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ي النصف األول من  األخبار  ملخص
 
 2019ف

 

 القتل

 302العدد 
 

 بدون أسماء  284
 
  كل من:   ضافة إىلإ

 احمد ماهر الهنداوي 

  العظيم احمد يرسي محمد عبد 

  حسام سليمان ابو قاسم 

 حمد سليمان سالمه 

  حمود رامي نعيم عبد ربه حماد النحال 

  خالد جبر حسن عايش 

 ي سالم رشيد
 راض 

 رضوان سالم رشيد 

 ي الكفراوي
 
 صابر صدق

    صبحي صقر ابو قرشي 

 د الحميد عبد الفتاحعب 

  عبد الحميد عطا هللا العكر 

 فتحي سالم رشيد 

 محمد سليمان سالمه 

  محمود خلف حسن عايش 

 المعب   باهلل غانم 

 نور محمد سليمان سالمه 

 يارس الطراطرة 
 

  



 بحسب المحافظة التوزي    ع
 

 شمال ووسط سيناء 183

 شمال سيناء 59
ة 14  الجي  

 القليوبية 11
 القاهرة 9

 اء الغربيةالصحر  8
قية 6  الشر

 سوهاج 6

 إعدام قبل االنتهاء من اإلجراءات القانونية 3
 قنا 2

 غي  مذكور أثناء االختفاء 1
 االسماعيلية 1

 السويس 1

 دمياط 1
 

 وسيلة القتلبحسب التوزي    ع 
 

 تصفية 98
بة استباقية 59  ض 

 حملة أمنية 50
 مداهمات 30

 غارة جوية 21
 مواجهات 18

 قصف جوي 10

ي اشتباكات مع قوات االرتك 7
 از األمن 

 قتل خطا بسقوط قذيفة 7

ل 3  سقوط قذيفة عىل مي  
 إعدام قبل استكمال االجراءات القانونية 3

ي االنفاق 2
 
 اختناقا بقنابل الغاز ف

 اختفاء واخالء سبيل لم ينفذ من شهرين ثم تصفيه 1
 حافلة مدرسية اطالق الرصاص بالخطأ عىل 1

 رصاصة طائشة 1
 اشتباه تعذيب 1

 



 التوزي    ع بحسب الجهة المسئولة عن القتل
 

 العدد الجهة

 وزارة الداخلية 156
 القوات المسلحة 98

 القوات الجوية 24
ي  17

 األمن الوطن 

ي  7
 قوات االرتكاز األمن 

 
 

ي مكان االحتجاز
 
 الوفاة ف

 30العدد 
 

 كل من 
 
 توف

 ا.ع.  .1

 احمد جمال عطية  .2

"اح .3 ي "احمد الكومي
 مد عبد العزيز عبد الغن 

 احمد عبد المنعم حسن .4

 احمد عبدالغفار .5

 احمد مغاوري احمد  .6

 ادهم عبدالسالم .7

ف قنديل .8  اشر

 بدون اسم .9

 بدون اسم .10

 بدون اسم .11

 جمال صابر احمد سيد احمد غانم .12

 رجب فتحي  .13

 سامح عبد  الهادي .14

 سيد عبدالسالم سيد صادق .15

 عبد الرحمن رجب عبد الرحمن الوكيل .16

 بد الرحمن سعيد ع .17

 عبد الرحمن ضيف .18

 عبد المجيد احمد محمد الجمل  .19

 عبدهللا محمد ابراهيم  .20



 عفيف  عىل زايد .21

 محمد العصار .22

 محمد سليمان قبية .23

 محمد عبد هللا .24

 محمد عىل عيد شلنى  .25

 محمد محمد امي    .26

ي  .27
 
 محمد مدن

 محمد مرسي العياط .28

 وائل محمود عىلي السباعي  .29

 وليد محمد عبد العظيم .30

 أماكن الوفاة
 

ي  7
 
طة ف المنصورة وثان الزقازيق والسويس والعاشر من رمضان وبلبيس وههيا أقسام شر

لة  والمي  

ي  16
 
 األبعادية ووادي النطرون وبرج العرب وطره والفيوم وأسيوط وسمسطاسجون ف

 االختفاءأثناء  2

 المحكمة 1
ي  1

 
 الزيتوننيابة ف

ل  1 ةالمي    بعد الخروج من السجن مباشر
 

 أسباب الوفاة
 

ي  19  اهمال طنى
 غي  معروف ألن الوفاة حدثت أثناء االختفاء 3

 تعذيب 3

 السبب غي  مذكور 3
 انتحار نتيجة التعذيب 1

 وقوع من النافذة 1
  



 التعذيب الفردي
 73 العدد

 
 أماكن التعذيب

 

 سجن 24
 اثناء االختفاء 20

 أمن الدولة 15
ط  8  ةقسم شر

ل أثناء االعتقال 1  المي  

( حجز المحكمة 1  )زفنى
 )اإلسكندرية( مديرية أمن 1

 حكومي  1
 )غي  مذكور اسمها( مستشف 

 )ملعب كرة( مكان عام 1

 

 السجون

 ( 11العقرب) 

 ( 3القناطر) 

 ( 2طره) 

 ( 2برج العرب) 

 ( الكوم العمومي 
 (2شبي  

 ( 2وادي النطرون) 

  (1) الزقازيق العمومي 

 (1) ا العمومي سجن طنط 

طة  أقسام الشر

  طة مركز  المنصورة  رسر

 قسم اول الزقازيق 

  طة كفر صقر  قسم رسر

 قسم الهرم 

  كبب    مركز ابو 

 قسم الهرم 

  اكتوبر 6قسم اول 

 طة حلوان  قسم رسر
 

 نماذج من التعذيب
 

  عينه وجاكت البدله 
 
 العي   من لكمه ق

 
كانت حوالي   عينه الشمال دايره زرقا وتجمع دموى ق

ه و لكمه العي   حدثت مقطو  به بلكمه نزف دم من مناخب  ع من الكتف. اثناء القبض عليه تم ض 
ي وكدمه بالرجل الشمال من اثر 

 القسم بعد التحقيق مع االمن الوطن 
 
بسبب االعتداء عليه ق
 القسم 

 
ح ق ب المبر  الض 

 ي الحوض والعمود الف
 
له محموال نتيجة لكسور ق  قرياخلوا سبيله قعيدا وصل اىل مب  

 ي زنزانة مغلقة من جميع النوافذ
 
ب وحبسه ق  اعتداء بالض 

  ،ب من السجينات ومن مباحث قسم الهرم  عرضت للض 

 تعذيب ادى اىل محاولة انتحار. حصل عىل عفو رئاسي من عامي   ولم يخرج 



  ب يوميا من يوم  2019مارس  1ض 

 تقاعس ادارة السجن عن حمايته من االعتداء من الدواعش 

 ي امن الدولة الظوغىلي تم اخفاءه قرسيا تم اعتقاله
 
ء 15من الشارع تم تعذيبه ق ي

يوم ال نعلم عنه سر
ي كل جسمه فقد الرؤية 

 
ف بالجريمة لم يرتكبها تم صعقه بالكهرباء ق حن  ظهر عىل التلفاز هو يعب 

ساعات عمل له حفلة تعذيب عند 7بعينه اليمن  بسبب التعذيب تم تعليقه عىل الباب لمدة 
 لعقرب تم تهديده باهله وصوله ا

 تهديد بقتل زوجها وباغتصابها 

  وه ي الماء واجبر
 
تم صعقه بالكهرباء وتعليقه من الخلف ووضعه ف الماء وكهربته اثناء وجوده ق

ي عذب 
افات الن  ي الفيديو ليدىلي باالعب 

 
ات بتهم لم يرتكبها، وحي   ظهر ق اف امام الكامب  عىل االعب 

ي الفك جراء يظهر عليه اثار  ألجلها كان
 
التعذيب واكتشف اهله بعد ذلك انه مصابا بكرس ق

ي يوم 
 
  2016مارس  3التعذيب ق

  ي من ايديه ورجليه وقلعوه هدومه تماًما لحد ما بف  عاري
ب مميت وكلبشوه خلف  بوه ض  ض 

بوه.. وبعد ما خلصوا الحفلة بتاعتهم ودوه التأديب   قدامهم وفضلوا يهينوه ويض 

  ي يوم
 
اير  25ق ح والصعق بالكهرباء  2016فبر ب المبر تم اقتياده لمصب  مجهول تعرض فيه للض 

ي اجراها قبل اعتقاله ب
" الن  ي ي ركبته إثر عملية جراحية "الرباط الصلينر

 
ايام. 10بالرغم من اصابته ق

اف، فضال عن  وتنوعت االنتهاكات بحقه حيث تم تهديده بوالده ووالدته إلجباره عىل االعب 
ي برميل 

 
ات ووضعه ق من الماء المثلج طوال ليل الشتاء وحرمانه من النوم بالتحقيق معه لفب 

 طويلة جدا. 

 ي بدون اذن نيابة جر
 كشف رسر

 الكشف عليها عارية تماما ليقرر سجن القناطر قبولها م عدمه 

  ايام 3تعذيب مستمر لمدة 

 وصعقه  تم تجريده من جميع مالبسه وتصويره بدون مالبس، وسكب الماء البارد عىل جسده
ي الخصيتي   مراًرا وتكراًرا حن  وقت عرضه عىل النيابة وظل 

 
ي مفاصل يده وصدره وق

 
بالكهرباء ق

ي مقعد كان يجلس عليه خالل 
 
 ايام من االختفاء القرسي ٦مغمي العيني   ومقيد بأصفاد حديدية ق

   ي اليد اليرسى وأحد أصابع اليد اليمن
 
 نتيجة التعذيب أصيب ببب  ق

 
 
 
 

  



 الفرديالتكدير 
 120 العدد 

 أماكن التكدير
 

 95 سجن

 47 مجمع سجون طره 

 26 سجن برج العرب 

 10 سجن القناطر 

 6 سجن الوادي الجديد 

 3 سجن شبي   الكوم 

 1 سجن المنيا 

 1 سجن بورسعيد 

 1 سجن الغربينيات 

طة  13 قسم شر

 9 نيابة أمن الدولة
 3 غي  معلوم مكان االحتجاز

 
 التكدير أساليب

 ة المسموح بها قانونا ات تتجاوز الفيى  الحبس االحتياطي لفيى

  ي عدم وجود محامي
 
 التحقيق ف

  ي مكان غي  معلوم رغم المثول أمام النيابة
 
 الحجز ف

  استمرار الحبس رغم الحصول عىل عفو رئاسي 

 حرمان من الزيارة 

 يض  حرمان من اليى

 حرمان من الطعام 

  الشخصيةحرمان من دخول المالبس وأدوات النظافة 

 الحرمان من الصالة 

 ات طويلة تمتد لشهور وأحيانا سنوات  الحجز االنفرادي لفيى

 التغريب 

 ي اخالء السبيل
 
 التعنت ف

 ي قضية جديدة رغم اخالء السبيل
 
 االتهام ف

 من حضور االمتحانات للطالب حرمان 

 ي عنابر اإلعدام
 
 الحجز ف



 التكدير/التعذيب الجماعي 
 44  الشكاوىعدد 
 نفراديا 11منها 

 
ي سجن ملحوظة: 

 
تجدر اإلشارة إىل ان بعض الشكاوى مستمرة لشهور واحينا لسنوات مثلما الحال ف

 العقرب
 

 األماكن
 
ي   2

 
طة السلوم ف طة الهرم وقسم شر طة: قسم شر  أقسام شر

ي   42
 
 السجون ف

 

 عدد االستغاثات السجن
 16 سجن برج العرب

 9 سجون طره
 2 سجن القناطر

 2 ومي سجن شبي   الكوم العم

 2 سجن طنطا العمومي 
 2 سجن وادي النطرون

 1 المؤسسة العقابية بالمرج
)  1 سجون متعددة )بعد وفاة الدكتور محمد مرسي

 1 سجن األبعادية بدمنهور
ة  1 سجن الحض 

 1 سجن الفيوم

 1 سجن المنصورة العمومي 
 1 سجن المنيا

 1 سجن الوادي الجديد
 1 سجن جمصه

 
 ر/التعذيب الجماعي أساليب التكدي

  يض والعالج  حرمان من الطعام والب 

 8 ج العرب تمارس ضدهم انتهاكات جسيمة حيث تم منعهم ي ببر
من  من معتقىلي التيار المدن 

ي  حن  شهور  3من  أكب  الزيارة منذ 
 
عنبر الجنائيي    االن ولمنع التواصل مع اهاليهم، تم وضعهم ق

يض وكل ذلك بدون سبب  واضح ومازال التعنت مستمر وتم منعهم من الب 



 ج ولم يتبي   وجهتهم حن  االن دون سياسي معتقل  ٢٥تغريب ١ ي  من البر
تسكي   بعض و  سبب.  أدن 

ي بعنابر  السياسيي   المعتقلي   
 ( سياسي معتقل  ٢٠ عنابر بكل عنبر  ٣) الجنان 

  ي  السياسيي   االمنية عىل بعض المعتقلي    الدواعي تطبيق زيارة
 ٥ تتجاوز مدة الزيارة فيها ال  والن 

  دقائق

  ي التعنت
 
 ودخول احتياجاتهم  الزيارةاغراض  تفتيش ق

    المغربي   والساكني   داخل السجون من متعلقاتهم الشخصية تجريد المعتقلي 

  حض امن  2019لسنة  448المعتقالت بسجن القناطر، عىل ذمة القضية رقم  إلنقاذ استغاثة

ي يتعرضن لها، بمقر احتجازهن. الدولة عليا، من االنتهاكا
ممنوعات من الزيارة منذ فهن ت الن 

ات طويلة،  دقائق فقط. كما اشتكت المعتقالت، من االغالق  10لمدة  تكونعندما تتم  وأنها فب 

اب عنهن، وحبسهن مع جنائيات،  باإلضافةالزنازين عليهن،  ألبوابالدائم  لمنع الطعام والرسر

 وات او التحرك داخل الزنازينوعدم السماح لهم باداء الصل

  يونيو، منع الزيارة واغالق بوابات سجن المنيا  18اعلنت مصلحة السجون، صباح اليوم الثالثاء

المعتقلي   بداًء من اليوم الثالثاء  أهاىلي وسجن برج العرب وسجون طرة وجميع السجون، امام 

 يونيو.  22وحن  يوم السبت المقبل الموافق 

  ي
 
وفضلوا واقفي   عىل باب  اهاليهم،طره راحوا النهارده علشان يزوروا   سجناهاىلي المعتقلي   ق

مشيوش من ا الظهر بدون زياره ، وهددوهم لو م ١٢الصبح لحد الساعة  ٧السجن من الساعة 

غب  مسم .واالهاىلي عرفوا ان  ألجلقدام السجن هيستخدموا معاهم القوة ، وان الزيارة ممنوعة 

اء اي حاجة  جميع المواد الغذائية ي التمر كمان خلص عندهم، ومش مسموح لهم برسر
خلصت حن 

وه من الكانتي   . 
 خالص من الكانتي   غب  الماء فقط ، حن  االكل ممنوع يشب 

  بفتح الزيارة،  أبلغوهمالسجن لالستفسار عن الزيارة،  بإدارةاهاىلي معتقىلي سجن برج العرب اتصلوا

ت الزيارات وذهبت للسجن م ن صباح اليوم، ادارة السجن من ساعه ونص منعتهم االهاىلي حض 

ي فقط، ولم يعرفوا اي 
ي من الزيارة والزيارات مسموح بها للجنان 

عن ذوي  هم وال وضعهم داخل  ءسر

 السجن. 

  ي تجريد الزنازين
 
 ٢٣( و عنبر  ١,٩,١٠,١٨)غرف  ٢٢( و عنبر  ١,٩,١٠,١٨)غرف  ٢١عنابر  ق

( من جميع البطاطي   و االدوية و منعت عنهم  ٨)غرفة  ٢٤( و عنبر  ٧,١٥,١٦,١٧,١٨)غرف 

ي  البطباطي   دخول 
 
 الزيارات ق

  رسائل مرسبة .. برميل بالستيك بديل للحمام واخر للوضوء داخل زنازين سجن طنطا العمومي

 تكشف معاناة المعتقلي   بداخله

  :مدة قطع المياه طوال اليوم وفتحها ل -تجوي    ع وتعطيش واذالل وقهر وضغط واهمال متعمد

 -ارغفة سجن وقطعة جير  فقط طوال اليوم.  ٣التجوي    ع من خالل تسليم  -ساعة واحدة فقط. 

دقائق فقط  ٥منع الزيارة تماما، ولو تم اخذ اذن نيابة تكون زيارة لمدة  -االدوية ممنوعة تماما. 

حرمان ال -الزنازين بدون اي اغطية او فرش.  -الزائرين.  لألهاىلي سلك، مع تفتيش مهي    ٢خلف 

ءالمكان قذر  -من اي متعلقات حن  ادوات النظافة الشخصية.  ات وانتشار  مىلي  لألمراضبالحرسر

 الجلدية. كل ده بعد مزيد من تعمد الضغط والقهر 



  ؛ االول به ماء ي هذا المكان يبيتون ملتصقي   جنبا اىل جنب اىل جردلي  
 
المعتقلي   المحشورين ق

ي اعزكم هللا لقضاء حا
ب والثان  ضي   عىل هذا الوضع فيتم  . فيه. جتهم الرسر

والن المعتقلي   معب 

ي اىلي سجون اخرى اشد والعن، ومنهم من نقل اىلي 
، التأديبالتنكيل بهم، فمنهم من عوقب بالنف 

ي 
ومنهم من تم حرمانه من الزيارة، هذا بخالف العقاب الجماعي الموقع عىل كل ساكن 

ممنوحة لهم كل صباح للذهاب اىل الحمام #المخصوص من الحرمان من الدقائق المعدودة ال

 . حاجتهم. لقضاء 

  ب والسب، حيث خرج  عىل المعتقلي   التعدي ب عىلي  أحد بالض 
المعتقلي   للزيارة واثر الض 

 "رقبته". 

  معتقل سياسي ونقلهم اىل عنابر الجنائيي    100من  أكب  تغريب 

  ي سجن برج العرب
 
مع االهاىلي  وسوء المعاملة.  مسم. غب   ألجلمنع الزيارة عن السياسي فقط ق

 المطالبي   بفتح الزيارة اليوم

 اب عن الطعام منذ يوم  شبي    دخل عدد من معتقىلي سجن ي اض 
 
ابريل الجاري، بسبب  22الكوم ق

 وهم: ، وذلك لوقف المعاملة السيئة من قبل ادارة السجن «سن   السمعة»التأديب نقلهم اىل 

،"وليد  يسمي بالقفص "قفص « ا»ابو صليحه "يذكر ان عنبر  محمود  مطر، وبركةوسعيد  خض 

  2×  2، وهو عبارة عن زانزانةللتأديباالعدام" وهو مخصص 
ً
ونص مب  بدون تهوية، ويخلو تماما

 مكان معزول عن المياهمن دورات 
 
ي ، وق

 
 العنابر.  باق

 تما ، رس ادارة استغاثات متكررة من المعتقلي   بسجن الوادي الجديد، فبحسب رواية المعتقلي  

السجن انتهاكات شديدة بحقهم من قطع للمياه طوال اليوم وفتحها ساعة واحدة فقط، 

وتعريضهم للتجوي    ع، ومنع دخول االدوية تماًما والحرمان من كل المتعلقات الشخصية حن  

، مما يؤثر عىل صحتهم النفسية والجسدية. كذلك روى ذوي  االغطية والفرش الخاص بكل عنبر

ي حال السماح لهم بالزيارة يتعرضوا للتفتيش المهي   المعتقلي   ع
 
ن منع الزيارة معظم الوقت، وق

ا ال تتعدى الخمس دقائق. 
ً
ة جد  وتكون مدة الزيارة قصب 

  ا، عن طريق منع االدوية وعدم توفب  الرعاية الصحية
ً
 طبًيا متعمد

ً
ا اهماًل

ً
تمارس ادارة السجن ايض

السجن مما ادى اىل انتشار امراض جلدية عديدة مثل  الالزمة لهم، وعدم الحفاظ عىل نظافة

 الصدفية. 

  ب والسب الباردة بعد  والمياهرئيس المباحث "وائل الشارود" قام باالعتداء عىل المعتقلي   بالض 

اب، وهددهم بالتغريب والتعذيب والتصفية   لإلعالمابلغوا ذوي  هم واوصلوا االمر  إذا اعالنهم االض 

  ات المياه وال تسمح لهم ادارة السجن بالذهاب اىل دورات المياه سوى ساعة الزنازين تخلو من دور

ي 
ي اليوم، وعندما طالب عدد منهم بمراعاة طبيعة الزنازين وتخفيف حالة التكدس واالنتهاكات الن 

 
ق

ي من دخول دورات المياه لعدة ايام للتأديبمن بينهم  8يتعرضون لها تم تحويل 
 
 وحرمان الباق

  ي ب ١٩تحتجز سلطات االمن
ي غرفه منفردة بعنابر الجنان 

 
العرب مع منع الزيارة  سجن برجشاب ق

يض،و  ابهم  إلجبارهم الب   المباحث ضباطقمع  نتيجةعىل التخىلي عن اض 

 ( ي غاية السوء، حيث ان جميع المحتجزين
 
ة 99ظروف االحتجاز ق ( ينامون عىل االرض مبارسر

. الطعام المقدم لهم هو ثالثة زنازين ضيقة، ممنوعي   من التواصل م 7داخل  ي ع العالم الخارجر



ب من الحمام، ال يوجد  ارغفة وقطعتي   جبنه كل يوم للفرد الواحد ويتم ملء زجاجات مياه للرسر

ات داخل الزنازين  مما تسبباي ادوات نظافة شخصية  ي انتشار الحرسر
 
 ق

  من ع 35 بتغريبيونيو،  29قامت مصلحة السجون، اليوم السبت 
ً
"  1لعنبر  3نبر معتقال ي

"جنان 

اب واالحتجاجات  إثر بسجن طرة تحقيق، عىل  ي االض 
تمت خالل االيام الماضية، بعد وفاة  الن 

ي قضية #التخابر. 
 
 الرئيس محمد مرس خالل جلسة محاكمته ق

  ي ساعة  20تصل احيانا ل للمياهسجن طره تحقيق من االنقطاع المتكرر استغاثات من
 
اليوم  ق

كل ساعتي   وكذلك انقطاع الكهرباء ما   دقائق 10تقريبا لمدة  تأن   المياهلي   بان حيث اشتىك المعتق

بي   ساعتي   لثالثة ساعات يوميا ومع تزايد اعداد المعتقلي   وتكدسهم والحرارة المرتفعة تكون 

ي صعوبة الحياة اليومية من نظافة وصالة وخاصة 
 
ي شهر رمضان مما يتسيب  ق

 
ي االصابة  ق

 
 ق

 الجلدية باألمراضية واختناقات واالصابة حدوث ازمات مرض

  ، ي
ب والسب اللفظ  يض ودخول الطعام، واالعتداء بالض  ي الب 

 
اىل اقتياد  باإلضافةالتشديد ق

 دون وجود سبب واضح لذلك التأديببعضهم لعنابر 

 
 

ي أماكن االحتجاز
 
ي ف  اإلهمال الطنى

 111 عدد الشكاوى
 38 عدد الشاكي   

 
ي   أماكن اإلهمال الطنى

 32   ي
 
  سجونق

 4  طة )أقسام طة ههيا(رسر طة الهرم، قسم القنايات، مركز رسر ة، قسم رسر  مديرية أمن الجب  

 2 رهن االختفاء 

 
 السجون

 19 سجون طره 

 4 سجن القناطر 

 3 سجن برج العرب 

 2 سجن وادي النطرون 

 1 سجن بنها المركزي 

 1 األبعادية 

 1 يانسجن الم 

 1  قنا العمومي سجن 



 
 الحاالت المرضية

 

  صمامات القلب  بأحد  عارتجا 

 ي ال
 
ي وتحرك إصابة ق ي ظهره من اماكنهم ...  3رباط صلينر

 
 فقرات ق

  اضطراب نفسي 

 اغماء وتجاهل من طبيب السجن 

 ي وح
 
وق  رمان من المسكناتانزالق غض 

    تمزق اربطة الركبة منذ عامي 

  وستاتا التهابات  شديدة بالبر

  تورم بالثدي االيرس  

 جلطة دماغية 

    حرمان من االنسولي 

 حرمان من العالج 

  الصدر ومنع دخول البخاخةمزمنة عىل حساسية 

 ي القدم
 
 خراج ق

  الذئبة الحمراء 

 ربو صدري 

  باألعصابرعشة 

 ي المفاصل
 
م ق  روماتب  

 سكر وحرمان من العالج 

 ضع وحرمان من العالج 

 غيبوبة سكر 

  وس سي  فب 

 ي المعدة ويتقيا دم ومحروم من العالج
 
 قرحة ق

 ي الدورة الدموية للقلق
 
 قصور ق

 ي الذراع نتيجة التعذيب
 
 كرس ق

 ليشمانيا واشتباه لوكيميا 

  وف وضيق التنفس  الطرفية والتهاب االعصابمريض بالضغط والسكر  والغض 

 مريض قلب وحرمان من العالج 

  ة متابعتها الطبيةنزيف ي فب 
 
 بعد جراحة لم تستوق

 نزيف من الرحم 
 

  



 االختفاء القشي
 399العدد 

 
 : منها 

 27 بعد حصولهم عىل اخالء السبيل 

 15 اءة  بعد حصولهم عىل حكم بالبر

 4 ازية طة اثناء التدابب  االحب   من قسم الرسر

 3 ة السجن المحكوم بها عليهم  بعد قضاء فب 

 2 ي السجن
 
 من زيارة ق

 1 رهينة لحي   تسليم والدها نفسه 

 
 مكان االختفاء

 

 172 ل  من المب  

 70 طة  من قسم رسر

 64 من الشارع 

 20 من مقر العمل 

 19 من مكان عام 

 12  من المطار 

 9  ي
 من كمي   أمن 

 7  من عىل الحدود 

 4 من أمن الدولة 

 4 من مقر دراسة 

 1 من سجن 

 2    من كمي 

 1 بعد استدعاء من امن الدولة 

 1 من محكمة 

 1   من مستشف 

 14 غب  مذكور 

 
ات االختفاء  فيى

 

  242 2019من 

  113 2018من 

  24 2017من 

  8 2016من 

  4 2015من 

  1 2013من 

 1 غب  مذكور 

 



 

 عنف الدولة
 143العدد 

 
 المحافظات

 90 القاهرة 

 10 وسط وشمال سيناء 

 9 قية  الرسر

 7 ة  الجب  

 5 ة  البحب 

 5 االسكندرية 

 3 أسيوط 

 2 األقض 

 2 أسوان 

 2 الدقهلية 

 1 القليوبية 

 1 المنوفية 

 1 اإلسماعيلية 

 1 الحدود الجنوبية 

 1 الفيوم 

 1 المنيا 

 1 سوهاج  

 1 مطروح 

 
 طبيعة األحداث

  بشكل مفاجر  اىل مجمع سجون طرة باإلعدامترحيل الشباب التسعة المحكوم عليهم 

 ة ُيهدد المواطني   الغاضبي   امام ديوان عام المحافظة بسبب اللواء هشام امنة محافظ البح ب 
ب  انقطاع مياه الرسر

 احتجاز ثم ترحيل 

 اعتقال بعد شهر من احالء السبيل 

  ةجماعي ت اعتقاال 

  من امام احدى لجان االستفتاء  الثالثةواطفالها هي  شقيقة معتقلةاعتقال 

 ام بالتدابب  اعتق  
 االت رغم اخالء السبيل وبالتاىلي منعهم من االلب 

 اعتقاالت عشوائية 

  المحكمة اعتقال اهاىلي من 

 اعالن توقف جلسات المحاكمات الجنائية والعسكرية 

  نقلهم اصدار قرارات النيابات بتجديد الحبس بدون حضور المتهمي   او محاميهم بسبب تعذر 

 مسقط راس  األمن " ي
 
قية قبل يغلق مدخل قرية "السواق الشهيد محمود االحمدي بمحافظة الرسر

 وصول جثمانه

  دكتور مرسي  جنازةمنع تشيع ياالمن 

 ريةالقمرسي واهاىلي  أفراد من أرسة الدكتور محمد بعض  عىلقبض ال  

  ل شقيقة  5االنقالب يقتحم  الدكتور محمد مرسي بيوت بالعدوة ويحطم محتوياتها منهم مب  

  منازل اثناء االعتقالتحطيم محتويات 



  بمشاركة جماعة ارهابية مؤسسة عىل خالف احكام القانون،  26تحقيقات موسعة مع 
ً
متهما

 لنرسر اخبار كاذبة، والدعوة للتظاهر والتحريض ضد الدولة االجتماعي  واستخدام مواقع التواصل

  تخظ الحد االقىص للحبس االحتياطي 

  للسودان حيث تمت محاكمته بتهم عقوبتها االعدامجوء طالب لتسليم 

  ي تسليم
 
 بعد االعدام جثامي   تعنت ق

  ي ديسمبر
 
ي تسليم الجثمان منذ تمت تصفيته ق

 
 2018تعنت ق

 تفريق مظاهرة طالبية 

  ي شمال سيناءهدم
 
ل ق الجيش  بأيدي ٥٠٠بالقصف الرسي    ع وبالسالح المتعدد الثقيل  مب  

طة  والرسر

  ين سنة  أكب  محاكمة إعادة اوح بي   خمس وعرسر
من ثالثي   فالًحا محكوًما عليهم بالحبس لمدٍد تب 

، وزير زراعة مبارك المخلوع  وثالث سنوات لرفضهم التنازل عن اراضيهم لعائلة واىلي

 حيل القرسي  تهديد بالب 

  احتجاجاتتهديد بفض 

 تهديد ورفض تجديد جواز السفر 

 ي بدلت مواعيد المراقبة خالل رمضان
 حرمان من االفطار مع االرسة دونا عن كل االقسام الن 

  قرى وأحياء حصار 

  ة واعتقال ثالثمائة من سكانها بينهم رساندو جديدة فجر الجمعة بعزبة ليبيا بالمحمودية بحب 
 فالحات

  من مشجعي المنتخب الجزائري؛ بسبب رفعهم الفتات  3السلطات المضية القت القبض عىل
حيلهم اىل بالدهم، بعد تدخل السفارة الجزائرية«نحاو قاعيت»كتب عليها   ، وقامت بب 

 ضابط يعتدي عىل سيدة اثناء بحثه عن اخيها 

 بسبب تدوينة عن جزيرة الوراقعىل نيابة امن الدولة  مواطن عرض 

  امنية لدواعي غلق مبن  كنيسة االنبا كاراس والخدمات بقرية الخفب  باخميم سوهاج 

  نالحتجاجهم عىل سوء ادارة االمتحا عىل تالميذ ثانويالقاء القبض 

  ي محكمة
 وهدده بالحبس ألنه كلب ردهبمدينة نض تحفظ عىلي محامي  األرسةقاض 

  وعرضه عىل يديكابريل من القسم، اثر بالغ   6القبض عىل احمد ماهر مؤسس حركة شباب ،
ا
ً
 النيابة غد

  ي استفتاء تعديالت  عىل مواطنالقبض
 
بعد قيامه برفع الفتة تدعو االخرين للتصويت ب  " ال" ق

 الدستور

  و   ألنهمواطن القبض عليه و إلنقاذ كرس نافذة مب   طفل من الوقوع تح عجالت المب 

 القبض عليها رهينة لحي   تسليم والدها اسامة نفسه 

  قية ويتم تمشيط البيوت والحقول تتعرض لحصار ظالم وحمالت اعتقاالت قرية العدوة بالرسر
ي بدراجات نارية طيلة اليوم بشوارع 

والشوارع بالكالب البوليسية بينما يطوف عناض االمن الوطن 
طة والالقرية   المنازل بقاذفات الغاز والقناصة أسطحعىل رسر

  ي تنفيذ قرار نزع الملكية بنجع ابو عصبة تمهيدا الستكمال طريق  تبدأ  باألقض قوات االمن
 
ق

 الكباش



 لغاز عىل الفالحي   وتعتقل العديد منهم بقرية ليديا التابعة لمركز المحمودية قوات االمن تطلق ا
اضهم عىل رفع قيمة االيجار من  ة بعد اعب   جنيه للفدان الواحد  8500جنيه اىل  6500بالبحب 

  إلخالءبالغاز المسيل للدموع فجر اليوم  باألقض عصبة  قوات االمن تعتدي عىل اهاىلي نجع ابو 
 منازلهم وازالتها الستكمال طريق الكباش

 ا من المشجعي   الرتدائهم قمي
ً
، من داخل « ابوتريكة»#ص قوات االمن تعتقل عدد ي

 د إستاالرياض 
 القاهرة الدوىلي 

 ة صالة الجنازة عىل شباب المنصورة الثالثة، الذين تم تنفيذ حكم االعدام قوات االمن تمنع اقام
 بحقهم اليوم

  حة زينهم وتمنع االهاىلي
ا امام مرسر

ً
المنتظرين استالم جثامي   قوات امن االنقالب تفرض كردون

 ابنائهم من الوصول

 الوراق جزيرةمن سكان  3ة من اجل االفراج عن مساوم 

 منع من السفر وسحب جواز السفر 

  من زيارة قبر والدهمواطن منع 

  ي ب اسوان تحت رعاية السيد الرئيس
ي االفريف  وتحت السيسي  حعبد الفتا مؤتمر الشباب العرنر

للحرس  ا مكان لكي يخلوا كل طالب السكن الجامعي   طردوا اسوان عاصمة الشباب،  مسم
ي غرفة واحدة( 20)الجمهوري و نقلوا الطالب سكن اضيق 

 
  طالب ق

  يهدد الطالبات بأسيوطنائب رئيس جامعة االزهر 

  ي مواجهة االهاىلي المحتجي   عىل ازالة منازلهم بمنطقة قوات االمن تطلق قنابل
 
الغاز المسيل ق

ابية ي بحي الرسر
 حكر السكاكين 

 

 


