
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 المشهد الحقوقي المصري
 م2018 ولأكتوبر/ تشرين األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نسانمنظمة نجدة لحقوق اإل

وفق آليات  ،نسان وحرياته والدفاع عنهاتعميق وتعزيز الوعي بحقوق اإل علىمنظمة حقوقية مستقلة تعمل 

 وقواعد عمل المنظمات الدولية.

هميتها في بناء مجتمع الكرامة أو ،والعدل وسيادة القانون واستقالل القضاء اهيم الحقترسيخ مف إلىوتهدف 

 وفق المعايير والعهود والمواثيق الدولية. ،من واالستقرارواأل

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 

 

 

 :مقدمة

تتفرع  ذيوهو األصل ال -انسان لمجرد كونه إنسان  يمتلكه اإل ـاإلنسان سمى حقوق الحق في الحياة هو أ

نصت على حمايته الشرائع السماوية، والدساتير والقوانين الوضعية على وقد  ،الحقوق األخرىعنه سائر 

الحق  ": ، في مادته السادسةالخاص بالحقوق المدنية والسياسية  على حمايته العهد الدولي، ونص  حد سواء

 ."اأحد من حياته تعسف  حق مالزم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. وال يجوز حرمان في الحياة 

بالقتل خارج  اانتهاك   105عدد  2018نسان خالل شهر أكتوبر رصدت ووثقت منظمة نجدة لحقوق اإل وقد

ا  انتهاك ونروعش –وسيناء خارج التغطية  –بسيناء بينهم سيدة  اانتهاك   80منها  –للمدنيين  -نطاق القانون 

إجراءات  ون دون أن تحدد هوية أي منهم، ودون اتخاذ أيحق مجهولين زعمت وزارة الداخلية أنهم إرهابيب

 .قانونية حيالهم

فحسب، وانما تتخطى سدية للمعارضين السياسيين في مصر، خرق ا للقانون الدولي عد سياسة التصفية الجت   الو

 . الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية بعد، من اإلبادةلى ما هو أإ

ال يجوز  من ذات االتفاقية " 7نصت عليه المادة  سالمة الجسد، والذي في ويتفرع عن الحق في الحياة الحق -

رامة. وعلى وجه إخضاع أحد للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الحاطة بالك

  ."الخصوص، ال يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر

قات الشخصية للمعتقلين ، جردت الزنازين من كافة المتعلفتيشية على كافة السجونت توقد شهد هذا الشهر حمال

العالج، وأغلق التريض في  ، كما منعت عن المرضى منهمالسياسيين، من مالبس وفرش وأغطية وأطعمة

ق ضييوما زال الت –ته على رداء - غلق كانتين السجنعدد من السجون، وتم تقليص وقته في سجون أخرى، وأ

ألطعمة إال بكميات محدودة للغاية، ومنع ، وعدم السماح بدخول الى أسر المعتقلين في الدخول للزيارةع

مع استمرار ، كبيرة من المعتقلين من الزيارة ألكثر من عامد عداالمالبس الشتوية والعالج، فضال عن حرمان أ

عذيب ، بل وللتإنسانيةلة القاسية والالبحقهم، فضال عن تعرض الكثير منهم للمعام سياسة الحبس االنفرادي

 .همال الطبي المتعمدمنهم باإل 5، والحرمان من الرعاية الطبية ما أدى لقتل داخل السجون ومقار االحتجاز

 السياسية على:من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و 9المادة  وتنص -

ا. وال ف  وز توقيف أحد أو اعتقاله تعس  لكل فرد حق في الحرية وفى األمان على شخصه. وال يج - 1" 

 .ا لإلجراء المقرر فيهعليها القانون وطبق   يجوز حرمان أحد من حريته إال ألسباب ينص

شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبالغه سريعا يتوجب إبالغ أي  -  2

  ."بأية تهمة توجه إليه

منها باالختفاء  56 –بالمخالفة لهذه المادة  – انتهاك ا 167ر فقط الشه ل هذاوقد رصدت منظمة نجدة خال

مواطنا   255 فضال عن عدد  -سيدات  3بينهم  – فيحالة قبض تعس   116، وسيدات 4بينهم  القسري

إلى ذلك ضاف ، ي  اوتم حبسهم احتياطي   فترات متفاوتة من االختفاء القسريمن الدولة بعد ظهروا بنيابة أ

 و قانون.  بال سند من واقع أمعتقال   60000من كثر أ



 
 
 
 

 
 

بعرض الحائط القوانين  ويضرب ذي يخالف الدستور والقانون الوطنيال ذلك هو الواقع الحقوقي المصري

 ، مع وبصر العالم المتمدين المتحضر، بدعوى مكافحة اإلرهابوالمعاهدات والمواثيق الدولية تحت س

التي   الطرف عن االنتهاكاتض  ، بينما تغ  قراطية الغربية على شعوبهاومإن الحكومات التي تطبق قيم الدي

العذاب بالمخالفة لتلك القيم، هي حكومات شريكة في حكام مستبدون يسومون شعوبهم سوء مارسها ي

 .الح شعوبها تجاه هؤالء المستبدين، وإن احتجت برعاية مصالجرم

 

 محتويات التقرير:  

 م.2018 ولأكتوبر/ تشرين األ نتهاكات عن شهرالحصاد الرقمي للجرائم واال

 .القانونالقتل خارج نطاق  حصائيةإ

 .نطاق القانوننماذج لحاالت قتل خارج 

  الصادرة خالل الشهر.حكام هم األأبإحصائية 

 .حصائية بحاالت االختفاء القسريإ

 .نماذج لحاالت اختفاء قسري

 .حصائية بحاالت القبض التعسفيإ

 .ابض عليها تعسفي  نماذج لحاالت ق  

 .الطبيهمال حصائية اإلإ

 .دهمال طبي متعم  إنماذج لحاالت 

 .العنف ضد المرأةحصائية حاالت إ

 .نماذج النتهاكات حقوق المرأة

 األطفال.صائية حقوق إح

 .األطفالنماذج لحاالت انتهاكات لحقوق 

 .إحصائية االنتهاكات بحق المدافعين عن حقوق اإلنسان

 .افعين عن حقوق اإلنسانكات بحق المدنماذج النتها

 .خاتمة

 التوصيات.

 

 



 
 
 
 

 
 

 م.2018 ولأكتوبر / تشرين األفي  ،نسانالحصاد الرقمي النتهاكات حقوق اإل

 

 االنتهاك عدد الحاالت

 تصفية جسدية    20

 قتل بالتعذيب - القتل خارج نطاق القانون

 همال الطبيقتل باإل 5

 24 ول درجةأحكم 

 1  يتإحالة للمف
 

 عدامحكام اإلأ

 خفاء القسرياإل 59

 القبض التعسفي     113

 الطبياإلهمال      10

 العنف ضد المرأة    11

 طفالانتهاكات حقوق األ     3

17   
انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق 

 اإلنسان

 

  القتل خارج نطاق القانون:

 20، منها ا بالقتل خارج نطاق القانونانتهاك   24 نسان خالل هذا الشهروثقت منظمة نجدة لحقوق اإل

ا الجسدية ا بالتصفية انتهاك   لمواطنين زعمت الداخلية أنهم من اإلرهابيين، ولم تذكر هوية أو بيانات واحد 

 .آخرون بالسجون ومقار االحتجاز 4تل باإلهمال الطبي المتعمد ، فيما ق  منهم

 



 
 
 
 

 
 

 

 لحاالت قتل خارج نطاق القانوننماذج 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 العزيز عبد الرشيدي محمد

 في والتعليم بالتربية الجودة إدارة مدير -اعام   53

-همال الطبي المتعمد باإل –بعد وفاته  البحيرة،

، العرب برج بسجن احتجازه بمقربثالثة أيام 

 .أعلنت إدارة السجن الوفاة

 

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 عاطف شنشن 

من دمياط اعتقلته قوات أ -ـ مدرس سنة  35

وظل رهن االختفاء  9/10/2018بتاريخ 

مقر  - حتى أعلن قسم شرطة دمياط القسري

ا بمرض ، كان مصاب  وفاته –احتجازه 

ل قب، ساعة 11السكري، وتأخر نقله للمستشفى 

 وفاته.
 

 

 اكالنتهنوع ا المكان السن التاريخ اسم الضحية م.

 همال الطبي باإلقتل  سجن برج العرب 53 3/10/2018 العزيز عبد الرشيدي محمد 1

2 
 الحميد عبد إسماعيل محمد
 جحيش محمد

5/10/2018 
 

سجن وادي 
 النطرون

  الطبي همالباإل قتل

  الطبي همالباإل قتل قسم شرطة دمياط 35 13/10/2018 شنشن عاطف 3

4-

12 
 9ل الجسدية التصفية

  سيوطبأ لينهومج

15/10/2018 
 

 بالتصفية القتل مركز الغنايم
 الجسدية

  الطبي همالباإل قتل قسم شرطة القرين  22/10/2018 عسكر سامي محمود أحمد 13

14-

24 
 11ل الجسدية التصفية
 سيوطبأ امواطن  

24/10/2108 
 

 بالتصفية القتل الفرافرة - دشلوط طريق
 الجسدية

 الطبي همالباإل قتل النطرون سجن وادي  31/10/2018 سمير علي 25



 
 
 
 

 
 

 

 

 :م2018 أكتوبر / تشرين األولشهر  خالل عدامحكام اإلأ

صادرة من محاكم عسكرية ا منها حكم   21ا، حكم   24 شهرالالصادرة خالل هذا  عدامحكام اإلبلغ عدد أ

 ه.إعدامفي  وإحالة متهم لمفتي الجمهورية الستطالع الرأي الشرعي ،في قضيتين

 القرار/الحكم إعالميا""  القضية التاريخ االسم م

  إعدام  " عسكرية"والية الجيزة  8/10/2018 الليثي أبوطالب نصر محمود 1

  إعدام  " عسكرية"والية الجيزة  8/10/2018 سالم هللا عبد شعبان جمعة 2

  إعدام  " عسكرية"والية الجيزة  8/10/2018 رجب محمد إبراهيم حسن 3

  إعدام  " عسكرية"والية الجيزة  8/10/2018 السهيت مغاوري فتحي إبراهيم 4

 إعدام " عسكرية"تفجيرات الكنائس 11/10/2018 قاسم السيد مصطفى مهاب 5

 إعدام " عسكرية"تفجيرات الكنائس 11/10/2018 إبراهيم عباس سعد عمرو 6

 إعدام " عسكرية"تفجيرات الكنائس 11/10/2018 العزيز عبد هللا عبد المجد أبو وليد 7

 إعدام " عسكرية"تفجيرات الكنائس 11/10/2018  محمد بكر أبو عمر مصطفى 8

 إعدام " عسكرية"تفجيرات الكنائس 11/10/2018 حسين محمد عبده مصطفى 9

 إعدام " عسكرية"تفجيرات الكنائس 11/10/2018 محمد محمود الدين تاج 10

 إعدام " عسكرية"ئسالكناتفجيرات  11/10/2018 متولي السالم عبد مبارك محمد 11

 إعدام " عسكرية"تفجيرات الكنائس 11/10/2018 قاسم محمد سالمة أحمد سالمة 12

 إعدام " عسكرية"تفجيرات الكنائس 11/10/2018 زيد أبو محمد أحمد مصطفى 13

 إعدام " عسكرية"تفجيرات الكنائس 11/10/2018 شحاته محمد حسين شحات على 14

 إعدام " عسكرية"تفجيرات الكنائس 11/10/2018 حسن محمد محمود على 15

 إعدام " عسكرية"تفجيرات الكنائس 11/10/2018 على محمد سيد مصطفى 16

 إعدام " عسكرية"تفجيرات الكنائس 11/10/2018 حسين على الدين كمال الرحمن عبد 17

 إعدام عسكرية"" تفجيرات الكنائس 11/10/2018 محمد أحمد على رفاعي 18

 إعدام " عسكرية"تفجيرات الكنائس 11/10/2018 الغنى عبد الحميد عبد محمد يرام 19

 إعدام " عسكرية"تفجيرات الكنائس 11/10/2018 حسين محمد الرحيم عبد طلعت 20

 إعدام " عسكرية"تفجيرات الكنائس 11/10/2018 حامد بدوي نبيل حسام 21

 إعدام الشريعة صارنأكتائب  14/10/2018 مرسى محمد عطا السيد السيد 22

ة      الشريع أنصاركتائب  14/10/2018 الدين عالء حسن رمضان مديح 23  إعدام 

 إعدام       الشريعة أنصاركتائب  14/10/2018 سبحة إبراهيم السيد محمد الشحات عمار 24

 إحالة للمفتي خلية طنطا 20/10/2018 إبراهيم محمد إبراهيم 25

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
يقسرحصائية بحاالت االختفاء الإ  
 
 انتهاك ا 56عدد  2018 األولتشرين  /أكتوبررصدت منظمة نجدة لحقوق اإلنسان خالل شهر  

 :على النحو التالي أطفال 3سيدات و 4باالختفاء القسري بينهم 

مكان 
 االنتهاك

 # المحافظة االسم  التاريخ المهنة السن

عطية مصطفى محمد 01/10/2018 موظف  المنزل  1 الشرقية 

البطاوي محمد هللا عبد 03/10/2018   المنزل  2 الجيزة 

الفولي ياسر 03/10/2018   المنزل  3 الجيزة 

عمارة السيد فوزي محمد 03/10/2018   المنزل  4 الجيزة  

صبح حاتم ناصر 03/10/2018   المنزل  5 الجيزة 

الدوح محمود أسامة 03/10/2018   المنزل  6 الجيزة 

البطاوي حمزة أحمد محمد 03/10/2018   المنزل  7 الجيزة 

السيد محمد شرفأ آية 03/10/2018 صحفي 23 المنزل  8 القليوبية 

سليمان على أحمد 04/10/2018   المنزل  9 الجيزة 

المطراوي السالم عبد 04/10/2018   المنزل  10 الجيزة 

حجازة بوأ سعيد مصطفى محمود 04/10/2018   المنزل  11 الجيزة 

الطوابي طه 04/10/2018   المنزل  12 الجيزة 

البدوي صالح 04/10/2018   المنزل  13 الجيزة 

منصور حمدي محمد 04/10/2018   المنزل  14 الجيزة 

مطرة كمال محمد 04/10/2018   المنزل  15 الجيزة  

يونس أبو محمد ماهر 04/10/2018   قسم شرطة   16 البحيرة 

مالك جبر إبراهيم أيمن  04/10/2018   قسم شرطة  17 البحيرة 

الزراع عبده عادل أحمد  04/10/2018  28 قسم شرطة  18 البحيرة  

الزراع عادل باهلل المعتصم  04/10/2018  24 قسم شرطة  19 البحيرة  

حرة عمالأ   مسلم غريب علي محمد 05/10/2018   20 الشرقية 

الشيخ محمد سامي 07/10/2018 مدرس    21 الشرقية 

الحسيني إبراهيم 07/10/2018     22 الشرقية 

مصطفي سعيد طاهر  07/10/2018   المنزل  23 القاهرة 

مصطفي سعيد أحمد 07/10/2018   المنزل  24 القاهرة 

السالم عبد محمد 08/10/2018     25 الجيزة 

النادي الفتاح عبد محمد خالد 08/10/2018 مدرس 46 مقر عمله  26 الشرقية 

شنشن عاطف 09/10/2018 مدرس 35   27 دمياط  

الستار عبد رمضان محمود 10/10/2018 مهندس 26 المنزل  28 الجيزة  

علي محمد جمال محمد 11/10/2018 موظف    29 الشرقية 

السويدي العنين أبو رضا أحمد 11/10/2018 مدرس 34 مقر عمله  30 الشرقية 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

مطار برج 
 العرب

محمد فاروق محمد 12/10/2018 مدرس 49 ندريةاإلسك   31 

محمد عادل ندا 12/10/2018 طالب 19 المنزل  32 الشرقية 

ياسين إبراهيم محمود 13/10/2018 طبيب  المنزل الشيخ كفر   33 

النجار محمد أحمد مصطفى 13/10/2018 طبيب 38   34 القاهرة 

البنا سيد 15/10/2018 محامي  المنزل  35 القاهرة 

السيد يشوق أحمد وليد 14/10/2018 طبيب  العيادة  36 القاهرة 

المعطي عبد الرسول  عبد أيمن 14/10/2018 موظف    37 القاهرة  

علم أبو صبري أحمد 15/10/2018 محامي  المنزل  38 اإلسكندرية 

الشاذلي إبراهيم محمد السيد 14/10/2018 مدرس  مقر عمله  39 الشرقية 

عريبي حسن السيد محمد أحمد 17/10/2018 مهندس  المنزل  40 الشرقية 

جبريل علي باهلل المعتصم 18/10/2018 محاسب 33 حفل عرس  41 اإلسكندرية 

إبراهيم علي محمد السيد أحمد 20/10/2018 طالب    42 الشرقية 

إبراهيم علي محمد السيد 20/10/2018 تاجر    43 الشرقية 

مأمور  52 المنزل
 ضرائب

األلفي سويلم علي 20/10/2018  44 الشرقية 

جامعي ستاذأ 51  مزروع محمد السيد محمد 20/10/2018   45 الشرقية 

الفرماوي العال عبد صدقي 20/10/2018 مدرس    46 الشرقية 

مغاوري إبراهيم محمد 21/10/2018     47 القليوبية 

سليم علي وليد 23/10/2018 محامي 38 الشارع  48 اإلسكندرية 

حسين محمود طارق 23/10/2018 موظف 49  يةكندراالس   49 

تسليم من 
 ليبيا

 50 القاهرة  مريم رمضان  23/10/2018  

 51 االسكندرية محمد محمد أمين 23/10/2018 محاسب 55 سيارته

مطار 
 القاهرة

القاضي همام إيمان 24/10/2018    52 القاهرة 

مهدي إمام حسين 25/10/2018 طالب 19 الشارع  53 المنيا 

بسه جمال 25/10/2018 طبيب  العيادة  54 الجيزة 

هيبوال الرحمن عبد 25/10/2018 طبيب   العيادة  55 الجيزة 

جعفر هللا عبد 25/10/2018     56 القليوبية 

قمح أحمد محمد مجدي 26/10/2018 طبيب  الشارع  57 الجيزة 

سابق برلماني 46 المنزل اللقاني مختار محمد 27/10/2018  الشيخكفر    58 

الحفيظ عبد درويش أحمد درويش 27/10/2018   الشارع  59 الجيزة 



 
 
 
 

 
 

 
قسريالخفاء اإلنماذج لحاالت    

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 الستار عبد رمضان محمود

ا، 26 قبض يزة المن الجمدني، ألقت قوات أ مهندس عام 

 سند دون أكتوبر، 10 األربعاء يوم هعليه ووالد التعسفي
أربعة أيام من  من الدولة العليا بعد، وظهر والده بنيابة أقانوني

 ، بينما مازال محمود قيد االختفاء.اختفائهما قسري ا

 

 
 

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 طاهر سعيد مصطفى
 أحمد سعيد مصطفى

  
 وشقيقه مصطفى دسعي طاهر اعتقل
 منزليهما من أكتوبر، ٧ في أحمد،
 وتم األمن قوات قبل من شمس بعين

 قبل لومة،مع غير جهة إلى اقتيادهما
امن الدولة  بنيابة طاهر يظهر أن

يوم  معه التحقيق خالل العليا
 أحمد يزال ال فيما ،25/10/2018
    رهن االختفاء القسري. سعيد

 

 :تعسفيحصائية بحاالت القبض الإ

 على أن: 2014من دستور  54تنص المادة 

 أحد، على القبض يجوز التلبس، ال حالة عدا وفيما ت مس، ال مصونة يوه طبيعي، حق الشخصية الحرية

سب ب بأمر قضائي إال قيد بأي حريته تقييد أو حبسه، أو تفتيشه، أو  افور   ي بلغ أن التحقيق، ويجب يستلزمه م 

 وأن ا،فور   وبمحاميه بذويه االتصال من نوي مك   بحقوقه كتابة، ويحاط بأسباب ذلك، حريته دقي  ت   من كل

 ه. حريت تقييد وقت من ساعة وعشرين أربع التحقيق خالل سلطة إلى ي قد م

بنيابة أمن  -لمدد متفاوتة  –ا من المختفين قسري   255ظهور  ننساوقد رصدت منظمة نجدة لحقوق اإل -

بال  - فيحالة قبض تعس   116 عدد، كما رصدت ررت النيابة حبسهم احتياطياعهم ق، وجميالدولة العليا

 :كما هو وارد باإلحصائية التالية، اتسيد 3 بينهم – سند من القانون

 

 



 
 
 
 

 
 

 

مهنةال مكان االنتهاك  # المحافظه االسم   التاريخ 

كاشيك أبو ممدوح 01/10/2018 مدرس   1 البحيرة 

فيمصط فاروق فاتن   المنزل  2 الفيوم 

الديب متولي محمد السيد 02/10/2018 مدرس   3 الشرقية 

مسلم محمد علي جمال 02/10/2018 محاسب   4 الشرقية 

سمير السيد محمود 03/10/2018 مدرس المنزل  5 الشرقية 

سمير السيد أحمد 03/10/2018 موظف المنزل  6 الشرقية 

موسى الحميد عبد محمد 03/10/2018 مدرس المنزل  7 الشرقية 

بسيوني الفتاح عبد ممدوح 03/10/2018  المنزل  8 الشرقية 

قاسم محمد الرحمن عبد علي 03/10/2018  المنزل  9 الشرقية 

قاسم محمد الرحمن عبد محسن 03/10/2018  المنزل  10 الشرقية 

المعطى عبد حلمي محمد 03/10/2018  المنزل  11 الشرقية 

عكاشة محمد الباسط عبد محمد 03/10/2018 مساعد صيدلي المنزل  12 الشرقية 

المنصوري صالح محمد 03/10/2018  المنزل  13 الجيزة 

المنصوري صالح محمود 03/10/2018  المنزل  14 الجيزة 

الشاذلي كرم 03/10/2018  المنزل  15 الجيزة 

الدراجيلي الحميد عبد محي 04/10/2018 مدرس المنزل  16 المنوفية 

رسمد مقر عمله عادل هللا عبد 04/10/2018  سويفبني    17 

السالم عبد جمال محمد 04/10/2018 طالب المنزل  18 الشرقية 

بتشان وشهرته كريم أحمد 05/10/2018  المنزل  19 القليوبية 

الكيال طلبة 05/10/2018 مهندس   20 البحيرة 

الخناني صبري عاطف 06/10/2018 محامي   21 البحيرة 

المنسي إبراهيم عمر 07/10/2018 طالب المنزل  22 الشرقية 

مصطفى أحمد محمد أحمد 07/10/2018  المنزل  23 الشرقية 

مرسي محمد هللا عبد 10/10/2018  المنزل  24 الجيزة 

نبيه حسني خالد 11/10/2018 مدرس   25 الشرقية 

حره اعمال المنزل نوفل إسماعيل محمد 11/10/2018   26 الشرقية 

حجازي رفعت 11/10/2018 مدرس   27 البحيرة 

إسماعيل عوض محمد 12/10/2018 موظف مقر عمله  28 الشرقية 

محمد أحمد السيد 12/10/2018 مدرس مقر عمله  29 الشرقية 

المحالوي محمد رضا 12/10/2018 مدرس مقر عمله  30 الشرقية 

إبراهيم الحسيني محمد 12/10/2018 مدرس مقر عمله  31 الشرقية 

قدري الرحمن عبد قدري 12/10/2018  المنزل  32 البحيرة  

الشيخ شحاته حسن 12/10/2018  المنزل  33 البحيرة  

العسكري ماهر 12/10/2018  المنزل  34 البحيرة 

السيد مصطفي حسام 12/10/2018  المنزل  35 البحيرة 

البرلسي سعيد خطاب 12/10/2018  المنزل  36 البحيرة 

المجيد عبد أحمد رياس 12/10/2018  المنزل  37 البحيرة 

أحمد المجيد عبد سعد 12/10/2018  المنزل  38 البحيرة 



 
 
 
 

 
 

الجليل عبد أحمد سعيد 12/10/2018  المنزل  39 البحيرة 

شعيب القوي عبد جمعة 12/10/2018  المنزل  40 البحيرة 

عكاشة العزيز عبد 14/10/2018 مدرس  الشيخ كفر   41 

عملهمقر  مطبعة صاحب  الخطيب إبراهيم 14/10/2018   42 القاهرة 

الفقي محمود جميل 15/10/2018  المنزل  43 البحيرة 

مدرسة مدير المنزل تركي محمد 15/10/2018   44 البحيرة 

منىأكمين  سرحان حسن الفتاح عبد جمعة 16/10/2018 طبيب بيطري   45 الشرقية 

طايل طايل 17/10/2018  المنزل  46 البحيرة 

ربيع الحليم عبد 17/10/2018  المنزل  47 البحيرة 

البحار سعيد 17/10/2018  المنزل  48 البحيرة 

عثمان محمد هشام 17/10/2018  المنزل  49 البحيرة 

أحمد ماهر 19/10/2018  المنزل  50 البحيرة 

جامعي ستاذأ المنزل فاروق الخالق عبد 21/10/2018   51 القاهرة 

السيد ديوج 22/10/2018 ممرض األمن الوطني  52 السويس 

قفة ابو خالد  22/10/2018 مدرس مقر عمله  53 البحيرة  

حربي وليد 22/10/2018 مدرس مقر عمله  54 البحيرة 

هنداوي محمد 22/10/2018 مدرس مقر عمله  55 البحيرة 

عزوز أحمد 23/10/2018  مقهى  56 الجيزة 

إسماعيل يحيي إسماعيل 23/10/2018  مقهى  57 الجيزة 

قهىم مصطفى محمد أحمد 23/10/2018    58 الجيزة 

الوهاب عبد سعيد مصطفى 23/10/2018  مقهى  59 الجيزة 

الكريم عبد محمد أحمد 23/10/2018  مقهى  60 الجيزة 

هللا عبد جمال أحمد  23/10/2018  مقهى  61 الجيزة 

سابقبرلماني  المنزل صيام الفتاح عبد خالد 24/10/2018   62 الشرقية  

لمنزلا فايد سيدة 24/10/2018 ممرض   63 القاهرة  

 64 الشرقية ثناء عبد الفتاح الخشاب 24/10/2018  المنزل

فرج عوض سعد عوض 25/10/2018  المنزل  65 البحيرة 

الحلوجي أشرف 25/10/2018  المنزل  66 البحيرة 

النقرود أنور 25/10/2018  المنزل  67 البحيرة 

بالل دمحم 25/10/2018  المنزل  68 البحيرة 

الحملي سامي 25/10/2018  المنزل  69 البحيرة 

محمد سعد 25/10/2018  المنزل  70 البحيرة 

قاسم خليل محمد حسن علي 25/10/2018  المنزل  71 البحيرة 

الرحمن عبد شريف 25/10/2018  المنزل  72 البحيرة 

السيد السيد رأفت  25/10/2018  المحكمة  73 القاهرة 

نزلالم عام راتب ربيع 26/10/2018    74 البحيرة  

جعفر سليمان محمد 27/10/2018  المنزل  75 القليوبية 

كيالني فتوح أيمن 27/10/2018  المنزل  76 القليوبية 

السميع عبد أحمد محمد 27/10/2018  المنزل  77 القليوبية 

الهادي عبد هللا عبد عالء 27/10/2018  المنزل  78 القليوبية 

لمنزلا الجوهري غنيم رجب جمال 27/10/2018    79 القليوبية 



 
 
 
 

 
 

الشحات محمد 27/10/2018 محامي المنزل  80 القليوبية 

زلالمن إبراهيم الودود عبد اإلله عبد 27/10/2018 موظف   81 الشرقية 

القادر عبد كيالني محمد 27/10/2018 محامي المنزل  82 الشرقية 

إبراهيم محمد رمضان 27/10/2018 موظف المنزل  83 الشرقية 

حسين رمضان 27/10/2018    84 اإلسكندرية  

راشد هشام 27/10/2018    85 اإلسكندرية 

السيد عالء 27/10/2018    86 اإلسكندرية  

بكري خالد 27/10/2018    87 اإلسكندرية 

هلل محمد محمد 27/10/2018  المنزل  88 البحيرة 

فيالة حمدأ حمدي 27/10/2018  المنزل  89 البحيرة 

الجمل حسن غزال 27/10/2018  المنزل  90 البحيرة 

هلل رشاد سعيد 27/10/2018  المنزل  91 البحيرة 

راضي مصطفي 27/10/2018  المنزل  92 البحيرة 

عسل محمد 27/10/2018  المنزل  93 البحيرة 

سليمان هشام 27/10/2018  المنزل  94 البحيرة 

الديب علي 27/10/2018  المنزل  95 البحيرة 

طالب ابو يوسف 27/10/2018  المنزل  96 البحيرة 

المرضي عبد سامي  27/10/2018 مدرس  المنزل يرةالبح   97 

صديق الستار عبد 27/10/2018 مدرس  المنزل  98 البحيرة 

الغني عبد منصور عوض 27/10/2018 تاجر سيارات المنزل  99 البحيرة 

كهرباء فني المنزل الصاوي محمد 27/10/2018   100 البحيرة 

مصري طاهر ماجد 27/10/2018 مهندس زراعي المنزل  101 البحيرة 

ة موجه بالتربي المنزل
 والتعليم

المعطي عبد عبده مصطفى 27/10/2018  102 البحيرة 

المصري مجدي 28/10/2018  المنزل  103 الشرقية 

 104 الشرقية  مصطفى محمد 28/10/2018  المنزل

حجازي عماد 28/10/2018  المنزل  105 الشرقية 

الوكيل الرحمن عبد 28/10/2018 موظف المنزل  106 الشرقية 

الباقي عبد محمد 28/10/2018 بالمعاش المنزل  107 الشرقية 

شحاته حسن محمد  30/10/2018    108 البحيرة 

عزام محمد على  30/10/2018    109 البحيرة 

حسن العزيز عبد ربيع  30/10/2018    110 البحيرة  

مام وخطيبإ  مرزوق الفتاح عبد هيثم  30/10/2018   111 البحيرة 

العسقولمصطفى  30/10/2018  المنزل  112 كفر الشيخ 

 113 القاهرة محمد جبريل  31/10/2018 داعية إسالمي مطار القاهرة

 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

 :افي  بض عليها تعس  نماذج لحاالت ق  

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 محمود السيد سمير

 أحمد السيد سمير

 

 

من داهمت قوات أ 3/10/2018بتاريخ 

مواطنين بقرية الشرقية منازل عدد من ال

 فيلقت القبض التعس  دية مركز ههيا وأمه

-مواطنين منهم الشقيقين محمود  4على 

 49-وأحمد السيد سمير  – اعام   51

 ، دون سند من القانون. اعام  
  

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 فاروق الخالق عبدد/

 القبض أكتوبر 21 األحد يوم بالقاهرة، األمن قوات لقتأ

    الباحث" فاروق الخالق عبد" الدكتور على التعسفي
 .قانوني سند دون االقتصادي والخبير

 الوطني، األمن أن سابق وقت في" فاروق" صرح وقد
 فقير بلد مصر هل” كتابه أكتوبر، 14 األحد يوم صادر

 .واعتقل الناشر’ المطبعة من حقا؟،
                       

 .همال الطبيحصائية اإلإ

ن الخطر بأر االحتجاز، وندق أجراس ة بسبب اإلهمال الطبي المتعمد بالسجون ومقاتتزايد حاالت الوفا

 : ، ومنهاخشى عليها من ذات المصير، وي  مارس بحقها ذات االنتهاكاتهناك حاالت أخرى ت  

خيلتارا مقر االحتجاز   الحالة المرضية ةالمحافظ  االسم    # 

مزمنة لوكيما مرض من يعاني  بوأ العزيز عبد خالد 6/10/2018 سجن العقرب 
 ضيف

 1 القاهرة

 شديدة الموآ غضروفي انزالق
  الظهر سفلأ

 سجن 
 وادي

 النطرون

جعبوب إبراهيم 11/10/2018  2 البحيرة 

 األيمن، الجانب في دموية جلطة
 والصعق للتعذيب تعرضه نتيجة

 هاختفائ فترة أثناء بالكهرباء
 عقب ايوم   30 لمدة القسري
 بقطع إصابته عن فضال   اعتقاله،

كتفه وتر في  

 وادي سجن
 النطرون

بركات عباس علي 11/10/2018 فيةالمنو    3 



 
 
 
 

 
 

 قد والذي داخلي نزيف من تعاني
وتحتاج لجراحة  بحياتها، وديي  

 .عاجلة

صابر أمل 14/10/2018 سجن القناطر  4 القليوبية 

شف رغم قرار المحكمة بتوقيع الك
، الطبي عليه تتعنت إدارة السجن

تسبب في تدهور حالته الصحية  مما
 بشكل كبير 

صالح حضري عمار 16/10/2018 سجن قنا  5 قنا 

بالصدر  أصيب بطلقتين ناريتين
 ونتيجة ،والبطن اثناء القبض عليه

 بكسور إلصابات تعرض للتعذيب
 وظل الفقري، والعمود الحوض في

طويلة،  لفترة عالج دون ينزف
بها التي أصيب  يده ببتر ومهدد
 .اإلهمال الطبي. جراء

جالل متولي حمدأ صالح 17/10/2018 سجن العقرب  6 الغربية  

 تنفسية زماتوأ باختناقات صيبأ  
 الوعي لفقدانه وصلت عنيفة

 لكل وزرقان تشنجات ونوبات
 الدم وصول عدم نتيجة جسمه
  للمخ،
 جرعات أعطوه حالته اشتداد ومع

 لتورم أدت خاطئة كورتيزون
 لدرجة مالعظا في ووهن جسمه
 في واشتباه الحركة على قدرته عدم

بالدرن. إصابته   
 

على مؤمن 18/10/2018 سجن العقرب  7 القاهرة 

 بالفك جراحي لتدخل تعرضت
 سجن مستشفى في واألسنان
 أدى طبي خطأ وحدث القناطر،
 .بالجرح شديد لنزيف لتعرضها

 قبل العملية لتوقف أدى الذي األمر
 حاد اعرتفال تعرضت كما إنهائها،
 .باألنف لنزيف أدى الدم بضغط

المنعم عبد رفعت بسمة 21/10/2018 سجن القناطر  8 الجيزة 

 الذي السرطان مرضمن  يعاني
 لعالج ويحتاج جسده من تمكن
 نقاذإ يمكن حتى وسريع فوري
 .للخطر المعرضة حياته

سجن برج 
 العرب

 زين فرج العز ابو 23/10/2018
 العابدين

 9 البحيرة

 الدم ضغط ارتفاع من يعاني
 التاجي الشريان في وضيق والسكر
 الصدري، القفص في وفتاق بالقلب
 ما بالسجن، طبية رعاية أدنى دون
 60 من أكثر فقدانه إلى ىأد  

ا  .وزنه من كيلوجرام 

 العال عبد براهيمإ محمد 25/10/2018 سجن العقرب
 حبيشي

 10 القاهرة



 
 
 
 

 
 

 .تعمدالطبي الم لإلهمالاالت تتعرض نماذج لح

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

جالل متولي حمدأ صالح  

بالصدر والبطن اثناء  أصيب بطلقتين ناريتين
 إلصابات تعرض للتعذيب نتيجةو ،القبض عليه

 وظل الفقري، والعمود الحوض في بكسور
 يده ببتر ومهدد، طويلة لفترة عالج دون ينزف
 أصيب بها جراء اإلهمال الطبي. التي

 

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 العال عبد إبراهيم محمد

 حبيشي

ا، 54  الدم ضغط ارتفاع من عانيي   - صيدلي طبيب عام 

 في وفتاق بالقلب التاجي الشريان في وضيق والسكر
 بسجن طبية عايةر أدنى دون الصدري، القفص
ا 60 من أكثر فقدانه إلى أدى ما ،العقرب  من كيلوجرام 
 .عنه األدوية منع عن فضال   يةالتغذ سوء بسبب وزنه

 

 .المرأة بانتهاكات حقوقحصائية إ

منها  4( اانتهاك   11) 2018انتهاكات جمة طالت المرأة المصرية خالل شهر أكتوبر / تشرين األول 

 . أخريات بالقبض التعسفي وحالتي إهمال طبى متعمد وحكم بالسجن المؤبد 4باالختفاء القسري و

نتهاكاال تهاكمكان االن  ةالمحافظ االسم رباعي التاريخ   # 

بض التعسفيالق  1 الفيوم فاتن فاروق مصطفى 1/10/2018 المنزل 

السيد محمد شرفأ آية 03/10/2018 المنزل االختفاء القسري  2 القليوبية 

على محمد حسين عال 11/10/2018 المحكمة  السجن المؤبد  3 القاهرة  

محمد عادل ندا 12/10/2018 المنزل االختفاء القسري  4 الشرقية 

يالطب اإلهمال صابر أمل 14/10/2018 سجن القناطر    5 القليوبية 

المصري محمد نسرين 16/10/2018  القبض التعسفي  6 اإلسماعيلية  

25/10/2018 المنزل القبض التعسفي  7 الشرقية ثناء عبد الفتاح الخشاب 

الطبي اإلهمال المنعم عبد رفعت بسمة 21/10/2018 سجن القناطر   8 الجيزة 

ياالختفاء القسر رمضانمحمود مريم  23/10/2018 تسليم من ليبيا   9 القاهرة 

فايد سيدة 24/10/2018 المنزل القبض التعسفي  10 القاهرة   

 11 القاهرة  إيمان همام القاضي 24/10/2018 مطار القاهرة  االختفاء القسري

 



 
 
 
 

 
 

 :حقوق المرأةلنماذج النتهاكات 

 الصورة تفاصيل الحالة السما

 القاضي إيمان همام د/

 بعد القاهرة مطار من اعتقلت القاضي همام إيمان /د
 وكانت كتوبرأ 24يوم فرنسا إلى المسافر زوجها وداع
 سلطات أنكرت عنها السؤال وعند بصحبتها، ابنتها
 للمطار. تحضر لم نهاأ واد عت وجودها المطار

 

 

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 محمد عادل ندا

- محمد عادل ندا /على بالقبض التعسفي بالشرقية مناأل قوات قامت
 فجر منزلها من البصريات بمعهد الثالثة بالفرقة الطالبة - سنة 19

 من سند دون تعسفي بشكل القرين بمدينة 12/10/2018 يوم

.معلومة غير لجهة واقتادتها القانون  

 

 

   األطفال: قوقباالنتهاكات لححصائية إ

نتهاكاال ةالمحافظ االسم  التاريخ النوع   # 

 1 القاهرة عبد الرحمن عمر رفاعى  23/10/2018 ذكر االختفاء القسرى

 2 القاهرة فاطمة عمر رفاعى 23/10/2018 انثى االختفاء القسرى

 3 القاهرة عائشة عمر رفاعى 23/10/2018 أنثى االختفاء القسرى

 

 األطفال:هاكات لحقوق نماذج لحاالت انت

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 عبد الرحمن عمر رفاعى 

 فاطمة عمر رفاعى
 عائشة عمر رفاعى

 23/10/2018بتاريخ 

الليبية سلمت السلطات 
الى مصر زوجة 

طن المصرى/ عمر الموا
رفاعى سرور واطفاله 

الثالثة ، وقامت السلطات 
جميعا  هم ئخفاإالمصرية ب

 قسريا .
 



 
 
 
 

 
 

 

 :نسانالمدافعين عن حقوق اإلالمحامين و النتهاكات بحقا

نتهاكاال ةالمحافظ االسم  التاريخ    # 

التعسفي القبض الخناني صبري عاطف 06/10/2018   1 البحيرة 

الطبي اإلهمال بركات عباس علي 11/10/2018   2 المنوفية  

القسري ختفاءاال البنا سيد 15/10/2018   3 القاهرة 

ريالقس ختفاءاال علم أبو صبري أحمد 15/10/2018   4 اإلسكندرية 

سنوات 3السجن  سوانأ منتصر الزيات 15/10/2018   5 

سنوات 3 السجن سوان أ محمد العمدة 15/10/2018   6 

سنوات 3 السجن الفخرانيحمدي  15/10/2018   7 المحلة الكبرى  

سنوات 3 السجن  8 دمياط عصام سلطان  15/10/2018 

مير سالمأ 15/10/2018 غرامة   9 القاهرة 

سنوات 3 السجن صالح صبحي 15/10/2018   10 اإلسكندرية 

سنوات 3 السجن حمد أبو بركةأ 15/10/2018   11 البحيرة 

 12 القاهرة محمود السقا 15/10/2018 غرامة 

سنوات 3 السجن د الخضيريمحمو 15/10/2018  سكندريةاإل   13 

سنوات 3 السجن ب جنيديمحمد مني 15/10/2018   14 البحيرة 

القسري ختفاءاال سليم علي وليد 23/10/2018   15 اإلسكندرية 

الشحات محمد 27/10/2018  القبض التعسفي  16 القليوبية  

القادر عبد كيالني محمد 27/10/2018 القبض التعسفي  17 الشرقية  

 

 

 



 
 
 
 

 
 

     :نسانالمدافعين عن حقوق اإلالنتهاكات بحق نماذج 

 الصورة الحالةتفاصيل  االسم

 البنا سيد

 لبناا سيد/  على التعسفي القبض بالقاهرة مناأل قوات لقتأ
 من سند دون 15/10/2018 يوم فجر منزله من المحامي
  .معلومة غير جهة لىإ واقتادته القانون
بالقاهرة الدولة أمن بنيابة 17/10/2018بتاريخ  البنا ظهرثم   

 المحامين من ألحد سمحي   ولم العينين ومعصوب اليدين مقيد
 .التحقيق خالل معه الحضور أو التواصل

 

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 سليم علي وليد

 التعسفي بالقبض اإلسكندرية بمحافظة األمن قوات قامت

   مساء وذلك محامي، -عاما 38- سليم علي وليد: على

 اإلسكندرية شوارع أحد من ،2018 أكتوبر 23 الثالثاء

 .مجهولة لجهة اقتياده قبل القانون، من دسن دون

 منزله بمداهمة األمن قوات قامت ذويه وبحسب

 .قانوني سند دون وتفتيشه عليه، القبض عقب باإلسكندرية

  

 

 توصيات: 

 بناء على ما تم رصده وتوثيقه من قبل المنظمة، فإننا نطالب:  

ة ضد المواطنين األبرياء. وااللتزام عن تلك السياسات القمعي أوال: الحكومة المصرية بالكف  

 بالدستور والقانون والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، التي وقعت عليها مصر. 

ثانيا: التوقيع واالنضمام إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان، ال سيما االتفاقية 

من االختفاء القسري.  الدولية لحماية جميع األشخاص  

 -وهي األمينة علي حقوق المجتمع  -الثا: النائب العام بتفعيل دور النيابة العامة األصيل،ث

 بفتح تحقيق جدي ضد مرتكبي هذه الجرائم واالنتهاكات، وتحريك الدعاوى الجنائية ضدهم. 

تعلق من اتفاقيات ومعاهدات ت رابعا: المنظمات الدولية باتخاذ ما يلزم نحو التزام مصر بما وقعت عليه

 .بحقوق اإلنسان وحرياته



 
 
 
 

 
 

مصر في المركز العاشر بعد المائة في مؤشر العدالة وسيادة  لم يكم مستغرب ا أن تأتي :ةماتخ

ربية او إسالمية أو إقليمية ثمة دولة ع ، ولم يسبقها إلى هذا التدني2018-2017ون لعام القان

المدافعين عن لتي طالت الحقوقيين وايضا  حملة االعتقاالت التعسفية اكن مستغربا  أخرى. ولم ي

ن القمع والبطش للنور، ولكن تبقى الحقيقة الراسخة، أ نسان قبل خروج هذا التقريرحقوق اإل

ا ال واقعا  ضحى أ كان محتمال" والذي الذيرهاب" ، وأن اإليصنعان أمن ا وال يحققان استقرار 

، ومهما كانت قوة افحة اإلرهابها في الغرب باسم مكج لرو  ، ي  استبدادية خالصةهو صناعة 

ا ما إرادتها فستفرض الشعوب الحرة يو –داعميها  ا لن يطول -م   . فإن بقاءها حتم 

    

 نسان مة نجدة لحقوق اإلظمن

 م2018 أكتوبر/ تشرين األول


