
 

 

 القهـر أرشيف: من اإلعالم

 2016  نوفمبر
 

 تجميع وإعداد

 مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

  



 المحتويات

 

 من أقوال المسئولين في نوفمبر 

 حصاد القهر في نوفمبر 

 الجداول 

 رسائل من السجن 

 شهادات القهر 

 تقارير نوفمبر 

  



 من أقوال المسئولين

 

 نوفمب   1
 
ي عضو مجل 

ي يموت : “س النوابمحمد عبد الغن 
أو  20وزير التنمية المحلية قالنا إيه يعن 

ي السيول 22
 
 http://bit.do/cRq8v ”واحد ف

 
 نوفمب   4
 

ن المساجي   فقط لكنها تمتد إىل أرسهم  . وزير الداخلية: رعايتنا ال تتضمَّ
/bit.do/cRzbEhttp:/ 

 
 نوفمب   5
 

 نواب: 
 "لقينا لدى المساجي   منتىه االرتياح النفىس، وبيلعبوا مباريات رياضية"
 "وجدنا داخل السجن منظر حضارى من الممكن أن تباىه مرص به األمم". 

 "حالة الطعام المقدم للسجناء جيد جدا، وبياكلوا عيش أفضل من الىل بناكله بره"
http://bit.do/cRDS2 

 
 نوفمب   6
 

ي منتىه 
 
لمان "سجون مرص، بشكل عام، ف ، وكيل لجنة حقوق اإلنسان بالب  ي

 
يف الوردان رسر

ام والجمال"  االحبر
http://bit.do/cRDST 

 
 نوفمب   22
 

: ال ولن أسمح بتعذيب أي مواطن مسجون  السيىسي
http://bit.do/cSWTL 

 
 نوفمب   23
 

: ال  ي مرص والعالم السيىسي
 
ي سجن العقرب.. وأنا مهتم بحقوق اإلنسان ف

 
 نسمح بالتعذيب ف

http://bit.do/cSWUd 

 

 

  

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://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/cRzbE
http://bit.do/cRDS2
http://bit.do/cRDST
http://bit.do/cSWTL
http://bit.do/cSWUd


 2016 نوفمب  حصاد 

 

 حالة القتل:  112

 44 تصفية 

 34 ة أمنيةحمل 

 29 إطالق نار 

 3 قذيفة 

 1 دهس 

 1 قتل خطأ 

 

ي مكان االحتجاز 17 
 
 حالة وفاة ف

 7  ي  إهمال طن 

 3 انتحار 

 3 تعذيب 

 3 غب  معروف 

 1 وفاة طبيعية 

 

 حالة تعذيب وسوء معاملة 85

 42 تعذيب فردي 

 43  تكدير وتعذيب جماعي 

 

ي مكان االحتجاز 35
 
ي ف  حالة إهمال طن 

 حالة اختفاء قرسي 121

 الة ظهور بعد اختفاءح 66

 واقعة عنف دولة 36



 الجداول

 

 القتل

تاري    خ 
 النرسر 

 المحافظة المكان المهنة السن االسم عدد
وسيلة 
 القتل

 الرابط

1-Nov 1 40 عائشة محمد بتور 
ل   ز ربة منز
 كفيفة

 http://bit.do/cRrcN قذيفة شمال سيناء رفح

3-Nov 1  حملة أمنية القاهرة مدينة السالم   محمد عبدالعليم محمد عمار http://bit.do/cRrgL 

3-Nov 6 ي  http://bit.do/cRrkL تصفية شمال سيناء العريش ورفح والشيخ زويد   تكفنر

5-Nov 11 تصفية شمال سيناء الشيخ زويدالعريش ورفح و    مسلح http://bit.do/cRzce 

6-Nov 1 قذيفة شمال سيناء جنوب رفح  17 جهاد جوده خلف http://bit.do/cRDNm 

7-Nov 1 قذيفة شمال سيناء جنوب رفح  27 زينب.س.ح http://bit.do/cRDQe 

8-Nov 1 ل  سيدة ز  http://bit.do/cRSJQ قتل خطأ القاهرة عزبة الهجانة، مدينة نرص ربة منز

9-Nov 6 ي  http://bit.do/cRSM3 إطالق نار شمال سيناء العريش ورفح والشيخ زويد   تكفنر

10-Nov 9 ي  http://bit.do/cRZMh إطالق نار شمال سيناء العريش ورفح والشيخ زويد   تكفنر

12-Nov 4 ي  http://bit.do/cRZRv تصفية شمال سيناء جنوب الشيخ زويد   تكفنر

13-Nov 14    إطالق نار شمال سيناء رفح والشيخ زويد   إرهاب http://bit.do/cR33R 

15-Nov 23 ي  http://bit.do/cSpbv تصفية شمال سيناء العريش ورفح   تكفنر

18-Nov 28 ي  http://bit.do/cSF6M حملة أمنية شمال سيناء حالعريش والشيخ زويد ورف   تكفنر

22-Nov 1 دهس القاهرة جرس السويس تلميذ  14 مازن ايمن عبدهللا http://bit.do/cSWRa 

26-Nov 5 ي  http://bit.do/cS7h3 حملة أمنية شمال سيناء غرب مدينة العريش   تكفنر
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 وفاة في مكان االحتجاز

تاري    خ 
 النرسر 

 الرابط وصف السبب المحافظة المكان المهنة السن االسم

7-Nov طة كرداسة   24 إسالم.ي ة مركز شر ز http://bit.do/cRDQA   غنر معروف الجنر  

9-Nov طة   19 ن.ع http://bit.do/cRSQE   انتحار قنا قسم شر  

10-Nov فتح  محمد إسماعيل   
خطيب بوزارة 

قية ازيق العموم  سجن الزق األوقاف  اهمال طب    الرسر
ضيق التنفس وحساسية 

 الصدر
http://bit.do/cRSR9 

12-Nov  انتحار الغربية قسم ثالث المحلة   38 الشاذل  المزين   http://bit.do/cRZRC  

13-Nov 
ود عباس أحمد عباس محم

   تعذيب اإلسكندرية سجن برج العرب   30 طه
http://bit.do/cR37s 

15-Nov ز جرجس طة الوايل   صاحب عربية كارو   مجدي مكير
http://bit.do/cSo6M   تعذيب القاهرة قسم شر  

17-Nov   
طة المطريةقس     محتجز جناب    القدم اهمال طب    القاهرة م شر

ز
 http://bit.do/cSpcv غرغرينا ف

17-Nov   
طة المطرية     محتجز جناب   http://bit.do/cSpcv أزمة قلبية اهمال طب    القاهرة قسم شر

18-Nov   طة دار السالم     محبوس احتياط  http://bit.do/cSF7y   انتحار القاهرة قسم شر

20-Nov  طة أبو النمرس خفنر خصوص   37 ياش.ص. س ة قسم شر ز  http://bit.do/cSH2a   غنر معروف الجنر

21-Nov طة ثا   25 محمد.ق.أ  http://bit.do/cSWNZ غيبوبة سكر اهمال طب    اإلسماعيلية ن اإلسماعيلية قسم شر

23-Nov طة حدائق القبة   35 سليمان. م  اهمال طب    القاهرة قسم شر
ع  

أيدز والطب الرسر
ي    ح الجثة  يرفض ترسر

http://bit.do/cSWVi 

24-Nov ز  سائق 24 عادل وحيد طة البدرشير ة قسم شر ز http://bit.do/cS25M   تعذيب الجنر  

25-Nov   
ة     محتجز جناب  ز طة الجنر ة قسم شر ز http://bit.do/cS3cC   وفاة طبيعية الجنر  

27-Nov طة منية النرص  عامل 57 نبيل. ك  http://bit.do/cS7ro غيبوبة كبدية اهمال طب    الدقهلية مركز شر

27-Nov  "طة أشمون     أحد أفراد عائلة "أبو حريرة  http://bit.do/cS7tB   غنر معروف المنوفية قسم شر

28-Nov 
محمود حامد عبد سيد 
   الكريم

 http://bit.do/cS99p درن رئوي اهمال طب    الدقهلية سجن جمصه سائق خصوص  
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 التعذيب

 تعذيب فردي

تاري    خ 
 النرسر 

 الرابط المحافظة المكان المهنة السن االسم

6-Nov أثناء االختفاء   29 مسعد عامر   http://bit.do/cRDKw  

6-Nov طة االزبكية محامية   منال حسن  http://bit.do/cRDLP القاهرة قسم شر

9-Nov طة امبابه     عامل ة قسم شر ز  http://bit.do/cRSQn الجنر

8-Nov أثناء االختفاء     بوىياش ن   http://bit.do/cRSGf 

10-Nov  ز نادي محمد  http://bit.do/cRSRM القاهرة قسم السيدة زينب   27 ياسمير

10-Nov  القاهرة قسم السيدة زينب   36 امل صابر ابراهيم http://bit.do/cRSRM 

11-Nov 20طة دسوق     سيدة  http://bit.do/cRZNp كفر الشيخ قسم شر

11-Nov أثناء االختفاء ليسانس "حاسبات ومعلومات 27 محمد شادي محمد شادي   http://bit.do/cRZNk  

13-Nov اإلسكندرية سجن برج العرب   30 عباس أحمد عباس محمود طه http://bit.do/cR37s 

13-Nov الكوم العموم   طالب دار العلوم القاهرة 21 محمد وجيه عاشور غانم 
ز  http://bit.do/cR33n المنوفية شبير

13-Nov    القاهرة سجن العقرب طبيب   محمد البلتاج http://bit.do/cR36P 

14-Nov اإلسكندرية سجن برج العرب     محمد السيد http://bit.do/cR38y 

14-Nov دمياط سجن جمصه     شادى سعيد جودة حسن http://bit.do/cR38c 

14-Nov اإلسكندرية سجن برج العرب     محمد السيد http://bit.do/cSo6i 

15-Nov   القاهرة سجن استقبال طره   35 محمد السيد جن http://bit.do/cR88G 

15-Nov القاهرة سجن استقبال طره   35 أحمد سعيد محمد http://bit.do/cR88G 

15-Nov  ز ز محمد حسير  http://bit.do/cR88G القاهرة سجن استقبال طره   35 حسير

15-Nov  اإلسكندرية سجن برج العرب     ء السيدعال http://bit.do/cR87T 

15-Nov   
http://bit.do/cSo2E   أثناء االختفاء جامعة المنيا طالب امتياز أسنان   أحمد فراج عبد الغبز  

16-Nov الكوم العموم  سجن شب     محتجز مسن 
ز  http://bit.do/cSpa3 المنوفية ير

16-Nov   اإلسكندرية سجن برج العرب     أحمد عل http://bit.do/cSpdb 
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17-Nov    محمود عبدالنب     
 http://bit.do/cSF8V اإلسكندرية سجن برج العرب مراسل صحفز

17-Nov اإلسكندرية سجن برج العرب   24 معاذ صالح http://bit.do/cSF27 

17-Nov اإلسكندرية سجن برج العرب     ي. أ http://bit.do/cSF3Q 

17-Nov اإلسكندرية سجن برج العرب     ؤي القهوج   ل http://bit.do/cSF3Q 

17-Nov اإلسكندرية سجن برج العرب     هشام محمود عبدالسالم http://bit.do/cSF3Q 

21-Nov القاهرة سجن العقرب   25 خليل محمد أسامة العقيد http://bit.do/cSWQm 

21-Nov  أثناء االختفاء     عمر رضوان   http://bit.do/cSWNk 

21-Nov أثناء االختفاء     صالح رضوان   http://bit.do/cSWNk 

21-Nov أثناء االختفاء     احمد رمضان   http://bit.do/cSWNk 

21-Nov ي محمد السيد    30 أحمد خنر
http://bit.do/cSWPM   أثناء االختفاء مهندس مدبز  

23-Nov   
ز جناب   http://bit.do/cSWT6 رةالقاه سجن طره تحقيق     سجير

24-Nov  ز ية     زميل مجدى مكير طة األمنر  http://bit.do/cS25A القاهرة قسم شر

24-Nov  اإلسكندرية سجن برج العرب طالب   محمود ابوحديد http://bit.do/cS3aS 

24-Nov  .اإلسماعيلية   25 محمد ا  
طة ثابز  http://bit.do/cS3cx اإلسماعيلية قسم شر

25-Nov  .اإلسماعيلية   36 محمد م  
طة ثابز  http://bit.do/cS3cx اإلسماعيلية قسم شر

25-Nov  .اإلسماعيلية   30 كرم ع  
طة ثابز  http://bit.do/cS3cx اإلسماعيلية قسم شر

27-Nov القاهرة سجن ملحق المزرعة     حازم أبو إسماعيل http://bit.do/cS7uf 

28-Nov   اإلسكندرية سجن برج العرب     احمد ذك http://bit.do/cS93L 

28-Nov  طالب أول ثانوي 15 آش محمد زهر الدين     http://bit.do/cS973  

29-Nov القاهرة سجن العقرب     محمد حمدي http://bit.do/cTn9E  

29-Nov ي 27 إبراهيم عبد القوي أبو حجر رة  طبيب برسر
ُ
 http://bit.do/cTob4 القاهرة شديد الحراسة 2ط

 

  

http://bit.do/cSF8V
http://bit.do/cSF27
http://bit.do/cSF3Q
http://bit.do/cSF3Q
http://bit.do/cSF3Q
http://bit.do/cSWQm
http://bit.do/cSWNk
http://bit.do/cSWNk
http://bit.do/cSWNk
http://bit.do/cSWPM
http://bit.do/cSWT6
http://bit.do/cS25A
http://bit.do/cS3aS
http://bit.do/cS3cx
http://bit.do/cS3cx
http://bit.do/cS3cx
http://bit.do/cS7uf
http://bit.do/cS93L
http://bit.do/cS973
http://bit.do/cTn9E
http://bit.do/cTob4


 تكدير وتعذيب جماعي

 الرابط الحدث المحافظة المكان تاري    خ النرسر 

3-Nov سجن الوادي الجديد 
الوادي 
 الجديد

يض ال دقائق معدودة يسمح بها او ال منع ال ز تقليل مدة النر ز السياسيير  اليوم  عن المعتقلير
ز تعيير

المسئول حسب مزاجه اليوم  منع دخول المالبس الشتوية او الكوفرتات او  الضابطيسمح 
  المعتقل

ز بالرغم من برودة الجو الشديد ليال فز  البطاطير
http://bit.do/cRwZv 

3-Nov ة سجن األبعادية ز بسجن االبعادية إلنهاءتهديدات بالقتل  البحنر اب المعتقلير  http://bit.do/cRrhR  اضز

4-Nov ة سجن األبعادية  http://bit.do/cRwPi منع الزيارة البحنر

4-Nov أسوان معسكر قوات األمن بالشالل 
ز أسوان والمخصص لهم بالزيارة االسبوعية كل خميس  وأنباء عن سوء  أهال  منع زيارة  معتقلير

ز بمعسكر فرق االمن بالشالل.   المعاملة مع المعتقلير
http://bit.do/cRwUP 

4-Nov   أسيوط سجن أسيوط العموم 
ز تعم ز د التضييق عل المعتقلير ز فضال عن طبيه للمعتق رعاية أيواهاليهم، عدم توفر  السياسيير لير

رغم احتياج  الداخليةرفض خروجهم لعمل فحوصات وعمليات خارج السجن، منع دخول المالبس 
ز لها مع بداية الشتاء وبرودة الجو  المعتقلير

http://bit.do/cRwYa 

4-Nov حرمان من المالبس واألغطية الثقيلة رغم برودة الجو القاهرة سجن العقرب http://bit.do/cRzaU 

5-Nov سجن مزرعة طره  
 القاهرة معتقلو سيناء فز

" المعروفة بظروفها السيئة مانهم من ، مع حر احتجاز عدد كبنر من معتقل  سيناء بزنازين "الدواع 
 ممارسة الرياضة، إضافة إل منع الزيارات عنهم

http://bit.do/cRDJx 

5-Nov 
  سجن استقبال 

ز
معتقلو سيناء ف

 طره
 القاهرة

" المعروفة بظروفها السيئة، مع حرمانهم من  احتجاز عدد كبنر من معتقل  سيناء بزنازين "الدواع 
 سة الرياضة، إضافة إل منع الزيارات عنهمممار 

http://bit.do/cRDJx 

5-Nov سجن محكوم طره  
ز
 القاهرة معتقلو سيناء ف

" المعروفة بظروفها السيئة، مع حرمانهم من  احتجاز عدد كبنر من معتقل  سيناء بزنازين "الدواع 
 منع الزيارات عنهمممارسة الرياضة، إضافة إل 

http://bit.do/cRDJx 

5-Nov سجن العقرب  
ز
 القاهرة معتقلو سيناء ف

" المعروفة بظروفها السيئة، مع حرمانهم من  احتجاز عدد كبنر من معتقل  سيناء بزنازين "الدواع 
 ممارسة الرياضة، إضافة إل منع الزيارات عنهم

http://bit.do/cRDJx 

6-Nov نوفمن   8منع الزيارات بدءا من يوم  اإلسكندرية سجن برج العرب http://bit.do/cRDHw 

7-Nov ز الكوم  المنوفية سجن شبير
اب الذي أعلنوا عنه تعذيب من قبل "محمد الحوام"، رئيس المباحث إلجبارهم عل   فك االضز

  قضايا أخرى إذا لم يتم فك 
ب  هم وتهديدهم بالتورط فز ، حيث تم ضز  

بداية من االسبوع الماصز
اب  اإلضز

http://bit.do/cRDRk 
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http://bit.do/cRrhR
http://bit.do/cRwPi
http://bit.do/cRwUP
http://bit.do/cRwYa
http://bit.do/cRzaU
http://bit.do/cRDJx
http://bit.do/cRDJx
http://bit.do/cRDJx
http://bit.do/cRDJx
http://bit.do/cRDHw
http://bit.do/cRDRk


7-Nov   القليوبية سجن بنها العموم 
 بسجن بنها العموم  دخوله

ز ز السياسيير اب عن الطعام بسبب تكدس أعلن المعتقلير   إضز
م فز

 الزنازين وسوء المعاملة
http://bit.do/cRDRR 

8-Nov   قية سجن الزقازيق العموم  الرسر

ز داخل العنابر  العموم  أطلقت قوات األمن بسجن الزقازيق  قية، قنابل الغاز عل المعتقلير بالرسر
اضهم عل االنتهاكات والجرائم  بعدما أعتدت عليهم بشكل ز العنر   مهير

هم تحت ترتكب بحق البر
امن مع الدعوة لمظاهرات  ز ، وترحيل عدد من الجارينوفمن  11ذريعة تشديد االجراءات بالنر

ز لجهات غنر معلومة  المعتقلير

http://bit.do/cRSKB 

9-Nov ز وحالتهم الصحية سيئة 3إدارة سجن طرة منعت دخول المالبس ل   القاهرة سجن استقبال طره  http://bit.do/cRSP9 صحفيير

10-Nov ة سجن األبعادية ات البحنر  http://bit.do/cRSQU سوء الطعام المقدم، مؤكدين أنه غنر صالح لالستهالك اآلدم  وال يخلو من الحرسر

10-Nov قية قسم أول العاشر من رمضان   حجز السيدات الرسر
ات فز  http://bit.do/cRSSb وضع كامنر

12-Nov تكدس وحرمان من العالج القاهرة سجن طره تحقيق http://bit.do/cRZRx 

12-Nov القاهرة سجن العقرب 
  الزيارة لسجن العقرب 

  لها الحق فز
أصدرت مصلحة السجون قرار منذ قليل حددت به الزيارات البر

 
 
 لتصبح فقط خمسة عرسر زيارة يوميا

http://bit.do/cRZRQ 

12-Nov ز حرمان من المالبس الشتوية و  القاهرة سجن العقرب  http://bit.do/cRZRX النعيير

13-Nov   الكوم العموم 
ز ز للسب    سجن شبير  http://bit.do/cR33n داخل السجن وحرمناهم من حقوقهم األساسية واإلهانةتعرض الُمعتقلير

13-Nov   ةالقليوبي سجن بنها العموم 
ز معهم، وحرق مالبسهم ومنع الدواء عنهم،  ز بالزنازين بإيداع عدد من الجنائيير زيادة أعداد المعتقلير

  ما يسىم ب  
ز الجدد فز يفة“إضافة لتعذيب المعتقلير   حالقة الشعر بشكل” الترسر

  تعبز
كامل   البر

ح ب المن   والرصز
http://bit.do/cR327 

13-Nov اليوم وتهديد معتقل  عنن  االعدامات بتنفيذ االحكام عدة مرات  اإلسكندرية سجن برج العرب 
ز يض عن كافة المسجونير  http://bit.do/cR36W منع النر

13-Nov  منع الزيارات والطعام واألدوية  القاهرة سجن استقبال طره http://bit.do/cR37B 

14-Nov اإلسكندرية سجن برج العرب 
ز خارج السجن وتمنع  باإلسكندريةبسجن برج العرب  المركزيقوات من االمن  تطرد أهال  المعتقلير

 الزيارة 
http://bit.do/cSo3T 

15-Nov اإلسكندرية سجن برج العرب 
ز من برج ت صاعد االعتداءات عل معتقل  سجن برج العرب باإلسكندرية، وترحيل عدد من المعتقلير

 العرب إل وادى النطرون، وإطالق قنابل الغاز عل جميع العنابر
http://bit.do/cR86w 

15-Nov معتقل  برج اإلسكندرية سجن برج العرب 
ز  http://bit.do/cR86R بعد إطالق قنابل الغاز عليهم داخل الزنازين باإلسكندريةالعرب  إغماءات بير

15-Nov اإلسكندرية سجن برج العرب 
وتختطف عرسر  21/ عمرو عمر، تقتحم عنن   الضابطقوات االمن بسجن برج العرب بقيادة 
ز من داخله وتخرجهم معصو ز ومقيدي االيدي من الخلفمعتقلير  ب   االعير

http://bit.do/cR87T 

http://bit.do/cRDRR
http://bit.do/cRSKB
http://bit.do/cRSP9
http://bit.do/cRSQU
http://bit.do/cRSSb
http://bit.do/cRZRx
http://bit.do/cRZRQ
http://bit.do/cRZRX
http://bit.do/cR33n
http://bit.do/cR327
http://bit.do/cR36W
http://bit.do/cR37B
http://bit.do/cSo3T
http://bit.do/cR86w
http://bit.do/cR86R
http://bit.do/cR87T


15-Nov اإلسكندرية سجن برج العرب 
ز  10قوات األمن بسجن برج العرب باقتحام عنن    من داخله معصوب   األعير

ز وأخرجت المعتقلير
 ومقيدي األيدي من الخلف وال يعرف ذوي  هم حبر اآلن مقر ا

ً
 باقتحامحتجازهم، كما قامت أيضا

ز  1عنن   ز به عل عنابر الجنائيير  وتوزي    ع جميع المعتقلير
http://bit.do/cSoYG 

15-Nov )القاهرة سجن استقبال طره عنن  )ب 
ز حرمانهم من متعلقاتهم وتجريدهم من مالبسهم ومنع الدوا  م ء عنهاالنتهاكات تنوعت ما بير

  أنواع التعذيب، وقد قال "سيد سليم"، رئيس مباحث 
ودخول الماء بكميات قليلة باإلضافة إل شبر

 السجن "انتو مالكوش عندي تمن"
http://bit.do/cR88G 

17-Nov ز بسج اإلسكندرية سجن برج العرب  http://bit.do/cSpcW  ن برج العربانتهاكات واصابات بالغة والسحل للمعتقلير

17-Nov ة سجن األبعادية  http://bit.do/cSpcY  أنباء عن توقف الزيارة ثالثة أشهر بسجن االبعادية البحنر

18-Nov   الفيوم سجن الفيوم العموم 

ز باق ز إل سجن المنيا فوج   المعتقلير تحام زنازينهم وإبالغهم بتجميع شي    ع لمتعلقاتهم ألنهم مغربير
معتقال  155 إجمال  من  % 50بناء عل تعليمات مصلحة السجون، اللذين يشكلون  العموم  

حيل، و سعة السجن تكفز الستيعاب أعداد   محكوم عليهم دون إخطار األهال  وذوي  هم مكان النر
ة ، ولكن قرار ال   تغريب هذا جاء بشكل كبنر

نتيجة رفضهم ألي تجاوزات من قبل إدارة  تعسفز
 السجن ورئيس المباحث بحقهم 

http://bit.ly/2fjAlmn 

20-Nov  القاهرة  2سجن شديد الحراسة 

  الجميع ال يرتدون سوى بدلة السجن فقط بدون أي مالبس تحتها سوى الغيارات ال
 لل داخلية فز

ة التمزيق ويتم تسليمهم بدلة جديدة  د الشديد القارس وربما ال تكون سليمة من كنر هذا الجو من الن 
عند خروجهم للعرض عل  النيابة وسحبها منهم عند عودتهم، ال ينتعلون أي أحذية أو شباشب 

بسهم ل  محسوى عند خروجهم للنيابة للعرض فقط ثم يتم سحب الشباشب منهم عند عودتهم إ
داخل السجن، قبل خروجهم من السجن يتم وضع الغماية عل  أعينهم حبر داخل سيارات 

  النيابة
حيالت وال يتم فك الغماية إال عند وصولهم لمببز  النر

http://bit.do/cSH8o 

22-Nov اإلسكندرية سجن برج العرب 

سجن برج  أيام داخل 3ة عنابر استمرت لما يزيد من ألربع اعتداءات وترحيالت 
  المنيا الجديد وجمصة  350  باإلسكندرية، تم ترحيل عل أثرها ما يزيد عن العرب

محتجزا لسجبز
بعد جلسة  سجن وادي النطرونوزارة الداخلية رحلت يوم األحد عددا آخر ل بالمنصورة، إال أن

  محاكمتهم. 

http://bit.do/cSWQx 

22-Nov سجن برج العرب " والدنا اترم عليهم مواد حارقه " معتقل  احد  ةوالد اإلسكندرية سجن برج العرب http://bit.do/cSWRp 

23-Nov يناير السنه الجايه 11وصل ليوم  #العقرب زيارات تسجيل القاهرة سجن العقرب  http://bit.do/cSWUU 

23-Nov ة سجن وادي النطرون    البحنر
ز
ب و ال هدوم لم يتم ادخال و  الزيارةتفتيش  ف  http://bit.do/cS28g ال اكل وال شر

http://bit.do/cSoYG
http://bit.do/cR88G
http://bit.do/cSpcW
http://bit.do/cSpcY
http://bit.ly/2fjAlmn
http://bit.do/cSH8o
http://bit.do/cSWQx
http://bit.do/cSWRp
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%B1%D8%A8?source=feed_text&story_id=1274200689318126
http://bit.do/cSWUU
http://bit.do/cS28g


26-Nov ة سجن وادي النطرون  البحنر

ب والسب  ، والتفتيش المتكرر للزنازين، واالعتداء عليهم بالرصز ز ز السياسيير تشتيت وتفريق المعتقلير
األغطية مع بداية دخول الشتاء، من قبل إدارة السجن، ومصادرة أغراضهم الشخصية، خصوصا 

وقلة كميات الطعام المقدم إليهم من إدارة السجن ورداءته، ومنع دخول الكثنر من أنواع الطعام فز 
 الزيارات

http://bit.do/cS7jB 

26-Nov القاهرة سجن العقرب 
ز باالنضمام ل   ز ومنع من ا« حسم»تعذيب المتهمير يض وعدم تمكير  ألهال  الخروج من محبسهم للنر

 من الزيارة
http://bit.do/cS7ka 

26-Nov القاهرة سحن العقرب 
ز بسجن #العقرب فز  ى  h3w4و h3w3 العنابر بدأ عدد من المعتقلير  عن الطعام المنر

ً
ابا اضز

يض بسبب التحرش  ز والنر   الزيارات.  الجسديوالتعيير
 بالنساء وزوجاتهم فز

http://bit.do/cS97x 

28-Nov سجن الوادي الجديد 
الوادي 
 الجديد

ينة من المياه ووجدوا فيها نسبة عالية من الصديد تحليل ع سوء المياه، الفتة إل أن األهال  حاولوا
لهم، خاصة مع المعاملة السيئة لألهال  أثناء الزيارة.  واألمالح إال أن إدارة السجن لم تستجب

ز والمالب أن السجن به قائمة من الممنوعات بدون أسباب واضحة، يبفر  وأضافت س أبرزها البطاطير
ة    كل زيارة يرفض السجن إدخال ما يقرب من نصف الشتوية، والكثنر من الطعام، مشنر

إل أنه فز
 الطعام بدون أسباب

http://bit.do/cS97V 

28-Nov  القاهرة  2سجن طره شديد الحراسة 

  ال تحىم  من  المعتقلون
د من المالبس ، باستثناء بدلة السجن الخفيفة البر   هذا الن 

ممنوعون فز
د دون مالبس داخلية ومن لبس حذاء بالقدم إال عند الذهاب للعرض فقط أمام النيابة كما أنهم ال ن 

ممنوعون من الطعام ، وما يقدمه السجن ال يقيم أصالبهم كما أنهم ممنوعون من الغطاء الذي 
يحتاجه أي إنسان أثناء هذا الطقس كما أنهم ممنوعون من العالج وال يتم عرضهم عل  طبيب 

ع  بالرغم من صدور قرارات من نيابة أمن الدولة العليا بذلك كما أنهم ممنوع ال
سجن أو الطب الرسر

  اليوم ، ال يعلمون ليلهم 
ين ساعة فز   لالم دامس أرب  ع وعرسر

من الكهرباء داخل الزنزانة ، فيقبعون فز
 داخل السج

ً
 ومساءا

ً
  يتعرضون لها صباحا

ن ن بدو من نهارهم هذا بخالف حفالت التعذيب البر
ز    نيابة أمن الدولة معصوب   العينير

 أسباب باإلضافة إل  أنه يتم اقتيادهم لمببز

http://bit.do/cS99z 
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 إهمال طبي في مكان االحتجاز

 الرابط الوصف المحافظة المكان المهنة السن االسم تاري    خ النرسر 

1-Nov ارتخاء بأحد صمامات القلب القليوبية القناطر سجن طبيبة   بسمه رفعت http://bit.do/cRrc7 

1-Nov ة سجن وادي النطرون     فتح عزم   التنفس وإغماءات متكررة البحنر
 http://bit.do/cRwTJ ضيق فز

3-Nov 
 الغربية     54 هيم الدغيدىعبدهللا محمد ابرا

مرض السكري وااللتهاب الكبدي باإلضافة آلالم 
 متكررة بالمعدة وكرس فز القدم اليمبز 

http://bit.do/cRrjX 

4-Nov 
 اإلسكندرية سجن برج العرب   42 عبد الهادي إبراهيم عبد الهادي

، والته التهاب  
 اب القولون، وآالم الكبد الوباب 
وف  شديدة بالغرصز

http://bit.do/cRy9Q 

4-Nov هشام جعفر     
  البرص القاهرة سجن العقرب باحث وصحفز

وستاتا وضعف فز   الن 
 http://bit.do/cRzbQ ورم فز

4-Nov صالح  
     هابز

 http://bit.do/cRzbQ فقدان للبرص القاهرة عقربسجن ال صحفز

4-Nov دمه ل  القاهرة سجن العقرب     أنس حمدي  
 http://bit.do/cRzbQ 30فقد وعيه نتيجة وصول نسبة السكر فز

4-Nov 
بري ، منعته  القاهرة سجن العقرب يةمدرب تنمية برسر    محمود الن  ز   الركبتير

  العضالت وخشونة فز
تيبس فز

 http://bit.do/cRzb2 من الحركة بشكل طبيع  

4-Nov نزيف حاد بعد عملية بواسنر  القاهرة سجن العقرب     ياش العيسوي http://bit.do/cRzb2 

4-Nov أزمات قلبية القاهرة سجن العقرب     محمود مجاهد http://bit.do/cRzb2 

4-Nov 
  53حالة صحية متدهورة، وصل فيها وزنه إل  القاهرة سجن العقرب   25 خالد سحلوب

 http://bit.do/cRzb2 كيلو، مع فقدانه القدرة عل الحركة

7-Nov 
يعة وقانون 21 عبد هللا صابر مصطفز جاد ة مركز أبو حمص طالب شر  البحنر

  واسكارس وبلهارسيا 
االنيميا والميكروب الحلزوبز

 بخالف مرض القولون وضعف البرص 
http://bit.do/cRDR7 

9-Nov 
 أسيوط فرق األمن المركزي مهندس زراع   59 ىم  إبراهيم فارسمحمود حل

وف وصدفية جلدية  قرحة بالمعدة والغرصز
 وحرمان من العالج

http://bit.do/cRSNC 

9-Nov  محمد حسن     
 http://bit.do/cRSP9 حساسية عل الصدر القاهرة سجن استقبال طرة  صحفز

9-Nov حمدي الزعيم     
  الظهر وحرمان من العالج القاهرة سجن استقبال طرة  مصور صحفز

ز
 http://bit.do/cRSP9 آالم ف

9-Nov ةأمراض بالجهاز الهضىم  والمعد اإلسكندرية سجن برج العرب   74 عبد العال محمد بدوي http://bit.do/cRSPT 

9-Nov ز والرأس تحتاج ال جراحة         أنس موىس   العير
ز
 http://bit.do/cRSRX إصابة ف
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10-Nov 
 خطيب بوزارة األوقاف   فتح  محمد إسماعيل

سجن الزقازيق 
 العموم  

قية  http://bit.do/cRSR9 تنفس وحساسية عل الصدر ضيق الرسر

14-Nov 
ز  طة أبوحماد      إبراهيم حسير قية شر  الرسر

العديد من األمراض المزمنة وأجرى عدة 
 عمليات جراحية بالمعدة

http://bit.do/cR37S 

14-Nov إصابات تعذيب اإلسكندرية سجن برج العرب     سيدمحمد ال http://bit.do/cSo6i 

15-Nov   حرمان من العالج القاهرة سجن استقبال طره   35 محمد السيد جن http://bit.do/cR88G 

15-Nov حرمان من العالج القاهرة ن استقبال طرهسج   35 أحمد سعيد محمد http://bit.do/cR88G 

15-Nov  ز ز محمد حسير  http://bit.do/cR88G حرمان من العالج القاهرة سجن استقبال طره   35 حسير

15-Nov 

  
 55 عاشور الحلوابز

 استشاري باطبز 
 وقلب

 القاهرة سجن استقبال طره

  ضغط الدم والسكر وقصور 
ز
ارتفاع مزمن ف

يان التاج   إضافة إل أزمات ربوية  بالرسر
 متكررة وإلتهاب مزمن باألذن الوسىط 

http://bit.do/cR89w 

15-Nov 
  
   أحمد فراج عبد الغبز

طالب  امتياز  طب 
 ة المنيااألسنان جامع

 المنيا سجن المنيا العموم  
 استفراغ دموى و 

ز
 المعدة تتسبب ف

ز
قرحة ف

 الحجاب الحاجز و 
ز
 GERDفتق ف

http://bit.do/cSo2E 

16-Nov 
   أسامة محمود احمد رشوان

مدرس أول لغة 
ية، طهطا ز  انجلنر

ال   حىم روماتزمية وارتجاع أسيوط سجن أسيوط
  الصمام المينر

 http://bit.do/cSo9y فز

16-Nov   إصابات تعذيب اإلسكندرية سجن برج العرب     أحمد عل http://bit.do/cSpdb 

18-Nov    بإصابات تعذي اإلسكندرية سجن برج العرب     محمود عبد النب http://bit.do/cSF9q 

21-Nov المخ وفقدان للذاكرة  القاهرة سجن العقرب   25 خليل محمد أسامة العقيد  
 http://bit.do/cSWQm نزيف فز

23-Nov 
ز       مجدي حسير

ز مع  التهاب القزحية القاهرة سجن العقرب صحفز   عينيه االثنتير
والقرنية فز
  االبصار

 http://bit.do/cS256 ضعف شديد فز

24-Nov   ة سجن وادي النطرون مذيع   محمد العادل   العامود الفقري وحرمان من العالج البحنر
 http://bit.do/cS29F آالم فز

24-Nov 
عبد العظيم أحمد أبو سيف 

قاوي  الرسر
 القاهرة سجن العقرب مهندس زراع   67

الضغط والسكر والتهاب االعصاب الطرفية 
 http://bit.do/cS246 وحرمان من العالج

27-Nov ذبحة صدرية القاهرة سجن العقرب مهندس   مسعد قطب http://bit.do/cS7qR 

28-Nov 
ة ملحق وادي النطرون   56 محمود محمود محمد عباده شطان الدم الليمفاوى الحاد )الرسطان النخاع  البحنر

  بالكبد
 http://bit.do/cS92t ( وتلف بالطحال وتليف جزب 

29-Nov ز الكوم أعمال حرة 45 ياش نبوي   الرجل اليرسى المنوفية ترحيالت شبير
  http://bit.do/cTn8x القدم السكري فز
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 اختفاء قسري

تاري    خ 
 النرسر 

 الرابط المحافظة مكان االختفاء تاري    خ االختفاء المهنية السن االسم

1-Nov ز  9/24/2016   16 هيمابر احمد ا  http://bit.do/cRrbL   لمن المنز

1-Nov الدقهلية المنصورة 9/20/2016 طالب هندسة   لوحشاحمد ا http://bit.do/cRrd8 

1-Nov ان   حمد درويشا ل بديروط 9/11/2016 مهندس طنر ز  http://bit.do/cRq8Q أسيوط من المنز

1-Nov 
    رالنجاه لالاحمد عبد ام سال ا

بية جامعه  طالب بكلية النر
 اسيوط

 http://bit.do/cRq92 القاهرة المعادي 9/25/2016

1-Nov ج   امد احذيفة محمد ح ل أقارب 9/24/2016     لشن  ز  http://bit.do/cRraB دريةاإلسكن من منز

1-Nov أسوان من رحلة مع األصدقاء 20/9/2016 طالب هندسة المنصورة     بالد شهاخ http://bit.do/cR356 

1-Nov 
   حمد نجيبادرويش 

رئيس الوحدة المحلية السابق 
 وطلمدينة دير 

ل بديروط 9/11/2016 ز  http://bit.do/cRq8Q أسيوط من المنز

1-Nov  ل 9/24/2016   18 هيمابر الرحمن اعبد ز  http://bit.do/cRrbL   من المنز

1-Nov  ج   امد الرحمن محمد حاعبد ز  9/24/2016     لشن   http://bit.do/cRraB اإلسكندرية ل أقاربمن منز

1-Nov ل بديروط 9/11/2016     عمر درويش ز  http://bit.do/cRq8Q أسيوط من المنز

1-Nov ز عرب العوامر  9/12/2016     محمد درويش  http://bit.do/cRq8Q أسيوط كمير

1-Nov 
 29/10/2016     ديامحمد ش

قسم أول طنطا  بعد إخالء 
 السبيل

 http://bit.do/cRran الغربية

1-Nov ز عرب العوامر  9/12/2016     محمود درويش  http://bit.do/cRq8Q أسيوط كمير

1-Nov  له بكرداسه 22/10/2016   50 ويالقنامصطفز ز ة من منز ز  http://bit.do/cRrbA الجنر

2-Nov ا  
ل 29/10/2016 اإلنتاج الحرب      حمد سمنر شوفر ز  http://bit.do/cRrfJ القاهرة من المنز

2-Nov 
 شقه إيجار ب  شارع عزة 9/20/2016 طالب ألسن   عل سعيد عل عطيتو

مرىس 
 مطروح

http://bit.do/cRreR 

2-Nov 44 عل فتح طرفة   
ل بزفبر  9/22/2016 مهندس مدبز ز  http://bit.do/cRrd8 الغربية من المنز

2-Nov 
 شقه إيجار ب  شارع عزة 9/20/2016 طالب تجارة حلوان   لحمد عطيتوابو ارك امبامحمد 

مرىس 
 مطروح

http://bit.do/cRreR 

2-Nov ل بالخصوص 30/10/2016 معهد المستقبل دراسات عليا 19 محمد غنيم ز  http://bit.do/cRrev القليوبية من المنز
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2-Nov القاهرة منطقة العبور 4/10/2016 تاجر أخشاب 49 تامحمد فرح http://bit.do/cRrfp 

2-Nov ل 1/11/2016   44 محمدين يوسف محمد ز  http://bit.do/cRrgC سوهاج من المنز

3-Nov ف عمر خطا ة من مقر عمله بكرداسه 31/10/2016   50 باشر ز  http://bit.do/cRwRt الجنر

3-Nov  ل بمنطقة أم دينار 26/10/2016 معلم 33 لحميداربيع محمد عبد ز ة من المنز ز  http://bit.do/cRrin الجنر

3-Nov 
 شقه إيجار ب  شارع عزة 9/20/2016 طالب ثانوي   كرا ن شاكر عثما ش

مرىس 
 مطروح

http://bit.do/cRrja 

3-Nov  الغربية من مسجد وصيف بزفبر  8/20/2016 مهندس   تاح محمد فرحا لفتاعبد http://bit.do/cRwRt 

3-Nov 
حمد محمود ال الرحمن كماعبد
 غنيم

ل 30/10/2016 طالب نظم ومعلومات   ز  http://bit.do/cRwR7   من المنز

3-Nov  الغربية من مسجد وصيف بزفبر  8/20/2016 مهندس   ء طعيمهعال http://bit.do/cRwRt 

3-Nov وك هللاعل  عبد   ا من 
 http://bit.do/cRrjv القاهرة من مطار القاهرة 27/6/2016 باحث اقتصادي 28 لففر

3-Nov ز شمس 28 لداعمر خ  http://bit.do/cRrjR القاهرة من الطريق ال الجامعة 27/10/2016 طالب هندسة عير

3-Nov  اد 34 هيمابر ان جمعة اء شعبوال   االستنر
 http://bit.do/cRwRt القاهرة من مطار القاهرة 17/9/2016 يعمل فز

4-Nov 
ح ا لفتالرحمن محمد عبداعبد
 هللاعبد

 http://bit.do/cRwW4 القاهرة   25/8/2016 طالب تربية األزهر  

4-Nov ة  30/8/2016 محام  سجناء العقرب    دقامحمد ص ز ة من محطة قطار الجنر ز  http://bit.do/cRwRA الجنر

4-Nov  ل بالحوامدية 1/11/2016 هندس أجهزة طبيةمُ  59 هدابو شي    ع مجامصطفز ز ة من المنز ز  http://bit.do/cRy9J الجنر

5-Nov أسيوط   2014أبريل      ء خلف شندين ا سما http://bit.do/cRzaa 

5-Nov القاهرة   2016يناير      لحميدان حمدي عبدايما http://bit.do/cRzaa 

5-Nov  الغربية طنطا 2014يناير      ن اعل  عمر رضو  ا نيار http://bit.do/cRzaa 

5-Nov القاهرة   2014سبتمن       رالستاب محمود عبد ارح http://bit.do/cRzaa 

5-Nov سيناء   2015أغسطس      لريش ابو اهر اسم http://bit.do/cRzaa 

5-Nov  القليوبية   2013أكتوبر      سمر عبدالعظيم http://bit.do/cRzaa 

5-Nov  قية   2014يوليو      لسعيد الحكيم محمد اد عب عال  http://bit.do/cRzaa الرسر

5-Nov  العريش   2015سبتمن       فتحية مزيد صندوق http://bit.do/cRzaa 

5-Nov القاهرة   2015أغسطس      ن اكريمة رمض http://bit.do/cRzaa 

5-Nov  الدقهلية   2014ديسمن       شد فوزي اهند ر http://bit.do/cRzaa 
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7-Nov  القاهرة أثناء خروجه من مقر عمله 25/9/2016   31 مرام  سيد محمود عار http://bit.do/cRDUj 

7-Nov 
 50 ن محمدام  محمد سليماس

عقيد مهندس بالقوات المسلحة 
 بالمعاش

ل بديرب نجم 27/10/2016 ز قية من المنز  http://bit.do/cRDNA الرسر

7-Nov  القاهرة   20/9/2016     عمر بطيخ http://bit.do/cRDRB 

7-Nov 
 31/10/2016   27 حمدابت احمد ثامحمد 

ل بمدينة العاشر من  ز من المنز
 رمضان

 http://bit.do/cRDNA القاهرة

7-Nov 
 11/6/2016 مفتش معامل صحية 38 محمد محمد محمود حسن

حية من مقر عمله باإلدارة الص
 بالزقازيق

قية  http://bit.do/cRDRW الرسر

7-Nov مركز ناض 26/10/2016 موجه رياضيات    حمد نرصال عمر محمد هال  
ل فز ز   سويف  من المنز

 http://bit.do/cRDPh ببز

8-Nov ز شمس   سيلقوي محمد مرا هيم عبدابرا  http://bit.do/cRSMe القاهرة   18/5/2016 طبيب امتياز جامعة عير

8-Nov الغربية كمين شرطة بميت غمر  29/10/2016 مدير مدارس اإليمان االسالمية    مياقدري س http://bit.do/cRSGr 

8-Nov ة أحد شوارع فيصل 24/8/2016 خري    ج تجارة األزهر 26 لبكريالحميد امحمد علي عبد ز  http://bit.do/cRSKP الجنر

9-Nov ل 20/7/2016 طالب   حمد حسني توفيقا ز  http://bit.do/cRSQd الفيوم من المنز

9-Nov ل بمشتول السوق 30/10/2016 طالب جامع     وياد شعراحذيفة رش ز قية من المنز  http://bit.do/cRSRE الرسر

9-Nov ل بمشتول السوق 30/10/2016   56 وي اد شعرارش ز قية من المنز  http://bit.do/cRSRE الرسر

9-Nov ل بمشتول السوق 30/10/2016 طالب جامع     وياد شعراعبيدة رش ز قية من المنز  http://bit.do/cRSRE الرسر

9-Nov ة أكتوبر 6مقر عمله بمدينة  24/8/2016 مهندس 38 لمجيدال عبد ام كماعص ز  http://bit.do/cRSPi الجنر

9-Nov  مجال العقارات 27 بتاحمد ثامحمد  
ز
  العاشر من رمضان 31/10/2016 يعمل ف

ز
قية من الشارع ف  http://bit.do/cRSPG الرسر

9-Nov له بالعاشر من رمضان 1/11/2016 اعمال حرة   نامحمد سمير محمد سليم ز قية من منز  http://bit.do/cRSNP الرسر

10-Nov 
 15/9/2016 طالب بالكلية التكنولوجية  22 حمد حسينا

من أمام محل والده بكوبري 

 الناموس
 http://bit.do/cRSRp اإلسكندرية

10-Nov أسوان 20/9/2016 لمنصورةطالب هندسة ا   باحمد منصور شها هللالد عبداخ  
ز
 http://bit.do/cRSRj أسوان من رحلة ف

10-Nov 
 23 لرحمن محمودالد عبد اعمر خ

ز  طالب بكالوريوس هندسة "عير
 شمس"

 http://bit.do/cRSSq القاهرة من الشارع 27/10/2016

12-Nov  أسيوط بعد إخالء سبيله 29/9/2016 طالب زراعة أسيوط   عل  سيد خرصز http://bit.do/cRZQy 

12-Nov  ل أقاربه 14/6/2016 طالب هندسة أسيوط   جد عبدهاحمد مامحمود ز  http://bit.do/cR32D أسوان من منز

13-Nov ز ا ز محمد حسير  http://bit.do/cR33x اإلسكندرية من منطقة كوبري الناموس 8/9/2016 طالب حقوق اإلسكندرية 21 حمد حسير
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13-Nov له بحلوان 16/9/2016 طالب هندسة المطرية   لدين عطيتواح ب صال ايها ز  http://bit.do/cR862 القاهرة من منز

14-Nov أسيوط من الشارع 25/8/2016 طالب حقوق أسيوط   بالتو احمد حسن عبدا http://bit.do/cR87n 

14-Nov أسيوط من الشارع 26/8/2016 طالب حقوق أسيوط   مة مصطفز اسا هللاعبد http://bit.do/cR87n 

15-Nov 
لحميد محمد احمد عبدا

 لحميداعبد
كة أدوية     شر

ج لألدوية 2/11/2016 مولف فز كة الن   http://bit.do/cSo7F اإلسكندرية من مقر عمله برسر

15-Nov و السيدة زينب بالقاهرةمحط 2015يناير  محاسب 35 لسيد سعيداحمد محمد ا  http://bit.do/cSo3j القاهرة ة منر

15-Nov 
ي عبد  ا رض لرحمن امحمد صن 

 طلبة
ة 9/11/2016   40   عل طريق البحنر

ز أمبز ة كمير  http://bit.do/cSoZV البحنر

15-Nov  اليما محمد هللابد لرحمن عاعبد  
 http://bit.do/cSoYy الغربية من الشارع 9/11/2016     بز

15-Nov اإلسكندرية   14/11/2016 إمام وخطيب بوزارة األوقاف 19 ملسال الرحمن محمد عبداعبد http://bit.do/cSo26 

15-Nov 
 25/8/2016 طالب بجامعة األزهر    محمد جمعه عل  

بعد توقيف الميكروباص الذي كان 
  أبو حماد

 يعمل عليه فز
قية  http://bit.do/cSo7F الرسر

15-Nov  ل 9/11/2016 طالب ثانوي 16 محمد سعد ِعَوض ز  http://bit.do/cSo6Y اإلسكندرية من المنز

15-Nov  بية 20 لعزيز المجيد عبد امحمد عبد   سيدي برسر  4/11/2016 طالب كلية النر
ز فز  http://bit.do/cR9ak اإلسكندرية كمير

16-Nov 22 ترب   ال الد محمود اخ   
 http://bit.do/cSo9N دمياط ه ب  رأس الن  من ورشة والد 13/11/2016 محام  وناشط حقوفر

16-Nov البافتح عبد ا رض  
 http://bit.do/cSpdx القليوبية من الخصوص 10/11/2016   38 فر

16-Nov و الملك الصا 9/11/2016   23 دالرحمن جهاعبد  http://bit.do/cSF3w القاهرة لحمن محطة منر

16-Nov ل 14/11/2016 خري    ج األكاديمية البحرية 24 زالقز امة لرحمن محمود سال اعبد ز  http://bit.do/cSpdC اإلسكندرية من المنز

19-Nov القاهرة من المطار 23/9/2016     هيم ابر اهيم محمد ابر ا http://bit.do/cSH2N 

19-Nov القاهرة من الشارع       ل احمد جما http://bit.do/cSH2N 

19-Nov 
  حميات أسوان   سعيد موىس 

 13/8/2016 مولف فز
من محل عمله بمستشفز 

 اتالحمي
 http://bit.do/cSH2N أسوان

19-Nov 
 27/8/2016     د عننر اعم

من محل عمله بالسوق بشارع 
 المطار

 http://bit.do/cSH2N أسوان

19-Nov 
  محطة كهرباء أسوان   هيم ابر امحمود محمد 

 14/8/2016 مولف فز
من محل عمله بمحطة كهرباء 

 أسوان
 http://bit.do/cSH2N أسوان

19-Nov أسوان   15/8/2016     ش يوسف اي http://bit.do/cSH2N 
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20-Nov 
م لسال الدين عبد احمد نرص ا

 ن ارضو 
  الطريق ال مرىس مطروح MTI 23/9/2016طالب هندسة   

 فز
مرىس 
 مطروح

http://bit.do/cSH2e 

20-Nov ز الكوم   ل خليفة امة جماسا  http://bit.do/cSH6U المنوفية   19/11/2016 طالب هندسة شبير

20-Nov ز الكومطال   بو شعرامة محمد اسا  http://bit.do/cSH6U المنوفية   19/11/2016 ب هندسة شبير

20-Nov ز الكوم   محمد بديع خليفه  http://bit.do/cSH6U المنوفية   19/11/2016 طالب هندسة شبير

21-Nov القليوبية   9/10/2016 محام     هر احمد ما http://bit.do/cSWMC 

21-Nov 
 34 زم منصوراح

صاحب متجر ألجهزة 
 "الكمبيوتر"

  
  العاشر من 

من شقة سكنية فز
 رمضان

قية  http://bit.do/cSWNK الرسر

21-Nov القاهرة المطار 2/11/2016 ة عربيةمدرس لغ 55 نان محمد عثماعثم http://bit.do/cSWP8 

21-Nov 
ية 45 هللان عطية عبد ام رمضعال     خبنر تنمية برسر

  العاشر من 
من شقة سكنية فز

 رمضان
قية  http://bit.do/cSWNK الرسر

21-Nov  ل بكفر الدوار   طالب ثانوية عامة  18 محمد عوض زقيلح محمد سعد ز ة من المنز  http://bit.do/cSWPX البحنر

21-Nov 
  هندىس   58 لحميدالوحيد عبد السيد امحمود 

   فبز
  العاشر من 

من شقة سكنية فز
 رمضان

قية  http://bit.do/cSWNK الرسر

21-Nov 
   سائق 52 هللالكريم عبد امصطفز عبد 

  العاشر من 
من شقة سكنية فز

 رمضان
قية  http://bit.do/cSWNK الرسر

21-Nov الغربية بعد اخالء سبيله من نيابة طنطا 16/11/2016 طالب هندسة    يوسفهللامصطفز عبد http://bit.do/cSWPp 

22-Nov ي محمد ا    30 لسيداحمد خنر
ز بعد اخالء سبيله 13/11/2016 مهندس مدبز  http://bit.do/cSWPM المنوفية من نيابة شبير

22-Nov 
ز محمود عبد اعبد  لرحمن معنر

 لعزيزا
ل بالعصافرة 11/11/2016 طالب تجارة 22 ز  http://bit.do/cSWVc اإلسكندرية من المنز

23-Nov  ل بأبو كبنر  11/12/2016 طالب تجارة 19 لعزيزاح عبد محمد صال ز
قية من المنز  http://bit.do/cSWU2 الرسر

23-Nov 
    28 محمد مرىس  

   كهرباءفبز
أحد األكمنة عل طريق بلبيس 

 العاشر من رمضان 
قية  http://bit.do/cSWSY الرسر

24-Nov 
 35 لعليم محمد احمد مجدي عبد ا

  زراع  بمركز بحوث 
أخصاب 

 الصحراء 
ز شمس 11/3/2016   عير

ل فز ز  شكوي عل  الخط الساخن القاهرة من المنز

24-Nov 
 23 لمؤمن ا دل عبد المؤمن عا عبد 

كة مصاري  مولف برسر
مجيات بالمقطم  للن 

  الطريق إل العمل 10/19/2016
 http://bit.do/cS3a4 القاهرة فز

25-Nov القاهرة من مدينة نرص 25/8/2016 مهندس 26 ر السيالرحمن عل  اعبد http://bit.do/cS7kw 
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26-Nov 
 20/11/2016 فز مجال النقاشة والزخرفة   حمد خلفا

شقة كان يعمل بها بشارع السكة 
 الحديد بمدينة أبشواى 

 http://bit.do/cS7pK الفيوم

26-Nov 
 12/11/2016     زي فرجاحمد صبح  حجا

  من قدام مسجد 
الرحمن فز

 المقطم 
 http://bit.do/cS7hL القاهرة

26-Nov ل 25/10/2016     ب   احمد عر ا ز  http://bit.do/cS7jd القاهرة من المنز

26-Nov ل 25/10/2016     ب   ام عر سال ا ز  http://bit.do/cS7jd القاهرة من المنز

26-Nov 
   لماهيم محمد سابر ان اسليم

مولف بالحكم المحل  التابع 
 لمدينة نخل بوسط سيناء

ز "الجدي" 21/11/2016  http://bit.do/cS7r6 وسط سيناء أثناء مروره بكمير

26-Nov الفيوم مركز اطسا -من قرص الباسل 28/6/2016     سعيد  دل محمد محمود عل  اع http://bit.do/cS7qA 

27-Nov كه رؤيه 2/10/2016 طالب آداب أسوان   لحكيماحمد عبد ا  http://bit.do/cS7sR أسوان من شارع المطار أسفل شر

27-Nov 
 25/8/2016 طالب علوم المنيا 23 حمدال محمد الرحمن جماعبد 

  معمل 
من الطريق ال عمله فز

  مدينة 
 أكتوبر 6تحاليل فز

ة ز  شكوي عل  الخط الساخن الجنر

28-Nov قا   التجمع الخامس 27/8/2016 طالب علوم األزهر   لمجيداوي عبد احمد شر
ز فز  http://bit.do/cS93T القاهرة كمير

28-Nov 
  سعد عبد اه
 36 رالستابز

  مدينة 
حارس مببز وساع  فز

 نرص
 القاهرة من مقر عمله 2015أغسطس 

http://bit.do/cS99Q 

29-Nov 
 حمد عل  احمد امصطفز محمود 

25 
كات إنتاج  مونيتور بإحدى شر

 الميديا
  مرص الجديدة 26/6/2015

 القاهرة من الطريق فز
http://bit.do/cToce 

30-Nov لدين محمدال احمد جما       
 http://bit.do/cToen القاهرة   21/9/2016 مهندس كيمياب 

30-Nov الغربية سبيلهم بعد اخالء 16/11/2016     حمد مطرا http://bit.do/cTodk 

30-Nov مدينة نرص 1/10/2016 طالب كلية الزراعة 22 لرحمن فتح  خليفهاعبد  
ز
 http://bit.ly/2gY86pG القاهرة من سكنه الطالب   ف

30-Nov  الغربية بعد اخالء سبيلهم 16/11/2016     ديالهاعطيه عبد http://bit.do/cTodk 

30-Nov  الغربية بعد اخالء سبيلهم 16/11/2016     رةاح شر محمد صال http://bit.do/cTodk 
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 ظهور بعد اختفاء

تاري    خ 
 النرسر 

 ةالمهن االسم
تاري    خ 
 االختفاء

 الرابط المحافظة مكان الظهور تاري    خ الظهور

2-Nov القاهرة النيابة   يوم 30 طالب تربية أسيوط إسالم أحمد عبد الاله النجار http://bit.do/cRrdZ 

2-Nov  القاهرة النيابة       محمد السعيد فتح هللا http://bit.do/cRrgi 

2-Nov القاهرة النيابة        محمد حسن محمد حسن http://bit.do/cRrgi 

2-Nov   القاهرة النيابة       محمود أحمد عبد العاط http://bit.do/cRrgi 

3-Nov القاهرة نيابة أمن الدولة العليا  11/3/2016 يوم 180   اسالم عبد المنعم محمد http://bit.do/cRzaA 

3-Nov   القاهرة نيابة أمن الدولة العليا  11/3/2016 يوم 180   إبراهيم عبد القوي مرىس http://bit.do/cRzaA 

3-Nov  26/10/2016 11/10/2016   أحمد عبدالحليم خيال   
 http://bit.do/cRri2 الغربية نيابة زفبر

3-Nov القاهرة نيابة أمن الدولة العليا  11/3/2016 يوم 180   حسن محمد حسن محمد فرج http://bit.do/cRzaA 

3-Nov ة أكتوبر 6نيابة  3/11/2016 25/9/2016 طالب بمدينة الثقافة والعلوم  حمزة عزت ز  http://bit.do/cRwQJ الجنر

3-Nov   القاهرة نيابة أمن الدولة العليا  11/3/2016 يوم 82   عبدالرحمن حامد فهىم http://bit.do/cRwUj 

3-Nov  ارة    محمد صالح شر
   26/10/2016 11/10/2016 صحفز

 http://bit.do/cRri2 الغربية نيابة زفبر

3-Nov   القاهرة النيابة 1/11/2016 يوم 134   محمود عبد العاط http://bit.do/cRwYQ 

3-Nov القاهرة نيابة أمن الدولة العليا  11/3/2016 يوم 82   ياش يوسف محمود http://bit.do/cRwUj 

5-Nov   
 http://bit.do/cRzb7 القاهرة نيابة أمن الدولة العليا  4/11/2016 يوم131   عل  الففر

6-Nov القاهرة نيابة أمن الدولة العليا  6/11/2016 شهور   خالد عبد العزيز محمد عبد العزيز http://bit.do/cRDLd 

7-Nov القاهرة لة العليا نيابة أمن الدو  7/11/2016 ثالث شهور   أسامة عبد الموجود عمر عبد العزيز http://bit.do/cRDTh 

7-Nov الغربية نيابة السنطة 6/11/2016 8/7/2016   بالل السيد رضوان http://bit.do/cRDTX 

7-Nov  القاهرة من الدولة العليا نيابة أ 7/11/2016 ثالث شهور   بالل سعيد سعد الصعيدي http://bit.do/cRDTh 

7-Nov الغربية ميابة زفبر  7/11/2016 8/20/2016 مهندس عالء محمد طعيمه سند بسط http://bit.do/cRDNU 

7-Nov الغربية السنطة نيابة 6/11/2016 8/7/2016   عل  عامر http://bit.do/cRDTX 

7-Nov  القاهرة نيابة أمن الدولة العليا  7/11/2016 ثالث شهور   عمرو عبد الوهاب http://bit.do/cRDTh 

8-Nov المنوفية  امعه بشبين الكوم مستشفى الج 7/11/2016 8/10/2016   ياسر نبوى http://bit.do/cRSGf 

12-Nov  الفيوم نيابة بندر الفيوم  12/11/2016 30/10/2016   إسالم جابر عبدالسالم http://bit.do/cRZRK 
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12-Nov   الفيوم نيابة بندر الفيوم  12/11/2016 30/10/2016   أحمد ابراهيم بيوم http://bit.do/cRZRK 

12-Nov  الفيوم نيابة بندر الفيوم  12/11/2016 30/10/2016   خالد غانم محمد http://bit.do/cRZRK 

12-Nov الفيوم نيابة بندر الفيوم  12/11/2016 30/10/2016   مؤمن ابو رواش محمد http://bit.do/cRZRK 

12-Nov الفيوم نيابة بندر الفيوم  12/11/2016 30/10/2016   هشام صابر عل  حسن http://bit.do/cRZRK 

13-Nov   قية بالزقازيق  ةالنيابة الكلي 10/11/2016 7/11/2016 دبلوم  يح  أحمد حسن يح  http://bit.do/cR362 الرسر

13-Nov  .قية بالزقازيق  ةالنيابة الكلي 10/11/2016 7/11/2016 طالب هندسة العاشر  أنس  http://bit.do/cR362 الرسر

13-Nov قية بالزقازيق  ةالنيابة الكلي 10/11/2016 7/11/2016 طالب ثانوي بالل عادل محمد حسن  http://bit.do/cR362 الرسر

13-Nov  قية بالزقازيق  ةالنيابة الكلي 10/11/2016 7/11/2016 دبلوم شهاب الدين رمضان جنيدى  http://bit.do/cR362 الرسر

13-Nov قية بالزقازيق  ةالنيابة الكلي 10/11/2016 7/11/2016  ثانوى ازهر 3 عبد الرحمن محمود بوجه  http://bit.do/cR362 الرسر

13-Nov ز طه قية بالزقازيق  ةالنيابة الكلي 10/11/2016 7/11/2016  ثانوى ازهر 3 عبد هللا طه أمير  http://bit.do/cR362 الرسر

13-Nov   ي محمد حمدى العصلوج ز قية بالزقازيق  ةالنيابة الكلي 10/11/2016 7/11/2016 بكالوريوس تجارة انجلنر  http://bit.do/cR362 الرسر

13-Nov   قية بالزقازيق  ةالنيابة الكلي 10/11/2016 7/11/2016 ثانوي 3 محمد عبد العزيز عل يح  http://bit.do/cR362 الرسر

13-Nov قية  بالزقازيق ةالنيابة الكلي 10/11/2016 7/11/2016 طالب هندسة األزهر محمود محمد إبراهيم عليان  http://bit.do/cR362 الرسر

13-Nov قية بالزقازيق  ةالنيابة الكلي 10/11/2016 7/11/2016 مهندس مصعب عادل محمد حسن  http://bit.do/cR362 الرسر

14-Nov أسيوط نيابة ديروط  14/11/2016 24/9/2016   حذيفة محمد حامد http://bit.do/cR85U 

14-Nov أسيوط نيابة ديروط  14/11/2016 24/9/2016   عبد الرحمن محمد حامد http://bit.do/cR85U 

15-Nov 6/11/2016 26/10/2016 مولف باإلدارة التعليمية  طارق عبدالونيس سالمة   
 http://bit.do/cSo7a الغربية نيابة زفبر

16-Nov القاهرة نيابة أمن الدولة العليا  16/11/2016 16/8/2016   السيد أحمد عبد الونيس تليمة http://bit.do/cSpa5 

16-Nov  القاهرة نيابة أمن الدولة العليا  16/11/2016 18/8/2016   اهيم محمد إبراهيم مرىس  إبر http://bit.do/cSpbe 

16-Nov  القاهرة سجن العقرب 16/11/2016 3/9/2016 مدرس  أبوالحسن حجاج http://bit.do/cSH2R 

16-Nov   القاهرة قسم مرص الجديدة 16/11/2016 21/8/2016 مهندس أحمد أبو الحجاج عل http://bit.do/cSo9K 

16-Nov  القاهرة نيابة أمن الدولة العليا  16/11/2016 18/8/2016   أحمد صبح  محمد محمد منصور http://bit.do/cSpbe 

16-Nov ي محمد  http://bit.do/cSpbe القاهرة نيابة أمن الدولة العليا  16/11/2016 18/8/2016    أحمد صن 

16-Nov القاهرة نيابة أمن الدولة العليا  16/11/2016 18/8/2016    أحمد ضياء يوسف http://bit.do/cSpbe 

16-Nov   
 http://bit.do/cSpbe القاهرة نيابة أمن الدولة العليا  16/11/2016 18/8/2016   أحمد عبد الرحيم حنفز

16-Nov  القاهرة الدولة العليا نيابة أمن  16/11/2016 18/8/2016   أحمد عبد المنعم عبد المنعم http://bit.do/cSpbe 
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16-Nov  القاهرة نيابة أمن الدولة العليا  16/11/2016 18/8/2016   أحمد محمد عل  السيد http://bit.do/cSpbe 

16-Nov مح  
 http://bit.do/cSpbe القاهرة نيابة أمن الدولة العليا  16/11/2016 18/8/2016   مد أحمد محمد محمد عبد البافر

16-Nov   القاهرة نيابة أمن الدولة العليا  16/11/2016 18/8/2016   سيد طارق سيد النمرىس http://bit.do/cSpbe 

16-Nov  القاهرة نيابة أمن الدولة العليا  16/11/2016 18/8/2016   عبد هللا السيد السيد عبد المنعم http://bit.do/cSpbe 

16-Nov  القاهرة نيابة أمن الدولة العليا  16/11/2016 18/8/2016   عبد الناض السيد المطنر http://bit.do/cSpbe 

16-Nov القاهرة نيابة أمن الدولة العليا  16/11/2016 27/9/2016   عمر طارق http://bit.do/cSpa7 

21-Nov القاهرة النيابة 20/11/2016 9/10/2016   احمد رمضان http://bit.do/cSWNk 

21-Nov القاهرة النيابة 20/11/2016 9/10/2016   صالح رضوان http://bit.do/cSWNk 

21-Nov  القاهرة النيابة 20/11/2016 9/10/2016   عمر رضوان http://bit.do/cSWNk 

23-Nov  القاهرة نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس  11/23/2016 6/21/2016   محمود زكريا http://bit.do/cS25k 

27-Nov وك إبراهيم ي من   http://bit.do/cS7tB     27/11/2016 27/8/2016   الخرصز

27-Nov 27/11/2016 27/8/2016   الزين فرج موىس     http://bit.do/cS7tB 

27-Nov 27/11/2016 27/8/2016   زين الدين محمد محمود     http://bit.do/cS7tB 

27-Nov القاهرة النيابة 27/11/2016 30/8/2016 محام   محمد صادق http://bit.do/cS7st 

30-Nov القاهرة نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس  30/11/2016 27/10/2016   عمر خالد http://bit.do/cTod2  
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 دولةعنف 

 الرابط ثالحد المحافظة تاري    خ النرسر 

1-Nov بنر يد وقدم مريم محمد سلمان أبوقنديل،  شمال سيناء  
ز
  رفح 50قذيفة تسببت ف

ز
 http://bit.do/cRrcN عاما ف

3-Nov ة ز بسجن االبعادية إلنهاءتهديدات بالقتل  البحنر اب المعتقلير  http://bit.do/cRrhR  اضز

3-Nov جرس السويس القاهرة  
ز
 http://bit.do/cRrg4 قوة أمنية تداهم شقة ف

3-Nov ز عنهم الوادي الجديد ز بالوادي الجديد ومنع التعيير  http://bit.do/cRrjB إخفاء ملفات عديدة من المعتقلير

3-Nov ة ز   جراج مببز بالعجوزة الجنر
ز
 http://bit.do/cRrkf ضابط يعتدي عل جارته لخالف عل ركن السيارة ف

3-Nov ة ز طة يطلق النار عل طفلة  الجنر   رقيب شر
ز
 http://bit.do/cRrkp روركالد بوالق  ف

7-Nov 
قية  الرسر

" بتسليم نفسه دون تهمة  قامت قوات األمن باختطاف زوجته وأبنته كوسيله للضغط عليه، فقام العقيد "سام 
طة ديرب نجم ليتم اإلفراج عن زوجته وابنته، واعتقاله  لمركز شر

http://bit.do/cRDNA 

7-Nov ز األمن يدا القاهرة  http://bit.do/cRDPC هم إحدى الشقق السكنية بمدينة نرص ويقوم بتكسنر محتويات الشقة ويعتقل طالبير

8-Nov 
 القاهرة

انه بمنطقة المطرية،  ي، بطريقة عشوائية عل جنر ة نارية من سالحه المنر طة، قبل قليل، أعنر ز شر أطلق أمير
ة فيما بينهمبسبب خالفات ا  لجنر

http://bit.do/cRSQy 

10-Nov أمن الغربية يعتقل محامية حيال حضورها التحقيق مع شقيقها المعتقل بنيابة السنطة  الغربية http://bit.do/cRSSB 

11-Nov طة يطلق ال الغربية ز شر  http://bit.do/cRZL4 نار عل مسجل  خطر بطنطاأمير

11-Nov 
ة ز   منطقة المنصورية  الجنر

ز فز  http://bit.do/cRZNy إصابة متظاهرين بالرصاص خالل إطالق األمن الرصاص الح  عل المتظاهرين السلميير

11-Nov ب الغاز ومالحقتها  لفيوما ية بمركز سنورس وذلك برصز  http://bit.do/cRZNM اعتدت القوات األمنية عل  تظاهرة جماهنر

11-Nov ة   منطقة حوش عيىس البحنر
 http://bit.do/cRZNM اعتدت قوات األمن عل متظاهرين فز

11-Nov سويف  
ز  ببز ة لمتظاهرين سلميير ز مركز ناض لفض مسنر  http://bit.do/cRZNM الداخلية تقتحم قرية بهبشير

11-Nov ز وتفضها بالقوة واعتقاالت عشوائية موسعة  السويس   ج  األربعير
 http://bit.do/cRZNM قوات األمن تعتدي عل  تظاهرة سلمية فز

11-Nov بلطيم  كفر الشيخ  
 http://bit.do/cRZNM قوات األمن تعتدي بقنابل الغاز والخرطوش عل تظاهرة فز

11-Nov ز واستيقاف ومنع آخرين من ممارسة عملهم 3القبض عل  القاهرة  http://bit.do/cRZQf صحفيير

11-Nov مدينة دار السالم  الفيوم  
 http://bit.do/cRZQq قوات األمن تعتدي عل المتظاهرين فز
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13-Nov طة يعتدى عل نائب سيناء  اإلسماعيلية   ضابط شر
ز
ز باإلسماعيلية ويصيبه بج  ف    قطع  رح كمير

ز
 http://bit.do/cR36v الرأس ف

13-Nov ة ز    ناريإصابة متهم بإثارة العنف بالمنصورية بطلق  الجنر
ز
 http://bit.do/cR36A الصدر ف

14-Nov ز ع اإلسكندرية سانة البحرية المعتقلير
 http://bit.do/cR85E ل االستقالةاجبار عمال النر

15-Nov 
طة  القاهرة ز شر   قتل مواطن خالل مشاجرة بمنطقة الزيتون 4حبس أمير

ز
وع ف   اتهامه بالرسر

ز
 http://bit.do/cSpbQ أيام عل ذمة التحقيق ف

17-Nov قية قية قوات الرسر  http://bit.do/cSpdk األمن تعتقل زوجة ُمعتقل بعد ترديدها "حسب   هللا ونعم الوكيل" بالرسر

19-Nov طة العسكرية تطلق النار عل أهال  النوبة المتظاهرين للمطالبة بالعودة ال منازلهم وأراضيهم أسوان
 http://bit.do/cSF9k الرسر

20-Nov ز يطالبون بعودة اراضيهم  أسوان ة النوبيير طة العسكرية تطلق الرصاص عل مسنر  http://bit.do/cSH2A الرسر

20-Nov النوبية« العودة»األمن يمنع الماء والغذاء عن قافلة  أسوان http://bit.do/cSH4A 

20-Nov ة تتهم قاضيا بالتهجم عليها وتجريدها من مالبسها الدقهلية  http://bit.do/cSH5F سكرتنر

20-Nov ز  أسوان  http://bit.do/cSH6M قوات الجيش تطلق الرصاص عل أهال  النوبة المعتصمير

20-Nov ة ز طة لمحل سكنه الجنر   الصدر أثناء مداهمة الرسر
 http://bit.do/cSWQX إصابة عامل بطلق ناري فز

24-Nov 
 اإلسكندرية

ز بسجن برج العرب أمام النيابة األن بوقف ضغوطات وتهدي من دات ضباط أاستغاثه من عدد من المعتقلير
 عل التنازل عن بالغات مجزرة برج العرب  إلجبارهمالدولة عليهم 

http://bit.do/cS27o 

25-Nov 

 القليوبية
طة،  4تقدم  ات وشقيقة ضابط شر أشخاص، اليوم الجمعة، ببالغ ضد عضو مجلس النواب عن مركز العسنر

ز للتعدي   عليهم وطرودهم من أرض ملكهم وإيقاف ماكينة ري خاصة بهم. لتحريض شخصير
http://bit.do/cS3ct 

25-Nov 

 اإلسكندرية
  وقعت ضد نزالء سجن برج 

  االنتهاكات البر
ز من المعتدى عليهم فز   تحرصز خمسة معتقلير

قوات األمن الوطبز
  اآلو 

ع  العرب بمحافظة االسكندرية فز
هم عن التنازل عن قرار النيابة بعرضهم عل الطب الرسر ة وتجن   نة األخنر

http://bit.do/cS3cH 

28-Nov 

 المنوفية

ز ال سجن  المحام   ن داخل النطرون باالعتقال م وأدىالعام بالمنوفية يهدد محامبر  معتقل  برج العرب المغربير
عدم توقفهم عن تقديم بالغات ضد ما تعرض له موكليهم من انتهاكات داخل سجن وادى  مكتبه فز حال

 النطرون ويستدع لهم حرس المحكمة ... 

http://bit.do/cS96f 

28-Nov ب والشتا القليوبية ل سواق اإلسعاف.. وينهال عليه بالرصز ز ز األهرام.. ينز طة بنها كمير  http://bit.do/cS985 باألم واألب القذرةئم شر

28-Nov بورسعيد   
ز دون سند قانوبز  http://bit.do/cTn9i قوات األمن تشن حملة أمنية وتعتقل مجموعة من المواطنير
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 من السجنرسائل 

 2016 نوفمبر

  ي رسالة جديدة: تمر السني   وأنا محبوس دون اتهام.. وكل يوم
 
شوكان ف

 يزيد اإلحباط

 رسالة من المعتقلي   بسجن الوادي الجديد يصفون بها معاناتهم 

  ي والصحافة ليست
..أنا فقط صحف 

ً
محمد الشاعر..."أنا لست مجرما

 جريمة"

 )ي )أوزو
 
 رسالة من محمود الحلوان

  ..رسالة مرسبة من داخل السجون تكشف تحركات مريبة للسجان

 والثوار: نخىسر تصفية القيادات

 رسالة من زيارة مصعب اليوم 

  ي السجن 180رسالة أحمد بديوي بعد
 
 يوم ف

 ج الذين تم ترحيلهم لسجن المنيا المعتقلي   من احد  رسالة  ف الب 

 ي عبدالرحمن طاهر من  رسالة
من داخل سجن الكيلو المصور الصحف 

 ونص 10

 ''ي سجن جمصه''.. من قتل سيد محمود ؟
 
 !الموت ف

  ي وانتهاكات  االنفراديمعتقىلي "برج العرب" من الحبس إىل التأدين 

 متصاعدة بحقهم

 رسالة بخط اليد من داخل زنازين سجن الوادي الجديد 
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 2016 نوفمبر شهادات

 

   ايضا اىل مرص فأرسلهاىل مرص اما اذا اردت تعذيبه  فأرسلهاذا ما اردته ان يختف  

  اف تحت بض عليهم قبل الحادثة.. واالعبر
ُ
أهاىلي الُمتهمي   ب  حادث "النائب العام المساعد": ق

 التعذيب

 ي محمد رمضان يروي ل ا
ر
تفاصيل احتجاز والدته وشقيقه إلرغامه عىل « البداية»لمحامي الحقوف

 تلفيق قضية ىلي 
 تسليم نفسه: أخىسر

 ي المعتقل هشام جعفر تكتب عن معاناة عام من اع
 تقالهد. منار الطنطاوي زوجة الصحف 

  ي
 
 «برج العرب»شهادات: ملخص ما جرى ف

  ي الشارع واقتاده للقسم وخرج من
 
ية للمحامي العام: ضابط سحله ف بالغ أرسة قتيل األمب 

 المستشف  جثة ملطخة بالدماء

  يةقتيل األمب  »بالفيديو والصور وشهادات الشهود.. القصة الكاملة لتعذيب وسحل وتعليق :»

ي رسمي 
 دماء ومشاهد مفزعة ونف 

 ية: عذبوه عىل الفحم حنر الموت  نجل شقيقة قتيل قسم األمب 

  ية»محامي يكشف تفاصيل تحقيقات اليوم: تقرير النيابة أثبت تعرضه للتعذيب.. « قتيل األمب 

به وتعليقه حنر الموت  والشهود أقروا برص 

 وضعوه عىل فحم وسحلوه بدون مالبس :" ية "مجدي مكي    أهل قتيل األمب 

 عن سجن العقرب 

 ي برج العربشهادات من اه
 
 اىلي المحبوسي   ف

 محمد جمال زيادة يكتب: سنة أوىل سجن 

  ي قضية طالب الطب "المنتحر" بعد براءته من تهمة "الدعارة".. ووالده يفجر
 
تفاصيل جديدة ف

 مفاجأة

  ب ضد ذوي  هم من تعذي الداخليةلفضح انتهاكات  باإلسكندريةالمعتقلي    أهاىلي مؤتمر رابطه

 وتغريب

  برج العرب“صحفيي   سجناء عن وقائع التنكيل والتعذيب داخل  3شهادات” 

  ي وزنة أصبح  الجديد: زوجة معتقل سجن الوادي به يسبب فشل    50زوج  كيلو والماء الذي يرسر

  كلوي

   تروي تفاصيل زيارته بعد حبسه انفراديا وحالته « محمد البطاوي»شقيقة الزميل المعتقل

 الصحية: وكأنه كهل خرج من كهف
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 2016 نوفمبرتقارير 

  ة.. العقرب قصة ي وقتل متعمد: هنا يتمن  « مرص و جوانتانام»من داخل المقب  إهمال طن 

 السجناء الموت

 «ة ي العقرب: وقائع القتل  7«.. من داخل المقب 
 
ي والموت ف شهادات عن اإلهمال الطن 

ء للمساجي    ة »البطي  «زي عمادهاعملكم عب 

  افتقرت لمعايب  المحاكمة «: العائدون من ليبيا»بعد إعدام ومؤبد المبادرة المرصية

 العادلة والمتهمون تم تعذيبهم وإخفاؤهم قرسيا

 ي أسوأ حالتهاتمنترص الزيا
 
 : الزيارات داخل السجون ف

  نجوم أم مقابر لألحياء؟ 5سجون مرص.. فنادق 

  ثالجات" والمالبس "صيفية"شتاء سجن العقرب.. الزنازين" 

 بعد صور سجن المرج "الفندقية"..ماذا تعرف عن طعام السجون ؟ 

 بالصور.. القصة الكاملة العتداءات سجن برج العرب 

  وذووهم؟ .. روايات مؤلمة لحملة التعدي عىل سجناء برج العرب كيف يصمدون هم

 بمرص بقيادة مساعد وزير الداخلية

  العالمي للطالب وما يتعرض له طالب الجامعات اليوم  بشأنبيان مرصد طالب حرية

 2016المرصية من انتهاكات لعام 

  السجون المرصية .. أوضاع احتجاز ال إنسانية وانتهاكات ال تنتىهي 

 5  طة ي وفيات داخل أقسام الرسر
 
.. و ف  أسباب صحية«: الداخلية»أسبوعي  

  ..طة ي ضح 22بالوقائع| سجل اعتداءات الرسر
 
 2016ية ف

 صحفيون يصارعون المرض خلف القضبان.. عالجوهم 

  ي شهر نوفمب   ثما يحدتقرير التنسيقية عن
 
ي السجون ف

 
 2016ف

 " ي "سجن الصحفيي  
 
ب من رقم قياسي جديد.. ف  مرص تقبر

 " سم لكل معتقل40الجديد" حيث  الواديسجن 

 «5  مرات  5عن زيارات النيابة المفاجئة للسجون « المبادرة المرصية»تقرير ل «.. 38بدل

ي أخر 
 
 سنوات: تفتيش ينقصه الشفافية 3فقط ف
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