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 :نسانمنظمة نجدة لحقوق اإل

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

 وفق آليات وقواعد عمل المنظمات الدولية. ،عنها

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

 وفق المعايير والعهود والمواثيق الدولية. ،من واالستقرارمجتمع الكرامة واأل

 

 



 

 

 

 

 

 

 :مقدمة

لمناهضة العنف ضد المرأة "  العالميبينما يدعو العالم في الخامس والعشرين من كل عام " اليوم 

ً لتسلك السلطات المصرية في ذات الشهر مسلكاً مخا المرأة،للقضاء على كافة أشكال العنف ضد  فقد  ،فا

قانون والدستور والمعاهدات واألكثر خرقاً لل كماً،كانت االنتهاكات بحق المرأة خالل هذا الشهر هي األكثر 

 واألكثر فضحاً لممارسات أجهزة السلطة "األمنية والقضائية".   الدولية،والمواثيق 

منهن تعرضن لالختفاء  10انتهاكاً  34فقد بلغ عدد االنتهاكات لحقوق المرأة المصرية خالل هذا الشهر 

 "،حداهن بحكم نهائي بات " واجب النفاذإ ،اعامً  15سيدات حكم عليهن بالسجن المشدد  3و القسري،

بينما أدرجت أسماء وإحداهن قبض عليها تعسفياً " رهينة" إلجبار زوجها الهارب على تسليم نفسه، 

 على قوائم اإلرهاب ومصادرة األموال. أخريات 20

يضاً أ ذا الشهر أنها انتهاكات مركبة وهيبحق المصريات خالل ه القسري االختفاءوالالفت في انتهاكات 

_ كانتهاك لحق  القسريكاشفة عن خطورة إجرامية كامنة في نفوس مرتكبيها، فإذا كان االختفاء 

 أبشع:ن الجريمة تكون فإيشكل جريمة من جرائم السلطة " النظام"  –نسان اإل

 .االختفاء القسري بحق المرأة عندما يكون -

الحقوقيات المدافعات عن حقوق  غالب من تعرضن لهذا االنتهاك من الناشطات عندما يكون -

 نسان والمحاميات.اإل

 عاماً. 60من تعرضن لالختفاء القسري ممن تخطت أعمارهن ال عندما يكون -

 عاما من عمرها. 60هدى عبد المنعم عبد العزيز تجاوزت ال-       

ً  68بدرية محمد عليوة  -        . عاما

ا يومً  21لمدة تزيد عن ال -اختفاء قسري من الدولة العليا الطرف عن جريمة عندما تغض نيابة أ -

ً  –بحق عدد من الحقوقيات  يوماً على ذمة  15تقرر حبس الضحايا بل  ،ثابتة أمامها ثبوتاً يقينيا

ولتكشف  خرى بحق هؤالء الضحايا.انتهاكات أ الوطنينتهاكات األمن لى التضيف إ، التحقيقات

اهدات الدولية المتعلقة بحقوق ، والمواثيق والمعنيابة المخالفة للدستور والقانونممارسات ال

 نسان.اإل

نسان المرأة هي األبرز خالل هذا الشهر، إال أن منظمة نجدة لحقوق اإلوإذا كانت االنتهاكات بحق 

 ً  41" و ا "القبض التعسفينتهاكً ا 179 و ،ا بالقتل خارج نطاق القانونانتهاكً  33 قد رصدت أيضا

ا بحق المحامين والمدافعين عن حقوق اإلنسان. وانتهاكات انتهاكً  22، وا " اختفاء قسري"انتهاكً 

 خرى جسيمة على ما سيرد بهذا التقرير.أ

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 محتويات التقرير:  

 م.2018 ثانيتشرين ال /نوفمبر واالنتهاكات عن شهرالحصاد الرقمي للجرائم 

 .القانونالقتل خارج نطاق  حصائيةإ

 .نماذج لحاالت قتل خارج نطاق القانون

  الصادرة خالل الشهر.حكام هم األأبإحصائية 

 .حصائية بحاالت االختفاء القسريإ

 .نماذج لحاالت اختفاء قسري

 .حصائية بحاالت القبض التعسفيإ

 .ابض عليها تعسفي  لحاالت ق  نماذج 

 .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 

 .اإلنسانإحصائية االنتهاكات بحق المدافعين عن حقوق 

 .نماذج النتهاكات بحق المدافعين عن حقوق اإلنسان

 .خاتمة

 التوصيات.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 م.2018 الثاني/ تشرين  نوفمبرفي  ،نسانالحصاد الرقمي النتهاكات حقوق اإل

 

 االنتهاك عدد الحاالت

 تصفية جسدية    30

 قتل بالتعذيب - القتل خارج نطاق القانون

 همال الطبيقتل باإل 3

 - إحالة للمفتي

 9 حكم أول درجة

 9 نهائيحكم 
 

 عدامحكام اإلأ

 خفاء القسرياإل 41

 القبض التعسفي 179

 اإلهمال الطبي      5

 العنف ضد المرأة    34

 طفالانتهاكات حقوق األ     6

22   
انتهاكات ضد المدافعين عن حقوق 

 اإلنسان

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  القتل خارج نطاق القانون:

 30، منها ا بالقتل خارج نطاق القانونانتهاك   33 نسان خالل هذا الشهرمنظمة نجدة لحقوق اإلوثقت 

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

 .آخرون بالسجون ومقار االحتجاز 3تل باإلهمال الطبي المتعمد ، فيما ق  منهم

 لم يشملهم التقرير. - وفق بيانات وزارة الداخلية –بالقتل خارج نطاق القانون بسيناء  اانتهاك   22فضال عن 

 نماذج لحاالت قتل خارج نطاق القانون

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 عيد شردي

 5 ظلت كبدية غيبوبة بعد المنصورة بسجن لفظ أنفاسه األخيرة

 .عالجه في السجن إدارة وتعنت أيام

 إدارة ومنعت الكبد مرض من يعاني كان فإنه سرتهأ وبحسب

 أدى مما أسرته نفقة على للعالج نقله أو له دويةاأل دخول السجن

 المعتقل داخل ووفاته الصحية حالته لتأخر
 

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 سيد أحمد جنيدي

 طرة سجن مستشفى داخل توفي عاًما، 61 العمر من تجاوز

إدارة  ورفض الفيوم بسجن السرطان بمرض إصابته عقب

ال بعد تدهور حالته بشكل كامل. ما أدى السجن نقله للعالج إ

 لوفاته.

 

 نوع االنتهاك المكان السن التاريخ اسم الضحية م.

 الجسدية بالتصفية القتل "الظهير الصحراوى" أسيوط  1/11/2018 مجهول  1-8

9-

 مجهول  27

4/11/2018 
 الجسدية بالتصفية القتل "الظهير الصحراوى" أسيوط 

 القتل باإلهمال الطبي سجن المنصورة  8/11/2018 عيد شردي 28

29-

31 

أحمد السيد نعمة هللا 

 آخرين 2و موسى حسن

16/11/2016 
 

 القتل بالتصفية الجسدية الشرقية -بلبيس 

 باإلهمال الطبي القتل سجن طرة 61 18/11/2018 سيد أحمد جنيدي 32

 القتل باإلهمال الطبي طنطا العمومي نسج 62 25/11/2018 محمد أبو جبل  سامي 33



 

 

 

 

 

 

 

 :م2018 نوفمبر / تشرين الثانيشهر  خالل عدامحكام اإلأ

متهمين والمؤبد  8جنايات اإلسماعيلية العسكرية الحكم بإعدام  أصدرت  محكمة 7/11/2018بتاريخ 

كما صدر الحكم في قضية خلية طنطا آخرين ، في القضية المعروفة اعالمياً بتنظيم والية سيناء،  32ل

متهمين بقضية مقتل النائب العام ،  9، فيما أيدت محكمة النقض الحكم باإلعدام بحق بإعدام متهم 

حكماً نصفها نهائي بات " واجب  18كلم اإلعدام خالل شهر نوفمبر / تشرين الثانى ليكون إجمالي أح

 النفاذ"

 

"  القضية التاريخ االسم م

 إعالميا"

 القرار/الحكم

أول درجة"إعدام " خلية طنطا 17/11/2018 إبراهيم محمد إبراهيم 1  

 إعدام " نهائي" مقتل النائب العام 25/11/2018 وهدان أحمد طه محمد أحمد 2

 إعدام " نهائي" مقتل النائب العام 25/11/2018 يوسف على أحمد القاسم أبو 3

 إعدام " نهائي" مقتل النائب العام 25/11/2018 المجيد عبد السيد بكر أبو 4

 إعدام " نهائي" مقتل النائب العام 25/11/2018 حجازي محمود أحمد جمال أحمد 5

 إعدام " نهائي" مقتل النائب العام 25/11/2018 على الرحمن عبد األحمدي محمود 6

 إعدام " نهائي" مقتل النائب العام 25/11/2018 محمد سليمان الرحمن عبد 7

 إعدام " نهائي" مقتل النائب العام 25/11/2018 الدجوى هيثم محمد أحمد 8

 إعدام " نهائي" مقتل النائب العام 25/11/2018 الرحمن عبد سيد محروس أحمد 9

 إعدام " نهائي" مقتل النائب العام 25/11/2018 مكاوي أحمد محمد إسالم 10

 

 

يحصائية بحاالت االختفاء القسرإ  

من ضحايا  221ظهور  2018 ثانيالتشرين  /نوفمبررصدت منظمة نجدة لحقوق اإلنسان خالل شهر 

 220، وقررت حبس عن واحدة منهم األخيرة أفرجت، القسري بنيابة أمن الدولة العليااالختفاء 

 على النحو التالي: ،سيدات 10باالختفاء القسري بينهم  انتهاك ا 41عدد ، كما رصدت ااحتياطي  

 # المحافظة االسم  التاريخ المهنة السن مكان االنتهاك

الدين علي محمد أيمن عمرو 01/11/2018 موظف  الشارع  1 الغربية 

ياشط حقوقن  المنزل ابراهيم سامةأ 01/11/2018   2 القاهرة 

ياشط حقوقن  المنزل شحات إسماعيل 01/11/2018   3 القاهرة 

ياشط حقوقن  المنزل الهضيبي محمد 01/11/2018   4 القاهرة 

يناشط حقوق  المنزل الهضيبي أحمد 01/11/2018   5 القاهرة 

السلكاوي طارق 01/11/2018 محامي  المنزل  6 القاهرة 



 

 

 

 

 

 

ياشط حقوقن  المنزل النجا ابو شادي 01/11/2018   7 القاهرة 

عطا إبراهيم 01/11/2018 مدرس  المنزل  8 القاهرة 

هريرة ابو محمد 01/11/2018 محامي  المنزل  9 القاهرة 

ياشط حقوقن  المنزل كمال محمد عودة بهاء 01/11/2018   10 القاهرة 

موسى مبروك أسامة 01/11/2018 طالب  المنزل  11 الدقهلية 

مدبولي أحمد مروة 01/11/2018 ناشطة حقوقية  المنزل  12 القاهرة 

إسماعيل علياء 01/11/2018 ناشطة حقوقية  المنزل  13 القاهرة 

الشافعي راوية 01/11/2018 ناشطة حقوقية  المنزل  14 القاهرة 

حتحوت سحر 01/11/2018 ناشطة حقوقية  المنزل  15 القاهرة 

حقوقيةناشطة   المنزل الكريم عبد سلوى 01/11/2018   16 القاهرة 

العزيز عبد المنعم عبد هدى 01/11/2018 محامية 60 المنزل  17 القاهرة 

الشاطر خيرت عائشة 01/11/2018 ناشطة حقوقية  المنزل  18 القاهرة 

 19 القاهرة  ناصف سمية 01/11/2018 ناشطة حقوقية 33 المنزل

السيار علي محمد علي 02/11/2018 مهندس  مطار برج العرب الشيخ كفر   20 

مرعي إبراهيم أسامة 2/11/2018 طالب 22   21 الغربية 

غراب جودة خالد 08/11/2018     22 الشرقية 

 23 القاهرة صهيب عصام عزام 08/11/2018  26 المنزل

زيد أبو محمد زيد أبو البديوي 09/11/2018     24 الشرقية 

شرطةقسم  حمد عفيفي فؤاد محمود 14/11/2018     25 المنوفية 

عزوز محمد منصور 16/11/2018 مساعد صيدلي 42   26 الشرقية 

خطاب السيد حمدي عالء 17/11/2018 مدرس 54 سيارته  27 البحيرة 

الديب فرج المجيد عبد منصور 17/11/2018 موظف  الشارع  28 البحيرة 

حسن السيد عنتر 19/11/2018 مدرس  مقر عمله  29 الشرقية 

شاكر نبيل سعيد 21/11/2018 طالب    30 الشرقية 

 31 المنوفية بدرية محمد عليوة 23/11/2018  68 الشارع

علي عبدهللا حنان 23/11/2018   الشارع  32 القاهرة 

الدين شرف إبراهيم محمد محمد 24/11/2018     33 الشرقية 

الغبور الغني عبد السيد 25/11/2018 مدرس 48 مقر عمله  34 كفر الشيخ 

المكاوي عبد السالم الحسيني أحمد 25/11/2018 مدرس    35 الشرقية 

 36 البحيرة عالء الفيومي 28/11/2018 مدرس  مقر عمله

الحديدي ابراهيم 30/11/2018   المنزل  37 دمياط 

العطوي سالمه 30/11/2018   المنزل  38 دمياط 

عاصي خضر حذيفه 30/11/2018   المنزل  39 دمياط 

العطوي عصام 30/11/2018   المنزل  40 دمياط 

مسعود هللا عبد 30/11/2018   المنزل  41 دمياط 



 

 

 

 

 

 

 

قسريالخفاء اإلنماذج لحاالت    

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 

 عالء حمدي السيد خطاب

 

 - أوالد ٥ ولديه ومتزوج - محافظة البحيرةب ومقيم اعام  54

 فراجاإل وتم 22/9/2013 في اعتقاله سبق ،امدرس   ويعمل

 قضية في البراءة على حصوله بعد ٢٠١٨ فبراير في عنه

 . العسكرية البحيرة محافظة حرق

 مدينةب ٢٠١٨ نوفمبر ١٧ يوم عليه التعسفي القبض تم

  .الخاصة لسيارته قيادته أثناء سكندريةاإل

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 السيار علي محمد علي

 القبض العرب برج بمطار مناأل قوت لقتأ 2/11/2018بتاريخ 

 بناءأ من وهو -السيار علي محمد علي /المهندس على التعسفي

 غير لجهةادته واقت السعودية من عودته ثناءأ -الشيخ بكفر بلطيم

 .معلومة

 
 

 :التعسفيحصائية بحاالت القبض 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

 .انتهاك ا 179 هذا الشهرخالل  د بلغ عدد انتهاكات القبض التعسفيوق

 امواطن   62سفرت عن القبض على الداخلية القيام بحملة مداهمات أ أعلنت وزارة 16/11/2018بتاريخ -

  لجيزة بتهمة االشتباه السياسي.من منطقة كرداسة با

بينهم  – بال سند من القانون - فيقبض تعس   اانتهاك   117 عددنسان منظمة نجدة لحقوق اإلكما رصدت  -

 :كما هو وارد باإلحصائية التالية، ةسيد



 

 

 

 

 

 

االنتهاكمكان  مهنةال   # المحافظه االسم   التاريخ 

عشري إبراهيم 01/11/2018  المنزل  1 البحيرة 

مام وخطيبإ الشارع الواحد عبد جمعة 02/11/2018   2 البحيرة 

شرباش حسن عالء 05/11/2018 مدرس الشارع  3 البحيرة 

 4 البحيرة  إسماعيل إبراهيم شرباش 05/11/2018 مدرس مقر عمله

الدهالن محمد على 05/11/2018 تاجر   5 البحيرة 

الماحي ممدوح 05/11/2018 مدير مدرسة الشارع  6 البحيرة  

خفاجة العظيم عبد 05/11/2018    7 بورسعيد 

الشهاوى محمود 05/11/2018    8 بورسعيد 

النجدي سعد 05/11/2018    9 بورسعيد 

هاشم مصطفى 07/11/2018 طالب المنزل  10 الشرقية 

محفوظ علي أشرف 08/11/2018    11 البحيرة 

الشيخ حافظ حلمي 08/11/2018 طبيب   12 البحيرة 

الشيخ الفتاح عبد رضا 08/11/2018 صيدلي   13 البحيرة 

حسين حافظ رأفت 08/11/2018 موظف   14 البحيرة 

النجار السيد عالء 08/11/2018    15 البحيرة  

الحريف راتب 08/11/2018    16 البحيرة 

راضي محمود هللا عبد 08/11/2018 مهندس   17 البحيرة 

فطيم خليل 08/11/2018 مهندس   18 البحيرة 

البنداري أيمن 08/11/2018    19 البحيرة 

دراز صديق 08/11/2018 مهندس   20 البحيرة 

عمران أيمن 08/11/2018    21 البحيرة 

هارون محمد أسامة 08/11/2018    22 البحيرة 

قاسم أحمد إبراهيم أحمد  08/11/2018    23 البحيرة 

عصر حازم 08/11/2018 موظف مقر عمله  24 البحيرة 

الوهاب عبد بهاء باسم 08/11/2018    25 البحيرة 

حميد السيد المنعم عبد 09/11/2018    26 البحيرة 

رمضان عاطف محمد 09/11/2018  المنزل  27 الشرقية 

حمود فارس 11/11/2018 موظف   28 البحيرة 

البكاتوشي محروس كمال 11/11/2018 مدرس   29 البحيرة 

حجاج علي 11/11/2018 محامي   30 البحيرة 

عجور رجب طارق 11/11/2018 مدير مدرسة   31 البحيرة 

عرفة شوقي محمد 11/11/2018 مدرس   32 البحيرة 

زيد مبروك 11/11/2018 مدرس   33 البحيرة 

القوني عرفة أحمد محمد 11/11/2018    34 البحيرة 



 

 

 

 

 

 

الصباغ براهيمإ مجدي 11/11/2018    35 البحيرة 

يونس حمدأ محمد سامي 11/11/2018    36 البحيرة 

قاسم محمد عماد 11/11/2018    37 البحيرة 

باز رشدي 11/11/2018    38 البحيرة 

عسكر الباعث عبد 11/11/2018 طبيب   39 البحيرة 

سرحان أحمد 11/11/2018    40 البحيرة 

متولي رمضان زينب 11/11/2018  المنزل  41 الشرقية 

موندي - محمود أيمن 12/11/2018  المنزل  42 اإلسكندرية 

مرعي رضوان 12/11/2018 موظف المنزل  43 الشرقية 

توفيق ثروت 12/11/2018 مدرس المنزل  44 الشرقية 

نآمحفظ قر المنزل نسأ المنصف عبد 12/11/2018   45 الشرقية 

متولي على حسن 12/11/2018 مدرس المنزل  46 الشرقية 

عوضين السيد 12/11/2018 مدرس المنزل  47 الشرقية  

ربه عبد على 12/11/2018 مدرس   48 البحيرة 

الشويخ أسامة 12/11/2018 مدرس   49 البحيرة 

الفيل شريف 12/11/2018 مدرس   50 البحيرة 

خطاب أشرف 12/11/2018 مدرس   51 البحيرة 

الواحد عبد علي 12/11/2018 مدرس   52 البحيرة 

طيلون عبادة 12/11/2018  المنزل  53 البحيرة 

سعد عوض 12/11/2018  المنزل  54 البحيرة 

جمعة محمود 12/11/2018  المنزل  55 البحيرة 

عويضة أحمد 12/11/2018  المنزل  56 البحيرة 

عشرة هاني 12/11/2018  المنزل  57 البحيرة 

زيتون إسالم 12/11/2018  المنزل  58 البحيرة 

خميس خالد 12/11/2018  المنزل  59 البحيرة 

البنا رمزي 12/11/2018  المنزل  60 البحيرة  

زيتون خالد 12/11/2018  المنزل  61 البحيرة 

الدمياطي أحمد 12/11/2018  المنزل  62 البحيرة 

احمد سيد محمد عصام 12/11/2018  المنزل  63 الشرقية 

منصور محمد 12/11/2018  المنزل  64 الشرقية 

الجد مصطفى 12/11/2018  المنزل  65 الشرقية 

الدين نور حمدأ 12/11/2018  المنزل  66 الشرقية 

الجداوي الحميد عبد 13/11/2018  المنزل  67 البحيرة 

الرؤوف عبد أحمد 13/11/2018  المنزل  68 البحيرة 

الكباريتي حامد 13/11/2018  المنزل  69 البحيرة 



 

 

 

 

 

 

الكرماني حمدي 13/11/2018  المنزل  70 البحيرة 

الراوي مسعد 13/11/2018  المنزل  71 البحيرة 

المنعم عبد الفتاح عبد 13/11/2018  المنزل  72 البحيرة 

بدر خالد سعد 13/11/2018  المنزل  73 البحيرة 

شبايك سعيد محمد محمد 14/11/2018 محامي مواصالت عامة  74 الشرقية  

أنس محمد إبراهيم 14/11/2018 مدرس   75 الشرقية 

عطية أحمد العزيز عبد 14/11/2018    76 الشرقية  

غريب الرحمن عبد 14/11/2018 طبيب   77 الشرقية 

الجليل عبد غريب 14/11/2018    78 الشرقية 

العال أبو علي إبراهيم سليمان 14/11/2018 مدرس المنزل  79 الشرقية 

دريسإ حسام 14/11/2018 محامي المنزل  80 المنوفية 

السماك فوزي محمد 15/11/2018 طالب المنزل  81 البحيرة 

القصبي كمال معاذ 16/11/2018  المنزل  82 البحيرة 

الشاعر الحميد عبد حسام 16/11/2018  المنزل  83 البحيرة 

نصر خميس 18/11/2018  المنزل  84 المنوفية 

دريسإ وائل 18/11/2018  المنزل  85 المنوفية 

فودة مدحت 18/11/2018 محامي المنزل  86 البحيرة 

سلمان فارس 18/11/2018  المنزل  87 البحيرة 

سلمان جابر 18/11/2018  المنزل  88 البحيرة 

سالم خالد 18/11/2018  المنزل  89 البحيرة 

عامر النبي حسب 18/11/2018  المنزل  90 البحيرة 

الدوانسي سامي 19/11/2018  المنزل الشيخ كفر    91 

الدين علي الحليم عبد 19/11/2018  المنزل الشيخ كفر     92 

جبريل عريف 20/11/2018 صاحب محل مقر عمله  93 البحيرة 

طلبة سامي 20/11/2018  مقر عمله  94 البحيرة 

الغيط بوأ محمود 20/11/2018  مقر عمله  95 البحيرة 

الحوفي سعيد مصطفي 20/11/2018 محامي مقر عمله  96 البحيرة 

علي هللا عبد عامر 22/11/2018 مدرس المنزل  97 الشرقية 

فاضل محمود محمد 22/11/2018 مدرس المنزل  98 الشرقية 

زيد أبو حسن علي فتحي 22/11/2018 تاجر المنزل  99 الشرقية 

يصنايع المنزل المنعم عبد الديداموني 22/11/2018   100 الشرقية 

حجازي محمد يحيي 22/11/2018 بالمعاش المنزل  101 البحيرة 

عاصي إبراهيم أشرف 22/11/2018  المنزل  102 البحيرة 

حجاج محمد 22/11/2018 محامي المنزل  103 البحيرة  

بدوي محمد فيصل 23/11/2018    104 البحيرة  



 

 

 

 

 

 

محمد بيومي محمد 23/11/2018    105 البحيرة 

سعد كامل 26/11/2018    106 البحيرة 

الستري السالم عبد 26/11/2018    107 البحيرة 

شامة أبو رضا 26/11/2018    108 البحيرة 

الرفاعي المنعم عبد 26/11/2018    109 البحيرة 

البياني الحليم عبد محمد 27/11/2018 مهندس   110 البحيرة 

خطاب سعد عراقي 27/11/2018    111 البحيرة 

حميد حمدي بسام 28/11/2018    112 البحيرة 

حسن الشبراوي محمد 28/11/2018 مدرس المنزل  113 الشرقية 

الجواد عبد السيد إبراهيم 28/11/2018  المنزل  114 الشرقية 

الشبرواي محمد الرحمن عبد 28/11/2018 طالب المنزل  115 الشرقية 

سابق فتحي رمضان 29/11/2018 مدرس مقر عمله  116 البحيرة 

جامع السيد 29/11/2018    117 البحيرة 

 :افيً بض عليها تعس  نماذج لحاالت ق  

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

هاشم مصطفى   

 التعسفي بالقبض الشرقية بمحافظة األمن قوات قامت

 - الثانوي الثالث بالصف طالب - هاشم مصطفى /على

 ،2018 نوفمبر 7 يوم فجر ،عقب مداهمة منزله وذلك

 يتم التي الثالثة المرة هذه وتعد .القانون من سند دون

 من أقل منذ آخرها كان فيها، عليه التعسفي القبض

 .شهر
  

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 

 

 

 

حجازي محمد يحيي  

ألقت قوات االمن بالبحيرة  -بالمعاش  – اعام   60تجاوز ال

من  22/11/2018القبض عليه وآخرين، فجر يوم 

، ر له محضر انضمام إلى جماعة محظورةرّ ، وح  منازلهم

 15مرت بحبسه التي أعرضه على نيابة كفر الدوار وتم 

 على ذمة التحقيقات. ايوم  

       

 



 

 

 

 

 

 

 

 .همال الطبيحصائية اإلإ

ن أجراس الخطر بأ ر االحتجاز، وندقّ تتزايد حاالت الوفاة بسبب اإلهمال الطبي المتعمد بالسجون ومقا

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

خيلتارا مقر االحتجاز   الحالة المرضية ةالمحافظ  االسم    # 

 مقر داخل الكبد بسرطان إصابته

 طرة. بسجن احتجازه

 عباس محمود الحميد عبد 20/11/2018 سجن طرة

 مطر

 1 الشرقية

تورم شديد مكان عملية رباط 

رفض إدارة السجن صليبي وت

 استكماله للعالج

 علي رجب مصطفي 7/11/2018 سجن المنيا

 محمد

 2 سيوطأ

 تعاطيه ورغم بالكبد، مريض

 إال المعتقل، داخل الفيروس لدواء

 خالل اسوء   ازدادت حالته أن

 وال ،ادم   ويتقيأ الماضي، األسبوع

 .الكالم يستطيع

 سجن وادي

 النطرون

 3  شلبي عيد علي محمد 8/11/2018

 إلصابات تعرض للتعذيب نتيجة

 والعمود الحوض في بكسور

 عالج دون ينزف وظل الفقري،

 .، ونتج عن ذلكطويلة لفترة

 المشي أو الوقوف عدم قدرته على

 بواسطة نقله ويتم قدميه، على

 يده ببتر دومهد   متحرك، سرير

 نتيجة فيها عملية بعمل قام التي

 .له يتعرض الذي الطبي اإلهمال

 4 الغربية جالل متولي حمدأ صالح 28/11/2018 سجن العقرب

رغم قرار المحكمة في 

بتمكينه من عمل  8/11/2017

منظار على الركبة ليتمكن من 

وف على قدميه والمشي مرة الوق

، مر عام ولم ينفذ قرار أخرى

 المحكمة.

 5 سكندريةاإل جهاد الحداد  سجن العقرب 

 تركيب وتم المرارة استئصال 

 للتغيير تحتاج له بالستيكية دعامة

 6 سيوطأ محمود محمد عبد الاله 29/11/2018 سجن المنيا



 

 

 

 

 

 

 منذ نفسه سلم لكنه أشهر، 3 كل

 بالمؤبد، عليه الحكم بعد عام،

 إدارة رفضت العام هذا وخالل

 أو األورام، لمعهد تحويله السجن

 وقامت السجن، مستشفى في بقائه

 هذا يشكله ما رغم للحبس، بإعادته

 .حياته على خطورة من

 

 .الطبي المتعمد لإلهمالاالت تتعرض نماذج لح

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 عباس محمود الحميد عبد

 مطر

 إصابته بعد المتعمد، الطبي لإلهمال يتعرض -اعام   67-

 وترفض طرة، بسجن احتجازه مقر داخل الكبد بسرطان

 عالج لجرعات احتياجه رغم عالجه السجن إدارة

 .كيماوي

 

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 

 

 

 

محمد علي رجب مصطفي  

 

 يوم طره ليمان بمستشفى صليبي رباط عملية له أجريت

 يوم المنيا، لسجن ترحيله وتم 31/10/2018

 العالج واستكمال العملية غرز فك بدون 7/11/2018

 وغير العملية مكان شديد تورم من يعاني .. الطبيعي

 قدميه. على الوقوف علي قادر

 

المرأة بانتهاكات حقوقحصائية إ  

 على- سيدة 20بينهم  – امتهم   161 طعن رفض نوفمبر، 26 اإلثنين يوم النقض، محكمة قررت

 حكم وأيدت عليا، دولة أمن حصر جنايات 2014 لسنة 653 رقم في االرهاب قوائم على إدراجهم حكم

 .الجنايات محكمة



 

 

 

 

 

 

منها  10( اانتهاك   34) 2018 نوفمبر / تشرين الثانيخالل شهر  المرأةتضاعفت انتهاكات حقوق 

 وواحدة قبض عليها تعسفيا . ا،عام   15حكم عليهن بالسجن المشدد أخريات  3باالختفاء القسري و

 .ى قوائم اإلرهاب ومصادرة األموالخريات وضعن علوعشرون أ

نتهاكاال ةالمحافظ االسم رباعي التاريخ مكان االنتهاك   # 

 1 القاهرة مروة أحمد مدبولي 1/11/2018 المنزل االختفاء القسري

إسماعيل علياء 1/11/2018 المنزل االختفاء القسري  2 القاهرة 

تفاء القسرياالخ الشافعي راوية 1/11/2018 المنزل   3 القاهرة 

حتحوت صالح الدين سحر 1/11/2018 المنزل االختفاء القسري  4 القاهرة 

الكريم عبد سلوى 1/11/2018 المنزل االختفاء القسري  5 القاهرة 

العزيز عبد المنعم عبد هدى 1/11/2018 المنزل االختفاء القسري  6 القاهرة 

ء القسرياالختفا الشاطر خيرت عائشة 1/11/2018 المنزل   7 القاهرة 

ناصفمحمد  سمية 1/11/2018 المنزل االختفاء القسري  8 القاهرة 

سنة مشدد 15السجن  سماعيلإ عبده الفتاح عبد أمل 8/11/2018 المحكمة   9 دمياط 

سنة مشدد 15السجن  محمد رأفت أروى 8/11/2018 المحكمة   10 القاهرة 

التعسفيالقبض  متولي رمضان زينب 11/11/2018 المنزل   11 الشرقية  

عليوه محمد بدرية 23/11/2018 الشارع االختفاء القسري  12 المنوفية 

علي عبدهللا حنان 23/11/2018 الشارع االختفاء القسري  13 القاهرة 

"ينهائسنة" 15السجن  41 الجيزة بسمة رفعت عبد المنعم 25/11/2018 المحكمة   

 

 :حقوق المرأةلنماذج النتهاكات 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 عبده الفتاح عبد أمل

 سماعيلإ

تعرضت لالختفاء  –تقيم بدمياط  – اعام   55

القسري منذ القبض عليها من منزلها يوم 

، حكم عليها بالسجن 7/6/2018حتى  3/5/2018

 .8/11/2018سنة بتاريخ  15د المشدّ 

جسديا  قبل "سهيل "أعلنت الداخلية تصفية نجلها 

 ،سنوات 3منذ  معتقال "حنظلة"نجلها مازال عام، و

منذ  االختفاء القسريقيد ف "مصعب"الثالث  ماأ

2/5/2018 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

  

 

عليوه محمد بدرية  

 

خرى تم القبض عليها وأ –تقيم بمحافظة المنوفية  –سنة  68

والق بمنطقة ب 23/11/2018عقب صالة الجمعة بتاريخ 

اآلن رهن ، ومازالت حتى الدكرور دون سند من القانون

 .االختفاء القسري

 

 

 

  األطفال: باالنتهاكات لحقوقحصائية إ

ا، والمشدد  18قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبد لـ 8/11/2018بتاريخ   ا لـ 15متهم  آخرين في القضية  41عام 

  وهم:  "متهمين "حدث 6سنوات لـ 5المعروفة إعالميا بـ"داعش الصعيد"، كما قضت المحكمة بالسجن 

نتهاكاال ةالمحافظ االسم  التاريخ النوع   # 

سنوات 5السجن  سليمان الرحمن عبد محمد 08/11/2018 ذكر   1 الجيزة 

سنوات 5السجن  محمد طحاوي أحمد 08/11/2018 ذكر   2 الجيزة 

سنوات 5السجن  السالم عبد الخالق عبد محمد 08/11/2018 ذكر   3 الجيزة 

سنوات 5السجن  مصطفي محمدالرحمن  عبد 08/11/2018 ذكر   4 الجيزة 

سنوات 5السجن  الباسط عبد ربيع طه 08/11/2018 ذكر   5 الجيزة 

سنوات 5السجن  الخالق خالد أحمد عبد 08/11/2018 ذكر   6 الجيزة 

 

 :نسانالمدافعين عن حقوق اإلالمحامين و االنتهاكات بحق

نتهاكاال ةالمحافظ االسم  التاريخ    # 

ختفاء القسرياال  1 القاهرة إسماعيل شحات 01/11/2018 

ختفاء القسرياال يطارق السلكاو 01/11/2018   2 القاهرة 

ختفاء القسرياال بو النجاأ يشاد 01/11/2018   3 القاهرة 

ختفاء القسرياال  4 القاهرة هدى عبد المنعم عبد العزيز 01/11/2018 

ختفاء القسرياال  5 القاهرة إبراهيم عطا 01/11/2018 

ختفاء القسرياال بو هريرةأمحمد  01/11/2018   6 القاهرة 

ختفاء القسرياال عودةكمال محمد بهاء  01/11/2018   7 القاهرة 



 

 

 

 

 

 

نتهاكاال ةالمحافظ االسم  التاريخ    # 

ختفاء القسرياال إبراهيمسامة أ 01/11/2018   8 القاهرة 

ختفاء القسرياال  9 القاهرة مروة أحمد مدبولي 01/11/2018 

ختفاء القسرياال إسماعيل علياء 01/11/2018   10 القاهرة 

ختفاء القسرياال الشافعي راوية 01/11/2018   11 القاهرة 

ختفاء القسرياال حتحوت سحر 01/11/2018   12 القاهرة 

ختفاء القسرياال الكريم عبد سلوى 01/11/2018   13 القاهرة 

ختفاء القسرياال  14 القاهرة  سمية ناصف 01/11/2018 

ختفاء القسرياال الشاطر خيرت عائشة 01/11/2018   15 القاهرة 

 16 البحيرة على حجاج 11/11/2018 القبض التعسفي

 17 الشرقية سعيد شبابيك  14/11/2018 القبض التعسفي

دريسإحسام  14/11/2018 القبض التعسفي  18 المنوفية 

هللا موسى حسنأحمد السيد نعمة  16/11/2018 القتل بالتصفية الجسدية  19 الشرقية 

 20 البحيرة مدحت فودة 18/11/2018 القبض التعسفي

يمصطفي سعيد الحوف 20/11/2018 القبض التعسفي  21 البحيرة 

حجاج محمد 22/11/2018 القبض التعسفي  22 البحيرة 

 

     :نسانالمدافعين عن حقوق اإلالنتهاكات بحق نماذج 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

أحمد السيد نعمة هللا موسى 

 حسن

من الشرقية النار عليه أطلقت قوات أ - بلبيس محامي

مله بكتابة عقد قطعة أرض ثناء تأدية عأآخرين  2و

، نهم حائزون ألسلحةت أردتهم قتلى وزعمفأ ،زراعية

 ثم تبين كذب االدعاء. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الصورة تفاصيل الحالة االسم

 عبد المنعم عبد هدى

 العزيز

قوق لح مية والعضو السابق بالمجلس القوميمحا -سنة  60

األول من نوفمبر  من منزلها فجراإلنسان، اقتحمت قوات األ

ظل لى مكان مجهول لت، قبل أن تقتادها إوحطمت محتوياته

من ، قبل أن تظهر بنيابة أيوما  رهن االختفاء القسري 21

اختفائها قسريا  وقررت حبسها ، التي تجاهلت الدولة العليا

  احتياطيا.

 

 توصيات: 

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

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

 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  

 -حقوق المجتمع  ىوهي األمينة عل ـ فعيل دور النيابة العامة األصيل،ثالثا: النائب العام بت

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

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

 .بحقوق اإلنسان وحرياته

لقانون بمصر والمختفين الف القتلى خارج نطاق ابين مقتل خاشقجي ومقتل ريجيني وآ :ةماتخ

بذرة حكمه  ، يرويونظام حكم ديكتاتوري ،، كونها جميعا جرائم سلطةتركمش قاسم بها قسري ا

 –، مستعبدا  الشعب _ صاحب السلطة األصيل طاهرة، علها تنبتدة بدماء بريئة التالفة الفاس

عن ر، ليشصالح " بأموال ذلك الشعب المقهورداعميه " أصحاب الم يلبث أن يستجدي ثم ما

 ثمة سلطة.

م أجانب أ –يا  كانت صفات المغدورين وأ –و تابعين حكاما  أ – يا  كانت شخوص القتلةوأ

يرفع شركاء الجرم ، ريثما فيها تحت طائلة المسائلة الدوليةفإنها جرائم تضع مقتر –مواطنين 

 ، وكالهما نراه قريبا.الشعوب لتستعيد حريتها وكرامتها و تنتقضدعمهم، أ

 نسان مة نجدة لحقوق اإلظمن
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