
 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 

 المشهد الحقوقي المصري
 2018 تموز /يوليو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نسانمنظمة نجدة لحقوق اإل

وفق آليات  ،عنهانسان وحرياته والدفاع تعميق وتعزيز الوعي بحقوق اإل علىمنظمة حقوقية مستقلة تعمل 

 وقواعد عمل المنظمات الدولية.

هميتها في بناء مجتمع الكرامة أو ،ترسيخ مفاهيم الحق والعدل وسيادة القانون واستقالل القضاء إلىوتهدف 

 وفق المعايير والعهود والمواثيق الدولية. ،من واالستقرارواأل

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 مقدمة:

تجددت المذابح ، واشباح المذابح، فقبل ان تشرق شمس  كلما اقتربت ذكريات المذابح ،

وزارة الداخلية عن مذبحة جديدة ، راح ضحيتها خمسة مواطنين، بينهم  أعلنت، أغسطس

  مجهول، وثقنا اختفاء اثنين منهم قسريا .

 محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر

.  6/2/2018وثقت منظمة نجدة لحقوق االنسان اختفائه قسريا منذ 
970-http://najdahumanrights.com/cDetails 

 عبدهللا يوسف محمد فرج

. 27/4/2018وثقت منظمة نجدة لحقوق االنسان اختفائه قسريا منذ 
http://najdahumanrights.com/cDetails-892 

 ثة منهم قسريا.واعتقال خمسة اخرين ، وثقنا اختفاء ثال

  على عبدالقادر على عبدالقادر

. 11/2/2018وثقت منظمة نجدة لحقوق االنسان اختفائه قسريا منذ 
http://najdahumanrights.com/cDetails-1020 

  إسالم رأفت عبدالمحسن مصطفى

. 9/4/2018وثقت منظمة نجدة لحقوق االنسان اختفائه قسريا منذ 
467-http://najdahumanrights.com/cDetails 

  عبدالباسط شكرى عبدالوهاب عمار

. 29/4/2018وثقت منظمة نجدة لحقوق االنسان اختفائه قسريا منذ 
1081-humanrights.com/cDetailshttp://najda 

 مواطنين. 7ليصل عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون الى 

متهما الى مفتى  75ومع اقتراب ذكرى مذبحة رابعة ، تصدر محكمة قضية فض إعتصام رابعة قرارها بإحالة 
متهما ، وتحيل أخرى  31دام الجمهورية الستطالع الرأي في إعدامهم، في ذات الشهر الذى تقضى فيه محاكم أخرى بإع

 حكما بالسجن المؤبد،  65متهما للمفتى، فضال عن 

 

هكذا تساق الجموع الى اعواد المشانق ، والى غياهب سجون تستنزف االعمار واالموال، عبر 

 محاكمات شكلية تفتقر الى ادنى ضمانات التحقيق أومعايير المحاكمات العادلة.

 عن ذويها المختفى قسريا ،   -عن مجرد معلومة-ها بحثا في حين تقضى جموع أخرى جل ايام

وجموع ثالثة على بوابات سجون مغلقة ، تحت قيض الصيف ، صارت امنياتهم تحسن األوضاع حتى 

يفك ذووهم اضرابهم عن الطعام احتجاجا على قتلهم بالبطئ وفق سياسة ممنهجة، وجموع .. وجموع .. 

د هذا التقرير جانب منها، على الرغم من ان مأساتنا الكبرى في وجموع... ومأسى تلو أخرى ربما يرص

 سيناء خارج التغطية. 

 

 

http://najdahumanrights.com/cDetails-970
http://najdahumanrights.com/cDetails-467
http://najdahumanrights.com/cDetails-1081


 
 

 
 

 
 

 محتويات التقرير:  

 2018 تموز /يوليو الحصاد الرقمي للجرائم واالنتهاكات عن شهر

 .القانونالقتل خارج نطاق  حصائيةإ

 .نماذج لحاالت قتل خارج نطاق القانون

  خالل الشهر. الصادرةحكام 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 

 .حصائية حاالت العنف ضد المرأةإ

 .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

 التوصيات.

 .خاتمة

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

  .2018 نيسان / بريلأفي  ،نسانالحصاد الرقمي النتهاكات حقوق اإل

 

 االنتهاك عدد الحاالت

 تصفية جسدية    5

 قتل بالتعذيب  1 القتل خارج نطاق القانون

 همال الطبيقتل باإل  1

 0   عدامإتنفيذ 

 - عدام نهائيإحكم 

  عدامإحكم 

31 

 76 إحالة للمفتي

 65 السجن المؤبد
 

 حكامأ

 خفاء القسرياإل  53

 القبض التعسفي    113 

 اإلهمال الطبي    6

 العنف ضد المرأة    5

 طفالانتهاكات حقوق األ     3

11   
انتهاكات ضد المدافعين عن 

 حقوق اإلنسان

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

  القتل خارج نطاق القانون:

 نماذج لحاالت قتل خارج نطاق القانون

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

  محمد أحمد إبراهيم الفقي

 

 

 

 

 

 67 محمد أحمد إبراهيم الفقي، وفاة المعتقل/ 
يوليو  22 بتاريخسنة، يقيم بمدينة أبو حماد، 

، نتيجة لإلهمال الطبي بمقر احتجازه 2018
ا كان مريض   بسجن الزقازيق العمومي،

الوبائي ويعانى من السكر  يبفيروس الكبد
والضغط، واشتد مرضه في األسبوع األخير، 

جن دارة السإواحتاج لنقله للمستشفى، لكن 
ا حتي السماح بدخول األدوية رفضت تمام  

ا بشكل أودى ،حتى تدهورت صحته تمام  
  .بحياته

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 ماهر جرجس توفيق

كبرهم في أطفال في مراحل عمرية مختلفة أب ألربعة أ
لى ديوان القسم لتحرير إ، دخل يعدادالصف الثالث اإل

محضر ضد أحد البلطجية، وخرج جثة هامدة تكسوها 
ا على زوجته ثار التعذيب. مارست النيابة ضغوط  آ

 لدفن الجثة دون تشريح.

 

 

 نوع االنتهاك المكان السن التاريخ اسم الضحية م.

1  
  ماهر جرجس توفيق

  
22/07/2018 

 قتل بالتعذيب بنى سويف   

 همال الطبيقتل باإل الزقازيق 67 22/07/2018  محمد أحمد إبراهيم الفقي 2

3 
محمد عبد الرحمن حسان 

 أبو عامر
31/7/2018 

 القليوبية 37
 ةقتل بالتصفية الجسدي

 قتل بالتصفية الجسدية القليوبية  31/7/2018  تامر أحمد شعبان أحمد  4

 الجسديةقتل بالتصفية  اإلسكندرية 28 31/7/2018 هللا يوسف محمد فرج عبد 5

6 
 أسامة بحر أحمد عبد

  الواحد
31/7/2018 

  
 قتل بالتصفية الجسدية

 قتل بالتصفية الجسدية   31/7/2018 مجهول 7



 
 

 
 

 
 

 :2018   يوليو/ تموزالصادرة خالل شهر  حكامالحصاد الرقمي لأل

ـ بالطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعالميا  بقبول محكمة النقض حكمت

قررت و لغت حكم اإلعدام على اثنين من المتهمين،أو، "مريكية الثانيةقضية السفارة األ"

 عداماإلحكام أمن  شهر يوليو/ تموزقد بلغ حصاد خر، فآعلى صعيد و ،إعادة المحاكمة فيها

 في إعدامهم.  يالرأي الشرع الستطالعالجمهورية  يا لمفتمتهم   76ا، وإحالة أوراق حكم   31

 :2018 يوليو/ تموزحكام اإلعدام خالل شهر أ

 منهم حوكموا 17ا، متهم   31في ثالث قضايا فقط قضت محاكم جنايات اإلسماعيلية والشرقية بإعدام 

 ا. حكام بحقهم حضوري  خرين صدرت األآ 14ا، وغيابي  

 

 

ةالمحافظ االسم  التاريخ  المحكمة  القضية   # 

الهروب الكبير من سجن المستقبل  سيناء شمال أحمد شحاتة محمد 12/7/2018 جنايات اإلسماعيلية   1 

سيناء شمال    عوض هللا موسى على 12/7/2018 جنايات اإلسماعيلية الهروب الكبير من سجن المستقبل  2 

سيناء شمال أحمد يونس محمد 12/7/2018 جنايات اإلسماعيلية الهروب الكبير من سجن المستقبل  3 

سيناء شمال إبراهيم صالح حسن 12/7/2018 جنايات اإلسماعيلية الهروب الكبير من سجن المستقبل  4 

سيناء شمال عويض سالمة عايد 12/7/2018 جنايات اإلسماعيلية الهروب الكبير من سجن المستقبل  5 

لالهروب الكبير من سجن المستقب اإلسماعيليةجنايات   سيناء شمال ياسر محمود محمد المزيني 12/7/2018   6 

غ- حسين عيد عودة أبوزينة 12/7/2018 جنايات اإلسماعيلية الهروب الكبير من سجن المستقبل سيناء شمال   7 

غ- كمال عيد عودة أبو زينة 12/7/2018 جنايات اإلسماعيلية الهروب الكبير من سجن المستقبل سيناء شمال   8 

غ- فايز عيد عودة هللا أبو زينة 12/7/2018 جنايات اإلسماعيلية الهروب الكبير من سجن المستقبل سيناء شمال   9 

غ- عبد هللا سعيد سعد الفي 12/7/2018 جنايات اإلسماعيلية الهروب الكبير من سجن المستقبل سيناء شمال   10 

غ- عودة درويش علي 12/7/2018 جنايات اإلسماعيلية الهروب الكبير من سجن المستقبل سيناء شمال   11 

غ- صالح سعيد الفي 12/7/2018 جنايات اإلسماعيلية  الهروب الكبير من سجن المستقبل سيناء شمال   12 

غ- ياسر عيد زيد 12/7/2018 جنايات اإلسماعيلية الهروب الكبير من سجن المستقبل سيناء شمال   13 

2017سنة ل  بو حمادأجنايات  8146 براهيم السيد غلوشإعبد اللطيف  12/7/2018   14 الشرقية 



 
 

 
 

 
 

ةالمحافظ االسم  التاريخ  المحكمة  القضية   # 

2017سنة ل  بو حمادأجنايات  8146  15 الشرقية حافظ محمد حسين غبن 12/7/2018 

2017سنة ل  بو حمادأجنايات  8146  16 الشرقية ماهر ربيع عبد الظاهر محمد 12/7/2018 

2017سنة ل  بو حمادأجنايات  8146  17 الشرقية محمد ربيع عبد الظاهر محمد  12/7/2018 

2017سنة ل  بو حمادأجنايات  8146 غ-معاذ فتحي عبد الفتاح محمد 12/7/2018   18 الشرقية 

2017سنة ل  دبو حماأجنايات  8146 غ-محمد منير أحمد عرابي  12/7/2018   19 الشرقية 

2017سنة ل  بو حمادأجنايات  8146 غ-محمد كامل الحميد السيد  عبد 12/7/2018   20 الشرقية  

36807 2015لسنة   21 الشرقية أحمد فكري أحمد عبد السالم 12/7/2018 جنايات بلبيس 

36807 2015لسنة  الفتاح السيد عبدالعظيم حسن عبد 12/7/2018 جنايات بلبيس   22 الشرقية 

36807 2015لسنة   23 الشرقية سلطان عمران سويلم 12/7/2018 جنايات بلبيس 

36807 2015لسنة   24 الشرقية محمد السيد محمد علي 12/7/2018 جنايات بلبيس 

36807 2015لسنة  غ-أحمد محمد السيد القفاص  12/7/2018 جنايات بلبيس   25 الشرقية 

36807 2015لسنة  غ-محمد السيد محمد قطب  12/7/2018 جنايات بلبيس   26 الشرقية  

36807 2015لسنة  غ-أحمد أبو ضيف محمد شحاتة 12/7/2018 جنايات بلبيس   27 الشرقية 

36807 2015لسنة   جنايات بلبيس 
م محمد إبراهيم محمد فاضل قاس 12/7/2018

 غ
 28 الشرقية

36807 2015لسنة  غ-القادر مسعود فاضل قاسم عبد 12/7/2018 جنايات بلبيس   29 الشرقية 

36807 2015لسنة  غ-السباعي وائل محمد إسماعيل  12/7/2018 جنايات بلبيس   30 الشرقية 

36807 2015لسنة  غ-محمد عنتر عتريس عرفة  12/7/2018 جنايات بلبيس   31 الشرقية  

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 إحصائية بأحكام السجن المؤبد الصادرة خالل هذا الشهر:                      

 احكم   65 – 2018تموز  خالل شهر يوليو / –حكام الصادرة بالسجن المؤبد فقط بلغ عدد األ

 

المسمى اإلعالمي 

 للقضية 

 رقم القضية

 التاريخ  المحكمة 
عدد 

المحكوم 

 عليهم 

ةالمحافظ  # 

 العقاب الثوري بحلوان
جنايات غرب القاهرة   2016لسنة  5

 العسكرية 
 1 القاهرة  4 16/7/2018

جنايات القاهرة      2016لسنة  185 الخاليا النوعية 

 العسكرية
17/7/2018 

 2 القاهرة  16

شاالنضمام لداع    1 25/7/2018 محكمة النقض  

  القاهرة  1 29/7/2018 جنايات القاهرة   قتل مجند شرطة 

حرق كنيسة كفر حكيم  2014لسنة  3358      الجيزة  4 31/7/2018 جنايات الجيزة 

حداث عنف المنيا   أ جنايات أسيوط   

 العسكرية 
31/7/2018 

  المنيا 39

 
 

 :االختفاء القسريحصائية بحاالت إ

، بينهم حالة اختفاء قسري 52 ددع 2018 يوليو/ تموزنسان خالل شهر رصدت منظمة نجدة لحقوق اإل

 سيدات. 3

ةالمهن المحافظة  م التاريخ االسم  السن 

 1 01/07/2018 رضوان إبراهيم عبد العظيم حسانين     الجيزة

 2 01/07/2018 فوزي محمد محمود درغام   بالمعاش المنوفية

 3 01/07/2018 صبري حجر   مدرس الشرقية

 4 01/07/2018 مجدي أحمد حسين محمد     اإلسكندرية

الخالق عبد ةعطي أحمد     اإلسكندرية  01/07/2018 5 

محمد غنيم الحميد عبد فخر الدين     اإلسكندرية  01/07/2018 6 

 7 01/07/2018 حسن محمد أحمد صالح     اإلسكندرية

 8 01/07/2018 محمود سعد بدوي خليفة     اإلسكندرية

 9 01/07/2018 محمد السيد محمد أحمد     اإلسكندرية



 
 

 
 

 
 

ةالمهن المحافظة  م التاريخ االسم  السن 

 10 01/07/2018 هاني متولي     اإلسكندرية

العزيز عبد جمال     اإلسكندرية  01/07/2018 11 

محمود وهبه السالم عبد محمد عمرو     اإلسكندرية  01/07/2018 12 

 13 01/07/2018 عربي عواد   ةعمال حرأ المنيا

 14 02/07/2018 محمد السيد شريف   مدرس الشرقية

 15 02/07/2018 سعيد ابراهيم الشعراوي   موظف المنوفية

شمس أبو سليمان محمد   موظف المنوفية  02/07/2018 16 

 17 02/07/2018 عبد الحافظ محمد رمضان   طبيب المنوفية

الدمرداش أحمد فاروق   مدرس المنيا  02/07/2018 18 

 19 03/07/2018 مني سالمة عباس    اإلسماعيلية

 20 03/07/2018 منال عبد الحميد علي    القاهرة

 21 03/07/2018 أحمد السيد زهران     الجيزة

 22 04/07/2018 سعيد عبد العزيز محمود مخلوف   موظف القاهرة

فوزي رحيمعصام    مدرس المنيا  04/07/2018 23 

 24 05/07/2018 ميرفت الحسيني   صحفي الجيزة

 25 05/07/2018 محمد فتحي جمعه العايدي   مدرس الشرقية

 26 05/07/2018 عثمان السوداني   طبيب الشرقية

حسن مراد الرحمن عبد   طالب الجيزة  05/07/2018 27 

 28 06/07/2018 عبد الناصر عبد الدايم   مدرس الشرقية

الريدي عاصم محمود مصطفي   طالب المنيا  06/07/2018 29 

 30 06/07/2018 عادل محمد رفعت   موظف المنيا

 31 06/07/2018 .سعيد بدوي راضي     القليوبية

 32 07/07/2018 أشرف ذكي   طالب الجيزة

رضوان هللا عبد نور الدين   طالب القاهرة  08/07/2018 33 

مصطفي غانم علي   مدرس الشرقية  09/07/2018 34 

الحميد شوشة عبد العال عبد السالم عبد    الشرقية  09/07/2018 35 

 36 09/07/2018 عمرو محمد عبد العال   داريإ الشرقية

 37 09/07/2018 محمد عبد هللا محمد عبد هللا دبا    دمياط

 38 09/07/2018 محمد بدير   موظف القليوبية

الشقري محمد إبراهيم    القليوبية  10/07/2018 39 



 
 

 
 

 
 

ةالمهن المحافظة  م التاريخ االسم  السن 

 40 10/07/2018 عبد الهادي عبد المقصود سالمة    القليوبية

 41 10/07/2018 ياسر إبراهيم فهمي أبراهيم على   مدرس الشرقية

 42 11/07/2018 محمد علي عطا هلل جاد   محامي الشيخ كفر

 43 13/07/2018 عمر محمد جمعة     الدقهلية

الشحات إبراهيم محمد ناصر إبراهيم   طالب القليوبية  13/07/2018 44 

البنا يفوز   مدرس الشرقية  21/07/2018 45 

 46 23/07/2018 طارق عالم السبع   طالب دمياط

الحميد عبد إبراهيم   طالب القليوبية  25/07/2018 47 

 48 25/07/2018 أحمد السنوسي   موظف  الجيزة

 49 26/07/2018 علي جمال علي سليم  بالمعاش  اإلسكندرية

 50 26/07/2018 عبد الخالق متولي    اإلسكندرية

الدايم الجزار سراج إبراهيم عبد    اإلسكندرية  26/07/2018 51 

 
:قسريالخفاء اإلنماذج لحاالت    

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 سعيد بدوي راضي

بمحافظة القليوبية باإلخفاء القسري بحق قامت قوات األمن 
وذلك منذ القبض  -مهندس -سعيد بدوي راضي  المواطن/

ون، ن، دون سند من القا2018يوليو  6التعسفي عليه فجر يوم 

أثناء توجهه لعمله، بعد مداهمة قرية سندوة التابعة لمركز 
وكانت عناصر األمن قد قامت  .الخانكة، واقتادوه لجهة مجهولة

الجمعة  منذ يوم محمد سعيد بدوي،  نجله /ل يخفاء القسرباإل
 .2018يناير  26

 
 

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

عاصم محمود مصطفي 

 الريدي
يوليو، من سكنه  6سنة، طالب، تم اعتقاله فجر يوم الجمعة  21

 .مكان غير معلوم إلىبمنطقة عزبة النخل بالقاهرة، واقتياده 

 



 
 

 
 

 
 

 

 :بحاالت القبض التعسفيحصائية إ

 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 قّدم

ن نيابة أال ، إسيدات 7خالل هذا الشهر بينهم  - لمدد متفاوتة -حالة اختفاء قسري  92 ورغم ظهور عدد

 ا. من الدولة العليا قررت حبسهم احتياطي  أ

بال سند من  - خريأ حالة قبض تعسفي 113 فضال عن ذلك ننساوقد رصدت منظمة نجدة لحقوق اإل -

 :كما هو وارد باإلحصائية التالية سيدة واحدةبينهم  - القانون

 

 # تاريخ االنتهاك االسم  المهنة المحافظة

الحكيم يهان طبيب الشرقية  02/07/2018 1 

مطر الحميد عبد  الشرقية  02/07/2018 2 

 3 02/07/2018 السيد محمد خليل مدرس الشرقية

 4 02/07/2018 محمود سليمان قاسم  الغربية

الشيخ كفر القادر عبده عبد السالم عبد    02/07/2018 5 

 6 03/07/2018 منصور علي العايدي  الجيزة

مام وخطيبإ الشرقية الصاويرضا حامد    03/07/2018 7 

الشرقية   8 03/07/2018 إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم مدرس 

 9 03/07/2018 عبد العظيم بكر موظف الشرقية

درويش الحميد عبد إبراهيم مدرس الشرقية  03/07/2018 10 

 11 03/07/2018 محمد إبراهيم يوسف محامي الشرقية

 12 03/07/2018 حسن السيد محمد ربيع موظف الشرقية

الشيخ كفر  13 04/07/2018 مصطفي العسقول  

 14 04/07/2018 هالة حمودة أحمد أبو الفرج ربة بيت القاهرة

داريإ الشرقية  15 04/07/2018 أحمد عبد هللا محمد جاد 

حسين المنعم عبد تاجر الشرقية  04/07/2018 16 

العزيز عبد علي محمد السيد  الشرقية  04/07/2018 17 



 
 

 
 

 
 

 # تاريخ االنتهاك االسم  المهنة المحافظة

 18 04/07/2018 محمود سمير بجعر  الشرقية

حبيش المحسن عبد طبيب الغربية  05/07/2018 19 

 20 05/07/2018 طارق العياط  الغربية

يالمسد سالمة  الغربية  05/07/2018 21 

الدوماني منير طبيب الغربية  05/07/2018 22 

 23 05/07/2018 أحمد عبد ربه طبيب الغربية

 24 05/07/2018 أحمد أبو أحمد طبيب الغربية

الشيخ كفر يصنايع   25 05/07/2018 حسام علي أبو موسى 

 26 06/07/2018 إبراهيم مصطفي مدرس الشرقية

الشيخ كفر  27  06/07/2018 محمد نبيل مرزوق  

المغاوري حسام عباس محامي اإلسكندرية  07/07/2018 28 

 29 07/07/2018 محمد أحمد البدوي محامي اإلسكندرية

 30 07/07/2018 محمد محمدي ضيف موظف الشرقية

 31 07/07/2018 فتحي عبد هللا الشاعر  الشرقية

المرداشي مبارك الشبراوي مدرس الشرقية  07/07/2018 32 

 33 07/07/2018 عمار عاطف عبد الباري طالب الشرقية

 34 07/07/2018 عادل فتح هللا  الشرقية

عزيزرأفت   الشرقية  07/07/2018 35 

 36 07/07/2018 عطية السيد أحمد عطية صنايعي الشرقية

 37 08/07/2018 علي نبيل عجوة مدرس الشرقية

38   08/07/2018 محمد السيد بدر مدرس الشرقية  

39  08/07/2018 أنس راضي  المنوفية  



 
 

 
 

 
 

 # تاريخ االنتهاك االسم  المهنة المحافظة

 40 08/07/2018 هاني عمار  المنوفية

 41 08/07/2018 نبيل المقيم  المنوفية

البالط السيد محمود السيد موظف الشرقية  09/07/2018  42 

 43 09/07/2018 أحمد السيد محمد حسن القرام مدرس الشرقية

البركي الحميد محمود عبد الرحمن عبد طالب الشرقية  09/07/2018 44 

 45 09/07/2018 محمد إبراهيم رمضان مدرس الشرقية

ستاذ جامعيأ الشرقية  46 10/07/2018 جمال إمام 

 47 10/07/2018 محمد فتحي حبيب مدرس الشرقية

 48 10/07/2018 خالد حبيب  الشرقية

 49 10/07/2018 عصام الرشيدي تاجر الشرقية

 50 10/07/2018 بشرى فودة اداري الشرقية

 51 10/07/2018 جمعة عبد الفتاح عيسى موظف الشرقية

 52 10/07/2018 عادل سعد  الشرقية

 53 10/07/2018 ياسر إبراهيم  الشرقية

الشيخ كفر يناصر الكوم موظف   10/07/2018 54 

الشيخ كفر  55 11/07/2018 سعد أحمد البطاط مدرس 

الشيخ كفر  56 11/07/2018 عماد زغلول أبو هرج مدرس 

 57 11/07/2018 أيمن الديب  المنوفية

جعبورة جمال محامي المنوفية  11/07/2018 58 

الشيخ كفر  59 11/07/2018 ماهر السعيد عياد  

الشيخ كفر  60 11/07/2018 فراج السيد عياد  



 
 

 
 

 
 

 # تاريخ االنتهاك االسم  المهنة المحافظة

 61 11/07/2018 ياسر أحمد حسن الليثي مدرس الشرقية

ةالعمد محمد -محمد محمود علي حامد  محامي أسوان  11/07/2018 62 

طنطاوي محمد أحمد محمد  الشرقية  15/07/2018 63 

يصنايع الشرقية يخريب علي محمد محمود   15/07/2018 64 

هللا عبد رمضان شعبان محامي القليوبية  15/07/2018 65 

 66 15/07/2018 محمود خالد عنتر طالب البحيرة

 67 16/07/2018 محمد وديع إبراهيم محمد  الشرقية

 68 16/07/2018 عبد المنعم ندا  الشرقية

الضوبحي السيد  الشرقية  16/07/2018 69 

حمد الصوالحيأرشاد علي حسين  محامي الشرقية  16/07/2018  70 

 71 17/07/2018 أحمد عبد اللطيف  الشرقية

 72 17/07/2018 تامر محمد محمود على عسكر طبيب الشرقية

الرفشي وليد أحمد محمود آخرى اإلسكندرية  18/07/2018 73 

 74 19/07/2018 عبد الوهاب عسكر  الشرقية

 75 19/07/2018 محمد بكر  الشرقية

زهريأ شيخ الشرقية  76 19/07/2018 نصر 

 77 20/07/2018 محمد حسن طنطاوي علي فني الشرقية

 78 22/07/2018 عالء شافعي  الشرقية

 79 22/07/2018 جمال محمد إسماعيل دحروج مدرس الشرقية

 80 22/07/2018 ناجى أمين  الشرقية

الشيخ كفر فموظ  الدين مصطفى عبده بدر   22/07/2018 81 

 82 23/07/2018 محمد الحنون أحمد محمود محامي الشرقية



 
 

 
 

 
 

 # تاريخ االنتهاك االسم  المهنة المحافظة

 83 24/07/2018 محمد حسن عمير محاسب الشرقية

شريف الحميد عبد سامي مدرس الشرقية  24/07/2018 84 

 85 24/07/2018 ياسر الشبراوي محمد جمعة موظف الشرقية

الشبراوي محمد جمعة عبد العظيم سائق الشرقية  24/07/2018 86 

 87 24/07/2018 محمد ياسر الشبراوي محمد جمعة طالب الشرقية

 88 24/07/2018 أحمد فتحي محمود دياب مدرس الشرقية

 89 24/07/2018 سامي سعد الكرنيب  المنوفية

 90 24/07/2018 ياسر محمد نسيم مدرس الشرقية

العسيوي العزيز عبد محمد السيد  الشرقية  25/07/2018 91 

محمد زقزوق الحليم عبد محمد السيد سائق الشرقية  25/07/2018 92 

 93 26/07/2018 محمد إبراهيم شاهين  شمال سيناء

 94 26/07/2018 زوجة. محمد إبراهيم شاهين  شمال سيناء

 95 26/07/2018 محمود إبراهيم شاهين  شمال سيناء

محمود إبراهيم شاهين زوجة.  شمال سيناء  26/07/2018 96 

 97 26/07/2018 إبراهيم محمد إبراهيم شاهين  شمال سيناء

شبانة هللا أبو عبد طبيب كفر الشيخ  26/7/2018 98 

 99 27/07/2018 محمد عبد الحميد السماك تاجر البحيرة

 100 27/07/2018 محمد نوح حميد  البحيرة

 101 27/07/2018 محمد عبد الواحد مدرس الشرقية

يياسر الناد مدرس الشرقية  27/07/2018 102 

 103 28/07/2018 حلمي محمود الجوهري مدرس الشرقية



 
 

 
 

 
 

 # تاريخ االنتهاك االسم  المهنة المحافظة

بدوي يشوق  الشرقية  28/07/2018 104 

الليل أبو يبركات علي عل مدرس الشرقية  29/07/2018 105 

 106 29/07/2018 جمال السيد صديق قطب تاجر الشرقية

يكيميائ المنوفية  الستار علي تعيلب يسري عبد   30/07/2018 107 

 108 30/07/2018 حسن جمعة  الشرقية

 109 30/07/2018 أسامة حسن هالل  الشرقية

يمحمد الزهو  الشرقية  30/07/2018 110 

 111 30/07/2018 فكية أحمد سعد  الشرقية

 112 30/07/2018 إسماعيل عوض  الشرقية

إسماعيلأسامة   الجيزة  30/07/2018 113 

 

 :نماذج لحاالت قبض عليها تعسفيا

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 
 ياسر أحمد حسن الليثي

 

من الشرقية القبض ألقت قوات أ - مدرس –ا عام   45

 من مقر عمله، 11/7/2018ا بتاريخ عليه تعسفي  

 كبير بمدرسة الطوخي اإلعدادية بأبو

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 الصورة الحالةتفاصيل  االسم

 تامر محمد محمود على عسكر

طبيب عيون، تم اعتقاله من مقر عمله بمستشفى  
الرمد بالزقازيق، ويقيم بقرية العصايد بمدينة ديرب 

 .نجم
 

                         

 .همال الطبيحصائية اإلإ

ةالمهن التاريخ  ةالمحافظ االسم رباعي النوع   # 

5/7/2018 ةصحفي   1 الجيزة ميرفت الحسيني  أنثي 

7/7/2018 الهادي الدسوقي بالل أشرف عبد ذكر طالب   2 القاهرة 

19/7/2018  3 الفيوم أحمد إبراهيم بيومي ذكر  

23/7/2018  4 الشرقية محمد مسعد على ذكر  

25/7/2018  5 الشرقية أنس السيد إبراهيم موسى ذكر طالب 

28/7/2018 أبو المعاطي محمدالرحمن محمد  عبد ذكر طالب   6 الجيزة 

 .الطبي المتعمد لإلهمالاالت تتعرض نماذج لح

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

الرحمن محمد أبو المعاطي  عبد

 محمد

يعاني من  ،سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي18 

ى إلى تدهور حالته مرض الكبد وغثيان الدم ما أد  
وسط إهمال  ،بسجن الكيلو عشرة ونص ،الصحية

كانت قوات ، متعمد من إدارة السجن في عالجه
األمن قد ألقت القبض التعسفي عليه فجر يوم 

، من مدينة كرداسة بالجيزة، 2018مايو  8اإلثنين 

وظل قيد اإلخفاء القسري حتى تم التحقيق معه 
من ذات  يونيو 11بنيابة أمن الدولة العليا يوم 

 العام. 
 

 



 
 

 
 

 
 

 الصورة الحالةتفاصيل  االسم

 محمد مسعد على

ا، 24 لتهاب مزمن وتقيحات وتورم في اأصيب ب عام 

أصابع قدميه، ما أدى إلى عدم قدرته على الحركة وذلك 

بسبب سوء أوضاع  2016منذ اعتقاله في منتصف عام 

 حتجاز،اال

يوليو الجاري،  23عن الطعام منذ يوم اإلثنين  مضرب

في نقله  النطرون وادي احتجاجا  على تعنت إدارة سجن
إلى المستشفى إلجراء عملية جراحية عاجلة، التأخر فيها 

  .قد يؤدي إلى بتر قدمه

 

 .المرأة بانتهاكات حقوقحصائية إ

نتهاكاال ةالمهن  تاريخال  ةالمحافظ االسم رباعي   # 

ياالختفاء القسر  1 اإلسماعيلية مني سالمة عباس 03/07/2018  

ياالختفاء القسر  2 القاهرة منال عبد الحميد علي 03/07/2018  

يالقبض التعسف  3 القاهرة هالة حمودة أحمد أبو الفرج 04/07/2018 ربة بيت 

 -ي االختفاء القسر

ياإلهمال الطب  
 4 الجيزة ميرفت الحسيني  05/07/2018  صحفي

 5 القاهرة سحر محمد 29/07/2018  السجن ثالث سنوات

 

 :حقوق المرأةلنماذج النتهاكات 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

  ميرفت الحسيني 

، دون سند من 2018يوليو  5يوم  فجر ، اعتقلتصحفية

 بعد اقتحام منزلها وتحطيم وذلك القانون،
 تظهرن أ، قبل واقتيادها الى جهة مجهولة محتوياته،

وتم منع ، 8/7/2018بنيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 

ثار تعذيب آالمحامين من الحضور معها، وبدا عليها 
 ىسكربالمريضة  ، وهىشديد خالل فترة اختفائها قسريا

دارة قسم إ ورفضتكثر من مرة أغماء وتعرضت لإل
لتلقى لى المستشفى إ نقلهاالهرم المحتجزة به 

وعينها اليسرى  ،حالتها الصحية سوء   وتزداد العالج،

  .تكاد تكون مغلقة بسبب الضرب المتكرر عليها



 
 

 
 

 
 

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

هالة حمودة أحمد أبو 

 الفرج

من  4/7/2018بتاريخ اعتقلت  -اعام   57

سعيد عبد  ثناء سفرها وزوجها /أمطار القاهرة 
إلى المملكة العربية  ،العزيز محمود مخلوف

، وتم عرضها على ابنتهماالسعودية لزيارة 
 5 ياليوم التالنيابة أمن الدولة العليا، صباح 

ا بتهمة يوم   15 هابحبس والتي أمرت  يوليو،

نضمام لجماعة أسست على خالف القانون، اال
وترحيلها إلى سجن القناطر، بينما ال يزال 

 .يزوجها قيد اإلخفاء القسر

 

 

 األطفال: باالنتهاكات لحقوقحصائية إ

سرته يشكل أسنوات" و 10لقاء القبض على حدث "إن أال إهذا التقرير لم يغط منطقة سيناء رغم أن  

تقل في قسوتها عن الحكم  الصادر من محكمة عسكرية على طفلين بالسجن  اليمكن تجاهلها،  ساة الأم

  لكل منهما. اعام  15

 

 األطفال:نماذج لحاالت انتهاكات لحقوق 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 إبراهيم محمد إبراهيم شاهين

قامت قوات األمن بمحافظة العريش بالقبض التعسفي 
 10-إبراهيم محمد إبراهيم شاهين  / على الطفل

، من 2018يوليو  26، وذلك يوم الخميس -سنوات

محمود إبراهيم  ووالده ووالدته، وعمه/ منزله، هو
قوات األمن  شاهين، وزوجته، دون سند من القانون.

اصطحبت المقبوض عليهم إلى قسم ثان العريش، 
وحدهم دون من  اصغار   تاركين خلفهم أطفاال  

 .يرعاهم
 

 

 نوع االنتهاك المكان التاريخ اسم الضحية م.

1 
 إبراهيم عبد الرحمن يشكرعبد الرحمن 

في القضية رقم  اعام   15السجن  القاهرة 17/07/2018

 جنايات عسكرية  ،2016لسنة  185

 عبد المؤمن نصر قطب موسى علي 2
في القضية رقم  اعام   15السجن  القاهرة 17/07/2018

 جنايات عسكرية  ،2016لسنة  185

 يقبض تعسف شمال سيناء  26/07/2018 إبراهيم محمد إبراهيم شاهين 3



 
 

 
 

 
 

 :نسانالمدافعين عن حقوق اإلالمحامين و االنتهاكات بحق

نتهاكاال ةالمحافظ االسم  التاريخ    # 

 1 الشرقية محمد إبراهيم يوسف 03/07/2018 القبض التعسفي

يحسام عباس المغاور 07/07/2018 القبض التعسفي  2 اإلسكندرية 

 3 اإلسكندرية محمد أحمد البدوي 07/07/2018 القبض التعسفي

 4 المنوفية جمال جعبورة 11/07/2018 القبض التعسفي

ةمحمد العمد -محمد محمود علي حامد  11/07/2018 القبض التعسفي  5 أسوان 

ختفاء القسرياال الشيخ كفر محمد علي عطا هلل جاد 11/07/2018   6 

 7 القليوبية رمضان شعبان عبدهللا 15/07/2018 القبض التعسفي

 8 الشرقية رشاد علي حسين احمد الصوالحي 16/07/2018 القبض التعسفي

 9 قنا حسن محمود حسن سقاو 21/07/2018 انتهاكات داخل السجن

 10 الشرقية محمد الحنون أحمد محمود 23/07/2018 القبض التعسفي

الجمهورية  يإحالة أوراقه لمفت غ- طارق عبد الموجود إبراهيم الزمر 28/07/2018   11 الجيزة 

 

 :نسانالمدافعين عن حقوق اإلالنتهاكات بحق نماذج 

 11حتي بلغت هذا الشهر وحده  نسان،المحامين والمدافعين عن حقوق اإلتسارعت وتيرة االنتهاكات بحق 

  ي.منها بالقبض التعسف 8انتهاك، 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 محمد إبراهيم يوسف

 وم الثالثاءياعتقلت قوات األمن بمحافظة الشرقية، 
 33يوليو، محمد إبراهيم يوسف، محام،  3 الموافق
ا بمدينة فاقوس بالشرقية، له فجر  ، بعد مداهمة منزاعام  

 ، دون سند من القانون.ااعتقاال تعسفي  

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

حمد أرشاد علي حسين 

 الصوالحي

قوات األمن بالشرقية، فجر  هاعتقلت سنة، محاِم، 53

  2018يوليو 16 الموافق  ثنينيوم اال

 . من منزله بمدينة الحسينية، دون سند قانوني 

 

 

 

 توصيات: 

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

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

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

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

 الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري . 

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

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

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

 .بحقوق اإلنسان وحرياته

 

:ةماتخ  

تتكرر مع كل بيان لوزارة الداخلية ، تفوح منه رائحة الكذب المفضوح ،  ال زالت المأساة

واالنتهاكات السافرة لحقوق االنسان، بالقتل بدم بارد البرياء قاسوا االختفاء القسرى وما تاله 

يه، وال زالت المأساة تتكرر من تعذيب وقهر حتى قضوا نحبهم على يد زبانية النظام وجالد

المدافعين عن هؤالء األبرياء، وال زالت المأساة تتكرر كلما زفرت مع اعتقال وإخفاء 

، ورغم التقارير الحقوقية بحق المعارضين ات ومؤبد اتعداممن إحكام اقسى اال"المحاكم " ب

المتتابعة للمنظمات الدولية , التي تحوى انتهاكات مريعة لحقوق االنسان بمصر ، اال ان 

ال زال أيضا يلوذ بصمت القبور.  المجتمع الدولى  

    

 نسان مة نجدة لحقوق اإلظمن

 2018يوليو/ تموز 


