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 نسانمنظمة نجدة لحقوق اإل

نسان وحرياته والدفاع عنها وفق آليات تعميق وتعزيز الوعي بحقوق اإل علىمنظمة حقوقية مستقلة تعمل 

 وقواعد عمل المنظمات الدولية.

هميتها في بناء مجتمع الكرامة أترسيخ مفاهيم الحق والعدل وسيادة القانون واستقالل القضاء و إلىوتهدف 

 والعهود والمواثيق الدولية.من واالستقرار وفق المعايير واأل

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 :مقدمة

الل الربع األول من العام الحالي, ارتبطت خنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، أن اال ,ربما اعتقد البعض

من ا من األل بمرحلة جديدة تشهد نوع  أسرف في التفاؤفت الرئاسية ومحاوالت الحشد لها, جواء االنتخابابأ

ن النظام المصري قد دشن حقبة جديدة من القمع الممنهج إال أن الواقع يشير بأ واالستقرار النسبيين.

الرافض له ولسياساته القمعية  - بكافة مكوناته –نما ينتقم من الشعب ا, وكأا ومكاني  ا ونوعي  ة كمي  واألكثر حد  

 والكارثية علي كافة األصعدة.

, وبات الحكم بإعدامهم واجب دام ستة مواطنينالحكم بإع - هذا الشهر –دت محكمة النقض فقد أي   -

ا 119الصادرة خالل هذا الشهر حكام السجن المؤبد النفاذ, وبلغت أ خري أحكام أعن  , فضال  حكم 

 عام. 2064بلغ مجموعها 

ا إلصدار الحكم بإورأكما بلغ عدد المحالة  -  ا،مواطن   38عدامهم اقهم  الي مفتي الجمهورية تمهيد 

 بينهم سيدة وزوجها.

 سرة بأكملها ) الزوج والزوجة واالبنة وشقيق الزوجةأ, بينهم مواطن ا 57بلغ عدد المختفين قسريا  -

لة الرابعة لالختفاء القسري بحق أسرة بأكملها, منهم حالتين الحا  هذهباإلسكندرية, وتعد   (

 ع بعينه.نها سياسة نظام وليست اجتهاد قطال علي أ, ما يدل   باإلسكندرية

 سيدات.  6, بينهم مواطنا 82ا بلغ عدد المقبوض عليهم تعسفي   -

كما بلغ اإلهمال الطبي المتعمد في السجون وداخل مقار االحتجاز, مستويات من التدني غير  -

 صحي لعشرات الحاالت., وتدهور ما أسفر عن وفاة اثنين من المواطنين مسبوقة,

لي تسع حاالت فضال عن إحالة المرأة ليصل هذا الشهر إتهاك بحق ا عدد حاالت االنوارتفع أيض   -

ا, غير معترف بها دولي   - للمدنيين –مفتي الجمهورية, في محاكمة عسكرية  أوراق العاشرة الي

 دني معايير العدالة.وتفتقر إلى أ

, مثل محافظتي اإلسكندرية اإلنسانا في االنتهاكات لحقوق وقد شهدت عدة محافظات توسع   -

 .وبورسعيد

 ا, وشهد بعض  سجني طنطا العمومي وليمان المنياك ا: فقد شهد بعضها إضرابا كلي  أما عن السجون -

عقرب وإضراب المعتقل أيمن عسكرية بسجن ال64ضراب معتقلي القضية , كإاا جزئي  ضراب  آخر إ

معنوي الواقع عليهم داخل للتعذيب المادي والهمال الطبي ولإلوذلك  ,العدس بقسم شرطة طوخ

 ثناء الزيارة التي اليسمح بها سوي للبعض منهم.السجون, ومقار االحتجاز, وعلي ذويهم أ

, افظة شمال سيناءوالتي لم تشمل تغطيتها مح - داخل وخارج السجون –هذه األوضاع الكارثية 

 ,ن لم نعمل علي إزالتها, إن الناحيتين األمنية واإلنسانية أكثر كارثيةوالتي أضحت األوضاع بها م

خفاء ده ومنظماته وقواه الحية الفاعلة, فستظل رحي القتل واالعتقال واإلفرابأ - كشعب واحد -

  حد.دائرة, ولن ينجو منها أ .... القسري و

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 محتويات التقرير:  

 2018نيسان  /بريلأ الحصاد الرقمي للجرائم واالنتهاكات عن شهر 

 .القانونالقتل خارج نطاق  حصائيةإ

 .لحاالت قتل خارج نطاق القانوننماذج 

  الصادرة خالل الشهر.حكام بأهم األإحصائية 

 .حصائية بحاالت االختفاء القسريإ

 .نماذج لحاالت اختفاء قسري

 .حصائية بحاالت القبض التعسفيإ

 .انماذج لحاالت قبض عليها تعسفي  

 .الطبيهمال حصائية اإلإ

 .همال طبي متعمدإنماذج لحاالت 

 .حاالت العنف ضد المرأةحصائية إ

 .نماذج النتهاكات حقوق المرأة

 األطفال.صائية حقوق إح

 .األطفالنماذج لحاالت انتهاكات لحقوق 

 .إحصائية االنتهاكات بحق المدافعين عن حقوق اإلنسان

 .نماذج النتهاكات بحق المدافعين عن حقوق اإلنسان

 .خاتمة

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

  . 2018 نيسان /بريلفي  أ ,اإلنسانالحصاد الرقمي النتهاكات حقوق 

 

 االنتهاك عدد الحاالت

 تصفية جسدية    0

 قتل بالتعذيب  0 القتل خارج نطاق القانون

 همال الطبيقتل باإل  2

 0   عدامإتنفيذ 

 6  نهائي إعدامحكم 

 0  إعدامحكم 

 38  إحالة للمفتي

  مؤبد
119  

 حكامأ

 خفاء القسرياإل  57

 التعسفيالقبض     80

 اإلهمال الطبي    14

 العنف ضد المرأة    9

 طفالانتهاكات حقوق األ    4

5   
انتهاكات ضد المدافعين 

 عن حقوق اإلنسان

 

 القتل خارج نطاق القانون:

 .حالتين للقتل باإلهمال الطبي المتعمد اإلنسانلحقوق  رصدت منظمة نجدة ,2018 بريلأخالل شهر 

 

 

 نوع االنتهاك المكان السن التاريخ اسم الضحية م.

 همال الطبيقتل باإل سجن طرة  8/4/2018 إبراهيم السيد علي 1

2 
العليم محمد  محمد عبد

 طواش
3/4/2018 

54 
- سجن وادي النطرون

 440ليمان 
 همال الطبيقتل باإل



 
 

 
 

 
 

 

 نماذج لحاالت قتل خارج نطاق القانون

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 يالسيد علإبراهيم 

 

 

 

وفي بسجن ت   –من أبناء محافظة السويس  
 حيث ,طرة نتيجة اإلهمال الطبي المتعمد

حصل على إفراج طبي لتدهور حالته 

الصحية، لكن تعنت إدارة السجن في 

اإلفراج عنه لمدة شهرين، تسببت في تدهور 

 .بوفاته انتهى حالته، في حاد

 

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 عبد العليم طواشمحمد 

من أبناء قرية كوم النور مركز ميت غمر 

 توفي، - عاما54- بمحافظة الدقهلية

أبريل  3بالذبحة الصدرية بعد ظهر يوم 

، بسجن وادي النطرون ليمان 2018

، نتيجة تأخر إدارة السجن في 440

 .إسعافه

 

   

 

 .2018   نيسانابريل/ الصادرة خالل شهر  حكامالحصاد الرقمي لأل

مثل القضية قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين في بعض القضايا في حين 

قررت إعادة ومريكية الثانية, قضية السفارة األحداث الوراق" والمعروفة إعالميا بـ "أ

حكام قضايا أخرى. وقد بلغ حصاد أبريل من األ 3فيهما, رفضت طعون آخرين في المحاكمة 

"واجب النفاذ" باإلضافة إلي حكم  80, منها حكم بالمؤبد 119واجبة النفاذ و عدامحام باإلأ 6

 :عام, علي النحو التالي 2064لغت خري بأحكام أ

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
براءة وانقضاء الدعوي  سنة 15-3حكام من أ مؤبد عدامإ عدد المتهمين القضية

 للوفاة
 مالحظات 

حداث مركز شرطة أ
 مطاي

الطاعنين 
 124بالنقض 

 381من 

 متهم

6 62 - (51) 

الدعوي  اءبراءة وانقض 47

داخل  4الجنائية بوفاة 

 السجن 

 واجب النفاذ

 (10) - - 10 سكندريةج اإل

 سنوات لكل متهم 10

-  

قضية المستشار 
 هشام جنينة

1 - - (1) 

 سنوات  5

 عسكرية"" 

غرفة عمليات 
 رابعة

39 - 3 (15) 

 5السجن المشدد 
 سنوات

 النفاذواجب  21

و حداث ماسبيرأ
 الثانية

23 - 15 (8) 

متهمين  3سنة ل 15

 آخرين5سنوات ل 10و

 واجب النفاذ  -

 (7) 3  44 تظاهرات الزقازيق

 و متهمين 7سنوات لـ 3

 متهم 20سجن عام ل

 14  

 (1) 1  2 خلية الصواريخ

 سنوات 3السجن 

إعادة  
 إجراءات 

 (3) - - 3 أحداث المعادي

 3لسنوات  3السجن 
 متهمين

-  

المغارة" "
 سوهاج"
 203القضية رقم 

كلي  2016لسنة 

 شمال سوهاج

190  35 (155) 

 61سنة ل 15

 62سنوات ل10و

 26سنوات ل5و

 6سنوات ل3و

  

 إهانة القضاء
فض في قضية 

اعتصام رابعة 
 العدوية

1   (1) 

 "حبس سنة "

د. محمد  
 البلتاجي 

 إهانة القضاء
 أحداث في قضية 

 مكتب اإلرشاد

1   (1) 

 "حبس سنتين "

د. محمد  
 البلتاجي 

 (1)   1 خلية مدينة نصر

 سنوات مشدد7

إعادة  
 إجراءات

أمناء تجمهر 
 الشرطة

13   (13) 

 5متهم و 11سنوات ل3
 خرينسنوات آل

  

 
  
 
 



 
 

 
 

 
 

 2018ن بريل/ نيساأحكام اإلعدام خالل شهر أ

هورية الستطالع الرأي لمفتي الجم - بينهم سيدة –متهما  38حالت المحكمة العسكرية أوراق أفيما 

متهمين علي الحكم بإعدامهم, وبذلك  6المقدم من  عدامهم, رفضت محكمة النقض الطعنالشرعي في إ

 صبح الحكم نهائيا باتا, واجب النفاذ.أ

 مالحظات القضية الحكم  التاريخ االسم م

 واجب النفاذ حداث مركز شرطة مطايأ عدام إ 28/4/2018 القادر عبدسعداوي  1 

 واجب النفاذ حداث مركز شرطة مطايأ عدام إ 28/4/2018 ةسماعيل خليفإ 2 

 واجب النفاذ حداث مركز شرطة مطايأ عدام إ 28/4/2018 على الشوربجي 3

 واجب النفاذ حداث مركز شرطة مطايأ عدام إ 28/4/2018 محمد سيد 4

 واجب النفاذ حداث مركز شرطة مطايأ عدام إ 28/4/2018 محمد عارف 5

 واجب النفاذ حداث مركز شرطة مطايأ عدام إ 28/4/2018 مصطفى محمود 6

 

 

 :حصائية بحاالت االختفاء القسريإ

 .حالة اختفاء قسري  75ددع 2018 بريل/ نيسانأخالل شهر  اإلنسانرصدت منظمة نجدة لحقوق 

 االنتهاك مكان حافظةالم السن التاريخ الضحيةاسم  م.

1 
الفتاح المليجي محمد عبد  

سكندريةاإل  1/4/2018  المنزل 

 مطار القاهرة الغربية  2/4/2018 حمزة يحيى نور 2

 الشارع الشرقية 25 2/4/2018 عبد الرحمن إبراهيم عبدالرحمن درويش 3

 الشارع الشرقية 24 2/4/2018 خالد محمد محمود الصريف 4

 الشارع سيوطأ  3/4/2018 محمد خالد الليثي 5

المنوفية - منوف  3/4/2018 عبد هللا المصري 6   

 المنزل الغربية  4/4/2018 هاني محمد أبو دبش 7

 المنزل الغربية  4/4/2018 سامي أبو جبل 8

 المنزل الغربية  4/4/2018 أبو العينين 9

10 
 المنزل الغربية  4/4/2018 أحمد سعد الدين السعدني

 المنزل الغربية  4/4/2018 العز أنس أحمد أبو 11

  القاهرة  4/4/2018 نبيل رجب صالح 12

كفر  - دسوق  5/4/2018 علي مختار مرعي 13
 الشيخ

 

 منيأكمين  القاهرة  5/4/2018 أحمد عالء عباس محمود 14



 
 

 
 

 
 

اللطيف إبراهيم جعفر  وجدي عبد 15
 الشرقاوي

 المنزل الجيزة  6/4/2018

اللطيف إبراهيم جعفر  بالل وجدي عبد 16
 الشرقاوي

 المنزل الجيزة  6/4/2018

  سكندريةاإل  7/4/2018 شريف الروبي 17

سكندريةاإل  7/4/2018 أحمد عبد العاطي 18   

سكندريةاإل  7/4/2018 محمد كمال 19   

سكندريةاإل  7/4/2018 بسام بحر 20   

 المنزل سكندريةاإل 22 8/4/2018 رأفت عبد المحسنإسالم  21

 الشارع البحيرة  9/4/2018 صهيب عصام حبلص 22

  سكندريةاإل  10/4/2018 أحمد عمر المصري 23

  القليوبية  11/4/2018 محمود زينهم إبراهيم حسن 24

 مستشفي سكندريةاإل 28 11/4/2018 متولي محمد متولي 25

  الشرقية  11/4/2018 البديويرضا السيد السيد  26

27 
 نس محمد البلتاجيأ

12/4/2018 
 

قسم شرطة مدينة  القاهرة

 ولأ نصر

 المنزل الدقهلية  12/4/2018 محمد أشرف النوساني 28

 مقر عمله الشرقية  12/4/2018 تقي عادل الكردي 29

30 
السالم الوصيفي إسالم عبد  

 القليوبية 25 15/4/2018
منيكمين أ  

 المنزل الشرقية  15/4/2018 حسينى الصباح 31

المنوفية -منوف  15/4/2018 عبد العزيز شعبان البرماوي 32  المنزل 

 مقر عمله الشرقية  16/4/2018 هللا توفيق عبد 33

  بورسعيد  16/4/2018 وائل شادوفة 34

  بورسعيد  16/4/2018 التميمى مجاهد 35

  بورسعيد  16/4/2018 ياسر عوف حمادة 36

37 
سكندرانيوفيق اإل  

 بورسعيد  16/4/2018
 

38 
 محمد محمد محمد حمد

 القاهرة 44 18/4/2018
 الشارع

 مقر عمله بورسعيد 50 19/4/2018 عباس سامح الخضر 39

 مقر عمله القليوبية -الخانكة 23 20/4/2018 معاذ محمد الفقي 40



 
 

 
 

 
 

 

 :قسريالخفاء اإلنماذج لحاالت 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 متولي متولي محمد

، 2018أبريل  11 بتاريخ خريج كلية الحقوق،  -عاما 28-
أثناء زيارته لوالده المريض  باختطافهقامت قوات األمن 

قتياده اقاموا ب وقدوالمحجوز بمستشفى التأمين باإلسكندرية، 
 .الفورأمام والده المريض الذي لم يتحمل المشهد فتوفى على 

 
 

 الشارع القليوبية -الخانكة 22 20/4/2018 محمد حسين البيلي 41

 المنزل البحيرة -دمنهور 22 21/4/2018 سامة رمضان شمةأ 42

 منيكمين أ الجيزة  22/4/2018 حمد حسينأ 43

سكندريةاإل  23/4/2018 حمد الحلبيمنال جاد أ 44  المنزل 

سكندريةاإل  23/4/2018 خلود مصطفي حسن 45  المنزل 

سكندريةاإل  23/4/2018 مصطفى حسن كامل 46  المنزل 

سكندريةاإل  23/4/2018 أحمد حسن كامل 47  المنزل 

منيكمين أ السويس 24 23/4/2018 حمد صالح الشوربجيأ 48  

منيكمين أ السويس 25 23/4/2018 محمد رضوان محمد رمضان 49  

سكندريةاإل  23/4/2018 مصطفى حسن كامل 50  المنزل 

سكندريةاإل  23/4/2018 منال جاد أحمد الحلبي 51  المنزل 

سكندريةاإل  23/4/2018 خلود مصطفى حسن 52  المنزل 

سكندريةاإل  23/4/2018 أحمد مصطفى حسن 53  المنزل 

الشرقية - فاقوس  29/4/2018 العال شوشة السيد عبد 54  عيادته 

55 
النبي العزيز عبد صالح عبد  

القليوبية - قليوب 45 26/4/2018  
 الشارع

56 
محمد يوسفهللا  عبد  

سكندريةاإل 28 27/4/2018  
 الشارع

57 
الفتاح فرج الوهاب عبد الفتاح عبد عبد  

الشرقية  - بلبيس 33 28/4/2018  
 مقر عمله



 
 

 
 

 
 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 سامح الخضر عباس

, من محافظة بورسعيد - مدير مدرسة - سنة 50

وتم اقتياده  19/4/2018عمله يوم اعتقل من مقر 

إعاقة بإحدى قدميه مع مصاب ب. ةجهة مجهول إلى
 اشديدة بالجهاز الهضمي وكان مقرر  اضطرابات 

 .له إجراء عملية جراحية
 

 

 :حصائية بحاالت القبض التعسفيإ

 ن:أ لىع 2014من دستور  54تنص المادة 

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

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

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

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

من خالل هذا الشهر بينهم سيدتين, إال أن نيابة أ -تةلمدد متفاو -حالة اختفاء قسري  47ورغم ظهور عدد 

 . دولة العليا قررت حبسهم احتياطياال

بال سند من  - خريأ حالة قبض تعسفي 80 فضال عن ذلكاإلنسان وقد رصدت منظمة نجدة لحقوق  -

 :كما هو وارد باإلحصائية التالية سيدات 4بينهم   - القانون

 مكان القبض المحافظة السن التاريخ اسم الضحية م.

كفر الشيخ -فوة   1/4/2018 محمد محسن السمح 1   

العزيز عكاشة عبد 2  الشارع كفر الشيخ  1/4/2018 

الشرقية - فاقوس 60 2/4/2018 حسن جلهوم 3  المنزل 

الشرقية - فاقوس 50 2/4/2018 محمد صالح 4  المنزل 

 العاشر من رمضان الشرقية  3/4/2018 ناصر فكري 5

 العاشر من رمضان الشرقية  3/4/2018 سعيد عبد العزيز رجب 6

 العاشر من رمضان الشرقية 45 3/4/2018 ممدوح أحمد حسن 7

الكريم السيد بلح عبد 8  الشارع القليوبية 41 3/4/2018 

 مقر عمله الجيزة  3/4/2018 عادل صبري 9

المقصود الخياط محمد عبد 10 دسوق -كفر الشيخ 47 3/4/2018   مقر عمله 

دسوق -كفر الشيخ  3/4/2018 فتوح محمد حمادة 11  مقر عمله 

كفر الشيخ -مطوبس  3/4/2018 فرج رفاعي شخلوت 12  المسجد 



 
 

 
 

 
 

 مكتبه الشرقية  4/4/2018 حسن نصرالدين 13

الدقهلية -بلقاس 53 4/4/2018 صالح أنيس حسن الشربيني 14  الشارع 

براهيم الدسوقيإ 15  المنزل الشرقية  5/4/2018 

سماعيل الحالبيإ 16  المنزل الشرقية  5/4/2018 

الشرقية -بلبيس  5/4/2018 أسامة عبد العال 17  المنزل 

الشرقية -بلبيس  5/4/2018 إبراهيم مرسي 18  المنزل 

الشرقية -بلبيس  5/4/2018 إسالم عثمان 19  المنزل 

 المنزل الشرقية  5/4/2018 عبد المقصود عطية 20

  القاهرة  6/4/2018 أحمد عبدالجواد 21

  القاهرة  6/4/2018 عادل عيسى 22

"أكسجين إبراهيم رضوان" محمد 23  الشارع القاهرة  6/4/2018 

ههيا - الشرقية  7/4/2018 عاطف رشدى عبد العزيز 24  المنزل 

ههيا - الشرقية  7/4/2018 أشرف السيد عبد الرحمن 25  المنزل 

هللا واصل حسن عبد 26  المنزل الشرقية 48 8/4/2018 

الشرقية - أبو كبير  8/4/2018 محمد عبد السالم 27  المنزل 

عبد العال أحمد محمد محمد  28
 الشافع

10/4/2018 
 

الشرقية - أبو حماد   

خالد شعبان محمد عبد العال  29
 الشافع

10/4/2018 
 

الشرقية - أبو حماد   

الرحمن محمد عبد 30 الشرقية - أبو كبير  12/4/2018    

" الدخالوي"هشام رمضان محمد 31 سكندريةاإل 46 13/4/2018   المنزل 

سالمبراهيم إمحسن حسن محمد  32  المنزل الشرقية 35 13/4/2018 

 الشارع كفر الشيخ  13/4/2018 جالل محمد حسنة عيسى 33

ههيا - الشرقية  13/4/2018 محمد محمد خيري 34  الشارع 

الرحمن مصطفي عبد 35  المنزل الشرقية  14/4/2018 

 المنزل الشرقية  14/4/2018 ناصر بخيت 36

 المنزل الشرقية  14/4/2018 وليد الشاذلي 37

 المنزل الشرقية  14/4/2018 رشاد الشهيدي 38

 المنزل الدقهلية  14/4/2018 عبد الرحمن عمر الشربيني 39

هللا توفيق عبد 40 الشرقية - الحسينية 39 15/4/2018   الشارع 

 الشارع الجيزة 35 16/4/2018 مصطفى صبري أبوالعنين 41



 
 

 
 

 
 

الفتاح مصطفي واكد عبد 42 الشرقية - الحسينية  17/4/2018   مقر عمله 

الشرقية - الحسينية  17/4/2018 عبده الجداوي 43  مقر عمله 

  الشرقية  17/4/2018 محمد الخاتوني 44

  الشرقية  17/4/2018 أحمد متولي 45

سكندريةاإل  18/4/2018 السيدة إبراهيم عياد 46  الشارع 

ثابت محمد ةعبل 47 سكندريةاإل  18/4/2018   الشارع 

عثمان حمدأ منال محمود 48 سكندريةاإل 23 18/4/2018   الشارع 

 المنزل الدقهلية  18/4/2018 أسامة المسلم 49

حمد عبد العالأعبد العال  50   الدقهلية  18/4/2018 

  الدقهلية  18/4/2018 رضا جاد 51

 مقر عمله الجيزة  18/4/2018 كمال جمعة الشلقاني 52

  الشرقية  19/4/2018 حمودة محمد فواز مصطفى 53

 المنزل الغربية  19/4/2018 ماهر عبد الحفيظ البحيري 54

 المنزل الغربية  19/4/2018 أشرف فودة 55

 المنزل الغربية  19/4/2018 أحمد طنطاوي 56

الشرقية - القرين  21/4/2018 السيد عمر الوحالن 57  المنزل 

الخطاطمحروس إسماعيل  58 الشرقية - القرين  21/4/2018   المنزل 

الشرقية - القرين  21/4/2018 أحمد ديب حسان 59  المنزل 

الشرقية - القرين  21/4/2018 أسامة رميح 60  المنزل 

الشرقية - القرين  21/4/2018 الفتاح نجم أحمد عبد 61  المنزل 

الشرقية - القرين  21/4/2018 الحميد علي عبد 62  المنزل 

الشرقية - القرين  21/4/2018 المقصود الحميد عبد غالي عبد 63  المنزل 

64 
 ناهد عطية أحمد العفيفي

22/4/2018 
35 

الشرقية -ديرب نجم   من قوات أمام أ 
 الزقازيق

 المنزل الشرقية - أبو كبير  22/4/2018 مصطفي منصور 65

66 
 خالد عبد الغفار

24/4/2018 
 

المحلة  - الغربية
 الكبري

 المحكمة

 المنزل الشرقية - الحسينية  24/4/2018 المنصف محمد النجار عبد 67

الشرقية - الحسينية  24/4/2018 الهادي علي أحمد عبد 68  المنزل 

الشرقية - الحسينية  24/4/2018 سيد أحمد الليموني 69  المنزل 

سوانأ  24/4/2018 الباسط أشرف محمد عبد 70   



 
 

 
 

 
 

 

 :نماذج لحاالت قبض عليها تعسفيا

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 العنين مصطفى صبري أبو

قوات األمن بمحافظة الجيزة لقت أ 16/4/2018بتاريخ 

-المواطن/مصطفى صبري أبوالعنين القبض التعسفي على 

ميز مهندس ميكانيكا، من ميدان رامو بالحي المت -اعام   35

  .بأكتوبر، دون سند من القانون

   

 

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 عادل صبري

 

 يومداهمت مباحث المصنفات الفنية بوزارة الداخلية، 

العربية بميدان مصرإبريل، مقر موقع  3الثالثاء 

 التحريرالمساحة بحي الدقي، واصطحبت رئيس 

الكاتب الصحفي عادل صبري، لقسم الشرطة، 

وأغلقت مقره بالشمع األحمر، وعينت حراسة 

النيابة  وبعرض المعتقل على. شرطية على العقار

                          يوم علي ذمة التحقيقات. 15قررت حبسه 

  بورسعيد 38 25/4/2018 منير أبو زيد 71

  بورسعيد 32 25/4/2018 مصطفى درويش 72

 محطة المترو القاهرة  25/4/2018 شروق أمجد أحمد السيد 73

 محطة المترو القاهرة  25/4/2018 عبد الرحمن عاطف بدوى مراد 74

 محطة المترو القاهرة  25/4/2018 محمد ماهر 75

محمد منصورمنصور إبراهيم  76 الشرقية - ههيا  28/4/2018   مقر عمله 

الشرقية - أبو كبير  28/4/2018 أشرف المعطر 77  منزله 

الشرقية - أبو كبير  28/4/2018 مؤمن إمام 78  منزله 

العظيم الزنكلوني الستار عبد عبد 79 الشرقية - فاقوس 51 29/4/2018   منزله 

ةمحمد حمود 80 الشرقية - فاقوس 45 29/4/2018   منزله 

 مقر عمله الشرقية 50  وجية محمد سعد أبو غزالة 81

 مقر عمله الشرقية  42  محمد عثمان الكردي 82



 
 

 
 

 
 

 .الطبيهمال حصائية اإلإ

 نوع االنتهاك المكان السن التاريخ اسم الضحية م.

  2/4/2018 أيمن العدس 1
مركز شرطة 

 طوخ

حساسية شديدة في الصدر، تتسبب له 

 .بنوبات سعال وإغماء

 57 4/4/2018 خليل خليل الدعدع 2

وادي 

النطرون 

 440ليمان 

التهاب كبدي فيروسي، أدى لتليف في 
البطن، وقصور الكبد، واستسقاء في 

.في وظائف الكبد  

 .بفقدانه للبصر مهدد سجن العقرب  4/4/2018 أحمد الصاوي 3

 سجن العقرب  12/4/2018 محمد عبدالرحمن المرسي 4

فيروس في المخ والنخاع الشوكي،  

ويداوم على أدوية الكورتيزون وأدوية 

 .أخرى، ومنعت عنه األدوية

 العقربسجن   15/4/2018 عمرو جمال 5

ألعصاب ابسبب تعذيبه بالكهرباء فقد 

ويعاني  .هحركت ةبإصبع اإلبهام وصعوب

 .من الدوالي

  15/4/2018 محمد إبراهيم محمد شتات 6
سجن 

  بورسعيد

أصيب بالغضروف نتيجة اإلهمال الطبي 

وهو اآلن طريح الفراش، وترفض 

إدارة السجن نقله للمستشفى لتلقي 

 .العالج

 60 16/4/2018 محمد أحمد عطوطأحمد زكريا  7
سجن ليمان 

 طرة

يعاني  c مريض بالتهاب الكبد الوبائي

إضافة  ءمن ارتجاع دموي بالمري

 .لمرض السكري والضغط

  17/4/2018 جميل خميس سعد حنيش 8
سجن وادي 

 النطرون

مرض القولون العصبي يعاني من 

والبواسير وعدم قدرته العظام وهشاشه 

 .علي الحركة طبيعيا

 سجن جمصة  16/4/2018 خالد محمد السنباري 9

حصل على إفراج صحي بعد إجراء 

وترفض إدارة لم ينفذ  عملية قلب مفتوح

 .السجن نقله للمستشفى لتلقي العالج

 19 16/4/2018 العزيز العزيز ممدوح عبد عبد 10
سجن 

  األبعادية

ئة في صغره مستأصل لنصف الر

عتمد وي ،يعاني من تليف الجزء الباقيو

يحتاج و ،بشكل كبير علي أجهزة تنفس

 .لمعاملة طبية خاصة



 
 

 
 

 
 

 .الطبي المتعمد لإلهمالاالت تتعرض نماذج لح

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

أحمد زكريا محمد أحمد 

  عطوط

 

مريض بالتهاب الكبد ا وهو عام   60يبلغ من العمر 

إضافة لمرض السكري  ءارتجاع دموي بالمريو الوبائي

صيب أكثر وأوالضغط، بعد السجن ساءت حالته الصحية 

جرى ألحركة وضعف تام للرؤية في عينيه بصعوبة في ا

طلوب حدي عينيه ومإجراحية في  ةثرها عمليأعلى 

ال عام شديد بهزوأصيب  ،لهخرى أجراحية  ةجراء عمليإ

 .في كل جسمه
 

 سجن العقرب  24/4/2018 جهاد الحداد 11

  

إلصالح  يحتاج عملية عاجلة فى ركبته

الغضروف الهاللى األمامى المقطوع 

المشى مرة أخرى، ليستطيع الوقوف و

يؤدى إلى مزيد من وكل تأخير للعملية 

مستديمة التدهور وإصابته بعاهة 

وحدوث نفس التمزق فى الركبة 

ضطراره إلى خرى التى تؤلمه اآلن الاأل

كما أنه ال يستطيع تناول  .اإلتكاء عليه

المسكنات بسبب ارتفاع أنزيمات الكبد 

 منذ أكثر من عام.

 سجن جمصة   28/4/2018 إبراهيم الدسوقي 12

أصيب بشلل رعاش نتيجة اإلهمال 

السيئة، الطبي وظروف االحتجاز 

وترفض إدارة السجن نقله للمستشفى 

 .لتلقي العالج الالزم

 سجن جمصة 55  الغيط محمد عليوة أبو 13

، C يعاني من تضخم في الكبد وفيروس

وارتفاع في ضغط الدم، وزيادة نشاط 

الغدة الدرقية، وترفض إدارة السجن نقله 

 .للمستشفى لتلقي العالج الالزم

  47 19/4/2018 الرازق علي عبد 14

  الدرقية أصيب نتيجة مرضه بالغدة

نفصال ابجحوظ في عينيه مما تسبب في 

ن عن بعضهما البعض في الرؤية، العيني

همال طبي متعمد من إدارة ويتعرض إل

 .السجن



 
 

 
 

 
 

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 شتات محمد محمد إبراهيم
يعاني من عدة أمراض وأصيب بالغضروف نتيجة اإلهمال 

الطبي وهو اآلن طريح الفراش، وترفض إدارة السجن نقله 

 .للمستشفى لتلقي العالج

 

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

عبد الرحمن د/ محمد 

 المرسي

يعاني من فيروس في المخ والنخاع الشوكي، يحتاج الي  

أدوية الكورتيزون وأدوية أخرى، ومنعت عنه األدوية منذ 

 القبض التعسفي عليه يوم 23 فبراير 2017.

 

 

 .حصائية حاالت العنف ضد المرأةإ

 

 

 مكان االنتهاك نوع االنتهاك حافظةالم التاريخ اسم الضحية م.

 من الدولةنيابة أ القبض التعسفي القاهرة 5/4/2018  هاجر عبد هللا حسن  1

 المحكمة شهور 3حكم بالحبس  القاهرة 8/4/2018 مها كمال محمد عودة 2

 المنزل القبض التعسفي سكندريةاإل 18/4/2018  السيدة إبراهيم عياد  3

 المنزل القبض التعسفي سكندريةاإل 18/4/2018 منال محمود عثمان  4

 المنزل القبض التعسفي سكندريةاإل 18/4/2018 ثابت محمد ةعبل  5

 22/4/2018 حمد العفيفيناهد عطية أ 6
 -ديرب نجم
 الشرقية

 القبض التعسفي
من الزقازيققوات أ  

سكندريةاإل 24/4/2018 حمد الحلبيمنال جاد أ 7  المنزل خفاء القسرياإل 

سكندريةاإل 24/4/2018 خلود مصطفي حسن 8  المنزل خفاء القسرياإل 

 محطة المترو القبض التعسفي القاهرة 25/4/2018 شروق أمجد أحمد السيد 9



 
 

 
 

 
 

 

 :حقوق المرأةلنماذج النتهاكات 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

  السيدة إبراهيم عياد -1

  ثابت محمد ةعبل -2

 منال محمود عثمان -3

 18عليهن مساء األربعاء لقبض التعسفي اقوات األمن لقت أ

ارع ا أثناء تواجدهن بمحيط سكنهن بشئي  ا، عشو2018أبريل 

قررت نيابة رمل و  .سكندريةالترعة بمنطقة أبوسليمان باإل

على ذمة التحقيقات فى  ايوم   15 سهنحبسكندرية ثانى باإل

ووجهت  .إدارى رمل ثانى 2018لسنة  3655القضية رقم 

الترويج ألفكارها، حيازة رهابيه وإم لجماعة نضماتهم اال لهن  

مطبوعات، تنظيم مظاهرة، إستعراض القوة والبلطجة، قطع 

  .طريق

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

حمد أناهد عطية 

 العفيفي

 - أم لثالثة أبناء، من قرية صافور بمركز ديرب نجم -اعام   35-

أثناء زيارتها لزوجها ، تم القبض التعسفي عليها محافظة الشرقية

بقوات أمن الزقازيق، وتم  الباسط الشحات إبراهيم عبد /المعتقل

حتجازها بمركز شرطة الزقازيق، وتم عرضها على النيابة ا

ا على ذمة يوم   15، والتي قررت حبسها 2018أبريل  24الثالثاء 

 التحقيقات.

 

 

 األطفال: باالنتهاكات لحقوقحصائية إ

جنايات شمال القاهرة برئاسة  21قامت الدائرة سنوات من الحبس االحتياطي 3رغم تجاوز بعضهم 

المتهمين في القضية القصر فراج عن لغاء قرار اإلإلضمراني بقبول استئناف النيابة والمستشار / شبيب ا

 .ايوم   45 حبسهم وقررتقاصر  11وعددهم " 2015لسنة  250رقم "

 

 

 نوع االنتهاك المكان التاريخ اسم الضحية م.

1 
أنس حسام الدين فايق عبد 

 العزيز بدوي
جنايات شمال  19/4/2018

 القاهرة
 تجاوز مدة الحبس االحتياطي

 االختفاء القسري قسم شرطة  21/4/2018 سيف مصطفي  2

 االختفاء القسري قسم شرطة  21/4/2018 محمد عبد هللا  3

 االختفاء القسري قسم شرطة  21/4/2018 محمود طارق 4



 
 

 
 

 
 

 األطفال:نماذج لحاالت انتهاكات لحقوق 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 أنس حسام بدوي

 

 8ا، في يوم عام   16عمره وتم القبض التعسفي عليه 

ا ٤٠٠وظل قيد اإلخفاء القسري لمدة  2015يناير   يوم 

وتم عرضه على  ,سماعيليةفي سجن العازولي باإل

على ذمة التحقيقات  اوالتي قررت حبسه احتياطي  لنيابة ا

حصر أمن دولة ” ٥٠٢“في القضية المتهم بها وهي 

، سنوات 3خالل فترة اعتقاله التي تجاوزت الـ  عليا.

أن النيابة كانت  قرارات بإخالء سبيله، إال 5صدر 

  تطعن في كل مرة، ويقبل طعنها على إخالء سبيله.

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 سيف مصطفي 

واخفي قسريا   27/11/2017اعتقل بتاريخ  -سنة 17

) محمد واخرين في نفس عمره -لمدة يومين , ثم ظهر

انضمام   ذمة قضية علي -عبد هللا و محمود طارق(

شهور من االعتقال , قررت 5لجماعه ارهابيه, بعد 

المحكمة اخالء سبيلهم , وتم ترحيلهم الي قسم الشرطة 

, وتم سداد الكفاالت, ثم انكر قسم  21/4/2018يوم 

 الشرطة وجودهم , وادعي اطالق سراحهم.

  
  

 

 :نسانالمدافعين عن حقوق اإلالمحامين و االنتهاكات بحق

 

 نوع االنتهاك االنتهاك مكان المحافظة التاريخ اسم الضحية م.

  حسن نصرالدين 1
 القبض التعسفي المكتب الشرقية  4/4/2018

 محمد عبد السالم 2
 القبض التعسفي المنزل الشرقية 8/4/2018

3 
د هشام رمضان محم

 الدخالوي
 القبض التعسفي المنزل سكندريةاإل 13/4/2018

سكندرانيوفيق اإل 4  
سعيد بور 16/4/2018  االختفاء القسري  

5 
 خالد عبد الغفار

المحلة  - الغربية 24/4/2018
 الكبري

 قبض تعسفي المحكمة



 
 

 
 

 
 

 نسان.المدافعين عن حقوق اإلالنتهاكات بحق نماذج 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

هشام محمد رمضان 

 الدخالوي

أبريل  13مساء  سكندريةقوات األمن بمحافظة اإللقت أ
القبض التعسفي على المحامي/هشام رمضان  2018
وشهرته "هشام الدخالوي"، عضو  -اعام   46-محمد 

، من منزله، دون سند من السابق نمجلس نقابة المحامي
 القانون.

 

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 حسن نصر الدين 

أبريل  4 , بتاريخعضو لجنة الدفاع عن معتقلي الشرقية

 األمن بمحافظة الشرقية مكتبه قواتاقتحمت  ،2018

وقامت باالستيالء على كافة محتوياته، من أجهزة 
وأتلفت محتوياته، قبل  هوملفات قضايا، كما داهمت منزل

 اصطحابه لجهة مجهولة.

 

 

 :ةماتخ* 

ا, والشك أن ما آلت إليه حالة حقوق اإل نسان في الشك أن القمع والقهر والتنكيل اليصنع أمن ا وال استقرار 

المنظمات  ن تقاريرا . وأا ودولي  ا وإقليمي  محلي   - فراد ومؤسساتأ -ا علي أحد, لم يعد خافي  يمصر من ترد   

ن  فإم  , ومن ث  االتجدي وحدها نفع   - في ظل الدعم السياسي الدولي للنظام المصري -, الدولية المتعاقبة

صبح منظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان, أ, والبين كافة منظمات المجتمع المدني العمل المشترك

انية, ولنشر لدركة الجرائم ضد اإلنس ىالتي تتدن   ,لالستمرار في فضح النظام وجرائمهة, ضرورة ملح  

 منه واستقراره.  نتزع الشعب المصري حقوقه السليبة, ويستعيد حريته وأ, ليالوعي بحقوق اإلنسان

  

 نسان مة نجدة لحقوق اإلظمن 

 2018نيسان  /بريلأ                                                                  


