ابو ليلة  18
اضربوا واتاخدت منهم كل متعلقاتهم حتى البطاطين اللى 

 بناموا عليها 
http://bit.do/cdbHk 

18 
عمر عبد الرحمن 

 أحمد يوسف مبروك 
 القاهرة أمن الدولة بالظوغلي    

تعذيب بالصعق بالكهرباء والضرب والوقوف لساعات في 
 أوضاع مجهدة والحرمان من النوم

http://bit.do/cdbN4 

18 
علي محمد أحمد 

 ريالبد
  

طالب هندسة 
 حلوان

http://bit.do/cd3nK     أثناء االختفاء  

 http://bit.do/cd3ni حرمان من الزيارة     طبيبة 33 بسمة رفعت 19

 http://bit.do/cd3Et صعق بالكهرباء   أثناء االختفاء   54 سيد أبو الحسن  20

 http://bit.do/cd3FN حجز في التأديب ألنه رفض ان يضربه الضابط القاهرة سجن طره     رامي السيد  20

 القاهرة سجن طره   26 أحمد صابر 20
نوع من كهربا وتعليق وضرب وإهانه وسب، وكنت مم

 االستحمام، وأحيانًا يمنعوني من الصالة
http://bit.do/cd3S3 

http://bit.do/cd3XM   الدقهلية قسم شرطة محلة دمنه      محمد عالء  20  

 26 عزام علي شحاتة 21

طالب بالمعهد 

العالي 

 للهندسة
 والتكنولوجيا 

http://bit.do/cd3QJ   اإلسكندرية مديرية أمن اإلسكندرية  

21 
السيد محمد السيد 

 الصياد
 http://bit.do/cd3Ss حرمان من الزيارة القاهرة سجن العقرب    

http://bit.do/ccY29
http://bit.do/ccYzV
http://bit.do/cdbDx
http://bit.do/cdbHk
http://bit.do/cdbN4
http://bit.do/cd3nK
http://bit.do/cd3ni
http://bit.do/cd3Et
http://bit.do/cd3FN
http://bit.do/cd3S3
http://bit.do/cd3XM
http://bit.do/cd3QJ
http://bit.do/cd3Ss


 القليوبية م شرطة ديرب نجمقس   17 خالد محمد بدوي 22

تجريدي من مالبسي وكهربوني في أماكن  تم"

 حساسة، وسألني علي حاجات معرفهاش أصال، وبعد
كده قلعني هدومي كلها ونيمني علي ضهري وحط 

يكهربني في  كرسي بين رجل وواحد بين دراعاتي وبدا

وف بطني حساسةرجلي كلها وفي اماكن  " 

http://bit.do/cd327  

22 
علي فوزي عبد 

 الحميد حسن 
 القليوبية قسم شرطة ديرب نجم   18

قلعوني هدومي وقعدوا يضربوا بسلك كهربا علي 
جسمي وبعدين طلعوني قعدوني في أوضه ساعة ، 

وبعدين نزلت ركبت ميكروباص وودوني على فرع أمن 
روباص وغموني كيالدولة في الزقازيق، نزلوني من الم

 خلفي وقفوني تمن ساعات  ودخلوني أوضه وربطوا ايدي

http://bit.do/cd39j 

23 
أحمد جمال أحمد 

 محمود حجازى 
  

طالب بمعهد 
التحاليل 

الكلية بجامعة 

 األزهر 

 http://bit.do/cd4ar الصعق بالكهرباء    أثناء االختفاء

 طالب علوم   حمدي جمعه 23
بمقر أمن الدولة 

 ومعسكر الجبل األحمر .
 القاهرة

إلى صمم في  باإلضافة جسدهإصابات بالغة بكل أجزاء 

 اليسرىاألذن 
http://bit.do/cd4ar 

 ريةاإلسكند سجن برج العرب     اسالم خليل 24
تقطيع مالبس بسبب اعتراضه على التكدس في وضرب 

 الزنزانة
http://bit.do/cemEr 

 http://bit.do/cemLh حرمان من الزيارة القليوبية سجن القناطر طبيبة بشرية   يسمه رفعت 25

 http://bit.do/ceWPj تعذيب أدى إلى الوفاة الجيزة طة امبابهقسم شر     مواطن 27

 http://bit.do/ceWXb ضرب وصعق وتعليق لالعتراف   المخابرات الحربية طالب   عمر محمد علي 27

 http://bit.do/ceWZB تحرش جنسي ياطدم داخل محطة مترو دمياط     أ. ق. 27

 األمن الوطني مهندس   مصطفي الديري 28
بني 

 سويف
 http://bit.do/ceW5f ال توجد تفاصيل

28 
محمد وجيه عاشور 

 غانم
 http://bit.do/ceW5Z رباالعتداء بالض المنوفية سجن شبين العمومي    

 http://bit.do/ceW5Z االعتداء بالضرب المنوفية سجن شبين العمومي     أنس 28

 http://bit.ly/2aEQPmp وتأديب ضرب وسحل وحلق الشعر وحرق المالبس البحيرة وادي النطرون 440ليمان      محمد محمد السيد 31

http://bit.do/cd327
http://bit.do/cd39j
http://bit.do/cd4ar
http://bit.do/cd4ar
http://bit.do/cemEr
http://bit.do/cemLh
http://bit.do/ceWPj
http://bit.do/ceWXb
http://bit.do/ceWZB
http://bit.do/ceW5f
http://bit.do/ceW5Z
http://bit.do/ceW5Z
http://bit.ly/2aEQPmp


 http://bit.ly/2aEQPmp ضرب وسحل وحلق الشعر وحرق المالبس وتأديب البحيرة وادي النطرون 440ليمان      محمد نشأت 31

 http://bit.ly/2aEQPmp ضرب وسحل وحلق الشعر وحرق المالبس وتأديب البحيرة النطرونوادي  440ليمان      عبد الرحمن غريب 31

 http://bit.ly/2aEQPmp ضرب وسحل وحلق الشعر وحرق المالبس وتأديب البحيرة وادي النطرون 440ليمان      محمد بدوي 31

31 
محمود محمد عبد 

 الرحمن
 http://bit.ly/2aEQPmp ضرب وسحل وحلق الشعر وحرق المالبس وتأديب البحيرة وادي النطرون 440ليمان     

31 
سامي السيد عبد 

 الرحمن
 http://bit.ly/2aEQPmp المالبس وتأديبضرب وسحل وحلق الشعر وحرق  البحيرة وادي النطرون 440ليمان     

 http://bit.ly/2aEQPmp ضرب وسحل وحلق الشعر وحرق المالبس وتأديب البحيرة وادي النطرون 440ليمان      محمد عبد المنعم 31

 http://bit.ly/2aEQPmp ضرب وسحل وحلق الشعر وحرق المالبس وتأديب البحيرة وادي النطرون 440 ليمان     إبراهيم غلوش 31

 http://bit.ly/2aEQPmp ضرب وسحل وحلق الشعر وحرق المالبس وتأديب البحيرة وادي النطرون 440ليمان      محمد حسن السيد 31

31 
مصطفى أحمد 

 مصطفى
 http://bit.ly/2aEQPmp ضرب وسحل وحلق الشعر وحرق المالبس وتأديب البحيرة وادي النطرون 440ليمان     

 البحيرة وادي النطرون 440ليمان    23 احمد عاطف 31
لمالبس وتأديب. نقل ضرب وسحل وحلق الشعر وحرق ا

 الى المستشفى جراء التعذيب
http://bit.ly/2aEQPmp 

 

  

http://bit.ly/2aEQPmp
http://bit.ly/2aEQPmp
http://bit.ly/2aEQPmp
http://bit.ly/2aEQPmp
http://bit.ly/2aEQPmp
http://bit.ly/2aEQPmp
http://bit.ly/2aEQPmp
http://bit.ly/2aEQPmp
http://bit.ly/2aEQPmp
http://bit.ly/2aEQPmp


 جماعي تعذيب

تاريخ 

 النشر
 الرابط الحدث المحافظة المكان

 http://bit.ly/29jUVLY اعتداء ضباط الحراسة على المعتقلين مسببين اإلصابات لبعضهم السويس المحكمة العسكرية  5

 http://bit.ly/29AdXhb لفض اإلضراب” الوادي“االعتداء على المضربين عن الطعام بسجن  الوادي الجديد سجن الوادي الجديد 11

13 
معتقلو سوهاج في سجن الوادي 

 الجديد
 الوادي الجديد

التعدي على المعتقلين يومياً بالضرب المبرح ونزع الثالجات الموجودة 
 بالعنابر كنوع من التعذيب والضغط عليهم

http://bit.do/ccARv 

 القاهرة مدينة نصر ثانيقسم  24

التعرية التامة للمالبس، والتعليق بربط القدمين واليدين معا من الخلف، 

والكهرباء، باإلضافة إلى الشتائم، وسب الدين، ووصل األمر إلى تعليق 

 أيام متواصلة 3أحد المعتقلين لمدة 

http://bit.do/cemHy 

 http://bit.do/cemJa عسكرية 2015لسنة  257على معتقلي القضية رقم  التعدى بالضرب اإلسكندرية سرايا المحكمة العسكرية 24

 اإلسكندرية سيارة الترحيالت 26
عسكرية باإلسكندرية وعلى  108التعدي على معتقلي القضية رقم 

 األهالي خارج المحكمة 
http://bit.do/ceWNW 

 http://bit.do/ceWUg االعتداء بالضرب وحلق شعر الرأس واللحية البحيرة )وادي النطرون( 440سجن  27

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFQzRKV3BhMmhINDA/view?usp=sharing
http://bit.ly/29jUVLY
http://bit.ly/29AdXhb
http://bit.do/ccARv
http://bit.do/cemHy
http://bit.do/cemJa
http://bit.do/ceWNW
http://bit.do/ceWUg


 تكدير جماعي

تاريخ 
 النشر

 الرابط الحدث المحافظة المكان االسم

 الشرقية مركز شرطة أبو حماد   1
ومنع دخول الدواء وتكدس  الكهربائيوقطع التيار  االنفراديالحبس 

 الزنازين بأعداد تتضاعف فوق طاقة استيعابها 
http://bit.do/b9WPi 

 سجن الوادي الجديد    
الوادي 

 الجديد

السب بأبشع األلفاظ البذيئة، وبعد ذلك يقف في مواجهة حائط مبنى 

اإلدارة ووجهه نصب الحائط، وكلما مر شاويش أو مخبر أو ضابط يتلقى 

ضربات موجعة سواء باألقدام أو األيدي أو بواسطة مواسير بالستيكية 
 مر هذه المعاناة لمدة خمسة ساعاتوقد تست

http://bit.do/b93p8 

 القليوبية قسم ثان شبرا الخيمة   2

لى االزدحام الشديد داخل بالضرب، وسوء وجبات الطعام، إضافًة ا

بين المساجين عدم  والحساسيةن وتكدسها، وانتشار األمراض يالزناز
للمعتقلين المرضى، وفرض إتاوات عليهم، وسوء معاملة  إدخال األدوية

عليهم بالسباب، وتهريب بعض المواد  والتعدي الزيارةالزائرين أثناء 
 داخل الزنازين عن طريق الجنائيين المخدرة

http://bit.do/b93pr 

 http://bit.ly/29mcq0k لتأديب ثالث مرات في شهر واحدحجز با القاهرة طره شديد الحراسة محمد عابدين 4

 http://bit.ly/29jyr0l على المدة القانونية للزيارة إلصرارهتأديب  اإلسكندرية سجن برج العرب خالد عسكر 5

 قهليةالد مركز ضرطة المنصورة   5

عدم وجود تهوية التي تتسبب في أزمات صدرية ألغلبهم، وقد أصيب 

كثير من المعتقلين جراء التعذيب بالعديد من األمراض الخطيرة، ويزداد 

الوضع خطورة مع الدخان الُمنبعث عن تدخين الجنائيين مما يتسبب 
 في اغماءات ُمستمرة

http://bit.ly/29qeaI7 

 http://bit.ly/29nmZxG حرمان من الزيارة القاهرة سجن العقرب باسم عوده 7

 http://bit.ly/29nmZxG حرمان من الزيارة القاهرة سجن العقرب أسامة ياسين 7

 http://bit.ly/29nmZxG حرمان من الزيارة القاهرة ربسجن العق صفوت حجازي 7

 http://bit.ly/29mohOk العيد أجازهاستثناء من زيارة  القاهرة سجن العقرب   7

 http://bit.ly/29ROhlL تقلين بالطعام والمالبس واألدوية وغيرهاالتعنت بخصوص إمداد المع الجيزة سجن الجيزة المركزي   11

14   
سجن طره شديد الحراسة 

992  
 http://bit.do/ccNq7 حرمان من الزيارة القاهرة

https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFQ09CV2lOVXR1cnM/view?usp=sharing
http://bit.do/b9WPi
http://bit.do/b93p8
http://bit.do/b93pr
http://bit.ly/29mcq0k
http://bit.ly/29jyr0l
http://bit.ly/29qeaI7
http://bit.ly/29nmZxG
http://bit.ly/29nmZxG
http://bit.ly/29nmZxG
http://bit.ly/29mohOk
http://bit.ly/29ROhlL
http://bit.do/ccNq7


 http://bit.do/cc2bk لسجنثعابين في ا القليوبية سجن القناطر نساء   16

17 
أبو القاسم 

 أحمد
 http://bit.do/cdbBh حرمان من الزيارة القاهرة سجن العقرب

 http://bit.do/cdbQU تكدس وقطع المياه الجيزة المركزيسجن الجيزة    18

 http://bit.do/cd3w5 المياه منقطعة بشكل كامل منذ أربعة أيام  الجيزة سجن الجيزة المركزي    19

 الشرقية مركز شرطة كفر صقر    30

ضيق وتكدس مكان االحتجاز بمركز شرطه كفر صقر، وسوء المعاملة 

المركز بأخذ متعلقاتهم ومن ضمنها الدواء الخاص بهم  حيث قامت اداره

 بالرغم من أن منهم مريض السكر وكذلك الضغط

http://bit.do/cfsJa 

 

 

  

http://bit.do/cc2bk
http://bit.do/cdbBh
http://bit.do/cdbQU
http://bit.do/cd3w5
http://bit.do/cfsJa


 إهمال طبي في مكان االحتجاز

تاريخ 

 الرابط الحالة المحافظة المكان المهنة السن االسم النشر

 مهندس زراعي 53 هيم الفارسامي فهيم إبرا 1
سجن جمصه 

 العمومي
 الدقهلية

"قصور في الشريان التاجي، تضخم في عضلة 

 ، ارتفاع ضغط الدم والسكرcالقلب، فيروس 
http://bit.do/b9WNN 

 http://bit.ly/29geVQp فيروس سي القاهرة استقبال طره مصور صحفي  شوكان 2

 القاهرة سجن طره المزرعة صحفي  محمود السقا 2
هبوط وانخفاض ضغط الدم، مما أدى إلى 

 نزيف من الفم
http://bit.do/b93or 

محمد إبراهيم عبد الفتاح  2

 البطراوي
 http://bit.do/b93o5 س سي ونزيففيرو القاهرة سجن طره سكرتير مدرسة 

 القاهرة سجن العقرب  46 أشرف إبراهيم 7

، 40انخفض معدل السكر فى الدم ليصل إلى 

كذلك تم نزول حبات رمال فى الحوض، 

باإلضافة إلى ارتفاع ضغط الدم، وإصابته 
 باالنزالق الغضروفى.

http://bit.ly/29mdNyv 

  علي فوزي حطب 7
طالب هندسة 

 المنصورة
 http://bit.ly/29ziLFX حساسية على الصدر واغماءات متكررة البحيرة وادي النطرون

محمود مكاوي جمعة  7

 عفيفي
 البحيرة وادي النطرون سائق 29

ع دخول األدوية له داخل ومن Bفيروس 

 السجن
http://bit.do/cbLW9 

 القاهرة طره انفرادي محام  مالك عدلي 10

ارتفاع في الضغط وآالم في الظهر جراء النوم 
على األرض وخشونة في مفاصل الركبة وآالم 

عامة في المفاصل بسبب عدم التعرض 
 للشمس

http://bit.do/cbPD7 

 http://bit.do/cbPET هبوط حاد استدعى نقله إلى المستشفى القاهرة العقرب انفرادي   محمد بديع 10

 القاهرة العقرب انفرادي رجل أعمال  خيرت الشاطر 10
ضافة ارتفاع نسبة السكر، وضغط الدم، باإل

 إلى التهاب بمجرى البول
http://bit.do/cbPET 

 http://bit.do/cbPET آالم في الظهر والعنق القاهرة العقرب انفرادي   أسامة ياسين 10

 http://bit.do/cbPET ، وآالم بالركبة اليسرىارتفاع ضغط الدم القاهرة العقرب انفرادي   مراد علي 10

http://bit.do/b9WNN
http://bit.ly/29geVQp
http://bit.do/b93or
http://bit.do/b93o5
http://bit.ly/29mdNyv
http://bit.ly/29ziLFX
http://bit.do/cbLW9
http://bit.do/cbPD7
http://bit.do/cbPET
http://bit.do/cbPET
http://bit.do/cbPET
http://bit.do/cbPET


 القاهرة العقرب انفرادي   جمال العشري 10
ارتفاع نسبة السكر في الدم، وآالم أسفل 

 الظهر وتنميل الساقين
http://bit.do/cbPET 

   فداء الرسول خضر 10
سجن بني سويف 

 العمومي
 بني سويف

التهاب بالعضالت الذي قد ينتهى به باإلصابة 
بضمور باألعصاب، كما يعاني أيضاً من رعشة 

مستمرة وحرارته مرتفعه جداً، الجدير بالذكر 
أربع مرات من  أنه حدث له نزيف حاد 

 ويعاني أيضا من نزيف شرجي األنف،

http://bit.ly/29KVIJk 

 http://bit.do/ccAUq كسور في الحوض وشلل جزئي القاهرة سجن طره  29 محمود حسن صبري 10

إبراهيم رمضان عبده  10

 غريب
 اإلسكندرية سجن برج العرب لحام معادن 36

مصاب بالشلل نتيجة تجلط في جسده منذ 

 ستة أشهر
http://bit.do/ccAPm 

عبد الفتاح محمد عبد  13
 الفتاح عبد الحفيظ

23 
طالب تجارة 
 اإلسكندرية

 اإلسكندرية سجن الحضرة

الضغط وارتفاع حاد للكوليسترول، باإلضافة 

إلى حصوات في المعدة واالنيميا الحادة التي 

تكررة، كما أسفر عنها تعرضه لحاالت إغماء م
يعاني من تشنجات عصبية وحاالت ضيق في 

التنفس وفقدان للوعي واكتشفوا إصابته بـ 
 "دودتي الدوزنتريا واالمبيا" وأحيانًا يتقيأ دم

http://bit.do/ccARP 

   محمد على الشحنة 13
سجن المنصورة 

 العمومي
 http://bit.do/ccATV مشاكل في القلب الدقهلية

  طارق فوزي المطاطي 14
طالب هندسة 

 طنطا
 http://bit.do/ccNvc يحتاج إلى جراحة في قدمه، مصابة ومتقيحة القاهرة سجن طره )الدواعي(

أمجد محمد أحمد  14
 العسيلي

51 
صاحب محل 

 ائرست
 القاهرة سجن طره

نتيجة سوء تشخيص  %5تدهور النظر الي 
 وعالج داخل السجن

http://bit.do/ccNv4 

 القاهرة العقرب طالب اعالم 24 خالد محمد عبد الرؤوف 14
خلع للكتف وكسر في عظمة الترقوة 

 وتجمعات دموية وكدمات في الرأس والركبة
http://bit.do/ccNvF 

   احمد جمعه 14
قسم شرطة كفر 

 الدوار
 البحيرة

كسر في قدميه وقام بإجراء عملية جراحيه 

وتركيب شرائح في قدميه، حيث تم القبض 
عليه من داخل المستشفى قبل إتمام باقي 

 العمليات المحددة له

http://bit.do/ccRg6 

إبراهيم رمضان عبده  
 غريب

 http://bit.do/ccNuu أشهر 6شلل نتيجة تجلط في جسده منذ  اإلسكندرية سجن برج العرب لحام معادن 36

 http://bit.do/cd3k8 آثار االضراب عن الطعام القاهرة سجن العقرب   خالد سحلوب 16

http://bit.do/cbPET
http://bit.ly/29KVIJk
http://bit.do/ccAUq
http://bit.do/ccAPm
http://bit.do/ccARP
http://bit.do/ccATV
http://bit.do/ccNvc
http://bit.do/ccNv4
http://bit.do/ccNvF
http://bit.do/ccRg6
http://bit.do/ccNuu
http://bit.do/cd3k8


أحمد السعيد الدسوقي  17

 أحمد عبده
 الدقهلية قسم شرطة دكرنس طالب ثانوي 18

أزمات في الصدر، وضيق في التنفس وقىء 

 دموي
http://bit.do/cdbFe 

 http://bit.do/cdbHy تدهور حالته الصحية لبحيرةا سجن وادي النطرون أستاذ جامعي  صالح سليمان 18

 مدرس ابتدائي  أشرف منصور فرج 18
قسم شرطة كفر 

 الزيات
 الغربية

غرغرينه في قدمه نتيجة اعادته المبكرة إلى 

 محبسه بعد اجراء عملية
http://bit.do/cdbTp 

  علي محمد أحمد البدري 18
طالب هندسة 

 حلوان
سجن الكيلو عشرة 

 ونص
 الجيزة

ضعف في اإلبصار وألم شديد في مجرى 

البول، وخلل في صمامات المثانة، وصعوبة 

 في النطق

http://bit.do/cd3nK 

 القليوبية سجن القناطر   ء فرحاتإسرا 21

انتفاخ بكلتا قدميها وخاصة رجلها اليمني من 

أسفل ركبتها الى اخر قدميها مع تقشير لجلد 
 قدمها

http://bit.do/cd3RQ 

 http://bit.do/cd37j قىء دموي القاهرة سجن طره   محمود السقا 22

 52 أسامة محمد جاد الحق 24
موظف بالسكة 

 الحديد
مركز شرطة بني 

 سويف
 http://bit.do/cemCG نزيف بني سويف

 القاهرة سجن العقرب   خالد الشوربحي' 28
اآلثار الصحية لإلضراب عن الطعام احتجاجا 

 على سوء المعاملة.
http://bit.do/ceW4K 

محمد السيد محمد  28
 موسي

 
طالب تجارة 

 السادات
نقل من السجن الى 

 القصر العيني
 

جلطة في القدم نتيجة التعذيب وجلطة في 
 الرئة وغيبوبة

http://bit.do/cfeiR 

 اإلسكندرية سجن برج العرب  52 ىهشام سعد الدفراو 30
غضروف بالظهر يمنعه من الحركة وتنميال فى 
 ساقية يصعب عليه المشى والحركة الفردية

http://bit.do/cfsHv 

 http://bit.do/cfsHF حرمان من العالج البحيرة سجن وادي النطرون   عبد الرحمن طارق 30

 http://bit.do/cfsHW غيبوبة سكر جراء االضراب عن الطعام القاهرة سجن طره   مجدي الناظر 30

 القاهرة سجن العقرب  45 احمد شريف 31
نزيف متقطع بالبول وتضخم متسارع للكبد 

 والطحال
http://bit.ly/2apcAW4 

حسن عبدالمعطي  31
 كيالني

72 
مدير عام بمديرية 

 التربية والتعليم
سجن العاشر من 

 رمضان
 الشرقية

الضغط والسكر وخشونة في الركبة بجانب أنه 
 يعاني من مشاكل في البروستاتا

http://bit.ly/2apePbN 
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 اختفاء قسري

تاريخ 
 النشر

 المهنة السن االسم
تاريخ 

 االختفاء
 الرابط المحافظة مكان االختفاء

 http://bit.do/b9WQL الغربية المحلة -المنزل في كفر حجازي  مايو-24 مهندس   محمد شكرى علوان  1

 http://bit.do/b9WQL الغربية المحلة -المنزل في كفر حجازي  مايو-25 مدرس   محمد ابو بكر ابو حلفا  1

 http://bit.do/b9WQL الغربية المحلة -المنزل في كفر حجازي  مايو-24 محام   محمد الشرقاوى  1

-29    محمد أحمد رمضان خليفة 2 ونيوي  http://bit.do/b93oB اإلسكندرية أسفل كوبري العامرية 

 عمر سالمة حسين السيد 2
  

طالب آداب 
 اإلسكندرية

 http://bit.do/b93pa اإلسكندرية منزله في المندرة مايو-13

 http://bit.ly/29gRkie الدقهلية منزله في دكرنس يونيو-30 مالبس صاحب محل 29 عماد شاهين 3

 http://bit.ly/29gRkik اإلسكندرية أمام مزلقان كوبري العامرية يونيو-26    سامح أحمد نور الدين 3

 http://bit.ly/29gRkik اإلسكندرية من داخل القسم بعد دفع الكفالة يونيو-26    حسن علي عمران 3

 http://bit.ly/29gRkik اإلسكندرية من داخل القسم بعد دفع الكفالة يونيو-26    السيد محمد السيد محمود 3

 http://bit.ly/29gRkik اإلسكندرية من داخل القسم بعد دفع الكفالة يونيو-26    ولة زيدان محمودقمر الد 3

 http://bit.ly/29gRkik اإلسكندرية من داخل القسم بعد دفع الكفالة يونيو-26    ماجد سالمة علي 3

 http://bit.ly/29gRkik اإلسكندرية من داخل القسم بعد دفع الكفالة يونيو-26    أحمد محمد حسانين 3

 http://bit.ly/29m11Od القاهرة  يناير-27 طالب تربية األزهر   أحمد مجدي حسن محمد 3

4 
محمد شادى محمد محمد 

   شادى
 http://bit.ly/29k8bo0 الغربية قسم ثان طنطا بعد الحكم بالبراءة يونيو-12 

 هادى رفعت عبدالواحد 4
  

 يونيو-21 ثانوي 3طالب 
من أمام لجنة االمتحان بمدرسة 

 يوسف السباعي بميت عقبه
 http://bit.ly/29sWbBA الجيزة

 معروف صديق معروف أبوالعال 5
38 

 يونيو-26 امام وخطيب مسجد
اثناء توجهه إلى المسجد في سيدي 

 سالم
 http://bit.ly/29lhy4z كفر الشيخ

 http://bit.ly/29mf74B القاهرة قة في عين شمسمن محل الحال يوليه-04 حالق   حماده حمدى 6

 أحمد عبد الونيس تليمة  8
31 

 يونيو-11 بكالوريوس تجارة
من قدام شقته من منطقة الفيال 

 بالقومية

القاهرة 

 الجديدة
http://bit.ly/29qDpWO 

 د حسنأحم 8
26 

 من داخل نادي الزهور أثناء عقد قرانه يوليه-01 
القاهرة 
 الجديدة

http://bit.do/cbyus 

 http://bit.do/cbLQC القاهرة أحداث الحرس الجمهوري 08/07/2013 طالب   عمرو إبراهيم متولي 8

http://bit.do/b9WQL
http://bit.do/b9WQL
http://bit.do/b9WQL
http://bit.do/b93oB
http://bit.do/b93pa
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http://bit.ly/29gRkik
http://bit.ly/29gRkik
http://bit.ly/29gRkik
http://bit.ly/29gRkik
http://bit.ly/29gRkik
http://bit.ly/29m11Od
http://bit.ly/29k8bo0
http://bit.ly/29sWbBA
http://bit.ly/29lhy4z
http://bit.ly/29mf74B
http://bit.ly/29qDpWO
http://bit.do/cbyus
http://bit.do/cbLQC


 http://bit.do/cbPDy القاهرة قسم الجمالية يوليه-04 طالب إعالم األزهر   أحمد منسي حماد  10

 http://bit.ly/29yBsbm البحيرة من مكتبه بمركز الدلنجات يوليه-09 محام   سنوسي على غيات 10

 http://bit.ly/29Fxvmd القليوبية من منزله في الخانكة يوليه-05 طالب دار العلوم 20 ود محمد عبد اللطيفمحم 12

13 
إسماعيل محمد محمد 

 58 المعاصري
 http://bit.do/ccAR7 اإلسكندرية من سيارة خاصة في المنشية يوليه-11 مهندس مدني حر

 سيد أبا الحسن 13
54 

وكيل بالتربية 

 والتعليم
 http://bit.do/ccAR7 اإلسكندرية من سيارة خاصة في المنشية يوليه-11

 http://bit.do/ccAR7 اإلسكندرية من سيارة خاصة في المنشية يوليه-11 سائق 37 محمد وحيد 13

 أحمد خليفة السيد 13
42 

 مارس-03 صاحب مكتبة
 قسم شرطةبعد اخالء سبيله من 

 الشواشنة
 http://bit.do/ccASK الفيوم

 أحمد رمضان 14
  

طالب هندسة 
 المطرية

 http://bit.do/ccNq7 الجيزة من امبابه يوليه-01

 صباح سيد محمد مرزوق 14
  

موظف بجامعة 

 القاهرة
 http://bit.do/ccNuW الجيزة من منزله ببوالق الدكرور يوليه-12

  يعبد الباقبالل عثمان  14
  

 18/08/2015 
 من مزرعة دواجن يعمل بها في

 سنورس
 http://bit.do/ccRhE الجيزة

 http://bit.do/ccRhN الفيوم بعد حصوله على البراءة يوليه-11 ثانوي أزهري   عبد الرحمن عادل أحمد حمادة 15

 http://bit.do/cdbQq القاهرة هرةمن مطار القا يونيو-28    على عبد هللا الفقي 16

 http://bit.do/ccYvi كفر الشيخ بعد اخالء سبيله من نيابة كفر الشيخ     عصام درويش 

 http://bit.do/ccYzb كفر الشيخ كفر الشيخ بعد اخالء سبيله من نيابة يوليه-14 مهندس ميكانيكا 27 محمود عبد العليم 

 http://bit.do/ccYzb كفر الشيخ بعد اخالء سبيله من نيابة كفر الشيخ يوليه-14 مستثمر   كريم زناتي 

 عبدالرحمن مصطفي جبر هللا، 17
  

ت طالب كلية دراسا

 إسالمية أسوان
 http://bit.do/cd3ts أسوان بعد اخالء سبيله يوليه-10

http://bit.do/cd3u9   من منزله يونيو-19    ساسين علي الشهاوي 19  

 زبيدة ابراهيم أحمد يونس 21
19 

 يوليه-17 
ائرى ناهيا أثناء عودتها من اعلي الد

 الى منزلها باوسيم
 http://bit.do/cd3Q6 الجيزة

 http://bit.do/cemGU الفيوم من منزله في الفيوم يوليه-19 طالب آداب الفيوم   احمد محمد حسني 

 أحمد محمد منسي حماد  22
  

 يوليه-05 طالب اعالم األزهر
خالل جلسة تصوير بأحياء مصر 

 القديمة
 http://bit.do/cd327 القاهرة

22 
طارق محمد عبد الملك حسام 

   الدين
 http://bit.do/cd327 القاهرة من منزله بمدينة نصر يوليه-16 طبيب امتياز أسنان

http://bit.do/cbPDy
http://bit.ly/29yBsbm
http://bit.ly/29Fxvmd
http://bit.do/ccAR7
http://bit.do/ccAR7
http://bit.do/ccAR7
http://bit.do/ccASK
http://bit.do/ccNq7
http://bit.do/ccNuW
http://bit.do/ccRhE
http://bit.do/ccRhN
http://bit.do/cdbQq
http://bit.do/ccYvi
http://bit.do/ccYzb
http://bit.do/ccYzb
http://bit.do/cd3ts
http://bit.do/cd3u9
http://bit.do/cd3Q6
http://bit.do/cemGU
http://bit.do/cd327
http://bit.do/cd327


 حمدي محمد عبد الرازق خليل 22
  

موجه بالتربية 

 والتعليم
 http://bit.do/cd327 القليوبية من منزله ببنها يوليه-14

 http://bit.do/cd327 القليوبية من منزله ببنها يوليه-17  50 السيد محمد عبد الرازق خليل 22

http://bit.do/cd4ar    14/08/2013 طالب هندسة منوف   محمد خضر على سعيد 23  

23 
عبد الحميد محمد محمد عبد 

   السالم
http://bit.do/cd4np    14/08/2013 طالب  

 http://bit.do/cd4nU القاهرة مدينة نصر 27/07/2013    خالد عز الدين 23

http://bit.do/cd4oz    24/08/2013    محمد السيد محمد اسماعيل  23  

25 
أبو الوفا حسن محمد أبو 

 54 شافعي
 يوليه-24 

أثناء سيره بالطريق العام في قرية 

 بلقس
 http://bit.do/cemK7 القليوبية

26 
 دعبد الحمييوسف مصطفى 

   األبحر
 http://bit.do/ceWE6 الجيزة من منزله بالدقي يوليه-23 

26 
محمود محمد عبد السميع 

 39 مدأح
 http://bit.do/ceWKV القاهرة ميدان رابعة 14/08/2013 سائق

 http://bit.do/ceWHn الفيوم من منزله في الفيوم يوليه-19 طالب آداب الفيوم   أحمد محمد حسني توفيق 26

 http://bit.do/ceWLV القاهرة من دار السالم يونيو-22    حمدمحمود رمضان شافعي م 26

 خالد محمد حافظ  26
  

 14/08/2013 محاسب
من سيارة اسعاف مصابا في أحداث 

 رابعة
 http://bit.do/ceWMH القاهرة

27 
سف محمود محمد السيد يو

 16 عفيفي
 http://bit.do/ceWTs البحيرة من نيابة كفر الدوار يوليه-24 طالب ثانوي

 http://bit.do/ceWQo اإلسكندرية من القطار يوليه-25 معلم لغة انجليزية   سليمان أحمد 27

 http://bit.do/ceWYs القاهرة من منطقة رابعة 14/08/2013 طالب هندسة األزهر 23 لي حمادعمر محمد علي ع 27

 مصطفى عصام محمد 27

  

طالب المعهد العالي 
للهندسة 

 والتكنولوجيا

 http://bit.ly/2aEOCav الجيزة من النيابة بعد اخالء سبيله يوليه-14

 http://bit.do/cfeC3 الغربية من المحكمة بعد اخالء سبيله يوليه-17 طالب هندسة طنطا   عبدهللا رضا بركات 29

 http://bit.do/cfsKN القاهرة من مطار القاهرة يونيو-27 باحث اقتصادي 28 علي عبدهللا مبروك الفقي 29

 http://bit.do/cfsHP الجيزة بعد اخالء سبيه من قسم الطالبية يوليه-16    احمد محمد على يس 30

 http://bit.do/cfsHP الجيزة بعد اخالء سبيله من قسم الطالبية يوليه-16    عبدهللا محمد على يس 30

 صالح الدين أبوزيد 31
24 

 يوليه-21 طالب هندسة
بكمين أمني في قسم بدر طريق 

 القاهرة السويس
  http://bit.ly/2anSJJF  
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 ظهور بعد اختفاء

تاريخ 
 النشر

 الرابط مكان الظهور تاريخ الظهور اءتاريخ االختف المهنة السن االسم

 http://bit.ly/29qzyfR قسم شرطة ههيا 07/03/2016 14/04/2016 طالب ثانوي أزهري  أنس على السيد محمد سعد 3

 http://bit.ly/29DstHu العزولي 07/03/2016 01/08/2015  15 أنس بدوي 6

 34 حسن علي عمران 9
بائع أحذية في سوق 

 العامريه
 http://bit.do/cbLWw محكمة المنشية 07/09/2016 30/06/2016

 http://bit.do/cbLWw محكمة المنشية 07/09/2016 30/06/2016 مدرس 37 إبراهيم زيدان 9

 34 محمدرمضان 9
عامل في مصنع 

 صابون
 http://bit.do/cbLWw محكمة المنشية 07/09/2016 30/06/2016

 http://bit.do/cbLWw محكمة المنشية 07/09/2016 30/06/2016  27 احمد محمد حسنين 9

 34 السيد محمد السيد 9
عامل في مصنع 

 مالبس
 http://bit.do/cbLWw محكمة المنشية 07/09/2016 30/06/2016

 http://bit.do/ccNo5 نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس 14/07/2016    محمد أيمن محمد عبد الوهاب 14

 http://bit.do/ccNo5 نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس 14/07/2016    أشرف أبو الخير عطار 14

 http://bit.do/ccYwg األمن الوطني بالسويس 15/07/2016 07/05/2016 مهندس  محمد عبدالوهاب شرف الدين 15

 http://bit.do/ccYwg األمن الوطني بالسويس 15/07/2016 07/05/2016 طالب جامعي  محمد احمد شعراوي 15

 http://bit.do/cd327 تاقه يالسويس رغم اخالء سبيلهعسجن  22/07/2016 10/07/2016 طالب  محمد طارق بيومي 22

 http://bit.do/cfsJ6 نيابة بني سويف 29/07/2016 30/05/2016 محامي  احمد عبد الرحمن 30
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 عنف الدولة

تاريخ 
 النشر

 الرابط المحافظة المكان الحدث

 http://bit.do/b9WNZ اإلسكندرية   رح على مشجع أهالويضابط أمن مركزي يعتدي بالضرب المب 1

 http://bit.do/b93oZ القاهرة شارع محمد محمود ”الطريق“وسحل مراسل ”.. البداية“التحرش بمحررة  2

 http://bit.do/b93ro الجيزة محطة مترو البحوث وإهانته بشكل عنصري شاب نوبي يتهم أمن محطة البحوث بضربه  3

 http://bit.ly/29ff36q اإلسكندرية   أمن األسكندرية يختطف طبيباً قسًرا وينهب محتويات منزله 3

 http://bit.ly/29n9BNP الغربية كفر الزيات «االعتداء على أحد أفرادها بمطواة»شرطة بـ أسرة بالغربية تتهم أمين 3

 http://bit.ly/29dJKnJ القاهرة أمام مقر وزارة التربية والتعليم ضابط يعتدي بالصفع والضرب على طالب ثانوي  4

 http://bit.ly/29FWCsm دمياط قرية الشيخ درغام  الشرطة تعتقل معلماً مريض بالشلل الرعاش وتتعدى بالضرب على أبنة أحد المطلوبين بدمياط 6

 http://bit.ly/29neu6U شمال سيناء جنوب الشيخ زويد سنوات( 6في ثاني أيام العيد قوات الجيش تقتل وتصيب أطفاال في سيناء )مريم أحمد مطلق،  7

 http://bit.do/cbLN2 اإلسكندرية   قوات األمن تشن حمالت أمنية موسعة وتختطف مجموعة من المواطنين باألسكندرية 9

 http://bit.do/cbLUm شمال سيناء جنوب الشيخ زويد من أسرتها في سقوط قذيفة بالشيخ زويد 7تل سيدة وإصابة باألسماء.. مق 9

 http://bit.ly/29xfGZ3 اإلسكندرية   اعتقال أعضاء لجنة "رعاية أسر الشهداء والمعتقلين"  12

 http://bit.do/ccAQk القاهرة امام مجلس الوزراء االمن يفض وقفه حمله الماجستير والدكتوراه ويلقي القبض علي عدد منهم  12

 http://bit.do/ccATv هرةالقا منطقة ترب الغفير بالخليفة ضابط شرطة يطلق النار فيصيب مواطن في مطاردة بالسيارة ويقتل آخر 13

 http://bit.do/ccNsE اإلسكندرية محكمة محرم بك أمين شرطة يعتدي على محامي بالكلبشات الحديدية ويصيبه 14

 http://bit.do/ccNuL الجيزة ق الدكروربوال حملة مداهمات ومداهمة منزل محبوس احتياطيا للقبض عليه 14

 http://bit.do/ccNwg القاهرة قسم مدينة نصر اعتداء على نائبة برلمان 14

 http://bit.do/ccY4P اإلسكندرية طابية صالح الشرطة تعتدي على أهالي  16
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 http://bit.do/cdbFt القاهرة قسم قصر النيل من حملة الدكتوراه والماجستير ومنع المحامين من حضور التحقيقات 30احتجاز  17

 http://bit.do/cd3qz الجيزة الدقي  بالدقيشرطة يسحلون سيدة ويطردونها وأطفالها من داخل شقة  17

 http://bit.do/cd3J8 الفيوم قرية العادلي مركز أبشواي من أسرة واحدة بالفيوم لعدم تواجد المطلوب 9اعتقال  20

 دمياط فيضابط يرفع سالحه الميري بوجه محام  21
فر سعد أمام محكمة ك

 الجزئية
 http://bit.do/cd3XF دمياط

 http://bit.ly/2aIjPej الجيزة قسم شرطة امبابه سوق الجمعة في: االمناء بيفرضوا اتاوه على المواطنين امبابهابن عم قتيل  31
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