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 رقامالقهر باأل أرشيف

 خريطة القهر... خريطة البالد

 

  



 عنف  اخفاء  اهمال طبي  تكدير جماعي  تكدير فردي  ي تعذيب فرد وفاة  قتل   

 1 7      7 أسوان 

 32 3 3    2 1 أسيوط 

 37 54 14 4 17 9 7  اإلسكندرية 

  5 1      اإلسماعيلية 
 1 2     1  األقصر 

  3   2    حمر األ ر البح
 12 64 9 8 18  7  البحيرة 

 19 41 2  1 3 2  الجيزة 

  2      2 الحدود مع ليبيا 
 6 8 9 5 8 2 2 6 الدقهلية 

 17 9    13   السويس 

 18 61 21 6 18  16  الشرقية 

 5 10 8 1  1 4  الغربية 

  6 3 4  3 4  الفيوم 
 163 145 123 47 250 31 19 7 القاهرة 

 4 13 44 10 30 4 3  بية ويل الق

 7 8 2 1 1 1 4  المنوفية

 6 3 4 10 2  3  المنيا 

 1  1    1  الوادي الجديد 

 1 5 1    1  بني سويف 

 17        بورسعيد 

 1 1       جنوب سيناء 

 5 8   7   1 دمياط 

 5 22   1  1 217 شمال سيناء 

 1 1       قنا 

 5 37   1 2   كفر الشيخ 

 1 4       مطروح 

        2 وسط سيناء 
  37 5  1 17 2  غير مذكور 

    3     عدة محافظات 
 365 522 250 99 357 86 79 243 إجمالي 

 

  



 وفاة  قتل  
تعذيب  
 فردي

تكدير  
 جماع  

تكدير  
 فردي

استغاثات 
االهمال  
الطب    
 المتعمد 

استغاثات 
إخفاء 
 قرسي 

عنف 
 دولة 

 إجمال  
ظهور  
بعد 
 ءا فاخت

 335 283 32 129 46 34 15 17 7 3 يناير 

اير   242 326 76 125 30 30 3 27 6 29 فب 

 384 187 34 89 23 10 15 1 6 9 مارس

 242 151 19 82 14 21 1 4 3 7 أبريل

 143 181 19 44 19 25 5 1 7 61 مايو 

 171 169 45 45 34 16 14 2 13 0 يونيو

 165 168 25 43 14 44 6 8 10 18 يوليو

 98 231 14 89 12 29 0 2 5 80 أغسطس

 164 185 56 44 13 34 2 6 10 20 سبتمب  

 35 131 22 30 11 29 13 6 7 13 أكتوبر

 86 186 12 61 16 64 19 11 3 0 نوفمب  

 72 125 11 62 18 22 6 1 2 3 ديسمب  

 2137 2323 365 843 250 358 99 86 79 243 إجمال  

 
  ل العامقليل من كثبر تمكننا من رصده خالوليست هذه األرقام سوى  

  نهاية الملف 
 
 تجدون الجداول التفصيلية ف

 مركز النديم 

 2021يناير  25



 قتل ال
  عدد  السياق   بواسطة  د العد المكان     العدد  شهر 

  2 تصفية   الداخلية  7 أسوان    3 يناير 
اير    97 حملة أمنية   الداخلية  1 أسيوط    29 فب 

ان حرب    2 الحدود الليبية    9 مارس    19 حملة نوعية   طبر

  2 قصف  الداخلية  6 الدقهلية    7 أبريل 

  123 مداهمات   الجيش  2 وسط سيناء    61 مايو 

  243 إجمال    الداخلية  7 القاهرة    0 يونيو 
     الداخلية  1 دمياط    18 يوليو 

ة الجيش والداخلي 217 شمال سيناء    80 أغسطس       
      243 إجمال     20 سبتمب  

          13 أكتوبر 
          0 نوفمب  

          3 ديسمب  

          243 إجمال  
 

 بدون أسماء منهم 217

  



  مكان االحتجازالو 
 
 فاة ف

 إجمالي ديسمبر ر نوفمب كتوبرأ سبتمبر طسأغس يوليو  يونيو  مايو أبريل سمار ر فبراي يناير 

7 6 6 3 7 13 100 5 10 7 3 2 79 

 

 عدد  فاة مكان الو  

 1 مقر أمن دولة 
  حالة متدهورة البعد 

 
 1 خروج من السجن ف

 44 سجن
طة   29 قسم شر

 1 خلية يب بالدا مركز تدر 

 2 مستشف  
 1 معسكر امن مركزي 

 79 إجمال  
 

 عدد  سبب الوفاة 
 66 اهمال طب   

 8 تعذيب 

 1 اشتباه تعذيب 
 4 غبر مذكور 

 79 اجمال  
 

 عدد  الوفاة نتيجة اإلهمال الطب   
 41 سجن

طة   22 قسم شر

 2 مستشف  السجن 
 1 بعد الخروج بوقت قصبر 

 66 اجمال  
 

 لتعذيب الوفاة نتيجة ا

 1 مقر أمن الدولة 
 1 سجن

طة   6 قسم شر
 8 إجمال  



  مكان االحتجاز ب
 
 حسب السجون الوفاة ف

 غبر مذكور  تعذيب  اهمال طب    العدد  السجون 

   1 1 2 تقبال طره سا
     1 1 أسيوط 

     2 2 األبعادية 

     2 2 الزقازيق العموم  
     3 3 العقرب 

     2 2 الفيوم 
     3 3 المنيا 

     1 1 الوادي الجديد 

 1   3 4 برج العرب
   1 7 8 طره تحقيق

     2 2 جمصه 
     1 1 دمو 

 1   2 3 شبير  الكوم 
     1 1 2طره شديد الحراسة 

     1 1 طنطا 

     4 4 النطرون وادي 
     1 1 معسكر قوات األمن المركزي بالعاشر من رمضان 

  41 37 2 2 
 

 : ا وردتالطب   المتعمد كم اإلهماليجة أسباب الوفاة نت
 

ي  •  وتجوي    ع  وحرمان من العالج اهمال طب 

ي آلثار التعذيب نجمت عنه الوفاة  •  اهمال طب 

 الضغط والسكري.  •

 ة صدري  أمراض •

 أمراض بالقلب  •

 إىل مستشفى المحلة العام أعراض كورونا وتم نقله  •

المستشفى استقباله لعدم وجود  تم نقله إىل مستشفى عزل بلبيس بعد تدهور حالته ورفضت إدارة •
 مكان بها

 إىل مستشفى المحلة العام  أخرا مت أعراض كورونا وتم نقله •

ي درجة الحرامنذ أيام أصيب بارتفاع  •
 ىل المستشفى أو إجراء كشف عليه رة، ولم يتم نقله إشديد فى



وس   •  رغم إصابته بفير
ي نقله للمستشفى

ي المتعمد، وتعنت إدارة السجن فى كورونا اإلهمال الطب 
 19-المستجد »كوفيد 

 أعراض كورونا  •

وس كورونا ورفضت وزارة الداخلية االفر  • اج عنه او نقله  تدهورت حالته الصحية نتيجة اصابته بفير
جه بل وصل بهم االمر انهم حاولوا ترحيله الحد السجون ولكن  دى مستشفيات العزل لعال اىل اح

رفضت ادارة السجن استقباله وتم اعادته مرة  نظرا لتأخر حالته واالعراض المرضية الواضحة عليه
قية ليلفى ربه اليوم طة اول الزقازيق بالشر  اخرى اىل تخشيبة قسم شر

 ه كورونا اشتبا •

•  
 
 المنصورة العام ىل مستشفى متأخرا إ قلن

وستاتا   • ا شطان الي   حساسية علي الصدر وتليف بالكبد وأخير

. هبوط بالدورة الدموية، عل الفور تم نقله بسيا •  رة إسعاف إال أنه توفى قبل وصوله للمستشفى
  



  
 
 جاز تاالح  أماكناإلهمال الطب   المتعمد ف

 

 اثات عدد االستغ

اي يناير   إجمال   ديسمب   نوفمب   كتوبرأ  سبتمب   طسأغس يوليو يويون مايو  أبريل سمار  ر فب 

46 30 23 14 19 34 14 12 13 11 16 18 250 

 همال طب   جماع  ا  اثاتاستغكما شملت تسع ،  معتقل 241تخص 

 

 طبيعة مكان االحتجاز 

 اهمال طب   جماع   اهمال طب   فردي المكان 

 8 200 سجن
طة   1 39 قسم شر

  1 مركز تدريب 
  1 مركزي معسكر امن 
 9 241 إجمال  

 

 السجون 

 العدد   العدد   

 2 األبعادية  80 سجون طره
 الكوم العموم   31 العقرب 

 2 شبير 

 1 الفيوم  38 القناطر 
 1 الوادي الجديد  12 برج العرب

 1 طنطا العموم   7 جمصه 

 1 بنها العموم   7 غبر مذكور 
 1 دمو  5 النطرون وادي 

لداخليةدريب بوزارة اتمركز  3 أسيوط   1 
 1 معسكر أمن مركزي 3 المنيا 

 200 إجمال   3 الزقازيق العموم  

 



 المتعمد كما وردت:  يردالف الطب    اإلهمالحاالت 

 جن العال حرمان م  •

 حرمان من عمل جراحة موىص بها من األطباء •

 حساسية الصدر  •

ي الحالة •
 النفسية  تدهور فى

ي فقرات الظهر، اكتئاب نفسي  •  آثار العذيب، آالم فبر

 شطان  •

ي أمراض مزمنة مثل السكر والكبد والض •
وفى  غط وانزالق غضى

 مراض جلدية  أ •

ى ضا بي ضغط الدم وسكري الدم وكان يستعد اىل اجراء عملية مياه  • ي عيناه االثنتير
 ء فى

 .. جافة رئوي وكحة  والتهابشديدة  حىم •

 رصع  •

 إغماء متكرر  •

ي القلب(   •
 يحتاج إىل عملية جراحية )قسطرة فى

ي الجهاز  Sarcoidosisدوزيز ) مريض بمرض الساركوي •
ات فى ( وهو مرض صدري يحدث بسبب تغير

ي الص صعوبةالمناعي ويؤدي إىل 
ي التنفس وسعال أحيانا وأزيز وألم فى

 در فى

ى  انفصال • ي شبكية العير
اليشى وعدم القدرة عل الرؤية بشكل جيد ، حساسية األنف و ضيق  فى

ي العصب الخامس مما 
ي الرأسيسبب لها صد التنفس ، إلتهاب فى

ي العظام  اع فى
ى و هشاشة فى  والعير

ي وارتجاع  • ي القولون العصب 
ي أيضا من التهابات فى

ي المعدة، كما تعانى
المريء والتهابات حادة فى

 مفاصل الركبه 

ي  ، طلب منها عمل تحاليل أخرى خاصة بسيولة  " الصفائح الدموية عندها عالية " •
الدم رغم أنها فى

ي من أي آالم 
ي الخارج لم تكن تعانى

ي الحركة بسبب   خاصة بذلك ، أضحت أيضا تعانى
من مشاكل فى

ي 
ب الذي تعرضت له عندآالم فى يضا زيادة نسبة  القبض عليها وبسبب أ  ظهرها وركبتيها نتيجة الضى
ي العني  الرط

 وبة والجو القارس فى

ي النخاعاألنيميا الخبيثة وفشل  •
 الشوكي  فى

 أمراض مناعة  •

 أزمات قلبية  •

وستاتا  •  لجراحة  ويحتاج تضخم الي 

 نزيف رحىمي متكرر تحتاج لجراحة  •

ي األوتار بسبب مضاعفات مرض السكرييحتاج  •
ي أطراف اليد وفى

 لعملية جراحية فى

 الضغط والسكر  •

ي  قصور  •
ي الرجل، وأنه بحاجة إىل فحوصات وأشعة فى

ي وتورم فى يان التاج   الشر

ي عظام الكتف رغم موافقة اليحتاج اىل  •
نيابة علي إجراء  إجراء عملية تغيير مفصل أو ترقيع فى

 العملية

ي الساق جلطة  •
 فى



 توقف كامل للكل اليشى  •

 درن  •

ي أيضا من  أعراض نفسية نتيجة  •
التعذيب والتهاب فقرات القطنية وحساسية مزمنة كما أنه يعانى

ي 
 اللسان  إصابة بفطريات فى

ي  •
ي النظر نتيجة ظروف حبسه الغير  األعصاب،ارتخاء فى

وستاتا وضعف شديد فى ي الي 
تضخم فى

ة طويلة آدم  ية و عدم تعرضه للشمس فيى

اب عن الطعام  •  غيبوبة نتيجة االرصى

 ه العالج وتقديم الرعاية الطبية له رغم معاناته من مرض الشطان ترفض إدارة السجن منح •

ي عضلة القلب،   •
ى األيمن، وتضخم شديد فى ي البطير

ي فى
ي القلب، وارتجاع أذيبى

ي من ثقب فى
يعانى

ئ يؤدي ي مفاج  ويحتاج إىل عملية قلب مفتوح بشكل عاجل إال  . للموت ومعرض لحدوث فشل قلب 
 اء العملية ما يعرض حياته للخطر ن ترفض السماح له بإجر أن إدارة السج

ي الظهر، واشتباه انزالق فقرة ثالثة، واكتئاب  •
ى فى ي مفاصل الركبة، والتواء فقرتير

مصاب بتآكل فى
، والتهاب أعصاونوبات  ي

 ب مزمن...وال رعاية طبية جادة قلق، وقرحة معدة ومريء، وصداع نصفى

ي التنفس، وقب •
ي الجيوب األنفية، وصعوبة فى

ي سكر الدم، وعدم  التهابات حادة فى
لها انخفاض فى

 انتظام ضغط الدم

ي  -السجن مستشفى وفقا لتقرير  -حصوات عل الكل •
وعل الرغم من ذلك لم يتم توفير األدوية البى

 سجن برج العرب  مستشفى طلبها طبيب 

ي  •  عف بالنظر، ويحتاج إلجراء عملية جراحية بالبطن وضفتق قرن 

ي أم 5فشل كلوي وكبدي بعد قضاء  •
ي سويف االنفرادي بدون طعامأيام فى

اب   ن الدولة بببى أو شر
ي سويف 

طة ببى ف عل الموت تم نقله إىل مركز شر  وعندما أشر

وس كورونا المستجد »كوفيد • س الك19-االشتباه بإصابته بفير ي من فير
ي »«، وكان يعانى

 « Cبد الوبانئ

ي وحرمان من ال • يان التاج  ي الشر
 عالج احتشاء بعضلة القلب نتيجة إصابته بجلطة فى

وس  • ي جدار المعدة Aحىم وفير
، والتهاب حاد فى ي  "، والتهاب القولون العصب 

ي صمامات القلب وارتفاع  •
 الدم  بضغطالتهابات حادة بالثدي وضيق فى

ي الدورة  •
 البطن المعدة وأعضاء وقرحة شديدة ب الدموية،اضطرابات فى

ي المفاصل •
 التهاب شديد فى

ي كانت تح •
 تاج إىل جراحة عاجلة  كش مضاعف وورم برجله اليشى البى

 رصع وعالج غير منتظم  •

 ربو صدري  •

 ياه البيضاء فى أحد المستشفيات الخاصة عل نفقته يحتاج إلجراء جراحة عاجلة بعينه إلزالة الم •

ي ضغط الدم •
ألم شديد بمنطقة القلب   اد مستمر، فضال عن، صداع، دوخه، إجهانخفاض فى

ي القلب بشكل دائم ومؤلم 
ي طالبت بنقله للمستشفى  -حسب أشتهب -والكتف، و خفقان فى

البى
ي العالج

 لتلفى

ي  •
ي الرأس، جراء التعذيب عندما كان مختفيا، ويعانى

قوة، وإصابات فى ي اليى
وخ فى خلع الكتف، وشر

ي السكر والضغط نتيجة إرصى 
 ابه عن الطعام مدة طويلة انخفاضا شديدا فى

 غيبوبة السكر عدة مرات   •



ة وتم عز  • وس منذ فيى  غرفه بعني  بعد اصابته بالفير
   1له فى

ي من ضعف مناعة يجعلها عرضة   بالمفاصل،والتهابات  والقولون،مشكالت بالمعدة  •
كما تعانى

 لألمراض المعدية 

ي الظهر ارتفاع ا •
والركبة نتيجة التعذيب الذي تعرضت  لصفائح الدموية باإلضافة إىل آالم شديدة فى

ة إخ  ي فائها قًشا بعد القبض عليها، فضال عله خالل فيى
ن زيادة نسبة الرطوبة والجو القارس فى

 العني  

 تسمم  •

ي الكبد •
 دواىلي المريء فى

ي الرئة  •
 شطان فى

ى  • ي العير
ى واالصابة بالتهابات فى  حرمان من االنسولير

ي الصحة  •
 تدهور عام فى

وسي كبدبلهارسيا مزمنة بالكب • % واحتمالية وجود شطان  70ي وتليف فالكبد بنسبة د والتهاب فير
ي من إدارة السجن، وتطالب األشة باإلفراج الفوري عنه بالكبد نتيجة اإله  مال الطب 

 التهابات حادة وموجعه بالمرارة  •

 شطان الدم  •

وس سي  •  فير

 مصاب بالسل وفقدان البض ومحروم من العالج •

صة وعمل مدرسا، وأحيل إىل المعاش بعد إصابته بمشكالت صحية خا المن ذوي االحتياجات  •
ي من ضيق التنفس  عدة، فقد احتاج إىل تركيب  

ي يده اليشى، ويعانى
ت أصابع فى مفاصل بقدمه، وبيى

 وحساسية الصدر 

ي الحالة الصحية تدهور  •
 شديد فى

 

 الطب   الجماع  المتعمد كما وردت:  اإلهمالحاالت 

ى ترحيل  • ى السياسي  المعتقلير العام إىلي سجن طنطا العمومي   المحلةبمستشفى  الصحي بالحجر  ير
ى  ى السياسي المكتظ بالمعتقلير وس   ير ، بالرغم من عدم تمام شفائهم من اإلصابة بفير ى والجنائيير

 «. 19- كورونا المستجد »كوفيد 

ي السجن، وتزداد حاالتهم ت •
ى والمرىصى فى ي عل المصابير ي ظل منعهم من  منع الكشف الطب 

رديا فى
ي العالج والذه حقهم

ي  المستشفى اب إىل الطبيعي فى
ي ظل انتشار وباء كورونا والوفيات اليومية فى

  فى
ي العالج،  

ى ومنع حقهم فى ى المسجونير ي المعاملة السيئة للمواطنير
ز فى مقار االحتجاز المختلفة. ويي 

ي )طبيب الس ي )رئيس المباحث(، ومحمد شلب 
جن(، ومحمد السيد إمام الضباط: هشام الدسوفى

ي بالسجن( )ض
 . ابط األمن الوطبى

وس كورونا عل • الء ف حجز  15 ظهور اعراض االصابة بفير ى ى شمس بينهم  من اليى طة عير قسم شر
ي  6
 حالة متقدمة  فى

وس ام ال ، رغم أن كل األعراض  لم تقم إدارة السجن  • بإجراء تحاليل لهم للتأكد من إصابتهم بالفير
 تؤكد اإلصابة  



 انتشار حاالت الدرن  •

النظافة والوقاية حيث منعوا ادخال الكحوالت او الكلور او الديتول او   جميع ادواترفض ادخال  •
ي مات ليستمر الحصار المفروض عل منع تقريبا كل معق أي

ى  ءسر ي عل المعتقلير
  440ليمان  فى

ى من  أهاىلي وسط تخوف  ى استغاثتهم  أطلق تدهور حالتهم الصحية بعد ان المعتقلير المعتقلير
ى وذلك مع تزايد اعدا وس كورونا والذى يصل اىل تقريبا معظم العنابر  بأعراضد المصابير فير

ي ارتفاع كورونا من   بأعراض االصابات والغرف حيث ازدادت 
رشح واحتقان درجات الحرارة مع  فى

لبعض وبعضهم اسهال وترجيع. واستمرار حمالت التفتيش والتجريد من  للبعض وتكسير بالعظام ل
 قبل مصلحة السجون 

وس كورونا المستجد »كوفيداض اإلصاظهور أعر  •   300« عل أكير من 19-بة بفير
ا
 معتقل

 

  



 ديالتعذيب الفر 
 بحسب الشهور 

اي يناير   إجمال   ديسمب   نوفمب   كتوبرأ  سبتمب   طسأغس يوليو يونيو مايو  أبريل سمار  ر فب 

17 27 1 4 1 2 8 2 6 6 11 1 86 

 

 بحسب طبيعة المكان

 العدد   

 26 أثناء االختفاء 

 3 أثناء االعتقال 
 7 أمن الدولة 

 29 سجن
طة   5 قسم شر

 1 حجز محكمة 
 13 األمن مديرية 

 1 مركز التدريب بوزارة الداخلية

ل   1 المب  
 86 إجمال  

 

 بحسب السجون 

 17 سجن العقرب 

  سجون طره 
 
 5 باف

 3 الفيوم 
 2 القناطر 

 1 بنها العموم  
 1 شبير  الكوم 

 29 إجمال  

 



 طرق التعذيب كما وردت  نماذج من 

 لصحية الحالة اعل تنظيف المراحيض رغم تدهور  إجبار  •

ب والصعق بالكهرباء، مما أدى لصعوبة تحريك سدي تعذيب نفسي وج • النصف األيش من والضى
 . الجسد 

  عليهم باستخدامتوثيق اياديهم من الخلف واجبارهم عل النوم عل االرض وقيامهم بالتعدي  •
بالوبصواعق الكهرباء     المياهبالعىص وباستخدام خراطيم  ضى

 لالعتداء جسديا من قبل طبيب السجن تعرض  •

سة  االعتداء الجنسي وترهيبتهديد ب •  بكالب شر

ب وتزحيف عل األرض •  تهديد بالضى

ي ثم إدخاله •
ب والصعق الكهربانئ عنابر التأديب وتركهم بالمالبس الداخلية "شورت" م اىل الضى
اضه ِهينة  ريقة اعل ط مفقط، وذلك العيى  لتفتيش الم 

و السجن  • ةبإرغامه عل األكل قام مخي  ة من   6ل تناول ثم تبع ذلك إرغامه ع بكير قطع كبير
كه   به حبى فقد وعيه ثم قاموا بيى الحالوة حبى بدا وكأنه يفقد وعيه من تخمه األكل ثم قاموا بضى

به مرة اخرى ثم قاموا  حبى فاق من الغيبوبة اإلجبارية ثم قاموا بتعليقه عل الفلكة ثم قاموا بضى
ى ثم اخذوا متعلقاته ابإدخاله غ لشخصية ومتعلقات بقية من معه رفه الحجز بعدها بساعتير

اء  إلجبار الشخصية من مالبس وكتب دراسية وأدوات خاصة وقاموا بحرقها  ى عل شر المعتقلير
ى السجن بأسعار عالية   متعلقات جديدة من كانتير

 تعذيب محاولة انتحار بسبب ال •

  



 فرديالتكدير ال 
 سب الشهور حب

اي يناير   إجمال   ديسمب   نوفمب   كتوبرأ  سبتمب   طسأغس يوليو يونيو مايو  أبريل سمار  ر فب 

34 30 9 21 25 16 44 29 34 29 64 22 357 

 

 بحسب طبيعة المكان

 16 أمن الدولة 

 18 نيابات 

 159 سجن
طة   28 قسم شر

 25 محكمة 
 111 نيابة أمن الدولة 

 357 إجمال  

 

 نماذج للتكدير الفردي كما وردت: 

 استمرار احتجاز رغم اخالء السبيل •

 ايا جديدة رغم اخالء السبيلتدوير عل قض •

 كفالة دفع الايا جديدة رغم تدوير عل قض •

 تجوي    ع  •

ات طويلة حجز انفرادي •  لفيى

ي إال من الزيارة، القراءة والراديو ممنو  ١٠٠ • ! ..  يوم معزول عن العالم الخارج  ى  عير

المتوافق عليها من إدارة  الجرائد مش مسموح له بدخول مكتبة السجن أو أنه يستقبل الكتب أو  •
 السجن أو حبى استالم الجوابات الشخصية! 

ى تمامً  • ى من الخروج أو الشمس، ومعزولير ي وذلك حبس انفرادي محرومير ا عن العالم الخارج 
ابة أو المراسالت أو أي نوع من أنواع الجرائد بحرمانهم من دخول الكتب إىل جانب منعهم من الكت

ي أو أدوات  اء أي من احتياجاتهم من  أو الطعام الخارج   عن حرمانهم من شر
ا
النظافة أو الراديو، فضًل

ى السجن   كانتير

 الحرمان من المالبس الثقيلة •

يض والزيارة والمالبس الثقيلة والعالج وتجريد مستمر للزنزانة  •  منع من اليى

ي هالنوم عل  •
ودة  ذهاألرض فى  الي 



 تغريب بعيدا عن مقر سكن األشة  •

. عدم السماح بدخول  • ى  من عامير
. المنع من الزيارة منذ أكير ى يض وإغالق الكانتير المنع من اليى

ى أو توفير أي وسائل للتدفئة، مما أدى إىل  حدوث مشاكل صحية بسبب مالبس شتوية وبطاطير
 برودة الجو وعدم التعرض ألشعة الشمس. 

ي الزنزانة لم تضف لهم مراتب ليناموا عليها ولم يستجاب بر  رغم •
ودة الجو الشديدة عالء وزمالئه فى

اء مرتبة له بأي مواصفات تحددها ادارة السجن، كذلك فهم محرومون   للطلب الذي تقدمنا به لشر
ور  اخن حيث الزنزانة مغلقة عليهم وال يسمح لهم باستخدام الحمام المجامن استخدام الماء الس

ى المياه، وهم أيضا محرومون من    بإدخاللها والذي به ماء ساخن، ورفض طلبهم  كيتيل لتسخير
اء من   ى من الشر ى المياه وألنهم محرومير وبات الساخنة النهم ال يملكون أدوات لتسخير المشر

 . ى  الكانتير

ي التأديب  •
 حجز فى

 تجريده من المالبس واألغطية رغم شدة برودة الطقس ومرضه الشديد  •

 لزيارةمن امنع   •

 المرضحرمان من األغطية رغم  •

رادي إخالء سبيل ثم احتجاز ثم اختفاء قشي ثم إعادة  أعوام من االعتقال داخل زنزانة انف  7 •
 تدوير عل ذمة قضية جديدة 

يض   • حرمان من العالج والطعام وتجريد من األغطية رغم برودة الطقس باإلضافة إىل منعه من اليى
 والزيارة

ي  •
   2018ديسمير 11من  يبالتأدمودع فى

 ة.. ودخول الحمام مرة واحدة فقط يومياممنوع من الكتب الدراسي •

ة  •  الحكم استمرار حبس رغم انقضاء فيى

 حرمان من جواب وادوية وفيتامينات ومحلول جفاف وادوات نظافة •

 تغريب  •

ي القناطر ل  #ماهينور_المضي، المحتجزة بصورة غير قانون •
ية، لم تسمح سلطات سجن النساء فى

 ا يثير القلق بشأن سالمتهاببعث رسائل إىل أشتها، مم 

م ومكدس جدا وال يصلح  2× 2شهور مع العلم أن التأديب هو زنزانة مساحتها  4تأديب لمدة  •
( الذي   ى اب )التعيير ى نظرا لضيقه وعدم وجود مكان لقضاء حاجة، وقلة الطعام والشر لآلدميير

دقائق صباح كل يوم لقضاء الحاجة أمام الجميع   عشر  يحصلون عليه، وال يسمح لهم بالخروج إال 
ي تصاحب دخول المواطن إىل  واألكير 

ي واإلهانة اللفظية والنفسية البى
من ذلك هو االعتداء البدنى

 التأديب، وتجريده من معظم مالبسه 

يوم دون مثوله امام المحكمة بالمخالفة للدستور ولقانون االجراءات   ٤٥تجديد حبسه ورقيا كل  •
 جنائية ال

معتقالت ألجل غير مسىم بدون سبب واضح،  4حيث قامت إدارة السجن بمنع الزيارة ّعن  •
معتقالت،   8ن قبل منذ اعتقالهن ليصبح إجماىلي عدد الممنوعات من الزيارة باإلضافة لمن منعن م 

 معتقالت منهن.  4كما قامت بمنع دخول األدوية واألمانات واألكل ل  

 تدوير عل قضية جديدة  •

 يوما عل حبسه بالسجن  30أي أطعمة أو مستلزمات قبل مرور ع أي زيارات أو إدخال نم •



 ثالث سنوات بدون زيارة.. بدون محاكمة عادلة.. بدون سماع أقوال.. بدون مرافعة  •

ي ليمان طرة وحلقوا له شعره تماما وصادروا جميع متعلقاته وأمواله  •
عل  ويناممحبوس انفرادي فى

خرج من الزنزانة االنفرادية منذ فجر الجمعة ويشعر بة او مالبس شتوية ولم يشير حديد بدون مرت
د   طول الوقت  بالي 

ب  اال بعد  بها التجديد يتم عل الورق. والزيارة غير مسموح  • شهر.  حبى " الطبلية" مأكل ومشر
 مسموح بها.   رؤية غير وملبس دون 

( من  تالدارساوممنوع من استكمال  الحقوق،ليسانس دومة حصل عل  أحمد  • العليا)ماجستير
 داخل السجن. 

اير  • ي سجن شديد الحراسة معتقل منذ في 
ي فى

، ومنذ ذلك التاري    خ لم تتمكن أشته من  2الماىصى
ي إرسال  

زيارته، أو إدخال المتطلبات الالزمة له، من بطانية ومالبس وطعام، باإلضافة إىل التعنت فى
أنها ال تدخل بشكل منتظم، حيث تم تحديد موعد كل األدوية له، مع أنها أدوية شهرية ثابتة إال  

ي إحدى المرات إىل تحديد موعد بعد شهرين أو أك
، ووصلت فى أشهر إلدخال بعض األدوية له،  3ير

 حسب اختيار من يستلمها من السجن 

 دوير ت ثم  إخفاءاخالء سبيل ثم  •

 تجديد حبس بدون حضور وبدون أوراق  •

 عقابا آلخرين اعتقال وحبس أقارب  •

 

 

 

  



 جماع  التعذيب ال التكدير/ 
 الشهور  بحسب

اي يناير   إجمال   ديسمب   نوفمب   كتوبرأ  سبتمب   طسأغس يوليو يونيو مايو  أبريل سمار  ر فب 

15 3 15 1 5 14 6 0 2 13 19 6 99 

 

 بحسب طبيعة المكان

 93 سجن

طة   4 قسم شر

 2 عدة سجون

 

 السجون 

 العدد   
 26 العقرب 

  سجون طره 
 
 23 باف
 3 العموم   صورةالمن

 7 وادي النطرون 

 3 الزقازيق العموم  
 3 الفيوم العموم  

 4 برج العرب
 9 القناطر 

 10 سجن المنيا 

 1 بنها العموم  
 1 جمصه  

 1 دمو 
 1 شبير  الكوم 

 1 طنطا العموم  
 93 إجمال  

 



طة   أقسام الرسر

 العدد   

طة أبو حماد   1 قسم شر

طة بلبيس   1 قسم شر
طة ا  1 لحسينية مركز شر

لة  طة المب    1 قسم شر

 

 ما وردت: نماذج من التكدير الجماع  ك 

ي سجن  •   -الزقازيق العمومي يقومون بحملة انتهاكات جديدة بحق معتقلي السجن. ضباط ومخي 
ى وحرقها أمام أعينهم.  منع األهاىلي من إدخال المالبس  -تجريد الزنازين من المالبس والبطاطير

ي 
ى فى دقائق فقط، ووضع مخي  أو عسكري   ٥تقليل وقت الزيارة ل  -الزيارات. والطعام للمعتقلير
د   -ء الزيارة. بجانب كل معتقل أثنا  ي هذا الي 

ى إجبارًيا فى ى السياسيير حلق شعر جميع المعتقلير
ي الزيارات وكشهم نفسًيا ومعنوًيا. أنقذوا معتقلي سجن الزقازيق  -القارص. 

 لألهاىلي فى
ى تفتيش مهير

 . حق األشى عل األحرار ِجوار. وتحدثوا عن معاناتهم ومعاناة أهاليهم.  من هذا الجحيم

ى وحبى الطعام الذي  يتعنت مسئوىلي  • ى والمالبس والعالج للمعتقلير ي إدخال البطاطير
السجن فى

يحلو له منه ناهيك عن تفتيش النساء  يقوم أحدهم بتفتيشه ويأخذ ما  زيارةيذهب لهم كل 
 بسبب التفتيش  الزيارةد تؤدي بهم إىل رفضهم ان يدخلوا بطريقه ال يقبلها اي انسان ق

ومن المعاملة المهينة المالبس النوم  يتعرض معتقلو العقرب للتعذيب والتجوي    ع والحرمان من •
ي المتعمد  واألغطية والعالج ومن وسائل النظافة ويواجهون اإلهمال الطب 

ى -"فى سجن العقرب مفيش زيارات  • فيش عالج ودواء وال اكل م -مفيش مالبس شتوية وبطاطير
د و   معتقل"  750من  أكير ينهش اجسام  تريض وال شمس وهواء ولكن فيه الي 

ب بالهراوات  • ى بالضى  تسكينهمو شعرهم   وحالقةعل خلع مالبسهم  واجبارهماستقبال المعتقلير
ة بغرف ال تصلح لالستخدام  . بأعداد كبير ى  دوريتجريد  -. اآلدمي  للزنازين من المالبس والبطاطير

. وحرقها أمام  ى يض  -. المعتقلير  -. الجلدية. غرف ما ادى النتشار االمراض خاصة لل والتهويةمنع اليى
ين مع كل معتقل أثناء الزيارة..  10وقت الزيارة أقل من  ى  -دقائق مع وجود مخي  تفتيش مهير

ي  كمية طعام ال   وادخالادوية  أيللنساء اثناء دخول الزيارة مع منع دخول 
ي واحد معتقل  تكفى

 فى
 اليوم

   التواىلي الثالثة عل  السنةزيارات  منع •

يض منذ شهور حرمان من ال •  يى

ى فهو دايما مغلقا ولم يعد أمامهم اال األكل المير حرمان من استخدام الك •   ءالردي يانتير

د القارس  حرمان من ال • ى تكفيهم من الي   مالبس شتوية وال بطاطير

  عاليةالنوم عل ارض بها نسبه رطوبة   •

ي عقاب السجينات، أشهرها ما تخ تس •
دم إدارة السجن ورئيس المباحث عدة أساليب غير آدمية فى

ها، بعد أخذ متعلقاتها  يدة" هي أن يتم أخذ السجينة من عني  يدة والتجريدة. "التشر يسىم بالتشر



ي عني  آ
ي الحمام، والنوم  الشخصية منها، ووضعها فى

خر، حيث يتم إجبارها عل قضاء اليوم فى
ي حالة إحدى ا لزنزانتهحبى يأمر رئيس المباحث بعودتها  هناك،

، وهو ما قد يستغرق مدة وصلت فى
يوًما. "التجريدة" هي أن تسلب السجينة من جميع مالبسها ومتعلقاتها  12السجينات إىل 

 ا قواعد السجن. الشخصية ويتم حرقها، عقاًبا عل مخالفته

ى عن الطعام  بة بعض اليستغل إصاضابط برتبة رائد يدع "محمد طارق"  • بير ى المضى معتقلير
عليهم لفك   وبضغطوالعزلة الطويلة وسوء التغذية،  االنفراديبحاالت رصع نتيجة الحبس 
ابهم وإال سيتم معاقبتهم  ي تهديده لهم   ويستخدمإرصى

 عبارة "هنطلع دينكم" فى

ي سجن بنها العمومي  استغاث أحد  •
ي رسالة مشبة، ما يحدث فى

، فى ى من انتهاكات  الطالب المعتقلير
ين   امتحاناتبحق الطالب أثناء تأدية  الفصل الدراسي األول، حيث قام مجموعة من المخي 

اف رئيس المباحث  باالعتداء يفة"، وذلك بإشر ب وخلع مالبسهم والمعروفة ب "التشر عليهم بالضى
، وصادروا كل  2لسجن وومعاونه ومأمور ا ة الشخصية من مالبس داخلي  معلقاتهمضابط نظامي

ات ى وكتب ومحارصى ي الرسالة اىلي مكان يسىمي ب "العمبوكة" حيث  وبطاطير
دراسية. وأشار الطالب فى

ي أفواههم، حيث قال  
از ووضعه فى يبدأ التعذيب فيها بالفلك والكهرباء ثم تلطيخ وجوههم بالي 

ين "  رئيس المباحث للمخي  ي  "اعملوا ليه ماسك مغرن 

ى قال ل • ي السجن محمد شاهير
برئيس المباحث فى  "اللي لسه صوته طالع من المضى

ى ى يبفى لمعتقلير ير
تاح من   ى قالوا له "قريب ان شاء هللا هيى  نعالجه"؛ والمعتقلير

عايش ولما يقطع النفس خالص نبفى
 الذل ده لما أهالينا يستلموا جثثنا". 

اجع عن التضي    ح ورميه طعام ثم بإدخالالسماح  •  اليى

 تجوي    ع وتعطيش •

النطرون بممارسة ضغوط نفسية ضد المحكوم سجن وادي المخصوص بقيام مسؤوىلي عني   •
ي تحمل رقم 

ي قضية كرداسة والبى
، حيث يقوم صف  2013لسنة  12749عليهم باإلعدام نهائيا فى

ي إشارة إىل قرب 
الضباط بتوجيه رسائل لهم تتضمن عبارات: "استعدوا للنقل، هتوحشونا وهللا" فى

 تنفيذ اإلعدام. 

ي القر منع الزيمصلحة السجون تقر  •
حض أمن الدولة العليا  ٢٠١٩لسنة  ١٣٦٠ضية رقم ارة فى

ي الزيارة التواصل مع محاميهم الستخراج تصاري    ح زيارة لهم من نيابة أمن 
ى فى وعل األهاىلي الراغبير

 الدولة العليا حبى يتمكنوا من الزيارة  

عل القناطر للنساء ومطلوب بتدخل شي    ع وعاجل، للوقوف  الصحية بسجنتردي األوضاع  •
من ثناء، وذلك الحتمالية انتشار عدد الحالة الصحية لجميع المحتجزات بالسجن دون است 

ي(  وس اإليدز )نقص المناعة البشر يالت، من بينها فير ى
ى اليى  األمراض المعدية بير

؛ النسداد  الصحي تعرضت زنازين سجون سجن طرة إىل الغرق واختالط مياه األمطار بمياه الضف  •
سم.   30أكير من  زينه اآلسنة داخل الزناالكة، حيث بلغت منسوب المياشبكة الضف المته
ح المياه خارج الزنازين معللة أن فيمت تتعمد إدار  ى ى بيى ة السجون االستجابة لمطالب المعتقلير

انسداد شبكات الضف من خارج السجون وليس من الداخل. وبدال من سعي مصلحة السجون  
تيار الكهرباء عن الزنازين، ما أدى إلصابة البعض باختناقات  لحل االزمة قررت قطع المياه وال

تزيد المساحة المخصصة للمجون عن   ء وتكدس الزنازين، حيث ال نتيجة إغالق شفاط الهوا 
وس كورونا ومنع زيارات ٥٠ امن مع انتشار فير ى

سم يقىصى يومه جالسا فيها مالصقا لمن بجواره باليى
 . األهاىلي السجون بحجة منع العدوى من 



  ٢١باالمتناع عن استالم زيارة الطبلية وأعلن امتداد مدة غلق الزيارة ل   األهاىلي  أبلغ سجن برج العرب •
. يوما رغم عدم نزول قرار   رسىمي

 ارة الطبلية النطرون استالم زي دياو رفض سجن  •

ى سجن  ضباطتكدير جماعي بعد العودة من االمتحانات استقبالهم من قبل  • يير طة ومخي  وأمناء شر
والشتم ومحاولة إجبارهم عل خلع جميع مالبس كما والدتهم امهاتهم ة لهم بالسب جمص

 لتفتيشهم وكذلك التعدي عليهم بدنيا وإرسالهم لغرفة التأديب 

كبلي األيدي بال هواء، بال شمس، بال دواء، بال طبيب، بال أهل، بال طعام، بال  •
نواجه الموت م 

ي 
 الظهور عل كثير منا سعال، وارتفاع درجات الحرارة،  رحمة؛ فمن حواىلي أسبوع بدأت األعراض فى
، ودّبت حالة من ى ى الجميع، واهتم الجميع بكتابة وصيته  ورشح، والتهاب بالرئتير  الفزع والرعب بير

اب من  • ا من االقيى
ً
ي ظل غياب تام ألطباء خوف

ى فى د الشديد عل عدد من المعتقلير انتشار أعراض الي 
، وتخوفات من تعرض ى وس كورونا االمعتقلير  لمستجد هم لإلصابة بفير

 استالم أمانات أو أدوية  مإغالق تام وعد •

ى بسجن   6اقتحمت قوات من مصلحه السجون، أمس األربعاء  • ى السياسيير مايو، زنازين المعتقلير
ى بشكل  « وذلك بعد االفطار، حيث قاموا بتفتيش المع440»وادي النطرون  ، واستمر ء سي تقلير

 السحور. عهم من تناول ذلك لوقت السحور مما من 

قامت مصلحة السجون بعمل حملة تفتيشية مفاجئة لكل العنابر والزنازين بحثا عن وجود أي  •
جدا  عبوات كحول بها بعد أن تم السماح بدخولها. حيث تم تجريد الزنازين من الكحول القليل

تحسبا واألسطح  لأليديسبق وأن سمح السجن بجلبه من البيوت الستخدامه كمطهر  الذي
 تشار وباء كورونا. الن

وس #كورونا داخل سجن #تحقيق_طرة ليشمل ال   • عنابر كاملة، بعد  4زيادة معدل انتشار فير
 . ى وس #كورونا عل المعتقلير  ظهور أعراض مشابهة ألعراض فير

معتقال مضيا من سجن طرة   22االربعاء بتغريب عدد  أمسالمضية  قامت مصلحة السجون •
وس كورونا  بإصابتهمنيا شديد الحراسة من بينهم بعض المرىصى المشتبه تحقيق اىل سجن الم بفير

 وايداعهم بغرف عزل بمستشفى سجن المنيا 

ى بسجن استقبال طرة يقومون بالطرق عل ابواب الزنازين  • استغاثات عاجلة  وإطالقالمعتقلير
ى دوت إلنقاذ  ى المعتقلير وس كورونا المستجد بير ى بفير ى المصابير استغاثات عاجلة   احد المعتقلير

عه نقله لمستشفى العزل ارة السجن بش بشعة انقاذ احد نزالء سجن استقبال طرة مطالبة اد
 عل حياته وعل حياة

ً
ى وذلك بعد دوت  واتخاذ كافة التدابير الالزمة للحفاظ بقية المعتقلير

ى  االستغاثات والنداءات عل ابواب الزنازين انقذونا عندنا مصاب بكورونا مع انت شار اعراضه بير
ى   العديد من المعتقلير

ي عل مدار االسبوع استمرت حمالت التفتيش والتجريد اليومية من قبل مباحث االمن  •
 الوطبى

ي النطرون   واديسجن  440ومصلحة السجون عل زنازين ليمان 
ظل تصاعد االستغاثات من  فى

ى وتخوفهم من استمرار حملة التنكيل  ي  والبطشالمعتقلير
اخلية بهم بعد ان وزارة الدتمارسها  البى

 قامت مصلحة السجون بتغريب لعدد منهم 

ي  •
ى عل ذمة قضايا سياسية فى ى عل  5تكديس المعتقلير زنازين.   10زنازين فقط بعد أن كانوا موزعير

منع دخول المطهرات وأدوات التعقيم   -التفتيش المستمر للزنازين وتجريدها من محتوياتها.  -
ي تستخدم 

ي الوقاية من اإلصابة بوالحماية البى
وس #كورونا. فى  منع دخول المراوح با -فير



 سبهم وقذفهم بألفاظ خارجة، وإجبارهم عل تسمية أنفسهم بأسماء "نساء".   •

سبب إصابة وجروح، بهدف إيذاء  •
 
ي ت
ى صالحيات تحكم، وبعض األدوات البى إعطاء الجنائيير

  . ي نفس العني 
ى فى ى المحبوسير  السياسيير

 جبارهم عل تسمية أنفسهم بأسماء "نساء".  لفاظ خارجة، وإسبهم وقذفهم بأ •

سبب إصابة وجروح، بهدف إيذاء  •
 
ي ت
ى صالحيات تحكم، وبعض األدوات البى إعطاء الجنائيير

  . ي نفس العني 
ى فى ى المحبوسير  السياسيير

ى وذلك بعد تزايد   العمومي سجن المنصورة  و دخل معتقل •  عن الطعام منذ يومير
ً
 مفتوحا

ً
ابا إرصى

ة  ول الطعام الساخن إال وجبهاكات البى يتعرضون لها من ِقبل إدارة السجن، حيث تم منع دخ االنت
امن   ى . وتيى  تم قفل التهوية ومنع دخول المالبس فى ظل حالة التكدس الكبير

ً
واحدة فقط، وأيضا

ي ظل انتشار  
هذه االنتهاكات مع سوء األوضاع الصحية واإلنسانية بالسجن، وتكدس الزنازين فى

و   «. 19-س كورونا المستجد »كوفيدفير

ي عني   11مصلحة السجون تنفذ حملة تجريد باألمس للدور الرابع بأكمله المكون من  •
زنزانة فى

استقبال طرة، حيث تم سحب السخانات والمالعق واألكواب ومعدات الطهي "ب" داخل سجن 
 . ى هم، ماعدا المالبس والبطاطير  وماكينات الحالقة وغير

ب ة داخل عدد من احملة تجريد كبير  • لسجون حيث يتم تجريد كافة الزنزانة من ادوات االكل والشر
ي الزنزانة ، وبالنسبة للمالبس يتم ترك طقم او 

ى اال كام بطانية فى ى والبطاطير لبس لكل واحد ،   اثنير
ي بعض السجون ، ويتم االستعانة بالقوات الخاصة اثناء التجريد لتخويف 

يض فى وتم غلق اليى
ى وارهاب المع  تقلير

ى خارج الزنازين للتهوية، • يض ومنع خروج المعتقلير  حمالت تجريد شديدة وعنيفة تم غلق اليى
ى أثناء الزيارة   وتقليل وقت الزيارة باإلضافة إىل التضييق الشديد عل أهاىلي المعتقلير

ى أثناء تجريد الزنازين من كل  • مصلحة السجون المضية تستخدم الكالب البوليسية ضد المعتقلير
اب عن  مح ب ودخولهم عنابر التأديب وبدء إرصى ى بالضى توياتها واالعتداء عل بعض المعتقلير

ي 
 بر  بعض العناالطعام فى

اب عن   • ي سجن استقبال طرة يومهم السابع منذ بداية إعالنهم لإلرصى
يدخل غالبية المحتجزين فى

ا لمتابعة الجبهة المضية لحقوق اإلنسان مازال غالبية سجناء اس 
ً
تقبال طرة مستمرين  الطعام، وفق

اب واالمتناع عن استالم »التع ي اإلرصى
، احتجاًجا عل سوء المعاملة فى « لليوم السابع عل التواىلي

ى يير
ي تمارسها إدارة السجن وقوات مصلحة السجون بحقهم. وقام البعض بتحرير  

واالنتهاكات البى
ابهم يوم الثالثاء  ن بشكوى للنائب العام. أكتوبر، بينما تقدم آخرو  14محضى رسىمي لتسجيل إرصى

ى قامت حملة من  29دأت األزمة يوم الثالثاء وحسب مصادر للجبهة المضية، فقد ب  سبتمي  حير
انات. واستمرت حمالت  

ّ
مصلحة السجون بتجريد زنازين الدور الرابع من أدوات المطبخ والسخ

ة أيام، طالت فيها كافة عنابر السجن وسط تصاعد م ايد لالنتهاكات ِإزاء التجريد لما يزيد عن عشر ى يى
ي ذلك صناديق المحتجزين، حيث جّردت الزنازين م

ن كافة األدوات والمتعلقات الشخصية بما فى
ي يعتمدون 

الثلج »األيس بوكس«، والمراوح، والطعام، والوسادات، والمالبس، وجرادل المياه والبى
ي تخزين المياه، ألنها ال تتوافر سوى لدقائق فقط عل مدار 

قل بعض   عليها فى
 
اليوم. كما ن

هم إىل زنازين أخرى خالية من أية محتويات ولم يبق مع كل  المحتجزين بالدور الثالث من زنازين
ي  ى مير تير

ي من   وغطاءينمحتجز سوى سيى
ي فصل الشتاء. كما تعّرض محتجز يعانى

مع الدخول فى
ي السجن عي  صدم رأسه بالحديد عدة مر 

ى فى ات، مما دفع  مرض نفسي لالعتداء من قبل موظفير



اض ضد تضفا  ت قوات األمن القائمة عل حملة التجريد، ثم المحتجزين للهتاف إلبداء االعيى
اب يوم األحد  ي اإلرصى

ي الهتاف بشكل يومي ضد إجراءات   11قرروا الدخول فى
أكتوبر واستمروا فى

 المصلحة. 

ي #مض  1استغاثات مستمرة تفيد بحدوث انتهاكات مستمرة داخل #سجن_العقرب  •
، حيث  فى

ى داخل مببى )  ي  ( إىل إH4تعرض العديد من المعتقلير
ي هذا فى

صابات نتيجة اعتداءات سابقة. يأنى
ي السجن كاملة 

ي مبانى
ى فى يض واألدوية واألمانات عن المعتقلير  ظل استمرار إدارة السجن بمنع اليى

!! لم يكتفوا بظلم : رسالة مخيفة من سجن المنيا  • ى ى السياسيير   عتقالال اتعذيب مخيف للمعتقلير
ي التشهيالت  وإنما كهرب

ب وتعرية وتفليك وحبس فى  ة وتعليق ورصى

 اآلن إىل تجريد زنازينهم من "األدوية والمالبس واألغطية ومي يتعرضونالعمنزالء سجن الفيوم  •
  التواب«والكتب الدراسية" عل يد المأمور »محمد فتحي الهاين« ومفتش المباحث »حسام عبد 

 . حبيب«المباحث »احمد  ر« ومعاونق ص ورئيس المباحث »امير 

ي األسبوع، مما يمنع تعرضهم  •
ى فى ى إال ساعتير يض عن المسجونير يض: تمنع إدارة السجن اليى منع اليى

ي المهم لمنع كثير من أمراض الجلوس وعدم الحركة. 
 إىل الشمس أو ممارسة المسر

ا م • ي الزيارة: تمنع إدارة السجن كثير
ي الز منع إدخال كثير من احتياجاتهم فى

يارة، وخاصة  ن األشياء فى
ى وزيادة إيذائهم  ب  ح من المسجونير

يا من أجل اليى ي الكافييى
مالبس الشتاء، والطعام الذي يباع فى

 وأهلهم ماديا. 

ى إىل أحد السجون داخل مجمع سجون طرة  9تغريب  •  معتقلير

نة الرائد احمد ابو الوفا وبمعاو  السجن المقدممباحث  بقيادة مفتش 1شديد    سجن العقربادارة  •
ين وقيامهم بعمل حفالت تعذيب من تعليق وتعذيب محمد حسن ومج موعة من االمناء والمخي 

ها من وسائل تعذيب بالكه ب وغير سياسة الموت للجميع من خالل ممارسات    ويمارسونرباء ورصى
ي ابسطها الحرمان من كل 
  سر

ى  35جرام من الفول  35سياسة القتل بالتجوي    ع  • لقطعة جبنه   باإلضافةعيش جرام من الرز رغيفير
ة  ة او قطعة حالوة صغير ى يده التعصغير بسجن العقرب   ساعة للمعتقل 24عل مدار  اليومي  ير

ى شاب وكهل ومريض  800قرابة  1شديد الحراسة  يعانون ويواجهون   مزمنة بأمراضمعتقل ما بير
ي الموت بالتجوي    ع ذلك 
ى ومنع الزيارات للعام الثال فى  ث عل التواىلي ظل اغالق تام للكانتير

ي  1بسجن العقرب شديد   H3معتقلي دخل عدد كبير من  •
اب مفتوح عن الطعام منذ  فى يوم  ارصى

ى  ي االثنير
اضا عل االوضاع  الماىصى ي   المأساويةوذلك اعيى

ي يعيشون بها منذ سنوات  البى
تزداد   والبى

ي سواء مع االيام 
رة سجن العقرب  حولت حياتهم اىل مقابر  لقتلهم جميعا و تمارسها عليهم ادا والبى

ي كل طرق القتل والمنع من كل 
ي الدخول لذا قرروا  سر

اب مفتوح عن الطعام من اجل الضغط   فى ارصى
ى  ا  يوم االثنير

ي للحصول عل ادنى حقوقهم حيث انه وفى
ي   2020سبتمي   9 الماىصى

سجن العقرب   فى
ة بقيادة مفتش مباحث سجن العقرب المقدم احمد  ببى  باقتحام م ابو الوفا  اقتحمت قوة امنية كبير

H3   ي وتحديدا احدى الغرف
ي وغرفة اخرى     W3 فى

ين وقاموا   W4  فى او ما يعرف بغرف المسير
ى وقاموا بتوثيق اياديهم من الخلف  بإخراج ى عن الطعام  بتلك الغرفتير بير ى المضى المعتقلير

ب كهرباء و بواجبارهم عل النوم عل االرض وقيامهم بالتعدي عليهم  باستخدام صواعق ال الضى
ي  المياهىص وباستخدام خراطيم بالع

ب  هم  فى مما ادى اىل اصابتهم جميعا بكدمات وجروح  رصى
واصابة بعضهم اصابات بالغة ولم يتم عرضهم عل العيادة الطبية لعالجهم  ثم بعد ذلك تم  

 ارسالهم اىل غرف العزل االنفرادي 



مصير المجهول الذي م من الموت المحقق وال" إلنقاذه 1استغاث معتقلو سجن العقرب " •
ى "وينجات جديدة" يطلق عليه "وينج" اإلعدام،  مينتظره ، بعد قيام إدارة السجن االنقالبية بتجهير

يوًما، وانقطاع أخبارهم تماما. فيما كشفت مصادر عن تعرضهم   12ونقل عدد كبير منهم إليها منذ 
 .  للتعذيب بشكل يومي

حث السجن وآخرين بدخول عني  بام  رئيسة_السجون برفقة حيث قامت قوة من #مصلح •
ح عل عدة معتقالت منهن باإلضافة   ب المي  المحتجزات عل ذمة قضايا سياسية، واالعتداء بالضى

يد  معتقالت إىل   5إىل سحل المعتقلة )م.ع( وإصابتها بجروح. وقامت القوة األمنية أيضا بتشر
ي عنابر 

، سارة عبد هللا( مع يعبد الهاددية سمة رفعت، سمية ماهر، ناوهن: )إشاء خالد، ب الجنانئ
يض عن بقية المعتقالت، وتهديد رئيس   واألكلمصادرة العالج واللبس  ب منهن. وتم منع اليى والشر

نه يمتلك كل الصالحيات الرتكاب أي انتهاك ضدهن. 
ٔ
 المباحث لهن ا

ي ” بسجن القناطر لل1قررت محتجزات بعني  السياسي “عني   •
اب   نساء أمس األحد الدخول فى إرصى

عل اعتداءات وحشية تعرضوا لها من قبل إدارة السجن، وذلك حسب   عن الطعام احتجاجا 
أفادت مصادر للجبهة المضية لحقوق االنسان. كانت إدارة السجن منذ أربعة أيام قد قامت  

يد  بحملة تفتيش عل العنابر، تعرضت فيها المحتجزات إلهانات وعنف أثناء ا لتفتيش، كما تم تشر
ضت المحتجزات عل ة منهّن إىل عني  المخدراخمس ى اعيى ت داخل السجن. وتصاعدت األزمة حير

يد ثالث   ى من زميالتهّن، فقامت اإلدارة بتشر يد اثنتير ي التفتيش وعل تشر
ى فى األسلوب المهير

ين داخل السجن  بالتعامل مع   وقد تم تكليفهما حًضا  –أخريات. كما اعتدى فردين من المخي 
ي 
ب اثن – عني  السياسي المحتجزات فى ، بضى يد خارج العني  ى من المحتجزات لرفضهن التشر تير

ي الرأس ورفضت إدارة السجن نقلها للمستشفى للعالج. وقد دفع ذلك 
وأصيبت إحداهن بجروح فى

يد خم ى والعنيف وعل تشر ا عل أسلوب التفتيش المهير
ً
اض اب اعيى ي إرصى

سة المحتجزات للدخول فى
ى  ، ويطالي  يدهن، ونقخارج العني  ، وتحسن  بعودة من تم تشر ل زميلتهن المصابة للمستشفى

يدهّن إىل عني  المخدرات هن: نادية عبد   ي تم تشر
المعاملة داخل السجن. والمحتجزات الالنى

الهادي، سمية ماهر، بسمة رفعت، إشاء خالد، سارة عبد هللا. ويذكر أن نادية عبد الهادي وسمية 
دة لمعرفة أخبارهم هي من خالل زيارات ماما وكانت الوسيلة الوحي هر ممنوعتان من الزيارة ت ما

، أما حالًيا فقد انقطعت أخبارهما وال وسيلة لألهاىلي لالطمئنان عليهما.  ي العني 
 زميالتهما فى

ي صورها   •
، وتتعدد هذه االنتهاكات فى ى تصّعد إدارة سجن الزقازيق من انتهاكاتها بحق المعتقلير

ية، والمنع من التعبد. فإدارة السجن تمنع صلوات الجماعة واألذان البدنية واللفظية والنفس
ي 
والجمعة، وتعاقب من يصلي أو يخطب الجمعة بالتأديب شهرا كامال، كما تعاقب جميع من فى

. وجدير بالذكر معاناة معتقلي سجن الزقازيق بداية من دخولهم  
ى العني  بالتعذيب الجماعي المهير
ي الزنازين من السجن، وذلك بإجبارهم عل 

ض، كما تعانى أفعال مهينة، والعقوبة بالفلكة للمعيى
 لتكدس، وعدم وجود دورة مياه داخلها. ا

ي الزنازين يزيد عل  •
يض وطعام الزيارة  50التكدس الخطير فى  شخصا مع حرمان اليى

ي  •
ى فى التضييق عل دخول الكتب وتداول الخطابات، بخالف تجريد الزنازين من الغطاء والبطاطير

 ل الشتاءفص

ي تطل عل ممر إزا •
لة مصادر التهوية والضوء والكهرباء من الزنازين وتعديل النافذة الوحيدة البى

ى السجناء. حبى قبل  ي كل زنزانة لعرقلة أي اتصال بير
داخلي وكذلك فتحة الباب )النضارة( فى

ي 
ي الزنازين لضوء الشمس أو الهواء النفى

ات، لم يكن هناك مصدر فى  التغيير



 القرسياإلخفاء 
 هور بحسب الشستغاثات  عدد اال 

اي يناير   إجمال   ديسمب   نوفمب   كتوبرأ  سبتمب   طسأغس يوليو يونيو مايو  أبريل سمار  ر فب 

129 125 89 82 44 45 43 89 44 30 6 62 843 

 

 عدد األفراد بحسب الشهور 

اي يناير   إجمال   ب  ديسم نوفمب   كتوبرأ  سبتمب   طسأغس يوليو يونيو مايو  أبريل سمار  ر فب 

92 75 52 50 25 25 27 61 36 24 52 40 559 

 

 االختفاء طبيعة مكان 

 العدد   

 4 الحدود 

 75 شارع
 23 محل عمل 

 42 غبر مذكور 
طة بعد اخالء السبيل   52 قسم شر

 18 كمير  

 9 مكان عام 
ل   287 مب  

 4 أمن الدولة 
 8 محل دراسة

 8 سجن
 3 سيارة خاصة 

 2 وحدة عسكرية 

 6 موقف محطة/ 
 3 مصلحة حكومية 

 10 مطار 
 5 نيابة 

 559 إجمال  

 



 االختفاء  تاري    خ

 العدد  السنة 

2020 266 

2019 160 
2018 56 

2017 31 
2016 11 

2015 5 
2014 8 

2013 20 

2011 1 
 1 غبر مذكور 

 559 إجمال  

 

  



 اختفاءظهور بعد 
 بحسب الشهور 

اي يناير   إجمال   ديسمب   نوفمب   كتوبرأ  سبتمب   طسأغس ولييو  يونيو مايو  أبريل سمار  ر فب 

335 242 384 242 143 171 165 98 164 35 86 72 2137 

 

 بحسب مكان الظهور 

 العدد  المكان  

 2071 نيابة أمن الدولة العليا 

 53 نيابات أخرى
 3 سجن

ل   3 المب  
 2 أمن الدولة 

 3 محكمة 
طة قسم   2 شر

مال  إج   2137 

 

  توفرت تواري    خ ا
 
    123حالة الختفاء ف

 
 وكانت كالتال   2020شخص ممن ظهروا ف

 العدد  فاء ت سنة االخ

2020 83 
2019 32 

2018 7 

2017 1 
 123 إجمال   

 

  



 دولةعنف 
 بحسب الشهور 

اي يناير   إجمال   ديسمب   نوفمب   كتوبرأ  سبتمب   طسأغس يوليو يونيو مايو  أبريل سمار  ر فب 

32 76 34 19 19 45 25 14 56 22 12 11 365 

 

 : وردت الدولة كما عنف  من نماذج 

 عقوبات إدارية عل التعبير عن الرأي  •

 رهائنالقبض  •

 القبض عليه بعد اخالء سبيله بيوم  •

ي ميدان التحرير  •
 صفعها ضابط فى

 أثناء عمليات االعتقال المنازل وشقة محتويتها تحطيم  •

ي انهاء  •
ي السجن أوراق تسليم تعنت فى

 من توفوا فى

ة مريوط باإلسكندرية دون مأوى بديل ألصحابها بحجة  منطقة "  هدم بيوت • مرغم" عل بحير
 مخالفتها 

.. وأصوات الرصاص تفزع األطفال هدم  • " بمطروح وي  هجر األهاىلي  منازل "عيت درباىلي

والمسىمي   1اقتحمت قوات األمن، بعض منازل أش معتقلي سجن طرة شديد الحراسة •
ي محاولة للضغط  ب »العقرب«، وقامت بتحطيم محتوياتها 
ابهم عن   علفى ى لوقف إرصى المعتقلير

 الطعام  

ى   4اقتحام مقر وكالة االناضول بالقاهرة والقبض عل  • ى عباس وحسير ى حسير بينهم الصحفيير
(  ا ي

ي المحبوس احتياطيا حسن القبانى
ي )شقيق الصحفى

 لقبانى

 توقيف وسحب جواز السفر  •

 سنوات  6محبوس احتياطيا ألكير من  •

ى وت •  حمولة فتيش هواتفهم المتوقيف مواطنير

 أهاىلي قنا يستغيثون من قرارات إزالة بيوتهم بدعوى إنشاء محور مروري  •

ا يعلن مصادرة  • ا لقرار المحافظ 18جي شي 
ً
 عربة "كارو" لتشوي  هها المنظر العام تنفيذ

ى عن حقوق االنسان  •  اعتداء عل مدافعير

ى عل مدخل عزبة خير هللا بمض القدي • ب من كمير مة لرفض تفتيش المحمول ثم  اعتداء بالضى
 إىل أمن الدولة بالمقطم تغمية واقتياد 

ازية اعتقال أثناء أداء التدابير االح •  يى

ة المراق • ي السب اعتقال أثناء فيى
 جنة فى



سيدة وفتاة من قبيلة الفواخرية بسيناء واحتجازهم منذ أسبوع داخل قسم ثالث   32اعتقال  •
 فسهم من أقارب  هم عل تسليم أن  2العريش إلجبار 

 اهدار حق االستئناف عل قرارات تجديد الحبس  •

ى من المحاكم  •  اعتقال محامير

 لسكان العزبة باإلزالة وإغالق الورشتهديدات  •

ي   •
طة السياحة واآلثار بمنطقه معبد فيله بالتعدي عل كبير مفتسر قام النقيب عل عيس ضابط شر

 عليها وصفعها عل وجههااآلثار فاطمة مجدى عابدين المسئولة عن معبد فيله بالتعدي 

ين علي مجهو  • سمح لهم بدخول الكليات العسكرية لرابع جيل رغم انهم مجي 
 تأديةىلي النسب ال ي 

؛ حاجه   العسكريةالخدمة  ي
ي النوادي وال يرثوا وال يحملوا اسم المتببى

اك فى سمح لهم باالشيى وال ي 
ى  ي ذنب فعلوه ا والعنضيةبشعه منتهي التميير

َ
ى والكراهية بال ا  لمساكير

 لمطارتوقيف واختطاف من ا •

طة المرافق بحي  • الزمالك تصادر عربة بطاطا لبائع متجول بدعوى تعطيل الطريق العام دون  شر
 رأفة بحاله 

ي مناطق جنوب الشيخ زويد شمال سيناء  •
تجدد القصف الجوي بمقاتالت حربية تابعة للجيش فى

ي واالتصاالت بالمنطقة 
 وانقطاع التيار الكهربانئ

لجماعة إرهابية،  االنضماميد، بتهمة ة حلوان الدكتور يحبر القزاز لمجلس تأديب جد جامع أحالت •
ي الوقت الذي الزال التحقيق القديم 

ي فى
بتهمة اهانة الرئيس مستمرا وبذلك  التأديبمجلس   فى
ى  ي يواجه الدكتور يحبر القزاز تحقيقير
ى للتأديب   فى ي مجلسير

 وقت واحد  فى

 الء السبيلتدوير عل قضية جديدة بعد اخ •

ة الماضية وتقريبا منذ ثالث أسابيع حيث   اشتىك الكثير من الزائرين لسجن برج • العرب خالل الفيى
ي الحظ الزائرين بعض إجراءات التصعيد والتشديد 
عل الزائرين وخاصة الرجال  والتحريمراقبة   فى

( منمنهم حيث يتم سحب إثبات الشخصية )بطاقة الرقم    والتحري الزائرين والكشف القومي
ي عنهم امنيا بل 
جز إثباتات الشخصية لبعض الوقت كنوع من التهديد  بعض األوقات بيتم ح  فى

 والرعب 

ى بعد أن حققت معه النيابة بدون معرفة أهله أو محاميه  • ي طره منذ يومير
 ظهر فى

ى من تغريب  • معتقال من سجن وادى النطرون واحد اىل  13حبى االن وبعد مرور قرابه األسبوعير
هم مجهوال سجون   اخرى ال زال مصير

ير نادي الزمالك، لقيامهم بإشعال بعض األلعاب  ألقت األجهزة المعنية القبض عل عدد من جماه •
النارية »الشماري    خ«، أثناء استقبالهم بعثة الفريق األول لكرة القدم بمطار القاهرة، عقب عودته  

ي 
 من الدوحة بعد الفوز بمباراة كأس السوبر األفريفى

ابهم  ن العمال، وذلك انية مفصل ثم • كة ارصى ي الشر
ات من العمالة المؤقتة فى ردا عل اعالن العشر

 امس للمطالبة بالتثبيت، السيما وان اغلب العمال مىصى عل عملهم العديد من السنوات 

ل وتروي    ع األشة عقابا عل تقاقتحام  • ى  اختفاء يمهم بالغ د ميى

ي  •
ي مكان غير قانونى

 احتجاز فى

ي  •
قية واعتداء تهجير بالقوة فى  عل األهاىلي بقرية بهجاتالشر

ي  •
ي التونسي بعد الهدف األول لفريقهم أثناء لقائه أفراد أمن بزي مدنى ج 

يعتدون عل جماهير اليى
 الزمالك بمنافسات دوري أبطال أفريقيا



ي يوم  •
طة وأفراد بزي مدنى   2018ديسمي   25بعد خمسة أيام من القبض عليه قامت قوة من الشر

 صية ته وكش باب الشقة وتكسير محتوياتها وشقة الب توب واوراق شخ باقتحام شق

ئ ارتري بينهم  ٥٠السلطات المضية أكير من  اعتقلت • ي منطقة أرض اللواء  ٤الج 
سيدات، فى

ة، مساء أمس وال يوجد أي خي  عنهم. وكان معهم البطاقات الصفراء من المفوضية " أثبات   ى الجير
 فهم رغم ذلك الشخصية الخاصة بهم" وتم توقي 

اضه عل "لودر" • دع ناجح الهواري بعد اعيى ا ي 
ً
ا عمد

ً
 تابع لمجلس مدينة دمنهور يدهس مواطن

 حملة إزالة

  3عامل نظافة بمدينة نض أثناء تجمعهم للمطالبة برواتبهم المتأخرة منذ  70تقل قوات األمن تع •
 أشهر عند مقاول يعملون معه 

وي    ج لشائعات عل حساألقت أجهزة األمن القبض عل ثالثة أ • باتهم الشخصية  شخاص بتهمة اليى
وس الكور  ونا بمض عل  عل “فيس بوك” تناولوا خاللها أخبارا مغلوطة عن حاالت اإلصابة بفير

 خالف الحقيقة 

ي السجون، بال إعالن أي اجراءات حماية للمحتجزين  •
 مد منع الزيارة فى

ت أثناء ذهابهن لسجن برج العرب لوضع سيدا 7قوات امن إسكندرية تقوم صباح اليوم باعتقال •
ى أمانات لذوي  ه  م المعتقلير

قية وتعتدي عليهن  ٣قوات أمن االنقالب تقوم باعتقال  • سيدات من منازلهن بمدينة بلبيس بالشر
ب إلجبار أزواجه  ن عل تسليم أنفسهم بالضى

وس_كورونا، تم اعتقال #ممرضة_دميا • ي  بعد خروجهن من العزل الصحي وشفائهن من #فير
ط البى

لها بتهمة نشر أخبار كاذبة عل ذمة القضية رقم  صورت فيديو إصابة  ى #ممرضات_دمياط من ميى
 أمن دولة !  ٢٠٢٠لسنة  ٥٣٥

 من الظروف الحالية، بانتشار وباء يهدد العالم بأكمله، وانشغال حكومات العالم بمواجهة   •
ً
رغما

ئ  لقاهرة، ة لحي الخليفة بمحافظة ا أهاىلي منطقة الحطابة التابع -صباح اليوم -الوباء .. فوج 
ى  اقتحامبجحافل من األمن المركزي تحاول  المنطقة بدعوى إجراء حض المنازل، بغرض التجهير

هم، وهو األمر الذي دفع غالبية األهاىلي للتجمع  ى -لتهجير مضطرين لكش الحظر وغير مبالير
عهم من الدخول، موكدين  عند مدخل المنطقة والجلوس عل األرض لمن -مرض الكورونا بانتشار 

ى تمسكهم بالدستور والقانون. ع  ل رفضهم لما يحدث، ومعلنير

شنت قوات األمن بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الخميس، حمله أمنيه عل جميع قرى بلطيم،  •
، وتم اقتياده لجهة مجهولة"غريب السبيعي "أسفرت عن اعتقال الدكتور  ي

 . ، دون سند قانونى

ي  •
ى بالكورونا بدون إعالم   صدر قرار بتخصيص مبانى من مدينة الطالب للحجر الصحي للمصابير

ي كياس و  ةالطلبة أو إنذارهم قبلها و الجيش من بكرة هيبدأوا يلموا الحاجات بتاع
الطلبة فى

ى ان حد يروح المدينة يجيب اي حاجة من حاجاته اىلي هناك   يشيلوها و هما كانوا مانعير

خلي مستشفى الشيخ زايد .. هم عل العالجبعد تظاهر المرىصى داخلها لعدم قدرت •
 
قوات األمن ت

ها ألزمة كورونا  بمنشأة نارص  ى  بالقوة وتطرد المرىصى والطواقم الطبية لتجهير

قية  • ه فيديو عن عدم توافر مستلزمات طبية بمستشفى بالشر  نقل طبيب وإحالته للتحقيق بعد نشر

ي منازلهم وق •
ى عل الجميع الجلوس فى ي الوقت الذي يتعير

اية من كورونا، بيوت أهاىلي منشية  فى
 نهم الصدر تهدم أمام أعي



ي مدينة الخ 22إلقاء القبض عل  •
اضهم عل شخًصا فى انكة، التابعة لمحافظة القليوبية، بسبب اعيى

طة للنيابة ي ملك الدولة. وأحالتهم الشر
ي زراعية وأراىصى

 تنفيذ حملة إزاالت عل أراىصى

وضية المضية  ، إيداع وقيد دعوى أقامها محامي المفرفضت محكمة القاهرة لألمور المستعجلة •
"، إلثبات حالة واقعة  ي المحبوس "إبراهيم متوىلي

للحقوق والحريات وكيال عن المحامي الحقوفى
 داخلية. منع الزيارات بقرار وزير ال

ي وجود طفلتها الرضيعة الساعة الوا •
ل مروة عرفة فى ى حدة صباحا بمدينة اقتحام قوات من األمن ميى

ي  الشقةوتم تفتيش  نض 
ي قسم مدينة نض أول وثانى

واخذها اىلي مكان غير معلوم. وبالسؤال عنها فى
 لم يتم العثور عليها. 

ى عل ذمة القضية  • ى طفل محبوسير  من اربعير
حض أمن دولة عليا..   ٢٠١٩لسنة  ١٥٣٠اكير

ى يسمح هم كتير عل ذمة قضايا تانية اتمبى المسئولير ن اسبوعيا من  وا ليهم بمكالمة تليفو وغير
 يطمنوهم عليهم..  ألمهاتهممحبسهم 

 فصل من الدراسة  •

ي كورونا داخلها.. تهديد عمال مستشفى زايد التخصىصي  •
" بعد تفسر تهديد عمال "زايد التخصىصي

ي إ
 ذا لم ينهوا استغاثتهم ووقفتهم االحتجاجية باألمن الوطبى

ة تفض بائعي السوق • ى بخراطيم المياه، مع إغراق   الوحدة المحلية بقرية المنصورية شمال الجير
ي من طري   قة التعامل معهمبضاعتهم وطردهم، وغضب شعب 

ي القضايا المدنية •
 السيسي يمنح القوات المسلحة الضبطية القضائية وصالحية التحقيق فى

. ورئيس التحرير: نبحث الحلول  الصدور. يوما من  40بعد  360بعد درب.. حجب موقع مض •

 التقنية والقانونية 

ى   مستشفى حاوط االمن م • ىلي  بعد تحويلها ا بالمستشفى منشية البكري بعد محاوالت هروب العاملير
طة  مستشفى  ى العمل اال بعد عمل مسحات لهم والشر ي الجنينة ورافضير

ى فى ى معتصمير عزل والعاملير
 العسكرية هناك وتهديدات بتحويلهم لمحكمة عسكرية 

اض القس يس صبحي تم بهدم الكنيسة والمسجد واثنا  مأموريةالنهاردة قامت  • االعتداء عليه  ء اعيى
 شخص  14والقبض عل 

ة اثناء إزالة كنيسة ومسجد  •  األمن يعتدي عل كاهن بالبحير

مايو،  31م قبطيا بقرية مينا مركز الشهداء بالمنوفية يو  15ألقت قوات امن المنوفية القبض عل  •
امام منازلهم بقرية مينا ، لرفع صوتهم  اثناء تنظيم اشة رانيا عبد المسيح وقفة احتجاجية صامته 

 انيا عبد المسيح . لكشف مصير القبطية المختفية ر 

ة تعليمات من وكيل وزارة الصحة بالمحافظة باإلضافة إىل مدير مستشفى  • ي البحير
تلفى أطباء فى

ى الدلنجات، بإخالء بعض م  ها الستقبال المصابير ى ستشفيات المحافظة من مرضاها وتجهير
وس كورون ي وضع االستعداد للتبفير

ي فى عامل مع ا المستجد فقط، وإبقاء جميع أفراد الطاقم الطب 
هذه الحاالت بغض النظر عن تخصصاتهم، وقطع أية إجازات وإن كانت مرضية، مع التلوي    ح  

ى لمحاكمات عسكرية.   بإحالة المخالفير

ي محافظة الوادي الجديد، لخرق •
ب عل الوجه ويسحل مواطنا فى ر ه حظضابط يعتدي بالضى

طة  ي القبض عليه رغم محاوالت األهاىلي الدفاع عنه وتخليصه من يد الشر
 التجول، ويلفى

ة وذلك التهام  • ى حسام ومودة األدهم وثالثة آخرين إىل المحاكمة الجنائيَّ ى حنير إحالة المتهمتير
ي المجتمع المضي 

ِة فى شيَّ
 
ى بالتعدي عل المبادئ والقيم األ  الفتاتير



ى من أعم • الناشط السياسي المضي/االمريىكي #محمد_سلطان بعد أن تقدم بدعوى  اممهاجمة اثنير
ى عن   ي واشنطن واحد المسئولير

ي المحكمة ضد رئيس الوزراء االسبق #حازم_الببالوي المقيم فى
فى

ي أصيب فيها سلطان
 #مجزرة_رابعة البى

طة تختطف األستاذ محمد منير من الشيخ زايد، أستاذ محمد منير " • مريض سنة"  ٦٥قوات شر
 بعدة أمراض مزمنة 

 االعتداء من طرف أمن سجن طره أثناء انتظار األشة الحصول عل رسالة من عالء عبد الفتاح  •

 استخدام نساء بلطجيات البعاد اشة عالء عبد الفتاح عن منطقة سجون طره  •

ى لتصويرهم  • ي اليوم األول المتحانات الثانوية العامة قيام قوات األمن بالقبض عل شابير
الزحام، فى

ي ال  
ا عل طفل فى

ً
 وقوفه أمام المدرسة لبيع الكمامات. من عمره أثناء  15كما قبضت أيض

ح عل أشة عالء عبد الفتاح  • ب المي   وشقة متعلقاتهم  االعتداء بالضى

كة سيتكور للغزل« بمدينة برج العرب الصناعية  • ، تواصل انتهاكها لحقوق باإلسكندريةإدارة »شر
ى  ي بيان العمال المعتصمير

كة. وقالت دار الخدمات فى ، إن إدارة  داخل الشر ى ، اإلثنير ي
كة صحفى »شر

واصلت تعنتها ضد العمال الذين  باإلسكندريةسيتكور للغزل« بمدينة برج العرب الصناعية 
كة المتوقفة بال   كة للمطالبة بحقوقهم المالية وإعادة تشغيل الشر يواصلون اعتصامهم داخل الشر

كة بحجة أزمة وباء الكورونا وتدهور الوضع االقتسبب، غير إرصار اال  صادي دارة عل تصفية الشر
كة.   للشر

 ة العليا بالتجمع اختطاف سناء سيف من أمام مببى نيابة أمن الدول •

الحجر الصحي بالرحمانيه ، بعد جهود الشباب و وقفة اهل البلد و القري  مستشفى حلت  الحكومة •
ي بدعوي غير مطابقه ل ا عو ضيللحجر ،  مستشفى  إلنشاء المجاورة

ي ثوانى
 لمواصفات . جهود الكل فى

يف   • ى ي إصابته بيى
طة بمرور القاهرة يعتدي عل سائق بالتجمع الخامس ويتسبب فى ى شر أمير

ى أوينسحب عل مر   ى من المواطنير

ي ويمنع انعقاد نقابة األطباء   يحارص األمن  •
 المؤتمر الصحفى

ي  •
ي بمنطقة أبيس فى

ي عقار سكبى
ى قاطبى  اإلسكندرية بعد بدء المحافظة أعمال هدم به  هلع وفزع بير

 ردة قوة من الجيش نزلت علشان تهد بيوت ف جزيرة الوراق وتشوف رد فعل اهالينا النها •

ي اإلسكندرية يستغيثون لوقف قرار هدم  •
اثية فى  باإلخالء.. أهاىلي منطقة المكس اليى

ئ  بعد إنذار مفاج 

ي  70شخصا بحوزتهم  16القبض عل  •
 القاهرة طائرة ورقية فى

ى بوسط القاهرة لمنع األعضاء من حضور اجتماع مجلس  • ي مكثف بنقابة المهندسير
تواجد أمبى

ى   األعل لنقابة المهندسير

ونية الخاصة بهم، وإهانة زوجته وأوالده  • له وتكسير محتوياته وشقة األجهزة اإللكيى ى
اقتحام ميى

ب لمدة  باقتياد أطفاله الثالثة لمنطقة  ضا  ساعات. وقامت القوة األمنية أي 3والتعدي عليهم بالضى
ل بمفردهم.   ى وهم عل العودة للميى ي الطريق وأجي 

 التجمع الخامس، ثم أنزلوهم فى

ي الشارع بدعوى مخالفة البناء   اإلدارة •
ي سكانه فى

المحلية باإلسكندرية تزيل عقاًرا بمنطقة أبيس وتلفى
ا لقانون 145رغم دفع صاحبه 

ً
 صدق عليه السيسي  ألف جنيه رسوم جدية تصالح طبق

ي تظاهرتهم ضد قرار إخالء المنطقة وتطلق قنابل  •
قوات األمن تهاجم أهاىلي "مأوى الصيادين" فى

 عليهمالغاز 



من أهاىلي منطقة قرية الصيادين،  42قررت النيابة العسكرية باإلسكندرية، أمس السبت، حبس  •
ي أماكن بديلة وسحب   بعد القبض عليهم من تظاهراتهم ضد قرارات الحكومة بشأن تسكينهم
فى

 الملكية منهم. 

وة النباتية بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة ا • لزقازيق بعد حكم عزل أستاذ مساعد بقسم الير
 سنوات بتهمة االنتماء لجماعة اإلخوان  3بسجنه 

ات من السكان بسبب   • ي بعد اعتقال العشر
استغاثة من أهاىلي قرية الصيادين لفك الحصار األمبى

 اج عل طردهم االحتج

وتقول انها ستدفنه   لعائلته،السلطات المضية ترفض تسليم جثمان الدكتور عصام العريان  •
 بمعرفتها! 

ي اكير من  علالزوارق الحربية المضية تعتدى  •
ي الجانب الفلسطيبى

صيادين من قطاع غزة وهم فى
ح٢ ب مي  ي  هم رصى ار بمركبهم وقاموا بضى  كيلو وتم الحاق ارصى

ي احدي جثمان طفل مسيحي  •
ي منطقة حبلية  مات فى

قري محافظة الوادي الجديد و دفنه اهله فى
متاخمة للقرية و بعد دفنة بأيام صدر قرار من مجلس القرية برفض دفن الطفل بحجة ان 

وا اهلة علي اخراج الجثمان و نقلة لمدافن ا ي تلك القرية و اجي 
ى ليس لهم مدافن فى لمسيحيير

ي اقرب قرية مجاور 
ى فى ي تبعد حواىلي المسيحيير

 كيلو عن قرية الطفل !!!!!!   ١٠٠ة و البى

ي ب ”مدينة نض”امتنع عن تسليم الوحدات وطالبونا  700 •
وع السكبى أشة تستغيث: المشر

ا بمضاعفة األسعار.. 
ً
 منا من مات كمد

له  • ى اد من أشته و ادوار و القبض عليه و علي أفر ٣هذا هو المواطن المضي الشياقوسي تم هدم ميى
 اد اجراءات التصالح لنهاية سبتمي  ه عل الرغم من امتدعائلت

ل والشارع • ى مونت من الميى  اختطاف شهود قضية الفير

طة أخطرت أهاىلي رأس الي  فجًرا بإخالء منازلهم أو هدمها فوق رؤوسهم ولم ي •
رحموا شيبة  الشر

ى   المسنير

يد ل 1200إزالة  • ل بقرية الصيادين بالمطرية دقهلية وتشر ى  أشة  3700ميى

ى وفصل  • ى العموميير اب الموظفير يد  3حظر إرصى اب بمكاتب الي  ى لتحريضهم عل اإلرصى  عاملير

ى الكوم • كة مض للغزل والنسيج بشبير ا من عمال شر
ً
 اعتقلت قوات أمن المنوفية عدد

ي   •
طة بالحجارة لمنع هدم بيوتهم بمنطقة شياقوس بالخانكة فى ى الشر فيديو متداول لرشق مواطنير

 القليوبية 

ي غيث بالسيمواطن يست  •
سي بعد تعدي ضابط عل زوجته وأبنائه وهدم بيته بمركز السنطة فى

 الغربية 

ش الشارع بعد أن أزالت الحكومة منازلهم ولم يتم تعويضهم بمساكن   400أكير من  • أشة تفيى
 بديلة. 

ي قرية  •
ى قطعة أرض حدث باألمس فى ة واقعة لرجل فقير اشيى ى نزلة االشطر بمحافظة الجير
هجم علي بيته المتواضع أمس جحافل التتار  ولألسفاء بمقاول ليبنيها بالتقسيط بالتقسيط و ج

ي ثمن األرض و لم يدفع  
ليهدموا بيته المتواضع وسط استعطافه لهم و بكاءه فهو لم يسدد بافى

م غالظ القلوب و العقول ليسقط الرجل أرضا فاقد الوعي من  كعادته  لألسفاقساط المقاول و  
ك خلفه زوجته و أطفاله فقراء دون  المستشفى جلطة ليموت اليوم داخل هول صدمته مصابا ب  لييى



ى بديون األرض و ثمن البناء الذي هدم...دولة الظلم لن تدوم طويال مهما  عائل أو مأوي مكبلير
ت و زاد طغيانها  تجي 

اىلي بمنطقة المنيبحارصت قوات  •
ل أشة الشاب إسالم االسيى ى طة، اليوم األربعاء، ميى   من الشر

ا لما ذكره مصادر من سكان ال
ً
ية"، وفق ة، ووضعتها "قيد اإلقامة الجي  ى  منطقة. بالجير

ي المنيب  اعتقلت قوات األمن، الزميل •
، أثناء تغطيته لحادث وفاة شاب فى ي إسالم الكلحي

 الصحفى

لهم .."البيت لقيته مهدود رجعت" • ى ئ سيدة تعول أيتاًما بهدم ميى بالقليوبية   جرافات الحكومة تفاج 
 صالحتقدمها بطلب ت  رغم

ى يطالبون بالتعويض بعدما فقدوا  • ي جي منشية نارص لمواطنير
 قوات األمن تحارص تظاهرة خرجت فى

 منازلهم بإزاالت منطقة الدويقة 

ى تسليم نفسه  رهائنلقبض عل زوجته وابناءه  •  لحير

•  
 
ات األش بعد هدم منازلهم، إذ طلبت منهم التظل م رفض لجنة التعويضات بالحي تعويض عشر

 والعودة بعد شهرين 

ات من رجال األمن بمالبس مدنية يوقفون المارة لتفتيشهم والتحر  • ي عن رصد شهود عيان عشر
هويتهم الشخصية وتفتيش هواتفهم المحمولة بميادين التحرير وعبد المنعم رياض وطلعت  
ّ عبد الخالق ثروت وشامبل يون. حرب ومحيطهم بجانب عدٍد من شوارع وسط البلد مثل شارعي

ا  
ً
ف نفسه الحق ي ميدان رمسيس، وقام شخٌص عرَّ

ض للتفتيش فى وقال أحد شهود العيان إنه تعرَّ
ي محادثته الشخصية عل تطبيق "واتساب" ب "مباحث"

، بتفتيش هاتفه المحمول والبحث فى
ا عن أي منشور يدل عل آرائه السياسية. 

ً
 وتصفح صفحته الشخصية عل تطبيق "فيسبوك" بحث

ي قضية مقتل الشاب إسالم أمنية فج داهمت قوة •
ل أحد شهود اإلثبات فى ى ر اليوم الخميس ميى

طة، واعتقلت الشاهد واصطحبته إىل  طة المنيب والمتهم فيها رجال شر اىلي داخل نقطة شر
األسيى

 جهة غير معلومة 

تسليم جثمان الشاب اسامه وفدى بشير الذى قتلته وزارة الداخلية امس فى  تعنت االمن ورفضهم  •
 لعياط اىل اشته لدفنه قبيل السماح لعدد قليل بدفنه ا

ى  30قارصا.. و 31شخصا بينهم  195اعتقال  • سبتمي  حبى يوم   20حالة مازالت قيد االختفاء ما بير
25 

 السلطات المضية تحتجز أطفال وتعرضهم للخطر  •

ي حمالت االعتقال الحالية، المعروفة باعتقاالت سبتمي  رص •
، القبض عل ٢٠٢٠د #مركز_بالدي فى

حض امن دولة عليا،  ٢٠٢٠لسنة  ٨٨٠طفل تم التحقيق معهم وحبسوا عل ذمة القضية  ٣٩
 عدا طفلي النوبة امرت النيابة بتسليمهما لذوي  هما . 

ى ويصادرها رغم توسالتهن  • ي بمصدر رزق الباعة الجائلير
 رئيس جي مركز سمالوط بالمنيا يلفى

ى طنبول  • ئ فالحير ة بعد أن استصلحبوادى النطرون بالبفوج  وا اآلالف األفدنة وزرعوها منذ حير
ائها بعقود رسمية من المحافظة  ى عام ودقوا اآلبار بموافقة وزارة الرى والكهرباء وقاموا بشر ثالثير
هم عل تحرير عقود   وع تحيا مض" تابعة للجيش تدع ملكية لألرض وتجي  بهيئة تدع "مشر

اإيجار ألراضيهم الم ى ودفعوا ثمملوكة لهم منذ عشر ت  بأسمائهم فى ت السنير ى نها للدولة وحير
الجمعية الزراعية ومن يرفض تحرير عقد إيجار ودفع اإلتاوة يتم القبض عليه وتحويله للنيابة  

ى ويتم محاكمتهم اآلن  ات من الفالحير  العسكرية وبالفعل تم القبض عل العشر



ة العوامية باالقض .. احتجاجا عل  قوات االمن تطلق الغاز والرصاص الحي لتفريق تظاهرة بقري  •
طة لمواطن ب  القريةقتل الشر

ي دمياط بعد  .."وخربوا بيتنا طردونا" •
لها بدعوى بكاء سيدة برأس الي  فى ى  "أمالك الدولة" هدم ميى

ا  الذي لم "شقة لكل مواطن" مذكرة السيسي بوعد
ً
 تَر منه شيئ

ى اطالق رصاص متبادل فى محيط قس حصار امبى بعد سماع دوى  • لة الجديدة بير ى
طة الميى م شر

الء وقوات حراسة القسم ووصول قوات دعم شي    ع مكونة من  أهاىلي عض ب ى سيارات امن  3اليى
طة وذلك بعد اندالع احداث شغب وتمرد   باإلضافة مركزي اىل عدد من مدرعات وسيارات الشر

طة ال فتحي داخل القسم وذلك بعدما قام الرائد احمد  لة بمحافظة  صالح رئيس مباحث مركز شر ى ميى
ى  الدقهلية )ما ي ى السياسيير لة الجديدة ( منذ وقت قصير بعمل حفلة تعذيب للمعتقلير ى عرف بالميى

ب والتعليق والصعق بالكهرباء  8)قرابه  ( داخل محبسهم شملت الضى ى  معتقلير

ة بإصدار أوامر ألهاىلي من تم تنفيذ اإلعدام بحقهم األمس بمنع صالة الجناز  الداخليةقامت وزارة  •
اء الدرجة األوىل فقط. كما  إال من خالل األشة فقط، ومنع العزاء، ومن يتواجد أثناء الدفن هم أقرب

ي محيط بعض منازل من تم إعدامهم 
ات تصوير فى  علمنا أن قوات األمن وضعت كامير

..  20حصاد غرفة طوارئ المفوضية المضية عن أحداث  • ى   707قائمة بأسماء  سبتمي  معتقلير
ي  124رصا وقا 70بينهم 

 أي نيابة أو مكان احتجاز شخصا لم يظهروا حبى اآلن فى

ي االن بتفجير  •
  ٣٠من  أكير الجيش يقوم بتفجير المنازل المتبقية بشكل متسارع حيث قام لحبى

ل ببلعا واالحراش ويا ى  ميت ميى

ى فرا من بالدهما لعدة سنوات دون محاكمة  • يير
ى إرييى  احتجاز مض لمواطنير

ل الشهيدين "األباصاألمن المضي يحارص م • ى ي" و"شكر" لمنع إقامة العزاء يى  ير

ئ أسحاق العاجز عن العمل بشهادة اللجان الطبية بالدرك يقومون بهدم جدران ا • لحجرة عل  فوج 
 عل أرض ملك الدولة.  ببنائها رأس زوجته وابنه شنودة بدعوى أنه قام 

هم، السلطات األمنية تقوم  بعد خروج تظاهرات مطالبة بعودة أهاىلي سيناء إىل منازلهم بعد  • تهجير
نت ان   بقطع الكهرباء وشبكة اإلنيى  العبد مع بدأ تحليق الطير

ي بعض قري بيئ
وقطع االتصال فى

ي    الحرن 

ى بينهم  769قائمة بأسماء  • ي أي نيابة أو  124قارصا و 70معتقلير
شخصا لم يظهروا حبى اآلن فى

 مكان احتجاز 

ي “الوطنية للصناعات الحديدية”أعضاء بنقابة ا 6عامال و 20السجن عام ل  •
ى فى بتهمة  لعاملير

: فصلونا وعاوزين يحبسونا علشان طالبنا  ى  بحقنا  “تعطيل مشاري    ع قومية”.. وأحد العاملير

ا" من بائعة فاكهة بالشارع بدعوى إشغال  •
ً
ان ى ىع "مير

ي الغربية ينيى
موظف بمرافق مركز السنطة فى

 الطريق العام 

ل  • ى ي اللي اتقتل من كام يوم(  حسنالطفل محمد قوات األمن تفض التجمع أمام ميى
)الطفل السودانى

ى من النساء  بمنطقة مساكن عثمان باستخدام قنابل الغاز، وأنباء عن اعتقال عدد من السودانيير
 والشباب

ى  •  احتجاجية أمام مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئير
ا
ى وقفة ى السودانيير ات الالجئير م عشر

َّ
ونظ
، حسب 4من الوقفة بالهراوات وخراطيم المياه عقب اعتقال قت قوات األ أكتوبر، وقد فرَّ  6ب 

ى  ات من السودانيير ي مض تظاهر العشر
امن مع االحتجاجات فى ى تضيحات أحد المتظاهرين. وباليى

ضون له من تنكيل.  ى بمض لما يتعرَّ ا مع الالجئير
ً
 أمام السفارة المضية بالخرطوم تضامن



ى نادي سموحه رفضو  •  م ابن مستشار للفريق ا ضحبس مدربير

آخرين عل قائمة اإلرهاب منهم عالء عبد   26الفتوح و عالء عبدالفتاح و  إدراج عبدالمنعم أبو  •
 الفتاح ومحمد الباقر ومحمد القصاص

ي نفس اليوم بعد العشاء ومصادرة الالب توب   5ثم قام حواىلي  •
ل فى ى ي بمداهمة الميى

افراد بزي مدنى
ية الخاص وهاتف والده وجهاز الب توب ومبلغ من المال حواىلي  الخاص بالزوجة وتليفون الضح

ه آالف جنيه وخاتم دهب خاص بالزوجة.   عشر

اس، وتالحق  3ألقت أجهزة األمن القبض عل  • ى من روابط األليى آخرين، دعوا زمالءهما  2متهمير
 المقبلة.  للتجمع بأحد المقاهي بالقاهرة لمشاهدة مباراة األهلي والزمالك المقرر لها الجمعة

ي قضية  •
ى انتهاء التحقيقات فى ي حساب المبادرة المضية لحير

 ٨٥٥النائب العام يأمر بمنع التضف فى
ي يوقف التعامل عل الحساب

ي األفريفى  الثالثاء أمام أمن دولة، والبنك العرن 
ً
، وتحديد جلسة غدا

ور قيادات المبادرة  إحدى دوائر اإلرهاب بمأمورية استئناف طرة لنظر تأييد األمر أو رفضه بحض
ى   المحبوسير

ي  •
ى باالطالع عل مذكرة بأسباب أمر المنع من التضف فى رفضت المحكمة السماح للمحامير

كما رفضت المحكمة تأجيل قرارها لما بعد سماع األموال، ورفضت السماح لهم باالنفراد بموكليهم.  
ادم دون سماع أي دفاع ودون أن  مرافعات الدفاع، و بالتاىلي تصدر المحكمة قرارها يوم األحد الق

ى باالطالع عل قرار المنع من ايتلفى المحامون أي معلومات.   ي األموال لم يسمح للمحامير
لتضف فى

درة فقط أم يشمل أموال مؤسسها حسام بهجت، الذي رفضت وال ندري إن كان القرار يتعلق بالمبا
 . ى ى الثالثة المحبوسير  المحكمة حضوره، أو أموال الموظفير

ل أشة  • ى ي الخامسة مساء أمس األربعاء إىل ميى
أفراد من جهة أمنية يرتدون مالبس مدنية توجهوا فى

بالرقم القومي واستعلموا حسام بهجت )مدير المبادرة باإلنابة( باإلسكندرية وهو عنوانه المثبت 
ي 
عن   من منتصف ليل الثالثاء استجوبت نفس القوة حارس البناية ١٢من والدته عن مكانه. وفى

 األمر نفسه. 

ى  باعتقالالمضية تقوم  األمنيةالسلطات  • ي "أطباء وعاملير  ب  القطاع الطب 
ى "  ب  بعض العاملير

 محافظة اإلسكندرية 

أسقط رئيس الوزراء المضي الجنسية عن الناشطة/ غادة نجيب، وذلك إثر نشاطها المعارض   •
ي للنظام، وقد سبق 

 . 2019أن صدر حكم عليها بالسجن خمسة أعوام فى

ب  • بالشوائب والسموم قام   ا وامتالئهبجزيرة الداوية بببى سويف ونتيجة تلوث مياه طلمبات الشر
ى بمد ماسورة من خط م ب،  أحد الفالحير له وعل حسابه ليشر ى ياه من قرية الزران  المجاورة إىل ميى

ب خلسة ود 17فجاء موظف الهيئة وإلزامه بدفع غرامة بلغت  ون إذن ألف جنيه ألنه كما قال شر
ب من حنفية   ى ألف جنيه حال قيام أى شخص من الجزيرة بالشر وهدده برفع الغرامة إىل خمسير

 السلطة

 30حكمت محكمة جنايات القاهرة اليوم األحد عل أحد أبناء جزيرة الوراق بالسجن المؤبد، و •
هام سنوات بعد توجيه ات 5آخرين بالسجن المشدد  4سنة، وعاقبت  15آخرين بالسجن المشدد 

ي أحداث تهجير جزيرة الوراق.  
 لهم بالتجمهر واستعمال القوة والعنف فى

 

 



 لتفصيلية الجداول ا 

 القتل 

 الرابط  المحافظة  مكان الحدث  االسم تاري    خ النشر 

 http://bit.do/foHhS شمال سيناء  الملعب الخماسي بضاحية السالم بالعريش   محمد احمد ظريف  11/1/2020

 http://bit.do/fqtUc شمال سيناء    احمد سالمه سلىم  24/1/2020

 http://bit.do/fqtUc شمال سيناء    سلمان موس مريحيل  24/1/2020

 http://bit.do/fs4um سيناء  الشم إحدى اإلرتكازات األمنية   بدون اسم  9/2/2020

 http://bit.do/fs4um شمال سيناء  إحدى اإلرتكازات األمنية   بدون اسم  9/2/2020

 http://bit.do/fs4um شمال سيناء  إحدى اإلرتكازات األمنية   بدون اسم  9/2/2020

 http://bit.do/fs4um شمال سيناء  إحدى اإلرتكازات األمنية   بدون اسم  9/2/2020

 http://bit.do/fs4um شمال سيناء  اإلرتكازات األمنية  إحدى  بدون اسم  9/2/2020

 http://bit.do/fs4um شمال سيناء  إحدى اإلرتكازات األمنية   بدون اسم  9/2/2020

 http://bit.do/fs4um شمال سيناء  إحدى اإلرتكازات األمنية   بدون اسم  9/2/2020

 http://bit.do/fs4um شمال سيناء  منية  إحدى اإلرتكازات األ  بدون اسم  9/2/2020

 http://bit.do/fs4um شمال سيناء  إحدى اإلرتكازات األمنية   بدون اسم  9/2/2020

 http://bit.do/fs4um شمال سيناء  اإلرتكازات األمنية  إحدى  بدون اسم  9/2/2020

 http://bit.do/ftvvq شمال سيناء  أحد األحواش الكائنة بمنطقة العبيدات دائرة قسم ثالث العريش   بدون اسم  11/2/2020

 http://bit.do/ftvvq شمال سيناء  العريش   أحد األحواش الكائنة بمنطقة العبيدات دائرة قسم ثالث بدون اسم  11/2/2020

 http://bit.do/ftvvq شمال سيناء  أحد األحواش الكائنة بمنطقة العبيدات دائرة قسم ثالث العريش   بدون اسم  11/2/2020

 http://bit.do/ftvvq شمال سيناء  سم ثالث العريش  لعبيدات دائرة قكائنة بمنطقة ا أحد األحواش ال بدون اسم  11/2/2020

 http://bit.do/ftvvq شمال سيناء  أحد األحواش الكائنة بمنطقة العبيدات دائرة قسم ثالث العريش   بدون اسم  11/2/2020

 http://bit.do/ftvvq شمال سيناء  أحد األحواش الكائنة بمنطقة العبيدات دائرة قسم ثالث العريش   بدون اسم  11/2/2020

 http://bit.do/ftvvq شمال سيناء  أحد األحواش الكائنة بمنطقة العبيدات دائرة قسم ثالث العريش   بدون اسم  11/2/2020

 http://bit.do/ftvvq شمال سيناء  األحواش الكائنة بمنطقة العبيدات دائرة قسم ثالث العريش  أحد  بدون اسم  11/2/2020

 http://bit.do/ftvvq شمال سيناء  لعريش  األحواش الكائنة بمنطقة العبيدات دائرة قسم ثالث ا أحد  بدون اسم  11/2/2020

 http://bit.do/ftvvq شمال سيناء  األحواش الكائنة بمنطقة العبيدات دائرة قسم ثالث العريش  أحد  بدون اسم  11/2/2020

 http://bit.do/ftvvq شمال سيناء  لعبيدات دائرة قسم ثالث العريش  ئنة بمنطقة ا األحواش الكا أحد  بدون اسم  11/2/2020

 http://bit.do/ftvvq شمال سيناء  منطقة الحوص، قسم أول العريش  بدون اسم  11/2/2020

 http://bit.do/ftvvq شمال سيناء  لعريش ، قسم أول ا منطقة الحوص  بدون اسم  11/2/2020

 http://bit.do/ftvvq شمال سيناء  الحوص، قسم أول العريش منطقة  بدون اسم  11/2/2020
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 http://bit.do/ftvvq ء شمال سينا  منطقة الحوص، قسم أول العريش  بدون اسم  11/2/2020

 http://bit.do/ftvvq شمال سيناء  منطقة الحوص، قسم أول العريش  بدون اسم  11/2/2020

 http://bit.do/ftvvq شمال سيناء  الحوص، قسم أول العريش منطقة  بدون اسم  11/2/2020

 http://bit.do/fvre7 شمال سيناء  قرية الشالق غرب مدينة #الشيخ_زويد   طفل  19/2/2020

 http://bit.do/fvre7 شمال سيناء  قرية الشالق غرب مدينة #الشيخ_زويد   طفل  19/2/2020

ى بمنطقة بيئ  تامر الصعيدى  4/3/2020  http://bit.do/fyjuo القاهرة أم سلطان بدائرة قسم البساتير

 http://bit.do/fBoVW شمال سيناء  مداهمة أحد المنازل بمنطقة بيئ العبد   بدون اسم  16/3/2020

 http://bit.do/fBoVW شمال سيناء  مداهمة أحد المنازل بمنطقة بيئ العبد   بدون اسم  16/3/2020

 http://bit.do/fBoVW شمال سيناء  مداهمة أحد المنازل بمنطقة بيئ العبد   بدون اسم  16/3/2020

 http://bit.do/fBoVW شمال سيناء  مداهمة أحد المنازل بمنطقة بيئ العبد   بدون اسم  16/3/2020

 http://bit.do/fBoVW شمال سيناء  مداهمة أحد المنازل بمنطقة بيئ العبد   بدون اسم  16/3/2020

 http://bit.do/fBoVW شمال سيناء  مداهمة أحد المنازل بمنطقة بيئ العبد   بدون اسم  16/3/2020

 http://bit.do/fFrRq شمال سيناء  بقرية قي  عمير  م سليم الجباىل   22/3/2020

 https://bit.ly/3ah82gW شمال سيناء  الشيخ زويد اسماعيل عوض ابو قاسم   22/3/2020

ية  بدون اسم  14/4/2020  http://tiny.cc/atg3mz القاهرة األمير

ية  بدون اسم  14/4/2020  http://tiny.cc/atg3mz القاهرة األمير

ية  بدون اسم  14/4/2020  http://tiny.cc/atg3mz القاهرة األمير

ية  بدون اسم  14/4/2020  http://tiny.cc/atg3mz القاهرة األمير

ية  بدون اسم  14/4/2020  http://tiny.cc/atg3mz القاهرة األمير

ية  بدون اسم  14/4/2020  http://tiny.cc/atg3mz القاهرة األمير

ية  بدون اسم  14/4/2020  http://tiny.cc/atg3mz القاهرة األمير

 https://bit.ly/3aXXPp6 شمال سيناء  بإحدى المزارع  بدون اسم  1/5/2020

 https://bit.ly/3aXXPp6 شمال سيناء  بإحدى المزارع  بدون اسم  1/5/2020

 https://bit.ly/2VYfkkX ناء شمال سي محيط مدينة بيئ العبد بدون اسم  3/5/2020

 https://bit.ly/2VYfkkX شمال سيناء  محيط مدينة بيئ العبد بدون اسم  3/5/2020

 https://bit.ly/2VYfkkX شمال سيناء  محيط مدينة بيئ العبد بدون اسم  3/5/2020

 https://bit.ly/2VYfkkX شمال سيناء  محيط مدينة بيئ العبد بدون اسم  3/5/2020

 https://bit.ly/2VYfkkX شمال سيناء  محيط مدينة بيئ العبد بدون اسم  3/5/2020

 https://bit.ly/2VYfkkX شمال سيناء  محيط مدينة بيئ العبد بدون اسم  3/5/2020

 https://bit.ly/2VYfkkX شمال سيناء  محيط مدينة بيئ العبد بدون اسم  3/5/2020

 https://bit.ly/2VYfkkX شمال سيناء  بيئ العبد  مدينةمحيط   بدون اسم  3/5/2020

 https://bit.ly/2VYfkkX شمال سيناء  محيط مدينة بيئ العبد بدون اسم  3/5/2020

 https://bit.ly/2VYfkkX شمال سيناء  محيط مدينة بيئ العبد بدون اسم  3/5/2020
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 https://bit.ly/2VYfkkX شمال سيناء  محيط مدينة بيئ العبد بدون اسم  3/5/2020

 https://bit.ly/2VYfkkX شمال سيناء  محيط مدينة بيئ العبد بدون اسم  3/5/2020

 https://bit.ly/2VYfkkX شمال سيناء  محيط مدينة بيئ العبد بدون اسم  3/5/2020

 https://bit.ly/2VYfkkX شمال سيناء  محيط مدينة بيئ العبد بدون اسم  3/5/2020

 https://bit.ly/2VYfkkX شمال سيناء  محيط مدينة بيئ العبد بدون اسم  3/5/2020

 https://bit.ly/2VYfkkX شمال سيناء  محيط مدينة بيئ العبد بدون اسم  3/5/2020

 https://bit.ly/2VYfkkX شمال سيناء  يئ العبدمحيط مدينة ب بدون اسم  3/5/2020

 https://bit.ly/2VYfkkX شمال سيناء  محيط مدينة بيئ العبد بدون اسم  3/5/2020

   126مقتل  3/5/2020
ً
يا  تكفير

ً
 http://tiny.cc/rnzdoz شمال سيناء    فردا

 http://tiny.cc/6ls1pz شمال سيناء    بدون اسم  16/5/2020

 http://tiny.cc/6ls1pz شمال سيناء    بدون اسم  16/5/2020

 http://tiny.cc/6ls1pz ال سيناء مش   بدون اسم  16/5/2020

 http://tiny.cc/6ls1pz شمال سيناء    بدون اسم  16/5/2020

 http://tiny.cc/6ls1pz شمال سيناء    بدون اسم  16/5/2020

 http://tiny.cc/6ls1pz شمال سيناء    بدون اسم  16/5/2020

 http://tiny.cc/6ls1pz شمال سيناء    بدون اسم  16/5/2020

 http://tiny.cc/1wplpz شمال سيناء  إحدى المزارع بدون اسم  23/5/2020

 http://tiny.cc/1wplpz شمال سيناء  إحدى المزارع بدون اسم  23/5/2020

 http://tiny.cc/1wplpz شمال سيناء  إحدى المزارع بدون اسم  23/5/2020

 http://tiny.cc/1wplpz شمال سيناء  إحدى المزارع سم ن ا بدو  23/5/2020

 http://tiny.cc/1wplpz شمال سيناء  إحدى المزارع بدون اسم  23/5/2020

 http://tiny.cc/1wplpz شمال سيناء  إحدى المزارع بدون اسم  23/5/2020

 http://tiny.cc/1wplpz شمال سيناء  إحدى المزارع بدون اسم  23/5/2020

 http://tiny.cc/1wplpz شمال سيناء  إحدى المزارع بدون اسم  23/5/2020

 http://tiny.cc/1wplpz شمال سيناء  المزارعإحدى  بدون اسم  23/5/2020

 http://tiny.cc/1wplpz شمال سيناء  إحدى المزارع بدون اسم  23/5/2020

 http://tiny.cc/1wplpz شمال سيناء  إحدى المزارع بدون اسم  23/5/2020

 http://tiny.cc/1wplpz شمال سيناء  المزارعإحدى  بدون اسم  23/5/2020

 http://tiny.cc/1wplpz شمال سيناء  إحدى المزارع بدون اسم  23/5/2020

 http://tiny.cc/1wplpz شمال سيناء  إحدى المزارع بدون اسم  23/5/2020

 https://bit.ly/2ZSuCKl شمال سيناء  بمحيط مدن بيئ العبد والشيخ زويد ورفح بدون اسم  31/5/2020

 https://bit.ly/2ZSuCKl شمال سيناء  بمحيط مدن بيئ العبد والشيخ زويد ورفح بدون اسم  31/5/2020

 https://bit.ly/2ZSuCKl شمال سيناء  بمحيط مدن بيئ العبد والشيخ زويد ورفح بدون اسم  31/5/2020
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 https://bit.ly/2ZSuCKl شمال سيناء  بمحيط مدن بيئ العبد والشيخ زويد ورفح اسم بدون  31/5/2020

 https://bit.ly/2ZSuCKl شمال سيناء  بمحيط مدن بيئ العبد والشيخ زويد ورفح بدون اسم  31/5/2020

 https://bit.ly/2ZSuCKl شمال سيناء  بمحيط مدن بيئ العبد والشيخ زويد ورفح ون اسم دب 31/5/2020

 https://bit.ly/2ZSuCKl شمال سيناء  بمحيط مدن بيئ العبد والشيخ زويد ورفح بدون اسم  31/5/2020

 https://bit.ly/2ZSuCKl شمال سيناء  بيئ العبد والشيخ زويد ورفحبمحيط مدن   بدون اسم  31/5/2020

 https://bit.ly/2ZSuCKl شمال سيناء  بمحيط مدن بيئ العبد والشيخ زويد ورفح بدون اسم  31/5/2020

 https://bit.ly/2ZSuCKl شمال سيناء  بمحيط مدن بيئ العبد والشيخ زويد ورفح بدون اسم  31/5/2020

 https://bit.ly/2ZSuCKl شمال سيناء  بمحيط مدن بيئ العبد والشيخ زويد ورفح بدون اسم  31/5/2020

 https://bit.ly/2ZSuCKl شمال سيناء  بيئ العبد والشيخ زويد ورفحبمحيط مدن   بدون اسم  31/5/2020

 https://bit.ly/2ZSuCKl شمال سيناء  بمحيط مدن بيئ العبد والشيخ زويد ورفح بدون اسم  31/5/2020

 https://bit.ly/2ZSuCKl شمال سيناء  بمحيط مدن بيئ العبد والشيخ زويد ورفح بدون اسم  31/5/2020

 https://bit.ly/2ZSuCKl شمال سيناء  بمحيط مدن بيئ العبد والشيخ زويد ورفح بدون اسم  31/5/2020

 https://bit.ly/2ZSuCKl شمال سيناء  بمحيط مدن بيئ العبد والشيخ زويد ورفح بدون اسم  31/5/2020

 https://bit.ly/2ZSuCKl شمال سيناء  بمحيط مدن بيئ العبد والشيخ زويد ورفح بدون اسم  31/5/2020

 https://bit.ly/2ZSuCKl شمال سيناء  بمحيط مدن بيئ العبد والشيخ زويد ورفح بدون اسم  31/5/2020

 https://bit.ly/2ZSuCKl شمال سيناء  بيئ العبد والشيخ زويد ورفحبمحيط مدن   بدون اسم  31/5/2020

 http://tiny.cc/dd9ksz شمال سيناء  مدينة بيئ العبد  بدون اسم  21/7/2020

 http://tiny.cc/dd9ksz شمال سيناء  مدينة بيئ العبد  بدون اسم  21/7/2020

 http://tiny.cc/dd9ksz شمال سيناء  عبد بيئ المدينة  بدون اسم  21/7/2020

 http://tiny.cc/dd9ksz شمال سيناء  مدينة بيئ العبد  بدون اسم  21/7/2020

 http://tiny.cc/dd9ksz شمال سيناء  مدينة بيئ العبد  بدون اسم  21/7/2020

 http://tiny.cc/dd9ksz شمال سيناء  مدينة بيئ العبد  بدون اسم  21/7/2020

 http://tiny.cc/dd9ksz شمال سيناء  مدينة بيئ العبد  بدون اسم  21/7/2020

 http://tiny.cc/dd9ksz شمال سيناء  مدينة بيئ العبد  بدون اسم  21/7/2020

 http://tiny.cc/dd9ksz شمال سيناء  مدينة بيئ العبد  بدون اسم  21/7/2020

 http://tiny.cc/dd9ksz ء شمال سينا  مدينة بيئ العبد  بدون اسم  21/7/2020

 http://tiny.cc/dd9ksz شمال سيناء  مدينة بيئ العبد  بدون اسم  21/7/2020

 http://tiny.cc/dd9ksz شمال سيناء  مدينة بيئ العبد  بدون اسم  21/7/2020

 http://tiny.cc/dd9ksz شمال سيناء  مدينة بيئ العبد  بدون اسم  21/7/2020

 http://tiny.cc/dd9ksz شمال سيناء  مدينة بيئ العبد  بدون اسم  21/7/2020

 http://tiny.cc/dd9ksz شمال سيناء  ة بيئ العبد ين مد بدون اسم  21/7/2020

 http://tiny.cc/dd9ksz شمال سيناء  مدينة بيئ العبد  بدون اسم  21/7/2020

 http://tiny.cc/dd9ksz شمال سيناء  مدينة بيئ العبد  بدون اسم  21/7/2020
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 http://tiny.cc/dd9ksz شمال سيناء  مدينة بيئ العبد  بدون اسم  21/7/2020

6/8/2020 
نشوي حامد ابراهيم  

ي 
 الفخرانى

ل ى  http://tiny.cc/oopmsz كفر الشيخ  الميى

 http://tiny.cc/zo0nsz شمال سيناء  بيئ العبد  الرازق  احمد السيد عبد  10/8/2020

 https://bit.ly/2YOlZPL شمال سيناء    شخص(  77بدون اسم ) 31/8/2020

 http://tiny.cc/t7crsz اسوان    بدون اسم  2/9/2020

 http://tiny.cc/t7crsz اسوان    بدون اسم  2/9/2020

 http://tiny.cc/t7crsz اسوان    بدون اسم  2/9/2020

 http://tiny.cc/t7crsz ن اسوا    بدون اسم  2/9/2020

 http://tiny.cc/t7crsz اسوان    بدون اسم  2/9/2020

 http://tiny.cc/t7crsz اسوان    بدون اسم  2/9/2020

 http://tiny.cc/t7crsz اسوان    بدون اسم  2/9/2020

ى المثلث   جهاد عوض   6/9/2020  http://tiny.cc/qpntsz اإلسماعيلية  قرب كمير

16/9/2020 
نضال مسلم حسن  

 العكور  
 http://tiny.cc/2gjwsz شمال سيناء  الشيخ زويد

 https://bit.ly/3iW9ZDH المنوفية    محمد النشون  21/9/2020

 http://tiny.cc/f50ysz القاهرة سجن العقرب   السيد السيد عطا محمد  23/9/2020

23/9/2020 
ر الشحات محمد  ما ع

 السيد
 http://tiny.cc/f50ysz القاهرة سجن العقرب  

 http://tiny.cc/f50ysz القاهرة سجن العقرب   حسن زكريا معتمد مرسي  23/9/2020

23/9/2020 
مديح رمضان حسن عالء  

 الدين 
 http://tiny.cc/f50ysz القاهرة عقرب  ال سجن 

ة  قرية البليدة بالعياط   سامي وجدي سيد بشير   25/9/2020 ى  http://tiny.cc/w70ysz الجير

 http://tiny.cc/iu4ysz   الحدود البحرية مع غزة  محمود الزعزوع   26/9/2020

 http://tiny.cc/iu4ysz   الحدود البحرية مع غزة  حسن الزعزوع  26/9/2020

28/9/2020 
حسام عبدربه عل  

 كركيت  
 http://tiny.cc/06eysz القليوبية  بمنطقة القلج  

28/9/2020 
احمد السيد البيوم  

 ابراهيم  
 http://tiny.cc/06eysz القليوبية  بمنطقة القلج  

ل بمنطقة العوامية   عيسي الراوي   30/9/2020 ى  http://tiny.cc/m8gysz أسوان الميى

ة  قرية البليده بمركز العياط يوسف جمال حمدي  3/10/2020 ى  http://tiny.cc/qyoysz الجير

 http://tiny.cc/dkxysz أسيوط  الطريق الصحراوي بأسيوط الجديدة بمزرعة عل  بدون اسم  5/10/2020

 http://tiny.cc/vgozsz دمياط  إحدى الشقق السكنية بمركز الزرقا   بدون اسم  13/10/2020
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 http://tiny.cc/fhozsz شمال سيناء  بمنطقة جلبانة   بدون اسم  13/10/2020

 http://tiny.cc/fhozsz ال سيناء مش بمنطقة جلبانة   بدون اسم  13/10/2020

لة مزرعة  بدون اسم  16/10/2020 ى طة الميى ي دائرة مركز شر
 http://tiny.cc/jzyzsz الدقهلية  دواجن مهجورة فى

ي دائرة م بدون اسم  16/10/2020
لة مزرعة دواجن مهجورة فى ى طة الميى  http://tiny.cc/jzyzsz الدقهلية  ركز شر

لة  بدون اسم  16/10/2020 ى طة الميى ي دائرة مركز شر
 http://tiny.cc/jzyzsz الدقهلية  مزرعة دواجن مهجورة فى

ي دائر مزرعة دواجن م بدون اسم  16/10/2020
لة هجورة فى ى طة الميى  http://tiny.cc/jzyzsz الدقهلية  ة مركز شر

لة مزرعة  بدون اسم  16/10/2020 ى طة الميى ي دائرة مركز شر
 http://tiny.cc/jzyzsz الدقهلية  دواجن مهجورة فى

لة  سم بدون ا  16/10/2020 ى طة الميى ي دائرة مركز شر
 http://tiny.cc/jzyzsz الدقهلية  مزرعة دواجن مهجورة فى

 الجغبوب   بدون اسم  19/10/2020
قرب الحدود  
 الليبية المضية 

http://tiny.cc/nbf0tz 

 الجغبوب   بدون اسم  19/10/2020
قرب الحدود  
 الليبية المضية 

http://tiny.cc/nbf0tz 

 http://tiny.cc/2ag6tz وسط سيناء  غرب قرية المقضبة  بدون اسم  9/12/2020

 http://tiny.cc/2ag6tz وسط سيناء  غرب قرية المقضبة  بدون اسم  9/12/2020

 http://tiny.cc/2ag6tz وسط سيناء  غرب قرية المقضبة  بدون اسم  9/12/2020

 

  مكان االحتجاز
 
 الوفاة ف

 الرابط  السبب المحافظة  مكان الحدث  االسم تاري    خ النشر 

ي وتجوي    ع وبرد  القاهرة سجن العقرب  محمود صالح دالمجيد محمود عب 4/1/2020  http://tiny.cc/kz6biz اهمال طب 

 http://bit.do/foGJS غير معروف  االسكندرية  سجن برج العرب  عالء الدين السيد  8/1/2020

طة بندر األقض  مد  محمود مح 8/1/2020  http://bit.do/fqMS2 غير مذكور  األقض  قسم شر

ي قاسم   13/1/2020
ي  القاهرة مستشفى ليمان طره  مصطفى  http://bit.do/fqMS3 اهمال طب 

ي  18/1/2020
طة القرين   عاطف النقرنى ي  ة قيالشر  قسم شر  http://bit.do/fpELK اهمال طب 

ي محمد موس  27/1/2020
ى
ة  سجن األبعادية  شوف ي  البحير  http://bit.do/fqMNc اهمال طب 

ي الهادي متوىلي  27/1/2020 طة فاقوس   صي  قية  مركز شر  http://bit.do/fqMMa تعذيب  الشر

ي آلثار التعذيب   غير مذكور  عسكري مركز تدريب   احمد سمير  2/2/2020  http://bit.do/frCHB اهمال طب 

طة الدخيلة  رافت حامد عبد هللا  4/2/2020 ي آلثار التعذيب   االسكندرية  قسم شر  http://bit.do/frWJj اهمال طب 

طة كفر صقر   ابراهيم الباتع   9/2/2020 قية  قسم شر ي  الشر  http://bit.do/fstHZ اهمال طب 

ي  غير مذكور  سجن  مجدي القالوي   9/2/2020  http://bit.do/fstHZ اهمال طب 

طة ببى سويف   احمد عبدالمنعم قنديل  22/2/2020 ي سويف  مركز شر
ي  ببى  http://bit.do/fwdG5 اهمال طب 
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ي   27/2/2020
ى
ف ي محمد الصير

ى
ف قية  قسم اول العاشر من رمضان   محمد الصير ي  الشر  http://bit.do/fxpsR اهمال طب 

ي  الوادي الجديد  سجن الوادي الجديد  وففى محروس عبد الجابر   3/3/2020  http://bit.do/fyjiY اهمال طب 

ة  سجن وادي النطرون   مسعد زكي الدين سليمان   9/3/2020 ي  اهمال  البحير  http://bit.do/fyLQQ طب 

ي  االسكندرية  سجن برج العرب   حمدي محمد هاشم عبد الي    19/3/2020  http://bit.do/fDt4G إهمال طب 

قية  سجن الزقازيق العمومي   صبحي فتحي عبدالصمد رمضان 19/3/2020 ي  الشر  http://bit.do/fDt52 إهمال طب 

ى  أمن  هشام ابو علي   22/3/2020 ي شبير
 http://bit.do/fESTc تعذيب  المنوفية  الدولة بالمنوفية فى

ي حسن خليفة   23/3/2020
ي  المنيا  سجن المنيا العمومي   تونى  https://bit.ly/2wy46K4 اهمال طب 

 http://tiny.cc/g2asmz اهمال طبي  شمال سيناء  قسم شرطه بئر العبد احمد جمعه سلمي   8/4/2020

 https://cutt.ly/ptZGf9v اهمال طبي  االسكندرية  قسم شرطة الدخيلة   محمد كبكب محمد  8/4/2020

طة الموسىكي   وليد محمد فتح سليمان  9/4/2020
 https://bit.ly/2Vy97ej تعذيب  القاهرة قسم شر

ي  القاهرة سجن تحقيق طره  شادي حبش  2/5/2020  http://tiny.cc/e8dboz اهمال طب 

طة ههيا  ابراهيم محمد الدليل عكاشة  12/5/2020 قية  مركز شر ي  الشر  http://tiny.cc/svn7oz اهمال طب 

طة بيلبيس  رجب النجار 12/5/2020 قية  قسم شر ي  الشر  http://tiny.cc/t5z2oz اهمال طب 

ي  القاهرة استقبال طره سجن  تامر محمد شحات عمارة   20/5/2020  http://tiny.cc/8wljpz اهمال طب 

قية  سجن الزقازيق العمومي   السيد معوض عطية   22/5/2020 ي  الشر  http://tiny.cc/tkolpz اهمال طب 

طة بلبيس  محمد خاطر غمرى   25/5/2020 قية  مركز شر ي  الشر  http://tiny.cc/xaftpz اهمال طب 

طة بندر الفيوم محمد عبداللطيف خليفة   25/5/2020 ي  الفيوم قسم شر  http://tiny.cc/57etpz اهمال طب 

ى  رضا مسعود احمد عبد هللا  2/6/2020 ي  المنوفية  الكوم العمومي سجن شبير  http://tiny.cc/4fv8pz اهمال طب 

ى   حسن زيادة   7/6/2020 ي  الغربية  قسم أول المحلة الكي   http://tiny.cc/l9uiqz اهمال طب 

ي  القاهرة سجن تحقيق طره  نارص عبد المقصود سمرة   9/6/2020  http://tiny.cc/asflqz اهمال طب 

ي  الغربية  قسم أول المحلة  معوض محمد السيد سليمان  11/6/2020  http://tiny.cc/0oroqz اهمال طب 

« الشهير ب "احمد عامر 13/6/2020 ي  القاهرة سجن تحقيق طره  »احمد فتحي  http://tiny.cc/9yetqz اهمال طب 

قية  قسم أول العاشر من رمضان  احمد يوسف  13/6/2020 ي  الشر  http://tiny.cc/a3ftqz اهمال طب 

ي  القاهرة سجن تحقيق طره  نارص سعد عبدالعال 14/6/2020  http://tiny.cc/kh7vqz اهمال طب 

ي  أسيوط  سجن أسيوط   محمد محمد عبد النعيم  19/6/2020  http://tiny.cc/ezt2qz اهمال طب 

قية  بالعاشر من رمضانمعسكر   لعال ريانحمدي عبد ا  21/6/2020 ي  الشر  http://tiny.cc/h8g5qz اهمال طب 

ي  الغربية  سجن طنطا العموم  سالمه محمد ابو العال ياش   21/6/2020  http://tiny.cc/5dh5qz اهمال طب 

ى  ن حسن شلتوت دا زي 24/6/2020 ي  الغربية  قسم أول المحلة الكي   http://tiny.cc/12k9qz اهمال طب 

طة مركز كفر صقر  اسماعيل خضى اسماعيل عطية  28/6/2020 قية  قسم شر ي  الشر  http://tiny.cc/wbvjrz اهمال طب 

ي   30/6/2020
ي  الدقهلية  شديد الحراسة  سجن جمصة   سعيد غباسر  http://tiny.cc/j6rlrz اهمال طب 

ي األحرار بالزقازيق  اسامة الفرماوي  6/7/2020
قية  بمستشفى ي  الشر  http://tiny.cc/6ir4rz اهمال طب 

ي  القليوبية  مستشفى بنها الجامعي   خالد عبدالرؤوف سليم   7/7/2020  http://tiny.cc/86q4rz اهمال طب 

ي  القاهرة سجن طره  محمود محمد عبادة  10/7/2020  http://tiny.cc/c22asz اهمال طب 

http://bit.do/fxpsR
http://bit.do/fyjiY
http://bit.do/fyLQQ
http://bit.do/fDt4G
http://bit.do/fDt52
http://bit.do/fESTc
https://bit.ly/2wy46K4
http://tiny.cc/g2asmz
https://cutt.ly/ptZGf9v
https://bit.ly/2Vy97ej
http://tiny.cc/e8dboz
http://tiny.cc/svn7oz
http://tiny.cc/t5z2oz
http://tiny.cc/8wljpz
http://tiny.cc/tkolpz
http://tiny.cc/xaftpz
http://tiny.cc/57etpz
http://tiny.cc/4fv8pz
http://tiny.cc/l9uiqz
http://tiny.cc/asflqz
http://tiny.cc/0oroqz
http://tiny.cc/9yetqz
http://tiny.cc/a3ftqz
http://tiny.cc/kh7vqz
http://tiny.cc/ezt2qz
http://tiny.cc/h8g5qz
http://tiny.cc/3wxrqz
http://tiny.cc/12k9qz
http://tiny.cc/wbvjrz
http://tiny.cc/j6rlrz
http://tiny.cc/6ir4rz
http://tiny.cc/86q4rz
http://tiny.cc/c22asz


 http://tiny.cc/ywnjsz اشتباه تعذيب  أسيوط  بفرق قوات األمن المركزى  جيد بخيت  الم عبدسيد   19/7/2020

طة أبو المطامير   عالء معوض  23/7/2020 ة  مركز شر  البحير
ى   بعد  سجير

ى
ي توف

جنانئ
 االعتداء عليه 

http://tiny.cc/ig9ksz 

طة منيا القمح   كز مر  فاضل مهدي الشاذىلي  24/7/2020 قية  شر ي  الشر  http://tiny.cc/pwkksz اهمال طب 

ى   26/7/2020 قية  بقسم اول الزقازيق   عمر احمد عبد الغبى حسنير ي  الشر  http://tiny.cc/rbrksz اهمال طب 

ة  سجن وادي النطرون   خ  من خليفه الشيمصطفى عبدالرح 26/7/2020 ي  البحير  http://tiny.cc/axkksz اهمال طب 

ة  قسم الهرم خالد طه  27/7/2020 ى ي  الجير  http://tiny.cc/udrksz إهمال طب 

ة  ون  سجن وادي النطر  سعيد ابوزيد 30/7/2020 ي  البحير  http://tiny.cc/ixxlsz إهمال طب 

طة الهرم  طارق محمد الجابري   10/8/2020 ة  قسم شر ى  http://tiny.cc/8o0nsz اسباب غامضة  الجير

ي ال اهم االسكندرية  سجن برج العرب  طارق صبحي  11/8/2020  http://tiny.cc/sp0nsz طب 

ي  القاهرة سجن العقرب  عصام العريان  13/8/2020  https://bit.ly/31WrPiC اهمال طب 

نور زايد )تامر سعد(  15/8/2020
ٔ
ي ها  القاهرة بسجن طرة تحقيق   3عني    محمد سعد ا  http://tiny.cc/0p1osz مال طب 

ي  االسكندرية  سجن برج العرب  السقا صبحي  31/8/2020  https://bit.ly/34PpARd اهمال طب 

ى خالد  1/9/2020 ي  الفيوم سجن الفيوم العمومي  شعبان حسير  http://tiny.cc/cybrsz اهمال طب 

 http://tiny.cc/6xbrsz غير معروف  القاهرة سجن تحقيق طره  عبد الرحمن يوسف احمد زوال  1/9/2020

2/9/2020 
احمد عبد النب  محمود وشهرته احمد 

 عبد ربه  
  2سجن طرة شديد الحراسة 

 بعد  
ي  القاهرة  http://tiny.cc/27crsz اهمال طب 

ي  القاهرة سجن العقرب   عمرو علي ابو خليل  6/9/2020  http://tiny.cc/qqntsz اهمال طب 

اىلي  8/9/2020
طة المنيب   اسالم االسيى  http://tiny.cc/okxtsz تعذيب  القاهرة نقطة شر

11/9/2020 ) يل جنانئ ى طة قليوب البلد   حنكوشه )اسم الشهرة ليى ي  القليوبية  قسم شر  http://bit.do/fJn55 اهمال طب 

طة قليوب البل سامح بطاح ابو زين   11/9/2020 ي  القليوبية  د  قسم شر  http://bit.do/fJn56 اهمال طب 

ي  13/9/2020 ي  الدقهلية  سجن جمصة شديد الحراسة   علي حسن بحير  http://tiny.cc/vewusz اهمال طب 

ي  القاهرة سجن استقبال طره  مصطفى احمد مصطفى  13/9/2020  http://tiny.cc/uhwusz اهمال طب 

 الكوم العمومي  عبدالمقصود شلتوت  15/9/2020
ى ي  المنوفية  سجن شبير  http://tiny.cc/9fjwsz اهمال طب 

ى  احمد زهران   5/10/2020  http://tiny.cc/2kxysz غير معروف  المنوفية  الكوم العمومي سجن شبير

ى المهدى   11/10/2020  امير
ي    10بعد  

أيام من خروجه فى
 حالة متدهورة 

ي  القاهرة  http://tiny.cc/q1hzsz اهمال طب 

ي احمد هاشم عبدالعليم  11/10/2020
ي  المنيا  سجن المنيا شديد الحراسة   مصطفى  http://tiny.cc/00zzsz اهمال طب 

ة  سجن األبعادية  يوسف جنيدي  19/10/2020 ي  البحير  http://tiny.cc/naf0tz اهمال طب 

ي  المنيا  سجن المنيا شديد الحراسة   حمدي رياض    20/10/2020  http://tiny.cc/7cf0tz اهمال طب 

ي  القاهرة سجن طره  مجدى الصفبى    24/10/2020  http://tiny.cc/nsx0tz اهمال طب 

 http://tiny.cc/gyb1tz بعد خروجه من السجن  الفيوم سجن دمو  ابوحمزه سيد عرفه   31/10/2020

ي  القاهرة مستشفى سجن طره  مدحت محمد الصغير احمد   4/11/2020  http://tiny.cc/51r1tz اهمال طب 

http://tiny.cc/ig9ksz
http://tiny.cc/pwkksz
http://tiny.cc/rbrksz
http://tiny.cc/axkksz
https://bit.ly/2DhEAMg
http://tiny.cc/ixxlsz
http://tiny.cc/8o0nsz
http://tiny.cc/tm4nsz
https://bit.ly/31WrPiC
http://tiny.cc/0p1osz
https://bit.ly/34PpARd
http://tiny.cc/cybrsz
http://tiny.cc/6xbrsz
http://tiny.cc/27crsz
http://tiny.cc/qqntsz
http://tiny.cc/4nxtsz
http://bit.do/fJn55
http://tiny.cc/vewusz
http://tiny.cc/uhwusz
http://tiny.cc/9fjwsz
http://tiny.cc/2kxysz
http://tiny.cc/q1hzsz
http://tiny.cc/00zzsz
http://bit.do/fKwsQ
http://bit.do/fKwsQ
http://tiny.cc/nsx0tz
http://tiny.cc/gyb1tz
http://tiny.cc/51r1tz


ة  لنطرون  سجن وادي ا  مصطفى السيد شعبان الديب   12/11/2020 ي  البحير  http://tiny.cc/ron4tz اهمال طب 

ي  الفيوم سجن الفيوم حسن جودة علي يوسف  29/11/2020  http://tiny.cc/zdp5tz اهمال طب 

طة الرمل   بدون اسم  21/12/2020 ي  االسكندرية  قسم شر  https://bit.ly/38oQuzL اهمال طب 

قية  طة أول الزقازيق قسم شر  محمد صبحي  30/12/2020 ي  الشر  http://tiny.cc/2qh7tz اهمال طب 

 

 تعذيب فردي 

 تاري    خ الحدث  االسم تاري    خ النشر 
مكان  
 الحدث 

 الرابط  مالحظات  المحافظة 

6/1/2020 
زوجة نارص خليل  
 محمود محمد 

12/23/2019 
لالم ى ي  يى

فى
 العجىمي 

 اإلسكندرية 
االعتداء عل زوجته بالسباب ونزع  

 دوها باالغتصاب دحجابها، وه
http://bit.do/fogu7 

ي محمود  8/1/2020  Jan-8 احمد عبد النب 
سجن  
 العقرب 

 القاهرة

 لما 
ً
أصيب باالكتئاب بعد سجنه نظرا

  تعرض له من تعذيب نفسي وجسدي
ب والصعق بالكهرباء، مما أدى   والضى
 لصعوبة تحريك نصفه الشمال. 

http://bit.do/foGPc 

 2019ديسمي    حسام صالح بسطاوي  11/1/2020
اثناء  
 االختفاء 

 http://bit.do/foHjk أثناء االختفاء  اإلسكندرية 

 Jan-11 معتقل  11/1/2020
سجن  
 العقرب 

ب وتزحيف عل األرضتهديد   القاهرة  http://bit.do/foHje بالضى

 Jan-11 معتقل  11/1/2020
سجن  
 العقرب 

ب وتزحيف عل األرض القاهرة  http://bit.do/foHje تهديد بالضى

 Jan-11 معتقل  11/1/2020
سجن  
 العقرب 

ب وتزحيف عل األرض القاهرة  http://bit.do/foHje تهديد بالضى

 Jan-11 معتقل  11/1/2020
سجن  
 العقرب 

ب وتزحيف عل األرض القاهرة  http://bit.do/foHje تهديد بالضى

 Jan-11 معتقل  11/1/2020
سجن  
 العقرب 

ب وتزحيف عل األرض القاهرة  http://bit.do/foHje تهديد بالضى

http://tiny.cc/ron4tz
http://tiny.cc/zdp5tz
https://bit.ly/38oQuzL
http://tiny.cc/2qh7tz
http://bit.do/fogu7
http://bit.do/foGPc
http://bit.do/foHjk
http://bit.do/foHje
http://bit.do/foHje
http://bit.do/foHje
http://bit.do/foHje
http://bit.do/foHje


ي  12/1/2020
 2019ديسمي    محمد عبد الغبى

اثناء  
 االختفاء 

أثناء  
 االختفاء 

اف   صعقه بالكهرباء إلجباره عل االعيى
ه، كما تم  باالتهامات الموجهة إلي

الكالب عليه، وتهديده  تهديده بإطالق 
ا بالتعرض النتهاكات جنسية،  

ً
أيض

ب    عن التعدي عليه بالضى
ا
فضًل

 والسب 

http://bit.do/fqtNG 

 2020يناير   ابو عبيده الضبع  12/1/2020
سجن  
 العقرب 

 http://bit.do/fo3GH محاولة انتحار بسبب التعذيب  القاهرة

 Jan-19 عال القرضاوي  18/1/2020
سجن  
 القناطر 

 القليوبية 
ت عل تنظيف المراحيض رغم  َ جي 

ُ
أ

 تدهور صحتها 
http://bit.do/fpEXU 

 Jan-22 مصطفى االعض  19/1/2020
سجن  
 طره 

 القاهرة
بإمساك األعض من    ب السجنقام طبي 

مالبسه ودفعه إىل الحائط، عل الرغم  
 من شعوره بألم شديد 

http://bit.do/fpTP9 

19/1/2020 
عبد الباسط شكري عبد  

 الوهاب عمار 
22-Jan 

اثناء  
 االختفاء 

أثناء  
 االختفاء 

ي الذراع نتيجة التعذيب لم يتلق  
كش فى

 ج له عال 
http://bit.do/fpTQv 

21/1/2020 
يوسف صالح الدين عبد  

 القادر
22-Jan 

سجن  
بنها  

 العمومي  
 القليوبية 

و السجن بإرغامه عل األكل  قام  مخي 
ة   6ثم تبع ذلك إرغامه عل تناول   بكير

ة من الحالوة حبى بدا وكأنه   قطع كبير
ألكل ثم قاموا يفقد وعيه من تخمه ا 

كه   به حبى فقد وعيه ثم قاموا بيى بضى
حبى فاق من الغيبوبة اإلجبارية ثم  

ا بتعليقه عل الفلكة ثم قاموا  قامو 
به مرة اخرى ثم قام وا بإدخاله  بضى

ى ثم اخذوا  غرفه الحجز بعدها بساعتير
متعلقاته الشخصية ومتعلقات بقية  
من معه الشخصية من مالبس وكتب 

اصة وقاموا بحرقها دراسية وأدوات خ
اء متعلقات   إلجبار  ى عل شر المعتقلير

ى السجن بأسعار عالية   جديدة من كانتير

http://bit.do/fp98R 

 12/21/2019 ناردين عل محمد   28/1/2020
اثناء  
 االختفاء 

أثناء  
 االختفاء 

ي   احتجزت 
ي فى
من قبل األمن الوطبى

ي مقرهم   رضتوتعاإلسكندرية  
فى

ح والتعذيب  ب المي   للضى
http://bit.do/fqWLN 

http://bit.do/fqaeK
http://bit.do/fqaeK
http://bit.do/fpEXU
http://bit.do/fpTP9
http://bit.do/fpTQv
http://bit.do/fpmhY
http://bit.do/fqWLN


ى عمران  29/1/2020  Jan-24 صالح صي 
اثناء  
 فاء االخت

أثناء  
 االختفاء 

ونتيجة لتعليق صالح من زراع واحد 
ى   ايير  األوردة والشر

ى
أدت اىل تقطع ف

افات    إلجباره عل التوقيع عل اعيى
http://bit.do/frb8A 

 2019يناير   عبد الرحمن مخلوف  30/1/2020
اثناء  
 االختفاء 

أثناء  
 االختفاء 

ي ذراعه االيمن من الكتف وكش  
خلع فى

من وسط الذراع وده  وانفصال العظم  
ي حاجته  له ان مبيقدرش   تسبب

يقىصى
أو يعمل حاجه بإيده لوحده ، نتيجة  
ي من كهربا  

صعقه بالكهرباء أصبح بيعانى
تشنجات  تسبب له دة عالمخ زاي

ي 
وإغماءات فجأة ، نتيجة التعذيب فى

ى تسببت له فيها    منطقة الخصيتير
ة وصديد  تجم ع دموي بنسبة كبير

ي ومش بيقدر ينام من االل
م وال يمسر

 بسهوله  

http://bit.do/frcaK 

   احمد سمير  1/2/2020

مركز 
تدريب  
أثناء أداء  

لخدمة  ا 
 العسكرية 

 http://bit.do/frnZD   غير مذكور 

 6/12/2019 ابراهيم عز الدين  3/2/2020
أثناء  
 االختفاء 

ثناء  أ
 االختفاء 

هيب للتعذيب  ي والنفسي واليى
البدنى

والتهديد بالقتل وإجباره عل كتابة  
ي ظروف  

ى
افات، واالحتجاز ف اعيى

عريضه لممارسات الحرمان الإنسانية وت 
ي 
ى
من النوم والتجوي    ع، الذي ساهم ف
زيادة معاناته وآالمه البدنية والذهنية  

 والنفسية 

http://bit.do/frCTx 

   رافت حامد عبد هللا  4/2/2020
قسم  
طة   شر
 الدخيلة 

 http://bit.do/frWJj   اإلسكندرية 

 Feb-7 باتريك جورج  8/2/2020
امن  
الدولة  
 المنصورة 

 الدقهلية 
ب وصعق بالكهرباء وتكسير   رصى

 متعلقاته 
http://bit.do/fstxR 

http://bit.do/frcaK
http://bit.do/frnZD
http://bit.do/frCTx
http://bit.do/frWJj
http://bit.do/fstxR


 Feb-8 علياء عواد  9/2/2020
جلسة  
 المحكمة 

 http://bit.do/fs4pp صفعها ضابط أمن الدولة  القاهرة

   باتريك جورج  15/2/2020

أمن  
الدولة  
أثناء  
 االختفاء 

 الدقهلية 

باتريك تحدث عن تفاصيل تعذيبه  
ي وصلت  واالعتداء

ات عليه، والبى
لتجريده من مالبسه وصعقه بالكهرباء  

ي 
 بمقر األمن الوطبى

http://bit.do/ft9MC 

   محمد الجمل  17/2/2020
أثناء  
 االختفاء 

أثناء  
 االختفاء 

ي  يوم   45
ي االمن الوطبى

اختفاء قشي فى
ي  
ى ومقيد بكلبش فى معصوب العينير

ن اسم مجرد رقم كنت  الحيطة بدو 
وما اسوء ان تكون مجرد رقم   120

ي 
يجردوك من مالبسك ويتم كهربتك فى

 كامل جسدك

http://bit.do/fuL43 

 2019 حسام احمد 19/2/2020
م  قس

طة   شر
 القاهرة

مصحح من جسد أنبر لجسد ذكر لم  
ي  
يكمل عملياته الجراحية لوجوده فى

 تعرض للكشف المهبلي    السجن
http://bit.do/fu5xA 

24/2/2020 
مجدي سيد حسن  

 ابراهيم 
8/7/2018 

عب  مل
الشهيد  
أحمد  
ي 
 راىصى

ب وسحل أثناء االعتقال القليوبية   http://bit.do/fwRp2 رصى

ي   25/2/2020
 2017 رامي عبدالغبى

امن  
 الدولة 

أثناء  
 االختفاء 

ي الخصية والعضو  صعق  
ى
ي ف

كهربانئ
اف   تم إعدامه   -الذكري لالعيى

http://bit.do/fxcAr 

26/2/2020 
احمد محمد ابراهيم  

 محمد 
2019 

مديرية  
 األمن  

 السويس 

للتهديد المعنوي، والتعدي  تعرض  
ب باأليدي وا  لركل والصعق  عليه بالضى

ي منطقة القدم، وذلك  
بالكهرباء فى

  
ى
اف بمشاركته ف إلجباره عل االعيى

 . 2019سبتمي    20احتجاجات  

http://bit.do/fxcvm 

26/2/2020 
احمد محمود احمد  

 زهران  
2019 

مديرية  
 األمن  

 السويس 

تعرض للتهديد المعنوي، والتعدي  
ب باأليدي والركل والصعق  عليه بالضى 

ي منطقة القدم، وذلك  
بالكهرباء فى

اف بمشاركته فى   إلجباره عل االعيى
 . 2019سبتمي    20احتجاجات  

http://bit.do/fxcvm 

http://bit.do/fs4pp
http://bit.do/ft5cP
http://bit.do/fuL9Y
http://bit.do/fu5xA
http://bit.do/fwRp2
http://bit.do/fxcAr
http://bit.do/fxcvm
http://bit.do/fxcvm


26/2/2020 
احمد محمود احمد  

 صادق  
2019 

مديرية  
 األمن  

 السويس 

دي  تعرض للتهديد المعنوي، والتع
ب باأليدي والركل والصعق   عليه بالضى

ي منطقة 
القدم، وذلك  بالكهرباء فى

اف بمشاركته فى   إلجباره عل االعيى
 . 2019سبتمي    20احتجاجات  

http://bit.do/fxcvm 

 2019 بدر الدين عصام   26/2/2020
مديرية  
 األمن  

 السويس 

والتعدي   للتهديد المعنوي،تعرض  
ب باأليدي والركل والصعق   عليه بالضى
ي منطقة القدم، وذلك  

بالكهرباء فى
اف بمشاركته فى   إلجباره عل االعيى

 . 2019بتمي   س 20احتجاجات  

http://bit.do/fxcvm 

ف كامل   26/2/2020  2019 بالل اشر
مديرية  
 األمن  

 السويس 

معنوي، والتعدي  تعرض للتهديد ال
ب باأليدي والركل والصعق   عليه بالضى
ي منطقة القدم، وذلك  

بالكهرباء فى
اف بمشاركته فى   إلجباره عل االعيى

 . 2019سبتمي    20ت  احتجاجا 

http://bit.do/fxcvm 

 2019 بالل محمد عبد الظاهر   26/2/2020
مديرية  
 األمن  

 السويس 

ض للتهديد المعنوي، والتعدي  تعر 
ب باأليدي والركل والصعق   عليه بالضى

ي منطقة 
القدم، وذلك  بالكهرباء فى

اف بمشاركت ه فى  إلجباره عل االعيى
 . 2019سبتمي    20احتجاجات  

http://bit.do/fxcvm 

 2019 بالل محمد محمود   26/2/2020
مديرية  
 األمن  

 ويس الس

تعرض للتهديد المعنوي، والتعدي  
ب باأل  يدي والركل والصعق  عليه بالضى

ي منطقة القدم، وذلك  
ى
بالكهرباء ف

اف    إلجباره عل االعيى
ى
بمشاركته ف

 . 2019سبتمي    20احتجاجات  

http://bit.do/fxcvm 

 2019 رحيم خالد فراج   26/2/2020
مديرية  
 ن  األم

 السويس 

للتهديد المعنوي، والتعدي  تعرض  
ب باأليدي والركل والصعق   عليه بالضى
ي منطقة القدم، وذلك  

ى
بالكهرباء ف

  إلجباره عل اال 
ى
اف بمشاركته ف عيى

 . 2019سبتمي    20احتجاجات  

http://bit.do/fxcvm 

http://bit.do/fxcvm
http://bit.do/fxcvm
http://bit.do/fxcvm
http://bit.do/fxcvm
http://bit.do/fxcvm
http://bit.do/fxcvm


26/2/2020 
سيف عيد عل عيد  

 الخوىلي  
2019 

مديرية  
 األمن  

 السويس 

تعرض للتهديد المعنوي، والتعدي  
ب باأليدي والركل والصعق   عليه بالضى

ي منطقة 
القدم، وذلك  بالكهرباء فى

اف بمشاركته فى  إل  جباره عل االعيى
 . 2019سبتمي    20احتجاجات  

http://bit.do/fxcvm 

26/2/2020 
حمد عبد  عبد الرحمن م

 الظاهر 
2019 

مديرية  
 األمن  

 السويس 

تعرض للتهديد المعنوي، والتعدي  
ب باأليدي والركل والصعق    عليه بالضى

ي م
نطقة القدم، وذلك  بالكهرباء فى

اف بمشاركته فى   إلجباره عل االعيى
 . 2019سبتمي    20احتجاجات  

http://bit.do/fxcvm 

 2019 عل خميس محمد   26/2/2020
مديرية  
 األمن  

 السويس 

تعرض للتهديد المعنوي، والتعدي  
ب باأليدي والركل والصعق   عليه بالضى

ي منطقة القدم، وذلك   بالكهرباء
فى

اف بمشاركته فى   إلجباره عل االعيى
 . 2019سبتمي    20احتجاجات  

http://bit.do/fxcvm 

 2019 عمر محمد عبد الصادق   26/2/2020
مديرية  
 األمن  

 السويس 

تعرض للتهديد المعنوي، والتعدي  
ب باأليدي والركل والصع ق  عليه بالضى
ي منطقة القدم، وذلك  

بالكهرباء فى
اف بمشاركته فى   إلجباره عل االعيى

 . 2019سبتمي    20احتجاجات  

http://bit.do/fxcvm 

26/2/2020 
محمد البطل عبد  

 الحفيظ  
2019 

مديرية  
 األمن  

 السويس 

للتهديد المعنوي، والتعدي  تعرض  
ب باأليدي والركل والصعق    عليه بالضى

ي منطقة القدم، وذلك  
ى
بالكهرباء ف

  
ى
اف بمشاركته ف إلجباره عل االعيى

 . 2019سبتمي    20احتجاجات  

http://bit.do/fxcvm 

   ا.ا.  28/2/2020
سجن  
 العقرب 

 القاهرة
عل يد رئيس مباحث السجن محمد 

ى    شاهير
http://bit.do/fxtKs 

   ا.ج.  28/2/2020
سجن  
 العقرب 

 القاهرة
عل يد رئيس مباحث السجن محمد 

ى    شاهير
http://bit.do/fxtKs 

http://bit.do/fxcvm
http://bit.do/fxcvm
http://bit.do/fxcvm
http://bit.do/fxcvm
http://bit.do/fxcvm
http://bit.do/fxtKs


   م.ا.  28/2/2020
سجن  
 العقرب 

ى "عالء" ومساعديه  القاهرة  http://bit.do/fxtKs عل يد األمير

ي   28/2/2020
   محمد عبد الغبى

سجن  
 طره 

 القاهرة
باالعتداء الجنسي وترهيبه  تهديد  

سة   بكالب شر
http://bit.do/fxqSJ 

   محسن بهنسي  29/3/2020
األمن  

ي  
ي فى
الوطبى

 المعضة 
 القاهرة

ل إىل مقر األمن  اقتياده   ى بمالبس الميى
ي لمنطقة حلوان ” مقر  

الوطبى
معضة” حيث تم االعتداء عليه مرة ال

ي غرفة ضيقة  
ب واحتجازه فى اخرة بالضى

قذرة حبى تم اقتياده ‘ىل نيابة أمن  
 الدولة. 

https://bit.ly/3awUDRS 

5/4/2020 
  اسالم نبيل جودة محمد

 مصطفى  
  

أثناء  
 االختفاء 

أثناء  
 االختفاء 

اكات مروعة أثناء إسالم النتهتعرض 

إخفائه في مقر األمن الوطني أثبتها في 

جلسة التحقيق معه في النيابة، حيث قال  

بأنه تعرض في اليوم األول الحتجازه 

ه، وسبه، وضربه على لتعصيب عيني 

وجهه ورأسه وباقي جسده حتى فقد  

الوعى ووقع على األرض، كما تم 

 ربطه بالحبال من يديه بعنف شديد،

ه عبر إيصال سلك  وضربه وصعق 

كهرباء لجسده وكهربته في قدميه ويديه 

وفى اليوم التالي قاموا بضربه . ورأسه

مره أخرى بنفس الطريقة، ثم قاموا  

ه وقاموا بتوصيل  بتجريده من مالبس

سلك كهرباء بجسده وكهربته مرة  

أخري في جميع جسده، بما في ذلك  

األعضاء التناسلية، واستمر الوضع 

أن تم نقله إلى النيابة يوم ى ذلك، إلي عل

 . للتحقيق معه 2020أبريل  5

https://bit.ly/2UPxPaI 

 9/4/2020 تحي وليد محمد ف  9/4/2020
قسم  

شرطة  

 الموسكي  

 القاهرة
في االضلع من  وكسورنزيف في المخ 

 الضرب  
http://tiny.cc/trcsmz 

http://bit.do/fxtKs
http://bit.do/fxtKs
https://bit.ly/3awUDRS
https://bit.ly/2UPxPaI
http://tiny.cc/trcsmz


 18/4/2020 عمر حاتم السيد ابراهيم  18/4/2020
أثناء  
 االختفاء 

أثناء  
 االختفاء 

 http://tiny.cc/jtxbnz عام   ١٦عمر كان يبلغ من العمر  

 20/1/2020 مصطفى االعض  27/4/2020
سجن  
 طره 

 القاهرة
يا من تعرض األعض لالعتداء جسد 
 قبل طبيب السجن، 

http://tiny.cc/15pxnz 

 30/5/2020 شيماء سامي  30/5/2020
أثناء  
 االختفاء 

أثناء  
 الختفاء ا 

ة للجر،    تعرضت خالل تلك الفيى
ي مكان ذو  

، والوضع فى ى وتعصيب العينير
إضاءة عالية، كما تم تهديدها من قبل  

ى عل احتجازها.  األفراد القائم  ير

http://tiny.cc/ta9zpz 

 Jun-7 حسن زيادة   7/6/2020
قسم أول  
المحلة  
ى    الكي 

 الغربية 

 باألساور الحديدية "الكالبش"  
ا
مكبًل

ي 
بمستشفى المحلة العام إثر االشتباه فى
وس كورونا المستجد   إصابته بفير

 19كوفيد  

http://tiny.cc/2rwiqz 

   علي عباس بركات  29/6/2020
أثناء  
 االختفاء 

أثناء  
 االختفاء 

ة إ الصعق  خفاءه  بالكهرباء أثناء فيى
 عقب اعتقاله   30لمدة 

ً
 يوما

http://tiny.cc/gvglrz 

 Mar-28 ندى عادل  15/7/2020
ثناء  أ

 االختفاء 
أثناء  
 االختفاء 

  http://tiny.cc/50gjsz 

 Jul-13 رضا المحمدي  16/7/2020
أثناء  
 االعتقال

ب حبى فقد وعيه  القاهرة  http://tiny.cc/5qkjsz رصى

   عبدالمجيد بخيت  سيد   19/7/2020
ناء  أث

 االختفاء 
أثناء  
 االختفاء 

  http://tiny.cc/ywnjsz 

 Feb-11 ناردين علي محمد  22/7/2020
أثناء  
 اء االختف

 http://tiny.cc/od9ksz   القاهرة

ي حجازي   26/7/2020
   اسالم علوانى

أثناء  
  االختفاء 
ي مقر  

فى
أمن  

ي  
الدولة فى
 أبيس 

 اإلسكندرية 
 تعرض  

ى
  األيديللصعق بالكهرباء ف

واألرجل وذلك من أجل إجباره عل 
ي الظهور 
ى
افات   ف  فيديو واإلدالء باعيى

https://bit.ly/2DhEAMg 

http://tiny.cc/jtxbnz
http://tiny.cc/15pxnz
http://tiny.cc/ta9zpz
http://tiny.cc/2rwiqz
http://tiny.cc/gvglrz
http://tiny.cc/50gjsz
http://tiny.cc/5qkjsz
http://tiny.cc/ywnjsz
http://tiny.cc/od9ksz


   محمد احمد شحاتة   26/7/2020

أثناء  
االختفاء  
ي مقر  

فى
أمن  

ي  
الدولة فى
 أبيس 

 اإلسكندرية 
ي ء هربا تعرض للصعق بالك

  األيدي فى
واألرجل وذلك من أجل إجباره عل 

ي الظهور 
افات   فى  فيديو واإلدالء باعيى

https://bit.ly/2DhEAMg 

26/7/2020 
هشام متوىل علي حسن  

 الشوبىكي  
  

أثناء  
االختفاء  
ي مقر  

فى
أمن  

ي  
الدولة فى
 أبيس 

 اإلسكندرية 
ي اء تعرض للصعق بالكهرب 

  األيدي فى
واألرجل وذلك من أجل إجباره عل 

ي الظهور 
افات   فى  فيديو واإلدالء باعيى

https://bit.ly/2DhEAMg 

 2020أبريل   سارة فتحي   27/7/2020

أثناء  
االختفاء  
ي مقر  

فى
امن  
ولة  الد

 بالعباسية 

 القاهرة
أكدت أنها كانت حوزة جهاز أمن الدولة  
طة   ي مقر العباسية، واتهمت الشر

فى
 عذيبها وصعقها بالكهرباء بت

https://bit.ly/2BBWnNz 

6/8/2020 
نشوي حامد ابراهيم  

ي 
 الفخرانى

ل د رابع يوم العي ى  كفر الشيخ  الميى

حيث قتلت رابع يوم العيد علي يد  
ي  
ب بسالح فى زوجها بنار التعذيب، ورصى

ايام وتقييدها  3لمده   وحبسها الراس، 
ي 
ى
وتعذيبها بصاعق   غرفة مظلمة، ف

كهرباء واجرى كل اساليب التعذيب 
ي فارقت الحياة. 

   حبى

http://tiny.cc/oopmsz 

19/8/2020 
امنية ابراهيم فتحي  

 عطية 
ل   ى  كفر الشيخ  الميى

طة  ح بواسطة ضابط شر تعذيب مي 
 مفصول وزوجته 

https://bit.ly/32a4s5t 

https://bit.ly/2DhEAMg
https://bit.ly/2BBWnNz
http://tiny.cc/oopmsz
https://bit.ly/32a4s5t


6/9/2020 
ف محمود   احمد اشر

 جابر  
23-Oct 

مقار امن  
 الدولة 

 القاهرة

 
ى
مقرات مختلفة من مقرات األمن    3ف
، وهم مقر األمن الوط ا  ي

ي  لوطبى
بى

ي بمدينة  
بالعباسية، ومقر األمن الوطبى

ا   ي بشي 
نض، ومقر األمن الوطبى

ي كل منهم
  الخيمة، حيث تعرض فى

للتعذيب الشديد عل أيدي أفراد 
ي  
ي مقر األمن الوطبى

األمن. ففى
 فيه   

ً
  75بالعباسية والذي ظل محتجزا

يوًما، تعرض للتعذيب والصعق  
ذلك تم نقله إىل مقر   بالكهرباء، وبعد 

ي بمدينة نض تعرض   األم
ن الوطبى

ا للمزيد من التعذيب  
ً
هناك أيض

والصعق بالكهرباء فى منطقة الحوض 
ذكرى وفى يديه فى وضع  وعضوه ال 

ات طويلة   ا لفيى
ً
الشواية، وإبقائه واقف

ا تم   48تصل إىل  ً ساعة متواصلة. وأخير
ا   ي بشي 

نقله إىل مقر األمن الوطبى
ناك تعرض للتعذيب  الخيمة، وه

الكهرباء مرة أخرى، باإلضافة  والصعق ب
ي  االنفرادي إىل وضعه فى الحبس 

، فى
ا لوصفه 

ً
ء للغاية، وفق  مكان سي

https://bit.ly/3iaJoCz 

اىلي  8/9/2020
 Sep-8 اسالم االسيى

نقطة  
طة   شر
 المنيب  

 http://tiny.cc/okxtsz   القاهرة

14/9/2020 
ي رمضان  

مصطفى
ي 
 مصطفى

13-Sep   
أثناء  
 االختفاء 

 http://tiny.cc/sjwusz أثناء االعتقال

ى ربيع  هويدا  21/9/2020  Sep-15 احمد حسير
أثناء  
 االختفاء 

 اإلسكندرية 

 أماكن 
ى
ب ف متفرقة من  تعرضت للضى

الجسم والسب كما تم تهديدها بإلقاء  
القبض عل أبناءها وأحفادها فى حالة  

افرفضها  بالتحريض عل    االعيى
 تظاهر ال

https://bit.ly/35X9vd9 

 Sep-17 غانم سالم حامد عوض   21/9/2020
أثناء  
 االختفاء 

 اإلسكندرية 
بسة وصعقه  تم تجريده من مال 
 بالكهرباء 

https://bit.ly/35X9vd10 

https://bit.ly/3iaJoCz
http://tiny.cc/4nxtsz
http://tiny.cc/sjwusz
https://bit.ly/35X9vd3
https://bit.ly/35X9vd3


 Sep-17 جير غريب عل كريم   21/9/2020
أثناء  
 االختفاء 

 اإلسكندرية 
 أماكن متفرقة من تعرض  

ى
ب ف للضى

 الجسد والصعق بالكهرباء 
https://bit.ly/35X9vd11 

 بعد حادثة العقرب  محمود جنيدي  8/10/2020

سجن  
العقرب  
عني   
اإلعدام 

(H4 .) 

 القاهرة
تخوف نظرا لتغيبه عن حور جلسة 

 محكمة 
http://tiny.cc/il3zsz 

 بعد حادثة العقرب  ع.ن 9/10/2020
سجن  
استقبال  
 طره 

 القاهرة

ب   ي ثم إدخاله  والصعق الكهربا الضى
نئ

عنابر التأديب وتركهم بالمالبس  
الداخلية "شورت" فقط، وذلك  

ِهينة   اضه عل طريقة التفتيش الم  العيى
 أثناء الحملة 

http://tiny.cc/158zsz 

 بعد حادثة العقرب  م.ا 9/10/2020
سجن  
استقبال  
 طره 

 لقاهرةا 

ي 
ب والصعق الكهربانئ  ثم إدخاله  الضى

عنابر التأديب وتركهم بالمالبس  
الداخلية "شورت" فقط، وذلك  

ِهينة   اضه عل طريقة التفتيش الم  العيى
 أثناء الحملة 

http://tiny.cc/158zsz 

23/10/2020 
الرحيم مصطفى  عبد 

 عبدالرحيم  
29-Sep 

أثناء  
 االختفاء 

ة  ى  الجير

ذيب عن طريق صعقه  تعرض للتع
ي بالكهرباء 
ى
جميع أنحاء جسده   ف

وأعضاءه التناسلية باإلضافة لتعرضه  
ب.   للضى

http://bit.do/fKwsQ 

 Sep-29 محمد جودة عبده   23/10/2020
أثناء  
 االختفاء 

ة  ى ب وتحقيق بدون محامي  الجير
 http://bit.do/fKwsQ تعرض للضى

 12/21/2019 ناردين عل محمد   25/10/2020
أثناء  
 االختفاء 

أثناء  
 االختفاء 

رقم    إخفاء ثم تدوير عل قضية جديدة
   ٢٠١٩لسنة  ١٥٣٠

http://tiny.cc/dvx0tz 

   سيد عرفه   2/11/2020
سجن  
الفيوم 
 العمومي 

 http://tiny.cc/f0j1tz   الفيوم

https://bit.ly/35X9vd3
http://tiny.cc/il3zsz
http://tiny.cc/158zsz
http://tiny.cc/158zsz
http://bit.do/fKwsQ
http://tiny.cc/ytx0tz
http://tiny.cc/f0j1tz


   سيد عبد السالم   2/11/2020
سجن  
الفيوم 
 العمومي 

 http://tiny.cc/f0j1tz   الفيوم

   جمعة محمد   2/11/2020
سجن  
الفيوم 
 العمومي 

 http://tiny.cc/f0j1tz   الفيوم

   احمد سعد  14/11/2020
سجن  
 العقرب 

 القاهرة

عل   من الخلف واجباره   األيديتوثيق 
  عليه التعدي و النوم عل االرض 

ب   صواعق باستخدام الكهرباء و بالضى
ي   المياهبالعىص وباستخدام خراطيم 

 فى
بكدمات وجروح   مما ادى اىل اصابته
عل العيادة الطبية    ولم يتم عرضه

    لعالجه

http://tiny.cc/77s4tz 

   عبد الرحمن الشعراوى  14/11/2020
سجن  
 العقرب 

 القاهرة

عل   لخلف واجباره من ا   األيديتوثيق 
  عليه التعدي و النوم عل االرض 

بصواعق الكهرباء   باستخدام   وبالضى
ي   المياهبالعىص وباستخدام خراطيم 

 فى
ت وجروح بكدما   مما ادى اىل اصابته
عل العيادة الطبية    ولم يتم عرضه

    لعالجه

http://tiny.cc/77s4tz 

   رمضان الجزار  14/11/2020
سجن  
 العقرب 

 القاهرة

عل   من الخلف واجباره   األيديتوثيق 
  عليه التعدي و النوم عل االرض 

بصواعق الكهرباء   باستخدام   وبالضى
ي   المياهوباستخدام خراطيم  بالعىص 

 فى
بكدمات وجروح   مما ادى اىل اصابته
عل العيادة الطبية    ولم يتم عرضه

    لعالجه

http://tiny.cc/77s4tz 

http://tiny.cc/f0j1tz
http://tiny.cc/f0j1tz
http://tiny.cc/77s4tz
http://tiny.cc/77s4tz
http://tiny.cc/77s4tz


   اسالم ابو دراع  14/11/2020
سجن  
 العقرب 

 القاهرة

عل   من الخلف واجباره   األيديتوثيق 
  عليه التعدي و رض النوم عل اال

ب   باستخدام صواعق الكهرباء و بالضى
ي   المياهبالعىص وباستخدام خراطيم 

 فى
بكدمات وجروح   مما ادى اىل اصابته

عل العيادة الطبية    تم عرضهولم ي
    لعالجه

http://tiny.cc/77s4tz 

   احمد التونى  14/11/2020
سجن  
 العقرب 

 اهرةالق

عل   من الخلف واجباره   األيديتوثيق 
  عليه التعدي و النوم عل االرض 

ب   باستخدام صواعق الكهرباء و بالضى
ي   المياهاطيم بالعىص وباستخدام خر 

 فى
بكدمات وجروح   مما ادى اىل اصابته
عل العيادة الطبية    ولم يتم عرضه

    لعالجه

http://tiny.cc/77s4tz 

   محمد عل ابو عيس  14/11/2020
سجن  
 العقرب 

 القاهرة

عل   من الخلف واجباره   األيديتوثيق 
  عليه  التعدي و النوم عل االرض 

ب   باستخدام صواعق الكهرباء و بالضى
ي   المياهبالعىص وباستخدام خراطيم 

 فى
بكدمات وجروح   مما ادى اىل اصابته
  عل العيادة الطبية   ولم يتم عرضه

    لعالجه

http://tiny.cc/77s4tz 

 Oct-30 احمد جمال 19/11/2020
ي 
الشارع فى
 فيصل 

ة  ى ح  الجير ب مي   http://tiny.cc/bp65tz أثناء االعتقالرصى

   مها  21/11/2020
سجن  
 القناطر 

 القليوبية 

ء عليها وحصلها اصابات  تم االعتدا 
بالغة وكسور من السجانات  

والسجينات بعد ان تم نقلها اىل زنزانة  
 مع الجنائيات 

http://tiny.cc/31b5tz 

http://tiny.cc/77s4tz
http://tiny.cc/77s4tz
http://tiny.cc/77s4tz
http://tiny.cc/xcy4tz
http://tiny.cc/31b5tz


7/12/2020 
 عقبه عالء  
 حشاد 

  
سجن  
ى    شبير
 الكوم 

 المنوفية 

معتقل من سنه ونصف ورجليه  
بب حادثه  مقطوعه من وهو طفل بس

وممنوع عنه الطرف الصناعي اللي  
ي 
ي عني    زنزانةبيتحرك بيه ومحبوس فى

فى
ى الكوم  أ() ي سجن شبير

  بالمنوفيةفى
 فيها دوره مياه )حمام(مش  والزنزانة

http://tiny.cc/g696tz 

 

 كدير فردي ت

 االسم تاري    خ النشر 
مكان  
 الحدث 

 الرابط  مالحظات  المحافظة 

4/1/2020 
محمود عبدالمجيد  
 محمود صالح 

سجن  
 العقرب 

 http://tiny.cc/kz6biz تجوي    ع وبرد  القاهرة

 محمد الباقر  6/1/2020
سجن  
شديد  
 2الحراسة  

 القاهرة

ي إال من الزيارة، القراءة والراديو  معزول عن العا يوم  ١٠٠ لم الخارج 
! .. مش مسموح له بدخول مكتبة السجن أو أنه يستقبل الكتب  ى ممنوعير

ات  أو الجرايد المتوافق عليها من إدارة السجن أو حبى استالم الجواب
 الشخصية! 

http://bit.do/fogum 

 محمد الباقر  6/1/2020
سجن  
شديد  
 2الحراسة  

 القاهرة

ى تماًما عن   ى من الخروج أو الشمس، ومعزولير حبس انفرادي محرومير
ي وذلك  بحرمانهم من دخول الكتب إىل جانب منعهم من  العالم الخارج 
ي أو  الكتابة أو المراسال  ت أو أي نوع من أنواع الجرائد أو الطعام الخارج 

 عن حر 
ا
اء أي من احتياجاتهم أدوات النظافة أو الراديو، فضًل مانهم من شر

ى السجن   من كانتير

https://bit.ly/2Mqw3Le 

http://tiny.cc/g696tz
http://tiny.cc/kz6biz
http://bit.do/fogum


 عالء عبد الفتاح  6/1/2020
سجن  
شديد  
 2الحراسة  

 القاهرة

ى من الخروج أو الشمس، ومعزولحبس  ى تماًما عن  انفرادي محرومير ير
ي وذلك بحرمانهم من دخول الكتب إىل جانب منعهم من   العالم الخارج 

ي أو  الكتابة أو  المراسالت أو أي نوع من أنواع الجرائد أو الطعام الخارج 
اء أي من احتياجاتهم   عن حرمانهم من شر

ا
أدوات النظافة أو الراديو، فضًل
ى السجن من    كانتير

https://bit.ly/2Mqw3Le 

6/1/2020 
حامد صديق سيد  

 مىك 

سجن  
شديد  
 2الحراسة  

 القاهرة

ى من الخروج أو ا حبس  ى تماًما عن  انفرادي محرومير لشمس، ومعزولير
ي وذلك بحرمانهم من دخول الكتب إىل جانب منعهم من   العالم الخارج 
ي أو   الكتابة أو المراسالت أو أي نوع من أنواع الجرائد أو الطعام الخارج 

اء أي من احتياجاتهم أدوات النظافة أو ا   عن حرمانهم من شر
ا
لراديو، فضًل
ى السجن من    كانتير

https://bit.ly/2Mqw3Le 

 محمد بديع  8/1/2020
سجن  
 العقرب 

 http://bit.do/foGJx انفرادي  القاهرة

 سعد الكتاتبى  8/1/2020
سجن  
 العقرب 

 http://bit.do/foGJx انفرادي  القاهرة

8/1/2020 
الشيخ حازم ابو  

 اسماعيل 
سجن  
 العقرب 

 http://bit.do/foGJx انفرادي  القاهرة

 باسم عوده  8/1/2020
سجن  
 العقرب 

 http://bit.do/foGJx انفرادي  القاهرة

 محسن راىصى  8/1/2020
سجن  
 العقرب 

 http://bit.do/foGJx انفرادي  القاهرة

 محبر حامد  8/1/2020
سجن  
 العقرب 

 http://bit.do/foGJx انفرادي  القاهرة

 محمود ابو زيد 8/1/2020
سجن  
 العقرب 

 http://bit.do/foGJx فرادي ان القاهرة

http://bit.do/foGJx
http://bit.do/foGJx
http://bit.do/foGJx
http://bit.do/foGJx
http://bit.do/foGJx
http://bit.do/foGJx
http://bit.do/foGJx


 عنيى يشى   8/1/2020
سجن  
 العقرب 

 http://bit.do/foGJx انفرادي  القاهرة

10/1/2020 

 صهيب سعد

استقبال  
 طرة  

 القاهرة

حيلة واتأخر شوية.. لما نزل عشا فدخل  حيلة رئيس  الحمام قبل اليى ن اليى
وبطاطينه  المباحث المجرم "محمد عبد العظيم" حرق له كل هدومه  

د  ي عز الي 
حيلة من غير حاجة فى

وحاجاته قدام عينه تكديًرا له.. وبعته اليى
 ده 

http://bit.do/foHdz 

13/1/2020 

هشام احمد  
ي 
 غباسر

سجن  
 العقرب 

 القاهرة
ي 
ابه عن الطعام، أن ذلك بسبب سوء األوضاع داخل   وقال فى أسباب إرصى

. سجن طره ش ي
ى تكفى د الشديد مع عدم وجود بطاطير ديد الحراسة، والي 
د"   وأضاف المتهم لوكيل النيابة خالل التحقيق: "بنموت من الي 

http://bit.do/fo3z5 

13/1/2020 
ى عبد الحميد   امير

ي 
فى  الصير

سجن  
 العقرب 

يض والزيارة والمالبس المنع من  القاهرة  http://bit.do/fpmjk ثقيلة والعالج وتجريد مستمر للزنزانةاليى

15/1/2020 
خالد فوزي رسالن  

 صقر
سجن  
 العقرب 

 القاهرة

ودة.  النوم -1 ي هذه الي 
يض  -2عل األرض فى   وإغالق المنع من اليى

 . ى المنع من - 3الكانتير    . ى  من عامير
ي الحبس   -4الزيارة منذ أكير

ى
إيداعه ف

سوء  -5سنوات.    6االنفرادي منذ  التغذية وممارسة سياسة التجوي    ع،   
عدم - 6كيلو من وزنه.   20مما أدى إىل خشانه  السماح بدخول مالبس  

ى أو توفير أي وسائل للتدفئة، مما أدى إىل حدوث مشاكل   شتوية وبطاطير
 .صحية بسبب برودة الجو وعدم التعرض ألشعة الشمس

http://bit.do/fpmna  

ي  17/1/2020  عبد العال عشر
سجن  
 المنيا 

 عن مقر سكن األشة   تغريب بعيدا  المنيا 
http://bit.do/fpEVu 

17/1/2020 
بد العال  يوسف ع 

ي   عشر
سجن  
 العقرب 

 تغريب  القاهرة
http://bit.do/fpEVu 

http://bit.do/foGJx
http://bit.do/foHdz
http://bit.do/fo3z5
http://bit.do/fpmjk
http://bit.do/fpmna
http://bit.do/fpEVu
http://bit.do/fpEVu


18/1/2020 
عبد الرحمن عادل  

 ابو شي    ع
سجن  
 العقرب 

 القاهرة

 . ى  من عامير
. المنع من الزيارة منذ أكير ى يض وإغالق الكانتير المنع من اليى

ى  أو توفير أي وسائل للتدفئة،  عدم السماح بدخول مالبس شتوية وبطاطير
ة بسبب برودة الجو وعدم التعرض  مما أدى إىل حدوث مشاكل صحي

 ألشعة الشمس. 

http://bit.do/fpEPr 

 عالء عبد الفتاح  21/1/2020

مأمور  
سجن طرة  
شديد  
   ٢الحراسة  

 القاهرة

ي رغم 
الزنزانة لم تضف لهم مراتب برودة الجو الشديدة عالء وزمالئه فى

اء مرتبة له بأي   ليناموا عليها ولم يستجاب للطلب الذي تقدمنا به لشر
مواصفات تحددها ادارة السجن، كذلك فهم محرومون من استخدام  
الماء الساخن حيث الزنزانة مغلقة عليهم وال يسمح لهم باستخدام 

بادخال كيتيل   ر لها والذي به ماء ساخن، ورفض طلبهم الحمام المجاو 
ى المياه، وهم أيضا محرومون من ال وبات الساخنة النهم ال لتسخير مشر

 . ى اء من الكانتير ى من الشر ى المياه وألنهم محرومير  يملكون أدوات لتسخير

http://bit.do/fp98a 

22/1/2020 
عبد الرحمن  

مود محمد  مح
 معوض 

سجن برج  
 العرب 

ي التأديب  رية االسكند
 http://bit.do/fqaeK حجز فى

وحيد عل   22/1/2020
 المجاهد محمد 

سجن برج  
 العرب 

ي التأديب  االسكندرية 
 http://bit.do/fqaeK حجز فى

محمد صبح   22/1/2020
 رمضان حسن 

سجن برج  
 العرب 

ي التأديب  االسكندرية 
ى
 http://bit.do/fqaeK حجز ف

احمد مصطفى عل   22/1/2020
 مصطفى 

سجن برج  
 عرب ال

ي التأديب  االسكندرية 
ى
 http://bit.do/fqaeK حجز ف

عبد هللا اسامه   22/1/2020
ى   عبد العال شاهير

سجن برج  
 العرب 

ي التأديب  االسكندرية 
 http://bit.do/fqaeK حجز فى

محمد عبد هللا   22/1/2020
 سالم عبد هللا 

سجن برج  
 العرب 

ي  درية االسكن
ى
 http://bit.do/fqaeK التأديب حجز ف

محمد فوزى   22/1/2020
 محمد بغدادى 

سجن برج  
 العرب 

ي التأديب  االسكندرية 
 http://bit.do/fqaeK حجز فى

http://bit.do/fpEPr
http://bit.do/fpmhY
http://bit.do/fqaeK


خالد محمد   22/1/2020
 محمود برع 

سجن برج  
 العرب 

ي التأديب  االسكندرية 
ى
 http://bit.do/fqaeK حجز ف

عل رضا السيد   22/1/2020
  احمد الصالج

سجن برج  
 العرب 

ي التأديب ح االسكندرية 
 http://bit.do/fqaeK جز فى

22/1/2020 
ابو العز فرج محمد  

 زين العابدين 
سجن برج  
 العرب 

 http://bit.do/fp9Zy من المالبس واألغطية رغم شدة برودة الطقس ومرضه الشديدتجريده   االسكندرية 

 http://bit.do/fp9Zj منع من الزيارة  هرةالقا  سجن طره  ابراهيم متوىلي  22/1/2020

ي زنزانة انفرادية منذ تاري    خ القبض علي منذ   " القاهرة سجن طره  كمال خليل  22/1/2020
ي  ١٦أنا فى

سبتمي  حبى  http://bit.do/fqtKK  االن 

22/1/2020 
العز فرج محمد  ابو 

 زين العابدين 
سجن برج  
 العرب 

 http://bit.do/fp9Zy حرمان من األغطية رغم مرضه  االسكندرية 

4/2/2020 
اء محمود سيد   الي 

 احمد

سجن  
وادي  
النطرون  
 واحد  

ة   http://bit.do/frWMQ تغريب لسجن المنيا  البحير

4/2/2020 
ي  
ابراهيم مصطفى
 النجار

سجن  
وادي  
النطرون  
 واحد  

ة   http://bit.do/frWMQ تغريب لسجن المنيا  البحير

 احمد سالم  4/2/2020

سجن  
وادي  
النطرون  
 واحد  

ة   http://bit.do/frWMQ تغريب لسجن المنيا  البحير

 احمد سامي  4/2/2020

سجن  
وادي  
النطرون  
 واحد  

ة   http://bit.do/frWMQ تغريب لسجن المنيا  البحير

http://bit.do/fp9Zy
http://bit.do/fp9Zj
http://bit.do/fqtKK
http://bit.do/fp9Zy
http://bit.do/frWMQ
http://bit.do/frWMQ
http://bit.do/frWMQ
http://bit.do/frWMQ


4/2/2020 
احمد فوزي  
 محيسن 

سجن  
وادي  
النطرون  
 واحد  

ة   http://bit.do/frWMQ تغريب لسجن المنيا  البحير

 احمد وجدي  4/2/2020

سجن  
وادي  
النطرون  
 واحد  

ة   http://bit.do/frWMQ تغريب لسجن المنيا  البحير

4/2/2020 
بالل محمد عبد  

 الحافظ 

سجن  
وادي  
النطرون  
 واحد  

ة   http://bit.do/frWMQ تغريب لسجن المنيا  البحير

4/2/2020 
شعبان عطية  

 احمد

سجن  
وادي  
النطرون  
 واحد  

ة   http://bit.do/frWMQ تغريب لسجن المنيا  البحير

4/2/2020 
عبدالرحمن جمال  

 الشوي    خ 

سجن  
وادي  
النطرون  
 واحد  

ة   http://bit.do/frWLJ ا ن المنيتغريب لسج  البحير

 ماهر رزق  4/2/2020

سجن  
وادي  
النطرون  
 واحد  

ة   http://bit.do/frWMQ تغريب لسجن المنيا  البحير

4/2/2020 
محمد جمعة  

ى   حسير

سجن  
وادي  
النطرون  
 واحد  

ة   http://bit.do/frWMQ نيا المتغريب لسجن  البحير

http://bit.do/frWMQ
http://bit.do/frWMQ
http://bit.do/frWMQ
http://bit.do/frWMQ
http://bit.do/fs3YF
http://bit.do/frWMQ
http://bit.do/frWMQ


 محمد فتحي باكر  4/2/2020

سجن  
وادي  
النطرون  
 واحد  

ة   http://bit.do/frWMQ تغريب لسجن المنيا  البحير

4/2/2020 
محمد  هشام 

 السيد الغتورى 

سجن  
وادي  
النطرون  
 واحد  

 http://bit.do/frWMQ تغريب لسجن المنيا  ة البحير 

6/2/2020 
اد ابو االشبال  

َّ
هن

ي   الزهير
سجن  
 العقرب 

 القاهرة
حرمانه من إدخال بطانية ومالبس شتوية باإلضافة إىل تجريد زنزانته  عي  

ي ظل حرمانه أيضا من زيارة
ي هذا فى

جته أو زو  من محتواها البسيط، يأنى
 التواصل معها 

http://bit.do/frW9H 

 ابراهيم متوىلي  7/2/2020
سجن  
 رب العق

 http://bit.do/fs3YF حبس انفرادي ومنع من الزيارة  القاهرة

 http://bit.do/fs4AE طرة لما يقرب الشهر ونصف إدخال بطانيات  رة سجن  إدا رفضت  القاهرة سجن طره  حسام الصياد  8/2/2020

 http://bit.do/fs4AE الضباط الذين يمنعون إدخال مالبس من الصوف  القاهرة سجن طره  زياد العليىمي  8/2/2020

 عالء عبد الفتاح  8/2/2020
سجن  
شديد  
 2الحراسة  

 القاهرة
البطانيات والمالبس الداخلية الشتوية، كل األشياء األخرى   باستثناء

د وحرمان من   ي من الي 
مرفوضة كجاكيت أو شال أو مالبس سميكة تفى

 رغم توفرها  الساخنةاستخدام المياه 
http://bit.do/fs4AE 

 محمد الباقر  8/2/2020
سجن  
شديد  
 2الحراسة  

 القاهرة
لشتوية، كل األشياء األخرى  بس الداخلية ا باستثناء البطانيات والمال

د وحرمان من   ي من الي 
مرفوضة كجاكيت أو شال أو مالبس سميكة تفى

 رغم توفرها وليس لديهم لمراتب أو أشة  الساخنةاستخدام المياه 
http://bit.do/fs4AE 

 http://bit.do/fs4AE دخال بطانيات  رفضت إدارة سجن طرة لما يقرب الشهر ونصف إ  القاهرة طره سجن  محمد صالح  8/2/2020

http://bit.do/frWMQ
http://bit.do/frWMQ
http://bit.do/frW9H
http://bit.do/frXbE
http://bit.do/fs4AE


 http://bit.do/fs3rE أيام عل اخالء السبيل  5االحتجاز رغم مرور استمرار  القاهرة أمن الدولة  اية حامد  9/2/2020

 http://bit.do/fs3rE عل اخالء السبيل   أيام 5االحتجاز رغم مرور استمرار  القاهرة أمن الدولة  شادي ابو زيد  9/2/2020

 http://bit.do/fs3rE أيام عل اخالء السبيل  5استمرار االحتجاز رغم مرور  القاهرة أمن الدولة  كمال خليل  9/2/2020

9/2/2020 
محمد حمدي  

 يونس 
 http://bit.do/fs3rE أيام عل اخالء السبيل  5تجاز رغم مرور استمرار االح القاهرة أمن الدولة 

ي  9/2/2020
 http://bit.do/fs3rE أيام عل اخالء السبيل  5استمرار االحتجاز رغم مرور  القاهرة أمن الدولة  مهاب االبراسر

10/2/2020 
امة محمد  اس

 مرسي 
 القاهرة سجن طره 

ي 
ي  محبوس فى

مبيدخلش ليه عالج مابيخرجش   انفراديه  زنزانةالعزل فى
ي الجو البارد  عل األرض 

 تريض بينام فى
http://bit.do/fs4Ln 

ي  12/2/2020  انس البلتاج 
سجن  
 العقرب 

 القاهرة
نة انفرادي إخالء سبيل ثم احتجاز ثم  من االعتقال داخل زنزا أعوام  7

 اختفاء قشي ثم إعادة تدوير عل ذمة قضية جديدة 
http://bit.do/ft477 

17/2/2020 
شاج الدين ابو  

 رواش
سجن  
 العقرب 

 القاهرة
طية رغم برودة الطقس  العالج والطعام وتجريد من األغحرمان من 

يض والزيارة باإلضافة إىل   منعه من اليى
http://bit.do/fuMcL 

 خالد حمدي  20/2/2020
سجن  
 العقرب 

ي  القاهرة
 http://bit.do/fvMkV   2018ديسمير 11من   التأديبمودع فى

http://bit.do/fs3rE
http://bit.do/fs3rE
http://bit.do/fs3rE
http://bit.do/fs3rE
http://bit.do/fs3rE
http://bit.do/fs4Ln
http://bit.do/ft477
http://bit.do/fuL9Y
http://bit.do/fvMkV


 اتريك جورج ب 25/2/2020
سجن  

المنصورة  
 العمومي 

 لدقهلية ا 

ى فوجئت   اير، عند   ٢٤أشة باتريك جورج زكي مساء أمس، االثنير في 
ي مكان احتجازه بقسم طلخا بنقله من القسم إىل 

ذهابهم إلدخال الطعام فى
سجن المنصورة العمومي حواىلي الساعة الثالثة عًضا من نفس اليوم. 

ن باتريك صباح اليوم للنيابة العامة  وتوجه أعضاء هيئة الدفاع ع 
ى أشته من زيارته  بالمنصورة لتقد  ي لتمكير

يم طلب تضي    ح زيارة استثنانئ
ة ال  ى محاميه من الزيارة قبل انقضاء فيى ي آخر لتمكير

  ١١وتضي    ح استثنانئ
  ،) ة اإليداع )حجر صحي ي تسىم فيى

يوما األوىل بعد دخول السجن، والبى
بى  لزيارة لكل من أشة باتريك ومحاميه ح لكن النيابة رفضت السماح با 

ي الفيى  انقضاء
 مارس المقبل.  ٥ة فى

http://bit.do/fw5Hq 

 جورج باتريك 2/3/2020
سجن  

المنصورة  
 العمومي 

 http://bit.do/fxQSD ممنوع من الكتب الدراسية.. ودخول الحمام مرة واحدة فقط يوميا  الدقهلية 

8/3/2020 
اسامه محمد  

 مرس  
سجن  
 العقرب 

 القاهرة
يض منع من العالج والدواء منع من التعرض   منع من الزيارات منع اليى

ابا عن الطعام  ألشعة  الشمس. بدأ ارصى
http://bit.do/fyLo8 

8/3/2020 
بد النارص  تقوى ع

 عبد هللا 
سجن  
 القناطر  

 ية القليوب 

 عني  الجنائيات المتهمات فى قضايا    20تسكينها يوم تم 
يونية فى

المخدرات والقتل حيث يتم معاملتها بشكل غير الئق ويتعمدون  
ى طول اليوم مما يؤثر عل حالتها   مضايقتها فضال عن استمرار التدخير

ى وعل    الصحية بسبب معاناتها من الحساسية ات والثعابير وانتشار الحشر
لبها لالنتقال من العني  إال أن طلبها قوبل بالرفض مما كرار ط الرغم من ت

اب عن الطعام  ارصى
ى
 دفعها للدخول ف

http://bit.do/fyLp2 

8/3/2020 
محمد شعيب  
ى    سليمان حسير

سجن  
 العقرب 

 القاهرة
  اتهام من النيابةيد ومحبوس منذ سته سنوات دون أصم وأبكم وقع

ي سجن العقرب 
 وممنوع من الزيارة ومودع فى

http://bit.do/fyLr2 

 سمية ماهر حزيمة  8/3/2020
سجن  
 القناطر  

 http://bit.do/fyLQm من زيارة األشة والمحامي ممنوعة   القليوبية 

http://bit.do/fw5Hq
http://bit.do/fxQSD
http://bit.do/fyLo8
http://bit.do/fyLp2
http://bit.do/fyLr2
http://bit.do/fyLQm


 محمد علي بشر  9/3/2020
جن  س

 العقرب 
 القاهرة

ة، فضال عن  النقطاع  ي منذ تلك الفيى ى العالم الخارج  االتصال بينه وبير
ة من خالل حاجز  ي تلك الفيى

ي كانت تتم بشكل غير منتظم فى
الزيارات البى

ي وهاتف مراقب.   زجاج 
http://bit.do/fySep 

ي  9/3/2020
 جعفر الزعفرانى

سجن  
 يا المن

 http://bit.do/fyScY منع من الزيارة والعالج  المنيا 

 معتقلون  10/3/2020
كل  

 السجون 
وس الكورونا  مض   http://bit.do/fyR89 تعليق زيارات السجون بسبب فير

 محمد القصاص  23/3/2020
سجن  
شديد  
 2ة  الحراس

ى   القاهرة يض والزيارة لسنتير  http://bit.do/fFsdj حبس االنفرادي والمنع من اليى

23/3/2020 
ت  عائشة   خير

 الشاطر
سجن  
 القناطر 

 القليوبية 
ة بدون  إضاءه أو تهوية أو دورة مياة،  حبس انفرادي داخل حجرة صغير

 عل األرض  وتقىصى حاجتها فى جردل، وتنام
https://bit.ly/3bisfTu 

4/4/2020 
حسام عالء الدين  

   عبدالفتاح
طة  اير  4واخد اخالء سبيل من يوم   القاهرة قسم شر  http://tiny.cc/txuimz في 

 عمرو ربيع  4/4/2020
سجن  
 العقرب 

ة حكمهاستمرار  ةالقاهر   http://tiny.cc/3evimz حبس رغم انقضاء فيى

5/4/2020 
عبدالرحمن السيد 

 منصور

نيابة 

 أبوكبير  
قية   http://tiny.cc/7m8lmz   الشر

 مدين   عبدهللا بو 5/4/2020
قسم تانى 

 العريش  

شمال 
 سيناء 

 http://tiny.cc/hl9lmz رغم اخالء السبيل 

 عبدهللا سند 5/4/2020
نيابة 

 أبوكبير  
قية   http://tiny.cc/7m8lmz   الشر

5/4/2020 
محمد حلمي  

 حمدون  
 http://tiny.cc/0i8lmz تدوير  القاهرة ه سجن طر 

 وحيد محمد حسن 5/4/2020
نيابة 

 أبوكبير  
قية   http://tiny.cc/7m8lmz   الشر

 محمد محمد كبكب  8/4/2020
قسم شرطة  

 الدخيلة  
 https://cutt.ly/ptZGf9v يم الجثمانتعنت في تسل االسكندرية 

http://bit.do/fySep
http://bit.do/fyScY
http://bit.do/fyR89
http://bit.do/fFsdj
https://bit.ly/3bisfTu
http://tiny.cc/txuimz
http://tiny.cc/3evimz
http://tiny.cc/hl9lmz
http://tiny.cc/7m8lmz
http://tiny.cc/0i8lmz
http://tiny.cc/r64lmz
https://cutt.ly/ptZGf9v


 امنية ثابت  16/4/2020
قسم  
طة   الشر

ي قضية جديدة بعد اخالء السبيل من شهر  القاهرة
ى
 http://tiny.cc/s9k5mz تدوير ف

ي  17/4/2020  انس البلتاج 
سجن  
 العقرب 

 القاهرة

ودش بثانية علي بالنا ...دي السنة السابعة يا أنس ..قلب مفطور متعثانية 
...سبع قضايا ستة خلصوا ٢عالظلم...وباء مميت...سجن شديد الحراسة 

..منع   ى ..منع طبلية لسنير ى اءات و إخالءات متنفذتش... منع زيارة لسنير بي 
ي الدوا ممنوع... 

 دخول أي متعلقات..حبى

http://tiny.cc/j6c8mz 

 اسالم خليل  23/4/2020
ى  منفذ  كمير

ا   شي 
 الخيمة 

 القليوبية 
، وممنوع من الرد عل تليفونه من   ي

ي أو منطفى
بدون اي سبب قانونى

 ١١الساعه 
http://tiny.cc/prqmnz 

 اسالم خليل  23/4/2020
طة   قسم شر
 الساحل

 القاهرة
ى ال ا، ا تم نقل إسالم من كمير طة الساحل بشي  لسبب  مظالت لقسم شر

 ٢٠١٦جنيه من    ١٠٠غرامة 
http://tiny.cc/dtqmnz 

 اية كمال الدين   24/4/2020
سجن  
 القناطر 

 القليوبية 

ي، تعب ٣ل بقالها شهر محبوسة انفرادي، ومنيمنها ع  ى مير ت من  بطاطير
ي زنزانتها مياه النوم عل األرض اللي فيها رطوبة عالية معندهاش "دورة  

" فى
طة يجيب  ى الشر والزم كل مرة عشان تروح تفضل تنادي كتير لحد ما أمير

 ياخدها يوديها  " المياهمفتاح "دورة 

http://tiny.cc/vpgsnz 

 هريرة محمد ابو  24/4/2020
سجن  
 العقرب 

 القاهرة

األدوية والمطهرات   وأوضح شقيقه أنه ذهب إىل السجن لتوصيل بعض 
إدخالها بعدما انتظر من الساعة التاسعة ضباحا لكن إدارة السجن رفضت 

إىل ما بعد أذان العض لصدور قرار بحرمانه من األكل والعالج، موضًحا أن 
والدته وأوالده وزوجته المعتقلة عل ذمة نفس  شقيقه محروم من رؤية 

 القضية منذ عام ونصف. 

http://tiny.cc/bchsnz 

 اسالم خليل  25/4/2020
طة   قسم شر
 الخليفة 

 القاهرة
حيله  طة الساحل لقسم الخليفة ليى   إلسكندريةتم نقله من قسم شر

 !!! ٢٠١٦ جنيه مصاريف من  ١٠٠لتسديد 
http://tiny.cc/j8fsnz 

http://tiny.cc/s9k5mz
http://tiny.cc/j6c8mz
http://tiny.cc/prqmnz
http://tiny.cc/dtqmnz
http://tiny.cc/vpgsnz
http://tiny.cc/bchsnz
http://tiny.cc/j8fsnz


 القاهرة سجن طره  لبنا حسن ا  27/4/2020
، ما   عامان عل حبسه، وبذلك يكون تجاوز مدة الحبس االحتياطي

 يستوجب إخالء سبيله وفقا للقانون
http://tiny.cc/15pxnz 

27/4/2020 
ت   عائشة خير

 الشاطر
سجن  

 اطر القن
 القليوبية 

إضاءة وال دورة مياه  أي زنزانة بدون  الحبس االنفرادي ممنوع عنها الزيارة 
تعرضت لالعتقال واالختفاء ثم الظهور داخل   ده حال عائشة بعد ما 

محظورة والتحريض ضد الدولة وتلفى  النيابة بتهم االنضمام لجماعة 
ي تمويل بغرض  ت الشاطر   إرهان   كل ده فقط ألنها ابنه خير

http://tiny.cc/vdpxnz 

 القاهرة سجن طره  مصطفى االعض  27/4/2020
، ما عامان عل حبسه، وبذلك يكون تجاوز مدة الحب  س االحتياطي

 يستوجب إخالء سبيله وفقا للقانون
http://tiny.cc/15pxnz 

 هيثم محمدين  28/4/2020
سجن  
 القناطر 

 http://tiny.cc/coz1nz تدوير قضايا  القليوبية 

ى ودنان  29/4/2020  معيى
سجن  
شديد  
 2الحراسة  

 القاهرة
،  عامان   ما عل حبسه، وبذلك يكون تجاوز مدة الحبس االحتياطي

 يستوجب إخالء سبيله وفقا للقانون
http://tiny.cc/ylz1nz 

30/4/2020 
عبد الرحمن طارق  

 )موكا( 
نيابة أمن  
 الدولة  

 القاهرة
ي نيابة أمن  التحقيق مع عبد الرحمن  

طارق موكا علي ذمة قضية جديدة، فى
 يوم  50بيل من  الدولة اليوم. بعد حصوله عل اخالء س

http://tiny.cc/g2o4nz 

 الفتاح عالء عبد  3/5/2020
سجن  
شديد  
 2الحراسة  

 https://bit.ly/2zZosx7 جواب وادوية وفيتامينات ومحلول جفاف وادوات نظافة حرمان من  القاهرة

 عالء عصام  6/5/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/ag5moz تجديد حبس بدون حضور وبدون أوراق القاهرة

 هشام فؤاد 6/5/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/ag5moz تجديد حبس بدون حضور وبدون أوراق القاهرة

 سيد مشاغب  7/5/2020
سجن  
 العقرب 

 http://tiny.cc/4sitoz تغريب  القاهرة

http://tiny.cc/15pxnz
http://tiny.cc/vdpxnz
http://tiny.cc/15pxnz
http://tiny.cc/coz1nz
http://tiny.cc/ylz1nz
http://tiny.cc/g2o4nz
https://bit.ly/2zZosx7
http://tiny.cc/ag5moz
http://tiny.cc/ag5moz
http://tiny.cc/4sitoz


 عزت غنيم   7/5/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 القاهرة

اليوم بإخالء سبيله فانه لن يتم اخالء سبيله االن ألنه الزال محبوسا عل  
بتهمة االنتماء لجماعة    2019لسنة   1118ة ذمة قضية اخرى وهي القضي

ي القضية   ارهابية( هي 
ي أخل سبيله فيها ال 441نفس التهم فى

يوم حيث البى
تم تلفيقها له خالل الشهور الماضية اثناء حبسه وسيتم عرضه عل  

 يوم  15النيابة بعد 

http://tiny.cc/kkgtoz 

ى ودنان م 7/5/2020  عيى
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/m8itoz تدوير بعد اخالء السبيل  القاهرة

 خلود سعيد   10/5/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 القاهرة
للنيابة من اإلسكندرية للقاهرة بدون مثول امامها وتجديد حبس  ترحيل 

ي غياب محاميها 
 فى

http://tiny.cc/aejtoz 

 مصطفى االعض  10/5/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/ncjtoz تدوير بعد اخالء السبيل  القاهرة

11/5/2020 
محمد حسن  
 مصطفى 

نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/q202oz يل أثناء التدابير تدوير بعد اخالء السب القاهرة

 اح  اشاء عبدالفت 12/5/2020

جنايات  
القاهرة 
دائرة  
 االرهاب  

 http://tiny.cc/ylsapz تأجيل مناظرة  القاهرة

12/5/2020 
حازم محمد احمد  

 الديب

قسم  
دمياط  
 الجديدة  

 http://tiny.cc/qcsapz ء السبيل بس رغم اخال  ر استمرا  دمياط 

 حسام الصياد   12/5/2020

جنايات  
اهرة الق

دائرة  
 االرهاب  

 http://tiny.cc/ylsapz تأجيل مناظرة  القاهرة

12/5/2020 
السيد يوسف  رضا 

 البدراوى 

قسم  
دمياط  
 الجديدة  

 http://tiny.cc/qcsapz بس رغم اخالء السبيل  ر استمرا  دمياط 

http://tiny.cc/kkgtoz
http://tiny.cc/m8itoz
http://tiny.cc/aejtoz
http://tiny.cc/ncjtoz
http://tiny.cc/q202oz
http://tiny.cc/qcsapz
http://tiny.cc/qcsapz


12/5/2020 
سعد احمد ضياء  
الدين سعد محمد  

 جاد هللا

قسم  
دمياط  
 الجديدة  

 http://tiny.cc/qcsapz بس رغم اخالء السبيل  ر استمرا  دمياط 

 سوالفه مجدي  12/5/2020

جنايات  
رة القاه
دائرة  
 االرهاب  

 http://tiny.cc/ylsapz تأجيل مناظرة  القاهرة

12/5/2020 
محمد  عاطف 

 حسن الحنفى 

قسم  
دمياط  

 لجديدة  ا 
 http://tiny.cc/qcsapz بس رغم اخالء السبيل  ر استمرا  دمياط 

12/5/2020 
عل احمد ضياء  
الدين سعد محمد  

 جاد هللا

قسم  
دمياط  
 الجديدة  

 http://tiny.cc/qcsapz بس رغم اخالء السبيل  ر استمرا  دمياط 

 عمرو امام   12/5/2020

جنايات  
القاهرة 
دائرة  
 االرهاب  

 http://tiny.cc/ylsapz تأجيل مناظرة  القاهرة

 ماهينور المضي  12/5/2020
سجن  
 القناطر 

 القليوبية 
ي القناطر ل  #ماهينور_المضي،  

لم تسمح سلطات سجن النساء فى
ببعث رسائل إىل أشتها، مما يثير القلق ورة غير قانونية، المحتجزة بص

 بشأن سالمتها 
http://tiny.cc/a1z2oz 

12/5/2020 
ضياء  محمد احمد 

الدين سعد محمد  
 جاد هللا

قسم  
دمياط  
 الجديدة  

 http://tiny.cc/qcsapz بس رغم اخالء السبيل ح ر استمرا  دمياط 

 محمد الباقر   12/5/2020
محكمة  
 الجنايات  

ي غياب المتهم وورق قضيته قررت محكمة الجنايات تجديد حبس   القاهرة
ى
 http://tiny.cc/uk7xoz ف

12/5/2020 
مصطفى رمضان  
احمد محمد  
 الغندور 

قسم  
دمياط  
 يدة  الجد

 http://tiny.cc/qcsapz بس رغم اخالء السبيل ح ر استمرا  دمياط 

http://tiny.cc/qcsapz
http://tiny.cc/qcsapz
http://tiny.cc/qcsapz
http://tiny.cc/ylsapz
http://tiny.cc/a1z2oz
http://tiny.cc/qcsapz
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 امنية ثابت  20/5/2020
طة   قسم شر
 السالم

 http://tiny.cc/54ljpz ير بعد اخالء السبيل تدو  القاهرة

 محسن البهنسي   20/5/2020
ابة أمن  ني

 الدولة 
 http://tiny.cc/3akjpz  القاهرة

ى سام 26/5/2020  ح حنير
أثناء  
 االختفاء 

 http://tiny.cc/vmgtpz   القاهرة

 عبد هللا موس  1/6/2020
طة   مركز شر
 بلبيس 

قية   الشر
 بالسجن 

ً
سنوات، وتم ترحيله من سجن وادي النطرون قبل    3قىصى حكما

ئ بتدويره  طة بلبيس إلنهاء إجراءات اإلفراج عنه وفوج  أسبوع إىل مركز شر
ي قضية جديدة. 

 فى
http://tiny.cc/otu8pz 

 يحبر ابو عيس  1/6/2020
طة   مركز شر
 بلبيس 

قية   الشر
 بالسجن 

ً
ت، وتم ترحيله من سجن وادي النطرون قبل  سنوا   3قىصى حكما

ئ بتدويره  طة بلبيس إلنهاء إجراءات اإلفراج عنه وفوج  أسبوع إىل مركز شر
ي قضية جديدة. 

 فى
http://tiny.cc/otu8pz 

ي   2/6/2020
ف الحفبى  اشر

نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/gmv8pz تجديد حبس دون حضور  القاهرة

 سيد البنا  2/6/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/y4v8pz تجديد حبس دون حضور  القاهرة

 مرو امام  ع 2/6/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/dyv8pz تجديد حبس دون حضور  القاهرة

 مروة عرفه  2/6/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/05u8pz تجديد حبس دون حضور  القاهرة

 الرحمن موكا عبد  8/6/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/3hflqz تجديد حبس دون حضور  القاهرة

http://tiny.cc/54ljpz
http://tiny.cc/3akjpz
http://tiny.cc/vmgtpz
http://tiny.cc/otu8pz
http://tiny.cc/otu8pz
http://tiny.cc/gmv8pz
http://tiny.cc/y4v8pz
http://tiny.cc/dyv8pz
http://tiny.cc/05u8pz
http://tiny.cc/3hflqz


13/6/2020 
احمد ابو زيد  
ي   الطنون 

نيابة أمن  
 الدولة 

 القاهرة

ى اعتقل وقعد شهر ونص متحفظ عليه ف   خرج من المعتقل بعد سنتير
خ وبعدها خرج قعد شهر ونص وبعدها اعتقل  األمن الوطبى بكفر الشي

أمن الدوله وبعدها اخد  مره تانى وعرض لمدة ثالث شهور أمام نيابة 
 وأثناء تنفيذ إخالء السبيل تم التحفظ عليه علي  

ى إخالء سبيل من اسبوعير
 سكريه قديمه أخري.  ذمة قضيه ع

http://tiny.cc/l7ftqz 

 شيماء سامي  22/6/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 https://bit.ly/2YY4b3W تجديد حبس بدون حضور  القاهرة

 هيثم حسن  22/6/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 https://bit.ly/2YY4b3W تجديد حبس بدون حضور  القاهرة

 القاهرة سجن طره  عبد الرحمن موكا  23/6/2020
ي ترحيل 

ة احتجاز فى  قسم قض النيل بعد اخالء  إىل سجن طره بعد فيى
 سبيله 

http://tiny.cc/pkk9qz 

 عمرو ابوخليل   23/6/2020
سجن  
 العقرب 

 http://tiny.cc/ljm9qz تجديد حبس دون حضور  القاهرة

 محمد عادل  28/6/2020
محكمة  
الجنايات  

 صورة  بالمن 
ة الحبس االحتياطي  الدقهلية   https://bit.ly/2BSJBu4 تجديد حبس رغم انقضاء فيى

 عال القرضاوي  29/6/2020
سجن  
 النقاطر 

 http://tiny.cc/vnnlrz نفرادي واجبارها عل تنظيف المراحيض ا  القليوبية 

 علي عباس بركات  29/6/2020

سجن  
ملحق  
وادي  
 النطرون 

ة   http://tiny.cc/gvglrz تجريده من مالبسه و أدويته، و حبسه انفراديا و منعه من دخول الحمام  البحير

30/6/2020 
عبد المنعم ابو  

 الفتوح
نيابة أمن  
 الدولة 

ة الحبس االحتياطي تجديد حبس رغ القاهرة  http://tiny.cc/n2glrz م انقضاء فيى

http://tiny.cc/l7ftqz
https://bit.ly/2YY4b3W
https://bit.ly/2YY4b3W
http://tiny.cc/pkk9qz
http://tiny.cc/ljm9qz
https://bit.ly/2BSJBu4
http://tiny.cc/vnnlrz
http://tiny.cc/gvglrz
http://tiny.cc/n2glrz


1/7/2020 
عبد الرحمن طارق  
 عبد السميع )موكا(

  440ليمان 
بسجن  
وادي  
 النطرون 

ة   البحير

ي مقطعة وليست نظيفة   يتم تجريدة تماما من المالبس ويلبس بدلة مير
ي غرفة مظلمة ليال 

 مساحتها  ويدخل فى
ً
ي ١٥٠ونهارا

سم وب  ها  ١٥٠سم فى
ي منتصف الباب تسىمي نظارة  

ي  ١٠باب حديدي وفتحة لتهوية فى
سم فى

ي   مياهسم تحتوى الغرفة علي جردل لتبول وزجاجة ١٠
ب. االكل فى لشر

ى وقطعة والتأدي جرام جبنة بمعدل معلقة  ١٠ب عبارة عن رغيف خي 
 قطعة حالوة 

ً
الغرفة   هذه بالخروج من جرام تقريبا غير مسموع   ٥٠واحيانا

 نهائيا 

http://tiny.cc/g4purz 

1/7/2020 
محمد عبدهللا  

 محمد عبدالرحمن  

نيابة قسم  
أول  

 الزقازيق  
قية   الشر

ي قضية جديدة ثالثة بعد قضاء    15
سنوات   6يوما عل ذمة التحقيقات فى

 داخل السجون. 
http://tiny.cc/19purz 

 اسالم سالمه  2/7/2020
نيابة أمن  
الدولة  
 العليا 

ي دون حضوره من محبسه للمرة الثانية. تجديد  القاهرة
 http://tiny.cc/r0h0rz حبس المحامي الحقوفى

2/7/2020 
ي   ى عبد المنح  ياسير

عي   الي 

بسجن  
شديد   992

  1الحراسة  
والمعروف  
 ب »العقرب« 

 http://tiny.cc/m8purz حرمان من العالج  القاهرة

4/7/2020 
عبد النارص  

 ماعيل اس
 https://bit.ly/3iyfLLY 2019سبتمي     23راتبه من وقت القبض عليه يوم وقف  القاهرة سجن طره 

 اشاء عبدالفتاح  5/7/2020
نيابة أمن  
الدولة  
 العليا 

 https://bit.ly/3dZQ57z لعرض وغير معروف ميعاد جلسة التجديد القادمة حبى اآلن ا تأجيل  القاهرة

5/7/2020 
احمد محمد احمد  

 عبدهللا 

نيابة أمن  
الدولة  
 العليا 

 https://bit.ly/3dZQ57z د القادمة حبى اآلن العرض وغير معروف ميعاد جلسة التجديتأجيل  قاهرةال

http://tiny.cc/g4purz
http://tiny.cc/19purz
http://tiny.cc/r0h0rz
http://tiny.cc/m8purz
https://bit.ly/3iyfLLY
https://bit.ly/3dZQ57z


ي  5/7/2020
 حسن مصطفى

نيابة أمن  
الدولة  
 العليا 

 https://bit.ly/3dZQ57z العرض وغير معروف ميعاد جلسة التجديد القادمة حبى اآلن تأجيل  القاهرة

5/7/2020 
ى خميس   حسير
ى   محمد “حسير

 باك”.. الس

يابة أمن  ن
الدولة  
 العليا 

 https://bit.ly/3dZQ57z تجديد القادمة حبى اآلن تأجيل العرض وغير معروف ميعاد جلسة ال القاهرة

 خليل رزق خليل  5/7/2020
نيابة أمن  
الدولة  
 العليا 

 https://bit.ly/3dZQ57z غير معروف ميعاد جلسة التجديد القادمة حبى اآلن العرض و تأجيل  القاهرة

 سوالفة مجدي  5/7/2020
نيابة أمن  
الدولة  
 العليا 

 https://bit.ly/3dZQ57z العرض وغير معروف ميعاد جلسة التجديد القادمة حبى اآلن تأجيل  القاهرة

5/7/2020 
سيد الجرايحي  

ى   غريي 

نيابة أمن  
الدولة  
 العليا 

 https://bit.ly/3dZQ57z معروف ميعاد جلسة التجديد القادمة حبى اآلن  ض وغير تأجيل العر  القاهرة

ي  عا  5/7/2020  دل صي 
نيابة أمن  
الدولة  
 العليا 

 https://bit.ly/3dZQ57z تأجيل العرض وغير معروف ميعاد جلسة التجديد القادمة حبى اآلن  القاهرة

https://bit.ly/3dZQ57z
https://bit.ly/3dZQ57z
https://bit.ly/3dZQ57z


5/7/2020 
ي علي  

عبد الغبى
 يوسف 

نيابة أمن  
الدولة  
 العليا 

 https://bit.ly/3dZQ57z تأجيل العرض وغير معروف ميعاد جلسة التجديد القادمة حبى اآلن  هرةالقا 

5/7/2020 
عبدالرحمن محمد  

 احمد

نيابة أمن  
الدولة  
 يا العل

 https://bit.ly/3dZQ57z تأجيل العرض وغير معروف ميعاد جلسة التجديد القادمة حبى اآلن  القاهرة

 عمرو امام  5/7/2020
نيابة أمن  
الدولة  
 العليا 

 https://bit.ly/3dZQ57z القادمة حبى اآلن  تأجيل العرض وغير معروف ميعاد جلسة التجديد  القاهرة

https://bit.ly/3dZQ57z
https://bit.ly/3dZQ57z
https://bit.ly/3dZQ57z


5/7/2020 
محمود محمد علي  

 عامر  
نيابة أمن  
 الدولة 

 القاهرة

ي غضون شهر  ذهب لي
ستخرج رخصة قيادة من مرور الشيخ زايد فى

ي قضية   ٢٠١٣أغسطس عام 
ولم يعد من يومها ليتم التحقيق معه فى

طة أوسيم وتصدر المحكمة حكمهاقتحام  اءته ثم يتم  قسم شر ا بي 
اجيل وتتم براءته فيها أيضا ثم  طة الي  ي قضية حرق نقطة شر

محاكمته فى
ي قضية حرق كن 

يسة بقرية الكوم األحمر ويتم حفظ  يتم التحقيق معه فى
ي قضية فض  

القضية لعدم وجود كنيسة بهذه القرية ثم يتم إحالته فى
ي فاعتصام النهضة ويصدر  

اءته فيها أيضا ثم يختفى ة من الزمن  حكما بي  يى
ي القضية  

ي مقرات األمن ويتم التحقيق معه فى
ويتم   ٢٠١٨لسنة   ٦٤٠فى

 إىلي أن يصاب 
ى بالكورونا داخل محبسه بسجن  حبسه فيها علي مدار عامير

ي لجنة من وزارة الصحة والداخلية وتقرر نقله مع عدد 
طرة تحقيق وتأنى

 إىلي سجن ال
ى ي الحجر الصحي وتتفضل النيابمن المصابير

ة مشكورة  منيا فى
ي منتصف شهر يونيو 

بعد سبع سنوات قضاها   ٢٠٢٠بإخالء سبيله فى
ي قضي

ة جديدة تحت رقم  داخل السجون ثم يفاجأ أهله بالتحقيق معه فى
 باتهامات جديدة.  ٢٠١٩لسنة  ١٧٨١

http://tiny.cc/v4j0rz 

5/7/2020 
هيثم عبدالمنعم  
 عبد الرؤوف  

نيابة أمن  
الدولة  
 العليا 

 https://bit.ly/3dZQ57z تأجيل العرض وغير معروف ميعاد جلسة التجديد القادمة حبى اآلن  القاهرة

 احمد مجدي  6/7/2020
سجن برج  
 العرب 

 اإلسكندرية 

م   2×  2شهور مع العلم أن التأديب هو زنزانة مساحتها   4لمدة  تأديب 
ى نظرا لضيقه وعدم وجود مكان لقضاء   ومكدس جدا وال يصلح لآلدميير
( الذي يحصلون عليه، وال يسمح  ى اب )التعيير حاجة، وقلة الطعام والشر

دقائق صباح كل يوم لقضاء ال  حاجة أمام الجميع  لهم بالخروج إال عشر
ي    واألكير من ذلك

ي واإلهانة اللفظية والنفسية البى
هو االعتداء البدنى

 صاحب دخول المواطن إىل التأديب، وتجريده من معظم مالبسه ت

http://tiny.cc/56r4rz 

https://bit.ly/3dZQ57z
https://bit.ly/3dZQ57z
http://tiny.cc/56r4rz


ى اسماعيل  6/7/2020  حسير
سجن برج  
 العرب 

 اإلسكندرية 

م   2×  2شهور مع العلم أن التأديب هو زنزانة مساحتها   4تأديب لمدة  
ى نظر  ا لضيقه وعدم وجود مكان لقضاء  ومكدس جدا وال يصلح لآلدميير

( الذي يحصلون عليه، وال يسمح  ى اب )التعيير حاجة، وقلة الطعام والشر
دقائق صباح كل يوم لقضاء الحاجة أمام الجميع  لهم بالخروج إال عشر 

ي   واألكير 
ي واإلهانة اللفظية والنفسية البى

من ذلك هو االعتداء البدنى
 يده من معظم مالبسه تصاحب دخول المواطن إىل التأديب، وتجر 

http://tiny.cc/56r4rz 

ي  6/7/2020  محمد العرن 
سجن برج  
 العرب 

 اإلسكندرية 

م   2×  2لعلم أن التأديب هو زنزانة مساحتها شهور مع ا   4تأديب لمدة  
ى نظرا لضيقه وعدم وجود مكان لقضاء   ومكدس جدا وال يصلح لآلدميير

( الذي يحصلون عليه، وال يسمح حاجة، و  ى اب )التعيير قلة الطعام والشر
دقائق صباح كل يوم لقضاء الحاجة أمام الجم يع  لهم بالخروج إال عشر

ي  واألكير من ذلك هو االعتداء الب
ي واإلهانة اللفظية والنفسية البى

دنى
 تصاحب دخول المواطن إىل التأديب، وتجريده من معظم مالبسه 

http://tiny.cc/56r4rz 

 امينة ثابت  7/7/2020
سجن  
 القناطر 

ازية  القليوبية  اير   ٢٧قضية جديدة بعد إخالء سبيلها بتدابير احيى  http://tiny.cc/b6r4rz   ٢٠٢٠في 

7/7/2020 
ثائر عزت عبد  
 المجيد  

 القاهرة سجن طره 
يوم دون مثوله امام المحكمة بالمخالفة    ٤٥يد حبسه ورقيا كل  تجد

 للدستور ولقانون االجراءات الجنائية
http://tiny.cc/a0r4rz 

12/7/2020 
ي  
ى
عبد  احمد شوف

 الستار عماشة 
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/04adsz قضية جديدة   اختفاء ثم ظهور ثم تدوير عل اخالء سبيل ثم القاهرة

 سمية ماهر حزيمة  13/7/2020
سجن  
 القناطر 

 http://tiny.cc/ep2gsz قلت فيه إىل اآلن  ممنوعة من الزيارة من أول يوم اعت  القليوبية 

http://tiny.cc/56r4rz
http://tiny.cc/04adsz
http://tiny.cc/b6r4rz
http://tiny.cc/a0r4rz
http://tiny.cc/ep2gsz


 محامي  13/7/2020
طة قسم   شر
 حلوان  

 القاهرة
طة حلوان لليوم الثانى وذلك بعد   استمرار احتجاز محاميان داخل قسم شر

طة قسم حلوان وحبسهما  والتنكيل بهما التعدى عليهما من قبل افراد شر
 وسيتم عرضهما عل النيابة غدا 

http://tiny.cc/gl2gsz 

 محامي  13/7/2020
طة قسم   شر
 حلوان  

 القاهرة
طة حلوان لليوم الثانى وذلك بعد  استمرار احتجاز محام  يان داخل قسم شر

طة قسم حلوان وحبسهما والتنكيل بهما افرا التعدى عليهما من قبل  د شر
 وسيتم عرضهما عل النيابة غدا 

http://tiny.cc/gl2gsz 

 مصطفى جمال   13/7/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 القاهرة
، النهاردة  م من إخالء سبيله و انتظار تيو   45بعد   ة األمن الوطبى أشير

 نزل عل ذمة قضية جديدة،،  مصطفى اتدور و 
http://tiny.cc/n21gsz 

ي  15/7/2020
 وليد شوفى

نيابة امن  
 الدولة  

 http://tiny.cc/s0gjsz عل اخالء السبيل أرب  ع مراتاستئناف  القاهرة

16/7/2020 
عبد المنعم ابو  

 الفتوح

محكمة  
جنايات  
 القاهرة

 القاهرة

جديد من محكمة جنايات القاهرة، بتجديد حبس الدكتور عبد  قرار 
يوما آخرين، عل    45المنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مض القوية” لمدة  

ي القضية رقم  
حض أمن دولة عليا، متهما   2018نة  لس   440ذمة اتهامه فى

ي هذا التجديد بمخا 
لفة القانون والدستور الذي نص عل  باإلرهاب. ويأنى

شهرا، بينما تجاوز أبو الفتوح هذه   24مدة الحبس االحتياطي   آال تتجاوز 
، دون أن يصدر قرار من نيابة أمن الدولة   ي

اير الماىصى المدة منذ شهر في 
 نص القانون. العليا بإخالء سبيله كما ي

https://bit.ly/32ndhuo 

16/7/2020 
عبدالعزيز شعبان  

ماو   ي الي 
ى   نيابة شبير
 الكوم 

 المنوفية 
ي قضية جديدة بعد حصوله عل    15حبس 

ى
يوًما عل ذمة التحقيقات ف

   2017لسنة   760قرار بإخالء سبيله علي ذمة القضية 
http://tiny.cc/d1gjsz 

ي  مهاب 16/7/2020
 االبراسر

نيابة امن  
 الدولة  

 http://tiny.cc/rokjsz تدوير عل قضية جديدة بعد اخالء السبيل  القاهرة

 محمد عادل  17/7/2020
سجن  

 المنصورة  
 http://tiny.cc/5wnjsz ا يتجاوز عامي الحبس االحتياطي الحبس فيمتجديد  الدقهلية 

http://tiny.cc/gl2gsz
http://tiny.cc/23r4rz
http://tiny.cc/23r4rz
http://tiny.cc/s0gjsz
https://bit.ly/32ndhuo
http://tiny.cc/d1gjsz
http://tiny.cc/rokjsz
http://tiny.cc/5wnjsz


22/7/2020 
السيد سعيد السيد  
 محمد سليمان 

قية  نيابة ههيا   http://tiny.cc/zf9ksz عل قضية جديدة بعد اخالء السبيل تدوير   الشر

22/7/2020 
السيد محمد  
محمود عبدهللا  

 عوكل 
قية  ههيا نيابة   http://tiny.cc/zf9ksz تدوير عل قضية جديدة بعد اخالء السبيل  الشر

22/7/2020 
عبد الرحمن طارق  

 موكا  
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/wd9ksz تجديد حبس بدون حضور  القاهرة

 الح سلطان ص 23/7/2020
سجن  
 العقرب 

 القاهرة

  992نقل الدكتور  صالح سلطان من سجن وادي النطرون إىل سجن   
ي زنزانة انفرادية،  شديد الحراسة والمعروف ب  

#سجن_العقرب ووضعه فى
ال تتناسب مع ما يعانيه من ظروف صحية غير مستقرة وذلك بعد قيام 

ي محكمة أمريكية ضد  ه الناشط "محمد سلطانابن
" برفع دعوى قضائية فى

 رئيس وزراء مض السابق "حازم الببالوي". 

http://tiny.cc/5wkksz 

 احمد تمام 25/7/2020

محكمة  
الجنايات  
الدائرة 
 الخامسة 

وه من السجن ولكن تم تجديد الحبس دو  القاهرة ي احضى
 http://tiny.cc/xwkksz ن مثوله أمام القاىصى

 عالء عصام  25/7/2020

محكمة  
الجنايات  
الدائرة 
 الخامسة 

ي  القاهرة
وه من السجن ولكن تم تجديد الحبس دون مثوله أمام القاىصى  http://tiny.cc/xwkksz احضى

 م فؤادهشا  25/7/2020

محكمة  
الجنايات  
الدائرة 
 الخامسة 

ي  القاهرة
وه من السجن ولكن تم تجديد الحبس دون مثوله أمام القاىصى  http://tiny.cc/xwkksz احضى

 هيثم محمدين  25/7/2020

محكمة  
الجنايات  
الدائرة 
 الخامسة 

وه م  القاهرة ي ن ولكن تم تجن السج احضى
 http://tiny.cc/0xkksz ديد الحبس دون مثوله أمام القاىصى

ة  قسم الهرم خالد طه  27/7/2020 ى  http://tiny.cc/udrksz استمرار االحتجاز رغم خصوله عل اخالء سبيل  الجير

http://tiny.cc/zf9ksz
http://tiny.cc/zf9ksz
http://tiny.cc/wd9ksz
http://tiny.cc/5wkksz
http://tiny.cc/xwkksz
http://tiny.cc/xwkksz
http://tiny.cc/xwkksz
http://tiny.cc/0xkksz
http://tiny.cc/udrksz


 القاهرة لنيابة ا  ة االدهم مود 27/7/2020
األدهم رفضت إجراء كشف العذرية، الذى طلبه محضى مجري  مودة 

التحقيقات، متابعا أن مودة رفضت الكشف أيضا عن حساباتها  
ي البنوك 

 وممتلكاتها الخاصة فى
https://bit.ly/30W2N2y 

ي  28/7/2020  انس البلتاج 
من  يابة أن

 ة الدول
اءة  القاهرة  http://tiny.cc/derksz استمرار الحبس لسبع سنوات رغم الحصول عل عدة أحكام بالي 

 محمد القصاص  8/8/2020
نيابة امن  
 الدولة 

 القاهرة

محمد القصاص لنيابة امن الدولة وعرضه علي ذمة القضية رقم نزول  
ي قضية رقم  علي   ٢٠٢٠لسنة   ٧٨٦

ي كان متهم بها فى
 نفس ذات التهم البى

واللي تم اخالء سبيله منها بقرار من محكمة الجنايات   ٢٠١٩لسنة  ١٧٨١
 اغسطس  ٥يوم االربعاء 

http://tiny.cc/2tvmsz 

 احمد صفوت  9/8/2020
نيابة امن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/luvmsz ون حضوره د تجديد عل الورق القاهرة

ه  10/8/2020  احمد صي 
نيابة امن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/ao0nsz تجديد عل الورق دون حضوره  القاهرة

 االء شعبان حميدة  10/8/2020
نيابة امن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/ao0nsz تجديد عل الورق دون حضوره  القاهرة

 شيماء سامي  10/8/2020
نيابة امن  
 الدولة 

 القاهرة

نيابة امن الدولة تجدد حبس الصحفية والباحثة الحقوقية شيماء سامي 
ر محاميها  يوم ورقيا دون حضورها من محبسها ، دون حضو   15لمدة 

حض امن دولة   2020ة  لسن 535وتحقيق دفاعها وذلك فى القضية رقم 
 عليا . 

https://bit.ly/3g12UiW 

ى الفوال  10/8/2020  محمد معيى
نيابة امن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/ao0nsz عل الورق دون حضوره تجديد  القاهرة

https://bit.ly/30W2N2y
http://tiny.cc/derksz
http://tiny.cc/2tvmsz
http://tiny.cc/luvmsz
http://tiny.cc/ao0nsz
https://bit.ly/3g12UiW


 هيثم حسن  10/8/2020
نيابة امن  
 الدولة 

 القاهرة
ي هيثم حسن لمدة   ولة جددتامن الدنيابة 

يوما دون   ١٥حبس الصحفى
ي القضية رقم  

حضوره من محبسه، ودون حضور محاميه وسماع دفاعه فى
 حض امن دولة عليا    ٢٠٢٠لسنة   ٥٨٦

https://bit.ly/3kEvjyT 

 ابراهيم بديوي   12/8/2020
نيابة امن  
 الدولة 

 القاهرة

تجديد حبس    ٢٠٢٠اغسطس   ١١ن الدولة العليا امس  ت نيابة امقرر 
ي 
يوًما عل ذمة    ١٥المطرية التعليىمي ابراهيم بديوي  مستشفى الطبيب فى

امن دولة، حيث   ٢٠٢٠لسنة   ٥٣٥التحقيق معه عل ذمة القضية 
"عل االوراق" بالرغم من تعذر  اصدرت النيابة قرار تجديد الحبس  

ي قرار تجديد حبسه بسبب  للنيابة ل  احضار ابراهيم من محبسه
لنظر فى

 انتخابات مجلس الشيوخ. 

http://tiny.cc/in4nsz 

14/8/2020 
احمد سعد محمد  

انى   الكي 

طة   قسم شر
أول  

 الغردقة  

البحر  
 األحمر

ي بإخالء سبيله عل ذمة القضية رقم  
إخفاء بعد حصوله عل حكم قضانئ

ى يوم  إداري الشال  ٧٧  ألف جنيه.  20بكفالة مالية    2018ديسمي     6تير
http://tiny.cc/pl1osz 

ي نافع   18/8/2020
 القاهرة   عونى

أشهر ونصف عرض خاللها مرة واحدة فقط   ٣محبوس احتياطيا منذ  
 أمام النيابة 

http://tiny.cc/qvjosz 

19/8/2020 
مختار يونس  نجالء  

 محمد 
سجن  
 القناطر 

 القليوبية 
ي زنزانة مغلقة طوال اليوم بعني   

رهن الحبس االحتياطي اإلنفرادي فى
 عل التواىلي 

ى ية، منذ عامير ي شديد الحراسة" بسجن القناطر الخير
 "الدايونى

http://tiny.cc/gwjosz 

21/8/2020 
مصطفى الحبسر  
 محمد الحبسر 

طة   قسم شر
أول  
 الغردقة 

البحر  
 األحمر

ي بإخالء سبيله عل ذمة القضية رقم بعد 
  ٧٧حصوله عل حكم قضانئ

ى يوم    ألف جنيه  20بكفالة مالية  2018ديسمي    6إداري الشالتير
http://tiny.cc/xbrosz 

 محمد صالح   23/8/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/38wosz تدوير عل قضية جديدة بعد اخالء السبيل من شهر  القاهرة

24/8/2020 
عبدالعليم عل  
 عبدالفتاح قرمه 

قية  نيابة ههيا   الشر
سبيله من مركز  إخالء تهاء من إجراءات عل قضية جديدة بعد االن تدوير  

طة ههيا   شر
http://tiny.cc/a7wosz 

https://bit.ly/3kEvjyT
http://tiny.cc/tm4nsz
http://tiny.cc/pl1osz
http://tiny.cc/qvjosz
http://tiny.cc/gwjosz
http://tiny.cc/xbrosz
http://tiny.cc/38wosz
http://tiny.cc/a7wosz


24/8/2020 
عمار الهادى  
 الحسيبى 

قية  نيابة ههيا   الشر
سبيله من مركز  إخالء عل قضية جديدة بعد االنتهاء من إجراءات تدوير  

طة ههيا   شر
http://tiny.cc/a7wosz 

24/8/2020 
محمود فهىم  

 ود يوسف محم
قية  نيابة ههيا   الشر

سبيله من مركز  إخالء تدوير عل قضية جديدة بعد االنتهاء من إجراءات 
طة ههيا   شر

http://tiny.cc/a7wosz 

 رضوى محمد  26/8/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 القاهرة

ي السجن، تم اتهام ر 
ي قضية جديدة رغم وجودها فى

ضوى  التحقيق معها فى
بية وعقد اجتماعات داخل السجن الستقطاب  إرها باالنضمام إىل جماعة 

عنارص جديدة واستخدام الزيارات وجلسات النظر لنقل المعلومات  
 للخارج 

https://bit.ly/2YCpU27 

 شادي ابو زيد  26/8/2020

غرفة  
المشورة  
بمحكمة  
جنايات  
 القاهرة

ة الحبس االحتياطي يوم رغم تجا  45تجديد حبس   هرةقا ال  https://cutt.ly/jfhodt7 وز فيى

 عمرو امام  26/8/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 القاهرة

ي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان التحقيق 
مع المحامي الحقوفى
ي قضية جديدة ر 

ليا ، حض أمن دولة ع٢٠٢٠لسنة   ٨٥٥قم  عمرو إمام فى
كة وغير منطقية باالنضمام إىل جماعة إرهابية وتمويل   باتهامات مفي 

 وإمداد هذه الجماعة بهدف ارتكاب جريمة إرهابية”. 

https://bit.ly/34Ec9ng 

 مروة عرفه  27/8/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://bit.do/fHVuz تجديد حبس دون انعقاد الجلسة  القاهرة

28/8/2020 
عبدالمجيد  السيد  

 محمد عل 
نيابة  

 اإلبراهيمية  
قية   http://tiny.cc/dzmqsz قضية جديدة بعد اخالء السبيل  الشر

  منصور السيد عل  28/8/2020
نيابة  
 فاقوس 

قية   http://tiny.cc/corqsz يدة بعد اخالء السبيل جد قضية  الشر

28/8/2020 
ابراهيم سعيد  
 السيد ابراهيم 

نيابة  
 اإلبراهيمية  

قية   http://tiny.cc/dzmqsz قضية جديدة بعد اخالء السبيل  الشر

 مد عل ماهر مح 28/8/2020
نيابة  
 فاقوس 

قية   http://tiny.cc/corqsz قضية جديدة بعد اخالء السبيل  الشر

 ناردين علي محمد  28/8/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/hzmqsz قضية جديدة بعد اخالء السبيل  القاهرة

https://bit.ly/2YCpU27
https://cutt.ly/jfhodt7
https://bit.ly/34Ec9ng
http://bit.do/fHVuz
http://tiny.cc/dzmqsz
http://tiny.cc/corqsz
http://tiny.cc/dzmqsz
http://tiny.cc/corqsz
http://tiny.cc/hzmqsz


 اشاء عبد الفتاح  30/8/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 https://bit.ly/3hKVfqC قضية جديدة اثناء االعتقال  القاهرة

 سوالفه مجدي  30/8/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/xprqsz ال قضية جديدة اثناء االعتق القاهرة

 ماهينور المضي  30/8/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/xprqsz قضية جديدة اثناء االعتقال  القاهرة

 محمد الباقر  31/8/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 https://bit.ly/3hKVfqC جديدة اثناء االعتقال  قضية القاهرة

ي  2/9/2020  علي البحير
سجن  
 جمصه 

 الدقهلية 
أشته باإلفراج الصحي عنه بسبب تدهور حالته الصحية  وطالبت 

اءة وإخالء سبيل   وحاجته إىل الرعاية الطبية، خاصة بعد حصوله عل الي 
ي عدة ق 

 ضايا إال أنه يتم تدويره عل ذمة قضايا جديدة فى
http://tiny.cc/bontsz 

 https://bit.ly/3lKLjjB استمرار احتجاز رغم اخالء السبيل  القاهرة أمن الدولة  سيد البنا  2/9/2020

ي وليد شو 2/9/2020
 https://bit.ly/3lKLjjB احتجاز رغم اخالء السبيل استمرار  القاهرة أمن الدولة  فى

 https://bit.ly/3lKLjjB استمرار احتجاز رغم اخالء السبيل  القاهرة أمن الدولة  ايمن عبد المعطي  2/9/2020

 https://bit.ly/34Uh3g9 ل استمرار احتجاز رغم اخالء السبي القاهرة أمن الدولة  ابراهيم متوىلي  2/9/2020

 هيثم حسن   7/9/2020
نيابة أمن  
 الدولة  

 http://tiny.cc/2jxtsz دون عرضه عل النيابة تجديد  القاهرة

 هدى عبد المنعم  8/9/2020
سجن  
 القناطر 

 القليوبية 

معتقالت ألجل غير مسىم    4إدارة السجن بمنع الزيارة ّعن   حيث قامت
ح، باإلضافة لمن منعن من قبل منذ اعتقالهن ليصبح بدون سبب واض

معتقالت، كما قامت بمنع دخول  8إجماىلي عدد الممنوعات من الزيارة  
 معتقالت منهن.  4األدوية واألمانات واألكل ل   

http://tiny.cc/4nxtsz 

8/9/2020 
ت   عائشة خير

 الشاطر
سجن  

 ناطر الق
 القليوبية 

معتقالت ألجل غير مسىم    4حيث قامت إدارة السجن بمنع الزيارة ّعن  
بدون سبب واضح، باإلضافة لمن منعن من قبل منذ اعتقالهن ليصبح 

بمنع دخول معتقالت، كما قامت   8إجماىلي عدد الممنوعات من الزيارة  
 معتقالت منهن.  4األدوية واألمانات واألكل ل   

http://tiny.cc/4nxtsz 

https://bit.ly/3hKVfqC
http://tiny.cc/xprqsz
http://tiny.cc/xprqsz
https://bit.ly/3hKVfqC
http://tiny.cc/bontsz
https://bit.ly/3lKLjjB
https://bit.ly/34Uh3g9
http://tiny.cc/2jxtsz
http://tiny.cc/4nxtsz
http://tiny.cc/4nxtsz


 عال القرضاوي  8/9/2020
سجن  
 القناطر 

 القليوبية 

ن  حيث قامت 
ّ
معتقالت ألجل غير مسىم    4إدارة السجن بمنع الزيارة ع

من منعن من قبل منذ اعتقالهن ليصبح بدون سبب واضح، باإلضافة ل
تقالت، كما قامت بمنع دخول مع 8إجماىلي عدد الممنوعات من الزيارة  

 معتقالت منهن.  4األدوية واألمانات واألكل ل   

http://tiny.cc/4nxtsz 

 سميه ماهر  8/9/2020
سجن  
 القناطر 

 القليوبية 

تقالت ألجل غير مسىم  مع   4حيث قامت إدارة السجن بمنع الزيارة ّعن  
ليصبح   لمن منعن من قبل منذ اعتقالهنبدون سبب واضح، باإلضافة  

معتقالت، كما قامت بمنع دخول  8إجماىلي عدد الممنوعات من الزيارة  
 معتقالت منهن.  4األدوية واألمانات واألكل ل   

http://tiny.cc/4nxtsz 

 ارب  ع معتقالت  8/9/2020
سجن  
 القناطر 

 بية القليو 

معتقالت ألجل غير مسىم    4جن بمنع الزيارة ّعن  حيث قامت إدارة الس
بب واضح، باإلضافة لمن منعن من قبل منذ اعتقالهن ليصبح بدون س

معتقالت، كما قامت بمنع دخول  8إجماىلي عدد الممنوعات من الزيارة  
 معتقالت منهن.  4األدوية واألمانات واألكل ل   

http://tiny.cc/4nxtsz 

8/9/2020 
عبدالدايم عبدهللا  

 عبدالدايم  
نيابة أمن  
 الدولة  

ي الحبس االحتياطي تد القاهرة
ى فى  https://bit.ly/35taphf وير عل قضية جديدة بعد قضاء عامير

 ايمن محمد بيوم   10/9/2020
نيابة أمن  
 الدولة  

 http://bit.do/fJnYC تدوير  القاهرة

 محمد احمد يحبر   10/9/2020
يابة أمن  ن

 الدولة  
 http://bit.do/fJnYC تدوير  القاهرة

10/9/2020 
محمد جوده  
 عبدهللا  

نيابة أمن  
 الدولة  

 http://bit.do/fJnYC تدوير  القاهرة

10/9/2020 
محمد رضا محمد  

 سعد  
بة أمن  نيا 

 الدولة  
 http://bit.do/fJnYC تدوير  القاهرة

 انس حسبى النجار   15/9/2020
قسم  

  لعاشر منا 
 رمضان

قية   http://tiny.cc/ldjwsz سنوات   6تدوير بعد تنفيذه حكما بالسجن  الشر

http://bit.do/fJnYC
http://bit.do/fJnYC
http://tiny.cc/ldjwsz


15/9/2020 
محمد احمد  

 عبدالهادى محمد  

قسم  
  العاشر من
 رمضان

قية  اءته بعد الحكم تدوير   الشر  http://tiny.cc/ldjwsz بمحكمة جنح العاشر  2020/ 8/ 23بجلسة  بي 

15/9/2020 
شوفى حمدى  
 شوفى ابووردة  

قسم  
العاشر من  
 رمضان

قية   الشر
  2020/ 7/ 27تدوير بعد إخالء سبيله بكفالة بغرفة المشورة بجلسة 

 بمحكمة جنايات الزقازيق 
http://tiny.cc/ldjwsz 

 سيد البنا  17/9/2020
نيابة أمن  
 الدولة  

 http://tiny.cc/lypwsz سبيل تدوير عل قضية جديدة بعد اخالء ال القاهرة

 غادة عبد العزيز  19/9/2020
سجن  
 القناطر 

 http://tiny.cc/e6jxsz منع من الزيارة  القليوبية 

 هاله حموده  19/9/2020
سجن  
 القناطر 

 http://tiny.cc/e6jxsz منع من الزيارة  القليوبية 

 رضوى عبد الحليم  19/9/2020
سجن  
 القناطر 

 http://tiny.cc/e6jxsz منع من الزيارة  القليوبية 

 علياء عواد 19/9/2020
سجن  
 القناطر 

 http://tiny.cc/e6jxsz الزيارة منع من  القليوبية 

 جميلة صابر حسن  20/9/2020
نيابة أمن  
 الدولة  

ي  القاهرة
 http://tiny.cc/6ajxsz أغسطس  18قضية جديدة بعد اخالء سبيلها يوم تدوير فى

 محمد عادل  20/9/2020
محكمة  
جنايات  
 المنصورة 

ة الحبس االحتياطي حبس ر يد تجد الدقهلية   https://bit.ly/2RHiVkB غم قضاءه فيى

21/9/2020 
جميلة صابر حسن  

 ابراهيم  
نيابة أمن  
 الدولة  

 http://tiny.cc/l7rxsz تدوير عل قضية جديدة  القاهرة

 اء سامي  شيم 21/9/2020
نيابة أمن  
 الدولة  

 القاهرة
ي يتم فيها نقل الباحثة والصحفية شيماء سامي من مقر المرة 

الثانية البى
بالتجمع الخامس، ويتم  احتجازها باإلسكندرية إىل مقر نيابة أمن الدولة 

 التجديد لها ورقيا 
https://bit.ly/2ZZzAEg 

http://tiny.cc/lypwsz
http://tiny.cc/e6jxsz
http://tiny.cc/e6jxsz
http://tiny.cc/e6jxsz
http://tiny.cc/e6jxsz
http://tiny.cc/6ajxsz
https://bit.ly/2RHiVkB
http://tiny.cc/l7rxsz
https://bit.ly/2ZZzAEg


26/9/2020 
المنعم ابو  عبد 

 الفتوح

سجن  
الزراعة  
 بطره 

 القاهرة

 زنزانة انفرادية رغم أن قانون السجون 
ى
وطوال مدة حبسه وهو مودع ف

ا الحبس  ى  االنفرادي ع والئحته يعتي  قوبة ال يجوز أن تزيد عن ثالثير
سجون(.واالمتناع عن تمكينه من حقوقه القانونية   ٤٣يوما)مادة 

اك فى الصحف، وادخال  ة السجن، والدستورية بدخول مكتب وحق االشيى
يض فى الشمس، وصالة الجمعة بمسجد السجن، وحق   كتب، وحق اليى

اسل، وحقه  عالج الطبيع،  فى تلفى ال المكالمة التليفونية، وحقوق اليى
ة عل نفقته لحفظ األدوية والعالجات البى يتلقاها،   وإدخال ثالجة صغير

 لسجون والئحته. قانون ا  وذلك كله عل النحو الذى ينظمها 

http://tiny.cc/qu4ysz 

27/9/2020 
عبد الرحمن طارق  

 موكا  -
قسم  
طة   الشر

 http://tiny.cc/ox4ysz قله من محبسه رغن قرار اخالء السبيل مع المراقبة لم يتم ن القاهرة

 ل الوكيل ام 27/9/2020
سجن  
 القناطر 

 القليوبية 

ي سبتمي  تم 
ة أشهر عل ذمة  ٢٠١٩اعتقالها فى ، و بعد حبسها أكير من عشر

قضية جديدة والتحقيق   ، تم ضمها إىل٢٠٢٠لسنة   ٤٨٨القضية رقم 
ي القضية رقم   

بتهمة االنضمام وعقد اجتماعات  ٢٠٢٠لسنة   ٨٥٥معها فى
 داخل السجن !  

http://tiny.cc/iy4ysz 

 جميلة صابر حسن  29/9/2020
سجن  
 القناطر 

 http://tiny.cc/h9gysz تدوير عل قضية جديدة  القليوبية 

29/9/2020 
عبد الرحمن طارق  

 موكا  -
 القاهرة أمن الدولة 

ر إخالء سبيل عبدالرحمن طارق  علي قرا  استمرار االحتجاز للييوم العاشر 
ازية   بتدابير احيى

http://tiny.cc/38eysz 

 http://tiny.cc/28gysz 2019أكتوبر   23عل قضية جديدة بعد اخالء سبيله يوم تدوير   القاهرة الدولة  أمن محمد حمدون  30/9/2020

 شيماء سامي  5/10/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 القاهرة
  بعد نقلها من مقر محبسها بمديرية أمن اإلسكندرية اىلي مقر نيابة أمن

القاهرة نيابة أمن الدولة تجدد ورقيا حبس الباحثة والصحفية  الدولة ب
 حض تحقيق  ٢٠٢٠لسنة  ٥٣٥شيماء سامي علي ذمة القضية  

http://tiny.cc/vjxysz 

http://tiny.cc/qu4ysz
http://tiny.cc/ox4ysz
http://tiny.cc/iy4ysz
http://tiny.cc/h9gysz
http://tiny.cc/38eysz
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6/10/2020 
محمد حلىمي  
 حمدون  

نيابة أمن  
 الدولة 

 https://bit.ly/36CrFkF تدوير بعد اخالء السبيل  القاهرة

6/10/2020 
عبد المنعم ابو  

 الفتوح
معهد أمناء  
طة   الشر

 القاهرة
ي نزول  

ئ فى ة الحبس  جلسة تجدمفاج  يد دون اخطار محاميه وتجاوز فيى
 االحتياطي 

http://tiny.cc/amxysz 

7/10/2020 
د ابراهيم،  محم

الشهير ب "  
 " ى  اكسجير

الدائره 
الثانية،  
بمحكمة  
 الجنايات  

 http://tiny.cc/ri3zsz ره تجديد حبس دون حضو  القاهرة

 خالد محمد سيد   7/10/2020

الدائره 
الثانية،  
بمحكمة  
 الجنايات  

 http://tiny.cc/ri3zsz تجديد حبس دون حضوره  القاهرة

7/10/2020 
عبد الرحمن عبد  
 المنعم فراج 

الدائره 
الثانية،  
بمحكمة  
 الجنايات  

 http://tiny.cc/ri3zsz دون حضوره ديد حبس  تج القاهرة

 احمد محمد السيد  7/10/2020

الدائره 
الثانية،  

حكمة  بم
 الجنايات  

 http://tiny.cc/ri3zsz تجديد حبس دون حضوره  القاهرة

7/10/2020 
محمد حلىمي  
 حمدون 

دائره ال
ثانية،  ال

بمحكمة  
 الجنايات  

 http://tiny.cc/ri3zsz حبس دون حضوره تجديد  القاهرة

 حلىمي حمدون  7/10/2020

الدائره 
الثانية،  
بمحكمة  
 الجنايات  

 http://tiny.cc/ri3zsz تجديد حبس دون حضوره  القاهرة

https://bit.ly/36CrFkF
http://tiny.cc/amxysz
http://tiny.cc/ri3zsz
http://tiny.cc/ri3zsz
http://tiny.cc/ri3zsz
http://tiny.cc/ri3zsz
http://tiny.cc/ri3zsz
http://tiny.cc/ri3zsz


 باتريك جورج  7/10/2020

الدائره 
الثانية،  
بمحكمة  
 الجنايات  

سَمح لباتريك بحضور الجلسة رغم نقله لمب  القاهرة  http://tiny.cc/ak3zsz بى انعقادها بالفعل لم ي 

8/10/2020 
عبد الرحمن طارق  

 موكا  -
قسم قض  
 النيل 

ى ار احتجا استمر  القاهرة  http://tiny.cc/9m3zsz ز رغم حصوله عل اخالء سبيل مرتير

ي ك 11/10/2020
 مال البلسر

نيابة امن  
 الدولة 

ي   15حبسه  القاهرة
ي شقيقه خالد البلسر

 http://tiny.cc/g2hzsz يوم كيدا فى

ي  كمال 12/10/2020
 البلسر

سجن  
 ليمان طره 

 القاهرة
يوما عل   30زيارات أو إدخال أي أطعمة أو مستلزمات قبل مرور  منع أي  

 لسجن حبسه با 
https://bit.ly/2SNAEHl 

 محمد عادل  14/10/2020
نيابة امن  
 الدولة 

ةاستمرار الحبس ألرب  ع شهور بعد انت  القاهرة  http://tiny.cc/5hozsz بس االحتياطي الح هاء فيى

 سميه ماهر  17/10/2020
جن  س

 القناطر 
 القليوبية 

سنوات بدون زيارة.. بدون محاكمة عادلة.. بدون سماع أقوال.. ثالث  
 بدون مرافعة 

http://tiny.cc/zl60tz 

ى عبد الوهاب   18/10/2020  معيى
نيابة أمن  
 الدولة 

 القاهرة
ي القضعلي ذمة 

،  2020لسنة   586ية  قضية جديدة، بعد إخالء سبيله فى
 ولم ينفذ القرار. 

http://tiny.cc/zm60tz 

 احمد ماهر   20/10/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/3cf0tz أكتوبر  4ء سبيل يوم يدة بعد حصوله عل اخال قضية جد  تدوير عل القاهرة

ي  20/10/2020
 كمال البلسر

نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/1df0tz تجديد حبس بدون حضور محامي  القاهرة

 جورج باتريك  21/10/2020
محكمة  
 االستئناف

 القاهرة
 االستئناف عل قرار الحبس االحتياطي لباتريك بالرغم من سقوطرفض 

 أمر الحبس السابق بانقضاء المدة المقررة دون تجديده 
http://bit.do/fKwrG 

25/10/2020 
ت   عائشة خير

 الشاطر
سجن  
 القناطر 

ي جسيم منع من  القليوبية  يض وحجز انفرادي واهمال طب   http://tiny.cc/6tx0tz الزيارة واليى

 هدى عبد المنعم  25/10/2020
سجن  
 القناطر 

يض وحجز انفرادي  القليوبية   http://tiny.cc/6tx0tz منع من الزيارة واليى

http://tiny.cc/ak3zsz
http://tiny.cc/9m3zsz
http://tiny.cc/g2hzsz
https://bit.ly/2SNAEHl
http://tiny.cc/5hozsz
http://tiny.cc/zl60tz
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http://tiny.cc/6tx0tz


يض وحجز انفرادي م لقاهرةا  سجن طره  محمد ابو هريرة  25/10/2020  http://tiny.cc/6tx0tz نع من الزيارة واليى

   ناردين عل محمد  25/10/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/dvx0tz   ٢٠١٩لسنة   ١٥٣٠إخفاء ثم تدوير عل قضية جديدة جديدة رقم   القاهرة

 امر عبده عبدهللا ع 25/10/2020
  ٢٧الدائرة 

بمحكمة  
 الجنايات،  

 http://tiny.cc/ytx0tz تدوير عل قضية جديدة  القاهرة

25/10/2020 
محمد احمد  
 مصطفى 

  ٢٧الدائرة 
بمحكمة  
 الجنايات،  

 http://tiny.cc/ytx0tz تدوير عل قضية جديدة  القاهرة

 وح محمود ممد  25/10/2020
  ٢٧رة الدائ

بمحكمة  
 الجنايات،  

 http://tiny.cc/ytx0tz تدوير عل قضية جديدة  القاهرة

 الراهب اشعياء   26/10/2020
سجن  
وادي  
 النطرون 

ة   البحير

ى  اب_عن_الطعام  مرتير اض قام الراهب اشعياء باإلرصى و ذالك بسبب إعيى
تبها إدارة السجن علي #تسليم اشة الراهب اشعياء  عدة خطابات قد ك

اهب اشعياء، هذه الخطابات كانت موجهة اىلي مجموعة من االساقفه  الر 
ح فيها ما  واىلي قداسه البا  وس  و بعض الشخصيات االخري يشر با توارصى

 حدث معه أثناء التحقيقات و االنتهاكات  

http://tiny.cc/qg61tz 

28/10/2020 
عبد المنعم ابو  

 فتوحال
ة الحبس االحتياطي  القاهرة طره  سجن   http://tiny.cc/9i61tz انفرادي منذ القاء القبض عليه وتجاوز فيى

28/10/2020 

محمد ابراهيم  
محمد رضوان  
“الشهير بمحمد  
  ” ى  اكسجير

 القاهرة سجن طره 

ماىلي لحسابه اع مبلغ رفض مسئوىلي السجن السماح بزيارته أو قبول إيد
ورية وكذلك رفض إدخال بالسجن لتمكينه من  اء احتياجاته الضى أدوية  شر

تها أشته فيما يتعارف عليه باسم )الطبلية( وهو   وأطعمة له كان قد أحضى
ى    األمر المسموح به للسجناء والمحبوسير

https://bit.ly/3mpBYx4 

http://tiny.cc/ytx0tz
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 عبد المعطي   ايمن 3/11/2020
سجن أبو  
 زعبل 

 القليوبية 
ي أغسطس 

ى
وترحيل أ بعد احتجازه حواىلي  2020تدوير بعد اخالء السبيل ف

ي القضية  
ي قسم، محبوسا احتياطيا عل ذمة التحقيقات فى

شهر ونصف فى
880  . 

http://tiny.cc/o0r1tz 

 معه احمد سعيد ج 3/11/2020
برج  سجن 
 العرب 

 اإلسكندرية 

يض، وهو ما يزيد من معاناته الصحي  ة، كما أنه تعرض  ممنوع من اليى
  –للحبس االنفرادي، والمنع من الزيارة، وال يسمح له إال بزيارة فرد واحد  

ي كثير من األحيان، ال يسمح  -زيارة سلك
ومنعت عنه الزيارات العائلية. وفى

ي ظل انتشار  ر ولو قل بس تمكنه من قدله بإدخال مال 
يل من النظافة فى

يض  وس كورونا. ممنوع من اليى  فير

http://tiny.cc/n0j1tz 

ي  4/11/2020
ي أكتوبر  تدوير   القاهرة سجن طره  حازم حسبى

 http://tiny.cc/41r1tz 2020بعد اخالء سبيله فى

 اية كمال الدين  7/11/2020
سجن  
 القناطر 

 http://bit.do/fKXfs ها عن طريق الخطابات المكتوبة منعها من مراسلة أهل القليوبية 

 باسم عوده  9/11/2020
سجن  
 العقرب 

 http://bit.do/fKXhb منع من الزيارة طوال أرب  ع سنوات  القاهرة

ي  10/11/2020  http://tiny.cc/lsw3tz عدة مرات عل مدى سبع سنواتتدوير   القاهرة سجن طره  انس البلتاج 

11/11/2020 
احمد عبد الحميد  

 بطيخ 
 القاهرة سجن طره 

ي القضية الجديدة برقم 
ة عليا أمن دول حض   2020لسنة   1021تدوير فى

 نوفمي   3بعد حصوله عل اخالء سبيل يوم  
https://bit.ly/3eSRmPM 

11/11/2020 
احمد عنيى ابراهيم  

 الدسوفى 
 القاهرة سجن طره 

ي 
حض أمن دولة عليا   2020لسنة   1021القضية الجديدة برقم تدوير فى

 مي  نوف  3وم  بعد حصوله عل اخالء سبيل ي
https://bit.ly/3eSRmPM 

11/11/2020 
احمد محمد عبد  

 الرحمن 
 القاهرة سجن طره 

ي القضية الجديدة برقم 
ى
حض أمن دولة عليا   2020لسنة   1021تدوير ف

 نوفمي   3بعد حصوله عل اخالء سبيل يوم  
https://bit.ly/3eSRmPM 

11/11/2020 
احمد نض الدين  

 لسالمعبد ا 
 القاهرة سجن طره 

ي 
ى
حض أمن دولة عليا   2020لسنة   1021القضية الجديدة برقم تدوير ف

 نوفمي   3بعد حصوله عل اخالء سبيل يوم  
https://bit.ly/3eSRmPM 
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11/11/2020 
هيم عل  عل ابرا 

 ابراهيم 
 القاهرة سجن طره 

ي 
ى
حض أمن دولة عليا   2020لسنة   1021الجديدة برقم القضية تدوير ف

 نوفمي   3بعد حصوله عل اخالء سبيل يوم  
https://bit.ly/3eSRmPM 

11/11/2020 
عمرو خالد محمد  

 عيس
 القاهرة سجن طره 

ي القضيتدوير 
ا حض أمن دولة علي  2020لسنة   1021ة الجديدة برقم فى

 نوفمي   3بعد حصوله عل اخالء سبيل يوم  
https://bit.ly/3eSRmPM 

11/11/2020 
محمد ابراهيم  
رضوان، وشهرته  
  " ى  "محمد اكسجير

 القاهرة سجن طره 
إخالء سبيله المقرر منذ أكير   من تنفيذ عل ذمة قضية جديدة بدال  تدوير  

 من أسبوع. 
http://tiny.cc/qrw3tz 

11/11/2020 
ى   محمد حسير
ابراهيم عبد  
 العظيم 

 القاهرة سجن طره 
ي 
حض أمن دولة عليا   2020لسنة   1021القضية الجديدة برقم تدوير فى

 نوفمي   3بعد حصوله عل اخالء سبيل يوم  
https://bit.ly/3eSRmPM 

11/11/2020 
محمد هشام  
 حسن مبارك 

 القاهرة سجن طره 
ي 
حض أمن دولة عليا   2020لسنة   1021القضية الجديدة برقم تدوير فى

 نوفمي   3بعد حصوله عل اخالء سبيل يوم  
https://bit.ly/3eSRmPM 

11/11/2020 
محمود يحبر  

 ود خليل محم
 القاهرة سجن طره 

ي 
حض أمن دولة عليا   2020لسنة   1021القضية الجديدة برقم تدوير فى

 نوفمي   3بعد حصوله عل اخالء سبيل يوم  
https://bit.ly/3eSRmPM 

11/11/2020 
  مصطفى السيد 

 براهيم مصطفى ا 
 القاهرة سجن طره 

ي القض 
حض أمن دولة عليا   2020لسنة   1021 ية الجديدة برقم تدوير فى

 نوفمي   3بعد حصوله عل اخالء سبيل يوم  
https://bit.ly/3eSRmPM 

11/11/2020 
ممدوح السيد  
 مصطفى ابراهيم 

 القاهرة سجن طره 
ي 
دولة عليا  حض أمن   2020لسنة   1021لجديدة برقم القضية ا تدوير فى

 نوفمي   3بعد حصوله عل اخالء سبيل يوم  
https://bit.ly/3eSRmPM 

11/11/2020 
نض محمد ابراهيم  

 محمد 
 القاهرة سجن طره 

ي 
ى
 ولة عليا حض أمن د   2020لسنة   1021القضية الجديدة برقم تدوير ف

 نوفمي   3بعد حصوله عل اخالء سبيل يوم  
https://bit.ly/3eSRmPM 

11/11/2020 
نور الدين احمد  
 محمود محمد 

 القاهرة سجن طره 
ي القضية الجديدة برق

ى
حض أمن دولة عليا   2020لسنة   1021م تدوير ف

 نوفمي   3بعد حصوله عل اخالء سبيل يوم  
https://bit.ly/3eSRmPM 
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11/11/2020 
ياش شحات  
 حسان محمد 

 القاهرة سجن طره 
ي 
ى
حض أمن دولة عليا   2020لسنة   1021القضية الجديدة برقم تدوير ف

 نوفمي   3بعد حصوله عل اخالء سبيل يوم  
https://bit.ly/3eSRmPM 

11/11/2020 
حبر نارص سعد  ي

 حنفى 
 القاهرة سجن طره 

ي 
حض أمن دولة عليا   2020لسنة   1021القضية الجديدة برقم تدوير فى

 نوفمي   3بعد حصوله عل اخالء سبيل يوم  
https://bit.ly/3eSRmPM 

14/11/2020 
مد  احمد عبود مح

 ب الغري
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/7rn4tz تدوير عل قضية جديدة بعد اختفاء بعد اخالء السبيل  القاهرة

14/11/2020 
احمد محمد عبد  
 الجواد جاد الرب

نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/7rn4tz عل قضية جديدة بعد اختفاء بعد اخالء السبيل تدوير   القاهرة

14/11/2020 
اسامة محمد  
 عيس محمدين 

نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/7rn4tz تدوير عل قضية جديدة بعد اختفاء بعد اخالء السبيل  القاهرة

14/11/2020 
السيد محمد  
موس محمد  

 الدبيىك 

نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/7rn4tz السبيل  عد اخالءتدوير عل قضية جديدة بعد اختفاء ب  القاهرة

14/11/2020 
حسام الدين عبد  
الراىصى اسعد  

 قبيص 

نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/7rn4tz تدوير عل قضية جديدة بعد اختفاء بعد اخالء السبيل  القاهرة

14/11/2020 
رمضان خليل  

 محمد احمد االلفى 
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/7rn4tz اخالء السبيل  بعد اختفاء بعد ة جديدة عل قضي تدوير   القاهرة

14/11/2020 
عبد العزيز  

مصطفى عفيفى  
 الطنبورى 

نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/7rn4tz عل قضية جديدة بعد اختفاء بعد اخالء السبيل تدوير   القاهرة

14/11/2020 
 غريب  عبد النب  

 مر ثمان محمد عا ع
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/7rn4tz عل قضية جديدة بعد اختفاء بعد اخالء السبيل تدوير   القاهرة

14/11/2020 
هانى درويش  
درويش عبد  
 الرحيم 

نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/7rn4tz تدوير عل قضية جديدة بعد اختفاء بعد اخالء السبيل  القاهرة

15/11/2020 
محمود محي الدين  
 عبد الفتاح الحداد 

قوات امن  
 كفر الشيخ 

 http://tiny.cc/s8s4tz 2019تدوير متكرر منذ عام  كفر الشيخ 

https://bit.ly/3eSRmPM
https://bit.ly/3eSRmPM
http://tiny.cc/7rn4tz
http://tiny.cc/7rn4tz
http://tiny.cc/7rn4tz
http://tiny.cc/s8s4tz


 زياد ابو الفضل  15/11/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

ي قضية تدوير  القاهرة
ى
 http://tiny.cc/48s4tz نوفمي    3ة بعد اخالء السبيل يوم جديدف

 سامح سعودي   15/11/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

ي قضية جديدة بعد اخالء السبيل   القاهرة
 http://tiny.cc/48s4tz تدوير فى

ى عبد الوهاب  15/11/2020  معيى
نيابة أمن  

 ة الدول
 http://tiny.cc/48s4tz تدور عل قضية جديدة  ةالقاهر 

 محمد عادل  16/11/2020
سجن  

المنصورة  
 العمومي 

ابا عن الطعام الدقهلية   http://tiny.cc/59s4tz حرمان من الزيارة. بدأ إرصى

18/11/2020 
احمد عل احمد  

 عيد  
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/xcy4tz نوفمي    3عل قضية جديدة بعد إخالء سبيله يوم   دوير ت رةالقاه

18/11/2020 
احمد فتح عبد  
 السالم محمد  

نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/xcy4tz نوفمي    3عل قضية جديدة بعد إخالء سبيله يوم تدوير   القاهرة

18/11/2020 
احمد محمد فتح  

 عل محمد  
ن  نيابة أم 
 الدولة 

 http://tiny.cc/xcy4tz نوفمي    3تدوير عل قضية جديدة بعد إخالء سبيله يوم  القاهرة

18/11/2020 
ى  احمد محمو  د امير

 محمود الكفراوى  
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/xcy4tz نوفمي    3تدوير عل قضية جديدة بعد إخالء سبيله يوم  القاهرة

18/11/2020 
  ك ايمن نحمده ز 

 مصلح  محمد ال
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/xcy4tz نوفمي    3تدوير عل قضية جديدة بعد إخالء سبيله يوم  القاهرة

18/11/2020 
خالد محسن  
 سليمان ايوب  

نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/xcy4tz نوفمي    3عل قضية جديدة بعد إخالء سبيله يوم تدوير   القاهرة

18/11/2020 
د جعفر  رام محم

 مصطفى  
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/xcy4tz نوفمي    3تدوير عل قضية جديدة بعد إخالء سبيله يوم  القاهرة

18/11/2020 
محمد كمال  رشاد 

 غريب  
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/xcy4tz نوفمي    3تدوير عل قضية جديدة بعد إخالء سبيله يوم  القاهرة

18/11/2020 
ح السيد شبل  سام

 السيد  
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/xcy4tz نوفمي    3تدوير عل قضية جديدة بعد إخالء سبيله يوم  القاهرة

http://tiny.cc/48s4tz
http://tiny.cc/59s4tz
http://tiny.cc/xcy4tz


18/11/2020 
سيد مصطفى  
 السيد الدكرورى  

نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/xcy4tz نوفمي    3م سبيله يو يدة بعد إخالء تدوير عل قضية جد  القاهرة

18/11/2020 
ى   طارق عزت امير

 حسن  
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/xcy4tz نوفمي    3عل قضية جديدة بعد إخالء سبيله يوم تدوير   القاهرة

18/11/2020 
ى عبد  عادل حس ير

 الهادى عبد هللا  
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/xcy4tz نوفمي    3عل قضية جديدة بعد إخالء سبيله يوم تدوير   القاهرة

 عادل رضوان 18/11/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

ي تدوير عل قضية جديدة  القاهرة
 http://tiny.cc/0dy4tz 2020أكتوبر  بعد اخالء السبيل فى

 عامر فرج   18/11/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

ي أكتوبر   القاهرة
 http://tiny.cc/0dy4tz 2020تدوير عل قضية جديدة بعد اخالء السبيل فى

18/11/2020 
الد  عبد الرحمن خ

سعيد عبد    محمد 
 هللا 

نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/xcy4tz نوفمي    3تدوير عل قضية جديدة بعد إخالء سبيله يوم  القاهرة

18/11/2020 
النارص احمد  عبد 

 محمد عبد السالم  
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/xcy4tz نوفمي    3ه يوم الء سبيل دوير عل قضية جديدة بعد إخ ت القاهرة

18/11/2020 
غريب ربيع  
ى احمد   حسانير

 مقلد  

نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/xcy4tz نوفمي    3تدوير عل قضية جديدة بعد إخالء سبيله يوم  القاهرة

18/11/2020 
محمد احمد متوىل  

اجيل    الي 
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/xcy4tz نوفمي    3تدوير عل قضية جديدة بعد إخالء سبيله يوم  القاهرة

18/11/2020 
ى   محمد حسير
 محمود ابراهيم  

نيابة أمن  
 ولة الد

 http://tiny.cc/xcy4tz نوفمي    3خالء سبيله يوم دة بعد إ عل قضية جديتدوير   القاهرة

18/11/2020 
محمد عل محمد  

 عثمان  
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/xcy4tz نوفمي    3عل قضية جديدة بعد إخالء سبيله يوم تدوير   القاهرة

 هشام عادل جالل  18/11/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 http://tiny.cc/tcy4tz تدوير عل قضية جديدة بعد اخالء السبيل  القاهرة

18/11/2020 
يوسف شعبان  

 محمد 
نيابة أمن  
 الدولة 

ي أكتوبر  تدوير عل ق  القاهرة
ى
 http://tiny.cc/0dy4tz 2020ضية جديدة بعد اخالء السبيل ف

http://tiny.cc/xcy4tz
http://tiny.cc/xcy4tz
http://tiny.cc/xcy4tz
http://tiny.cc/xcy4tz
http://tiny.cc/0dy4tz
http://tiny.cc/xcy4tz
http://tiny.cc/xcy4tz
http://tiny.cc/xcy4tz
http://tiny.cc/xcy4tz
http://tiny.cc/xcy4tz
http://tiny.cc/xcy4tz
http://tiny.cc/xcy4tz
http://tiny.cc/xcy4tz


 جاش عبد الرازق  23/11/2020
سجن  
 ليمان طره 

 القاهرة
ي ليمان طرة وحلقوا له شعره تماما وصادروا جميع  محبوس 

انفرادي فى
ن مرتبة او مالبس شتوية ولم  متعلقاته وأمواله وبينام عل شير حديد بدو 

د طول الوقتانة االنيخرج من الزنز   فرادية منذ فجر الجمعة ويشعر بالي 
http://tiny.cc/a2b5tz 

24/11/2020 
عبد الرحمن طارق  

 موكا 
قسم قض  
 النيل 

 http://tiny.cc/t8l5tz استمرار احتجاز رغم اخالء السبيل  القاهرة

طة  ريجو   -احمد ماهر  26/11/2020  http://tiny.cc/9al5tz عل قضية جديدة اثناء إجراءات اخالء السبيل تدوير   القاهرة قسم شر

 القاهرة ليمان طره  كريم عناره  26/11/2020
"  ر.  حبى  عل الورق. والزيارة غير مسموح يها اال  بعد شه  يتمالتجديد 

ب وملبس دون رؤية  غير مسموح بها.   الطبلية" مأكل ومشر
http://tiny.cc/5al5tz 

 محمد بشير  26/11/2020
نيابة أمن  
 الدولة 

 القاهرة

حبس محمد بشير المدير  عاجل: قررت نيابة أمن الدولة *أمس* تجديد 
  15اإلداري للمبادرة المضية 

ً
دون حضوره حسبما علم محامو الدفاع  يوما

اليوم، وذلك عل الرغم من تأكيد النيابة أمس تحديد جلسة األحد القادم 
ي لنظر التجديد.  

ى
  ١٥لم يظهر بشير منذ وصوله سجن طرة تحقيق ف

 نوفمي  

http://tiny.cc/1bl5tz 

 ه سيد عبد الال 29/11/2020
أمن  نيابة 

 الدولة 
 https://bit.ly/3oaCtvW نوفمي    3عل قضية جديدة بعد اخالء السبيل يوم تدوير   القاهرة

 القاهرة سجن طره  احمد دومه  1/12/2020
وممنوع من استكمال    لحقوق,حصل عل ليسانس ا  أحمد_دومة#

( من د تالدارسا  اخلالعليا)ماجستير نسج ال  . 
http://tiny.cc/p7x5tz 

http://tiny.cc/a2b5tz
http://tiny.cc/t8l5tz
http://tiny.cc/9al5tz
http://tiny.cc/5al5tz
http://tiny.cc/1bl5tz
https://bit.ly/3oaCtvW
http://tiny.cc/p7x5tz


 القاهرة سجن طره  احمد تمام   1/12/2020

ي قضية األمل، أفرج عنة منذ  احمد 
ى
ى ف يوما    ٤٠تمام واحد من المتهمير

يكون هناك ويرجع بيته ال أحد   تذهب للقسم احتمال زوجته كاملة، 
ي   تدويرهعنه خشية أن يتم    كتابةالمن   يدلها، تسأل وتسأل وتمنعنا 

فى
ي    ينتظره قضية جديدة واتهام جديد، ابنه الطفل كان  

كل يوم بالغنا فى
ي قضية   تدويرهانه تم   زوجتهاليوم علمت ميالد الصغير  االحتفال بعيد 

فى
 جديدة 

http://tiny.cc/z7x5tz 

 سيد البنا   2/12/2020
سجن  

ان أبو  ليم
 2زعبل  

 القليوبية 
  2من القسم لسجن ليمان ابو زعبل  شهر عدى علي ترحيل سيد البنا 

مالبس وال عالج وال أى حاجة والزيارة    الشخصية ال  هبدون متعلقات
ى   ممنوعة عن السياسيير

http://tiny.cc/yny5tz 

3/12/2020 
عبد الرحمن طارق  

 موكا 
 http://tiny.cc/wy06tz تدوير للمرة الثالثة  القاهرة سجن طره 

ي  4/12/2020  القاهرة سجن طره  انس البلتاج 
ور و كان له طبلية و كان بيدخل له كتب محصلش جديد  أنس كان   ى بير

 له من منع كل الحقوق.   يوصلنا للي وصلنا 
http://tiny.cc/hl36tz 

 محمد رمضان  8/12/2020
سجن برج  
 العرب 

 http://tiny.cc/e8g6tz تدوير عل قضية جديدة  اإلسكندرية 

 عال القرضاوي  10/12/2020
سجن  
 القناطر 

ي السجن والنبطشية تسب  القليوبية 
 http://tiny.cc/9kk6tz والدها وزوجها  تجي  عل أعمال نظافة فى

حي ماهينور المضي  13/12/2020  القاهرة الت اليى
حيالت لحضور   استعمال للقوة أثناء نقلها من السجن لسيارة اليى

بالقوة لتدخل الجلسة، بعدما طلبت  الجلسة"، حيث دفعها الضابط " 
ي العربية ورفض منه يفك الكالبش من 

ى
 إيديها ف

https://bit.ly/2WlERnF 

14/12/2020 
حمد  عبدالرحمن م

 احمد السيد ايوب 
 http://tiny.cc/tsu6tz عل قضية جديدة رغم دفع الكفالة تدوير   غير مذكور  غير مذكور 

 http://tiny.cc/g1z6tz حبس انفرادي  القاهرة سجن طره  رامي كامل  18/12/2020

 محمد عودة   18/12/2020
سجن  
دمنهور  
 رجال 

ة   http://tiny.cc/q1z6tz تغريب لسجن ليمان المنيا دون ابداء أسباب  البحير

http://tiny.cc/z7x5tz
http://tiny.cc/yny5tz
http://tiny.cc/wy06tz
http://tiny.cc/hl36tz
http://tiny.cc/e8g6tz
http://tiny.cc/9kk6tz
https://bit.ly/2WlERnF
http://tiny.cc/tsu6tz
http://tiny.cc/g1z6tz
http://tiny.cc/q1z6tz


ي   18/12/2020
 احمد السمبى

سجن  
دمنهور  
 رجال 

ة الب  http://tiny.cc/q1z6tz لسجن ليمان المنيا دون ابداء أسباب تغريب   حير

 باسم الشهاوي  20/12/2020
نيابة امن  
الدولة  
 العليا  

 http://tiny.cc/nv37tz التحقيق معه دون حضور محاميه أو إخطار عائلته،  حيث تم  القاهرة

22/12/2020 
  خالد محمد عبد 

 سحلوب   الرؤوف 
سجن  
 العقرب 

 قاهرةال
ي التأديب، دون  انقطعت 

ي محبسه يظهر بعدها فى
أخباره أكير من مرة فى

كهرباء أو طعام أو مالبس ثقيلة، وممنوع من العرض عل طبيب أو أخذ 
 عالج 

http://tiny.cc/rv77tz 

 محمد عادل  22/12/2020
نيابة امن  
الدولة  

 عليا  ال
ة الحبس االحتياطي   تدوير  القاهرة  http://tiny.cc/xu77tz عل قضية جديدة بعد انقضاء فيى

 محمد عادل  22/12/2020
سجن  

المنصورة  
 ومي العم

 الدقهلية 

ي عني  )أ( وهو عني  خاص  الحبس االنرهن 
فرادي، وهو محبوس فى

ى س  ، وليس له أي اختالط بأي سجير ى ياسي بسجن المنصورة،  بالجنائيير
ي مواعيد تختلف عن  

يض الذي ال يسمح له دائما فيكون فى وحبى اليى
 . ى  مواعيد تريض السياسيير

http://tiny.cc/xu77tz 

 عال القرضاوي  23/12/2020
نيابة امن  
الدولة  
 العليا  

 القاهرة
ي زنزانة انفرادية و 

ى
ى ف يوليو    3قرار إخالء سبيلها يوم بعد حبسها عامير

ي قضية جديدة رقم    2019
ى
ة ف ي اليوم التاىلي مباشر

ى
   800تم إدراج اسمها ف

http://tiny.cc/xv77tz 

 السيد  االء 23/12/2020
نيابة امن  
الدولة  
 العليا  

 القاهرة
رضها عل نيابة الحسينة  تم ع  ٢٠٢٠نوفمي    ٣إخالء سبيلها يوم بعد قرار 

ي قضية جديدة  
 و ضم اسمها فى

http://tiny.cc/xv77tz 

http://tiny.cc/q1z6tz
http://tiny.cc/nv37tz
http://tiny.cc/xv77tz
http://tiny.cc/xu77tz
http://tiny.cc/xu77tz
http://tiny.cc/xv77tz


ي   23/12/2020
 ريمان الحسانى

نيابة امن  
الدولة  
 العليا  

 القاهرة

ي إخالء سبعد قرار 
ي يونيو الماىصى

ي القضية رقم   بيلها فى
  ٢٠١٨لسنة   ٨١٧فى

ة ، ثم ل ى قسم  تم نقلها من سجن القناطر إىلي الخليفة ، ثم لقسم الجير
بلغت  أشتها من قبل أحد  

ُ
العجوزة! وبعد السؤال عنها أكير من مرة أ

ي  
ى أنه تم اصطحابها مع أورقها من قبل قوة من قوات األمن الوطبى العاملير

ي ء سبيلها ! وتم إخفائرار إخال بعد ق 
ها قشًيا للمرة الثانية إال أن ظهرت فى

ي قضية جديدة وتم حبسه
ا احتياطًيا إىل نيابة أمن الدولة وضم اسمها فى

 اآلن ! 

http://tiny.cc/xv77tz 

 صبحي صالح   23/12/2020
سجن  
 العقرب  

 http://tiny.cc/8w77tz 2013انفرادي منذ  القاهرة

 احمد سبيع  27/12/2020
سجن  
شديد  
 2الحراسة  

 القاهرة

ي سجن شديد الحراسمعتقل 
ي فى

اير الماىصى ، ومنذ ذلك التاري    خ 2ة  منذ في 
لم تتمكن أشته من زيارته، أو إدخال المتطلبات الالزمة له، من بطانية 

ي إرسال األدوية له، مع 
أنها أدوية  ومالبس وطعام، باإلضافة إىل التعنت فى

ثابتة إال أنها ال تدخل بشكل منتظم، حيث تم تحديد موعد كل  شهرية 
ي إحدى المرات 

، ووصلت فى أشهر  3إىل تحديد موعد بعد  شهرين أو أكير
 إلدخال بعض األدوية له، حسب اختيار من يستلمها من السجن 

https://bit.ly/3rDkIb1 

31/12/2020 
طارق    عبد الرحمن
 موكا 

سجن طرة  
تحقيق  
ه  وتسكين
 انفرادي  

ي قضية جديدة   تدويره القاهرة
ابه لليوم فى  http://tiny.cc/y2k7tz علي    ٢٥عقابا عل ارصى

 

  

http://tiny.cc/8w77tz
https://bit.ly/3rDkIb1
http://tiny.cc/y2k7tz


 تكدير/تعذيب جماع  

 تاري    خ النشر 
مكان  
 الحدث 

 الرابط  مالحظات  المحافظة 

2/1/2020 
سجن  
الزقازيق  
 العمومي 

قية   الشر

ي سجن الزقازيق العمومي يقومون بحملة انتهاكات جديدة بحق معتقلي السجن.  ضباط  ومخي 
ى وحرقها أمام أعينهم.  - منع األهاىلي من إدخال   -تجريد الزنازين من المالبس والبطاطير

ي الزيارات. 
ى فى ائق فقط، ووضع مخي  أو  دق  ٥تقليل وقت الزيارة ل  -المالبس والطعام للمعتقلير

ي    -معتقل أثناء الزيارة.   عسكري بجانب كل
ى إجبارًيا فى ى السياسيير حلق شعر جميع المعتقلير

د القارص.  ي الزيارات وكشهم نفسًيا ومعنوًيا. أنقذوا معتقلي    -هذا الي 
 لألهاىلي فى

ى تفتيش مهير
 . سجن الزقازيق من هذا الجحيم وتحدثوا عن معاناتهم ومعاناة أهاليهم

https://bit.ly/2FkhGkZ 

 المنيا  ليمان المنيا  2/1/2020
ى وحبى الطعام الذي  يتعنت   ى والمالبس والعالج للمعتقلير ي إدخال البطاطير

مسئوىلي السجن فى
يذهب لهم كل زياره يقوم أحدهم بتفتيشه ويأخذ مايحلو له منه ناهيك عن تفتيش النساء  

 طريقه ال يقبلها اي انسان قد تؤدي بهم إىل رفضهم ان يدخلوا الزياره بسبب التفتيش ب
https://bit.ly/2tsRHFv 

4/1/2020 
سجن  
 العقرب 

 القاهرة
ومن المعاملة المهينة  النوم  يتعرض معتقلو العقرب للتعذيب والتجوي    ع والحرمان من

ي المتعمد واأل المالبس    غطية والعالج ومن وسائل النظافة ويواجهون اإلهمال الطب 
https://bit.ly/2Fi9x0t 

6/1/2020 
سجن  
 العقرب  

 القاهرة
ى - سجن العقرب مفيش زيارات  فى " دواء وال اكل  مفيش عالج و -مفيش مالبس شتوية وبطاطير

د ينهش اجسام اكير من تريض وال شمس وهواء ولك  و معتقل  750ن فيه الي  " 
http://bit.do/fogrM 

6/1/2020 
سجن  
الزقازيق  
 العمومي 

قية   الشر

ب بالهراوات و اجبارهم عل خلع مالبسهم و حالقة شعرهم     ى بالضى استقبال المعتقلير
ة بغرف ال تصلح لالستخدا  تجريد دورى للزنازين من    -م االدم .. تسكينهم بأعداد كبير

ى ..  ى وحرقها أمام المعتقلير يض و التهوية للغرف ما ادى النتشار   -المالبس والبطاطير منع اليى
ين مع كل معتقل   10وقت الزيارة أقل من    -لجلدية .. االمراض خاصة ا  دقائق مع وجود مخي 

ى للنساء اثناء دخول الزي -أثناء الزيارة..  ارة مع منع دخول اى ادوية و ادخال كمية  تفتيش مهير
 اليوم 

ى
 طعام ال تكفى معتقل واحد ف

http://bit.do/foG8i 

https://bit.ly/2FkhGkZ
https://bit.ly/2MQIc9O
https://bit.ly/2Fi9x0t
http://bit.do/fogrM
http://bit.do/foG8i


8/1/2020 
سجن  
ملحق  

 مزرعة طرة 
 القاهرة

ى فهو دايما   مفيش زيارات السنه الثالثة عل التواىل •مفيش تريض منذ شهور •مفيش كانتير
ى تكفيهم من  مغلقا ولم ي ى الردى' •مفيش مالبس شتوية وال بطاطير عد أمامهم اال األكل المير

ى وظلمات السجون وكذلك    اجسادهم الضعيفة البى انهكاتها السنير
د القارس الذى ينهش فى الي 

مع النوم عل ارض بها نسبه رطوبة عاليه •مفيش خروج لجلسات •مفيش روية للشمس  
 الدواء •منع من العالج و 

http://bit.do/foGJx 

21/1/2020 
سجن  
 القناطر 

 القليوبية 

ي عقاب السجينات، أشهرها  
تستخدم إدارة السجن ورئيس المباحث عدة أساليب غير آدمية فى

يدة" هي أن   يدة والتجريدة. "التشر ها، بعد أخذ  ما يسىم بالتشر يتم أخذ السجينة من عني 
ي  متعلقاتها ا 

ي عني  آخر، حيث يتم إجبارها عل قضاء اليوم فى
لشخصية منها، ووضعها فى

الحمام، والنوم هناك، حبى يأمر رئيس المباحث بعودتها لزنزاتها، وهو ما قد يستغرق مدة  
ي حالة إحدى السجينات إىل 

ب السجينة من جميع  يوًما. "التجريدة" هي أن تسل   12وصلت فى
 يتم حرقها، عقاًبا عل مخالفتها قواعد السجن. مالبسها ومتعلقاتها الشخصية و 

https://bit.ly/37dnglv 

21/1/2020 
سجن  
 العقرب 

 القاهرة
ى عن الطعام  ضابط برتبة رائد يدع "محمد طارق"  بير ى المضى بيستغل إصابة بعض المعتقلير

ويلة وسوء التغذية، وبيضغط عليهم لفك  بحاالت رصع نتيجة الحبس اإلنفرادي والعزلة الط
ي تهديده لهم 

ابهم وإال سيتم معاقبتهم وبيستخدم عبارة "هنطلع دينكم" فى  إرصى
http://bit.do/fp98u 

21/1/2020 
سجن بنها 
 العمومي  

 القليوبية 

ي 
ي رسالة مشبة، ما يحدث فى

، فى ى سجن بنها العمومي من    استغاث أحد الطالب المعتقلير
انتهاكات بحق الطالب أثناء تأدية إمتحانات الفصل الدراسي األول، حيث قام مجموعة من  

ين باإلعتداء عليهم بالضى  اف  المخي  يفة"، وذلك بإشر ب وخلع مالبسهم والمعروفة ب "التشر
، وصادروا كل متعلقاتهم الشخ   2رئيس المباحث ومعاونه ومأمور السجن و  صية  ضابط نظامي

ي الرسالة اىلي مكان  
ات دراسية. وأشار الطالب فى ى وكتب ومحارصى من مالبس داخلية وبطاطير

از  يسىمي ب "العمبوكة" حيث يبدأ التعذيب فيها بالفلك و  الكهرباء ثم تلطيخ وجوههم بالي 
 " ي ين "اعملوا ليه ماسك مغرن  ي أفواههم، حيث قال رئيس المباحث للمخي 

 ووضعه فى

http://bit.do/fp3Ma 

http://bit.do/foGJx
http://bit.do/fpmhY
http://bit.do/fpmhY
http://bit.do/fpmhY


22/1/2020 
سجن  
 العقرب 

 القاهرة
ى  رئيس  بير  "اللي لسه صوته طالع من المضى

ى ى قال للمعتقلير ي السجن محمد شاهير
المباحث فى

ى قالوا له "قريب ان شاء هللا    نعالجه"؛ والمعتقلير
يبفى عايش ولما يقطع النفس خالص نبفى

تاح من الذل ده لما أهالين  ا يستلموا جثثنا". هيى
http://bit.do/fp94j 

22/1/2020 
سجن  
 العقرب 

اجع عن التضي    ح ورميه  القاهرة  http://bit.do/fp93x السماح بادخال طعام ثم اليى

23/1/2020 
سجن  
 العقرب 

 القاهرة
ابات، وضابط األمن  السجن عزلت الإدارة  ى عن الطعام ورفضت تحرر محارصى باإلرصى بير مضى

ى قدامنا: "كمل إجراءاتك يا باشا   ي يحبر زكريا قال لرئيس المباحث محمد شاهير
الوطبى

 ومتشغلش بالك بالنيابة ألنها هتقبل باللي احنا عايزينه، الورق ورقنا". 
http://bit.do/fqtLd 

25/1/2020 
سجن  
 العقرب 

 القاهرة

ضباط المصلحة ومعاهم قوات خاصة وكالب بوليسية اعتدوا علينا جوا عني  العزل اللي  
اب وكان فيه صوت طلقات خرطوش تقريبا بره العني   حطونا  ونا نفك اإلرصى فيه علشان يجي 

ى عليهم وعل اللي    علشان يرهبونا، وسمعنا صوت عربية اسعاف جايه وقعدنا نكي  ونحسي 
 بيعملوه فينا. 

http://bit.do/fqMEU 

26/1/2020 
سجن  
 العقرب 

 القاهرة
ي #سجن_العقرب وقالولهم بالحرف  

ى
اب ف  اللي منضموش لإلرصى

ى ين هددوا المعتقلير المخي 
اب نهايتكم هتكون قطران زي اللي بيحصل د

ي إرصى
ى
ي مع  الواحد "لو فكرتوا تدخلوا ف

لوقبى
 ." ى بير  المضى

http://bit.do/fqMEj 

30/1/2020 
سجن  
 العقرب 

 http://bit.do/frb3H تجوي    ع وتعطيش  القاهرة

http://bit.do/fp94j
http://bit.do/fp93x
http://bit.do/fqtLd
http://bit.do/fqMEU
http://bit.do/fqMEj
http://bit.do/frb3H


5/2/2020 

عني   
المخصوص  
بسجن  
وادي  
 النطرون  

ة   البحير

ادي النطرون بممارسة ضغوط نفسية ضد المحكوم  مسؤوىلي عني  المخصوص بسجن و قيام 
ي تحمل رقم  

ي قضية كرداسة والبى
، حيث يقوم  2013لسنة   12749عليهم باإلعدام نهائيا فى

ي  
صف الضباط بتوجيه رسائل لهم تتضمن عبارات: "استعدوا للنقل، هتوحشونا وهللا" فى

 إشارة إىل قرب تنفيذ اإلعدام. 

http://bit.do/fsgxk 

6/2/2020 
مصلحة  
 السجون 

 القاهرة
ي القضية رقم  

حض أمن الدولة العليا   ٢٠١٩لسنة   ١٣٦٠مصلحة السجون تقرر منع الزيارة فى
ي الزيارة التواصل مع  

ى فى محاميهم الستخراج تصاري    ح زيارة لهم من نيابة  وعل األهاىلي الراغبير
 الزيارة   أمن الدولة العليا حبى يتمكنوا من

http://bit.do/fsgBv 

 المنيا  سجن المنيا  25/2/2020

ح بالعصيان والركل فى جميع اجزاء اجسامهم  تعذيبهم   ب المي  بالصعق. بالكهرباء والمياه والضى
ة ونزيف لبعضهم ومصادرة جميع   مما ادى اىل حدوث إصابات وكدمات متعددة وخطير

قاتهم وتركهم بمالبس خفيفه بعد مصادرة مالبسهم و أغطيتهم فى هذا الجو البارد بل  متعل
 مصادرة أحذيتهم وتركهم حفاه األقدام وذلك فوروصولهم  ومصادرة المصاحف والكتب وحبى 

يض والخروج من زنازينهم   اىل السجن وكذلك منعهم من اليى

http://bit.do/fw5J2 

 سجون  11/3/2020
عدة  

 محافظات 
يواجهون مأساة فوق مأساتهم.. األكل والعالج والزيارات ممنوعات بسبب  المعتقلون  

 "كورونا" 
http://bit.do/fzB9z 

12/3/2020 
سجن وادي  
 النطرون  

ة  ى  بحسب روايا غرق بعض الزنازين  وقطع الكهرباء عن الزنازين   البحير  http://bit.do/fzB76 ت أهاىلي المعتقلير

http://bit.do/fsgxk
http://bit.do/frXbE
http://bit.do/fw5J2
http://bit.do/fzB9z
http://bit.do/fzB76


ى   القاهرة سجون طره  12/3/2020  http://bit.do/fzB77 غرق بعض الزنازين  وقطع الكهرباء عن الزنازين بحسب روايات أهاىلي المعتقلير

12/3/2020 
  سجن 
 العقرب 

ى   القاهرة  http://bit.do/fzB78 غرق بعض الزنازين  وقطع الكهرباء عن الزنازين بحسب روايات أهاىلي المعتقلير

13/3/2020 
سجن  
 القناطر 

 القليوبية 
تردي األوضاع الصحية  بسجن القناطر للنساء ومطلوب بتدخل شي    ع وعاجل، للوقوف عل  

لحالة الصحية لجميع المحتجزات بالسجن دون استثناء، وذلك الحتمالية انتشار عدد من  ا 
ي( األمراض المع وس اإليدز )نقص المناعة البشر يالت، من بينها فير ى

ى اليى  دية بير
http://bit.do/fz26F 

 القاهرة سجون طره  13/3/2020

طرة إىل الغرق واختالط مياه األمطار بمياه الضف الصح؛    زنازين سجون سجنتعرضت  
ى أكير من   النسداد شبكة الضف المتهالكة، حيث بلغت منسوب المياه اآلسنة داخل الزنانير

ح المياه خارج الزنازين    30 ى ى بيى سم. فيمت تتعمد إدارة السجون االستجابة لمطالب المعتقلير
السجون وليس من الداخل. وبدال من سعي  الضف من خارج  معللة أن انسداد شبكات 

مصلحة السجون لحل االزمة قررت قطع المياه والتيار الكهرباء عن الزنازين، ما أدى إلصابة  
البعض باختناقات نتيجة إغالق شفاط الهواء وتكدس الزنازين، حيث التزيد المساحة  

امن مع   صقا لمن بجوارهسم يقىصى يومه جالسا فيها مال ٥٠المخصصة للمجون عن  ى باليى
وس كورونا ومنع زيارات السجون بحجة منع العدوى من األهاىل.   انتشار فير

http://bit.do/fz3bg 

15/3/2020 
سجن برج  
 العرب 

 اإلسكندرية 

األهاىلي اللي مكنوش زاروا قبل كده راحوا يودوا الوالدهم أدوات نظافة بردو وأكل  امبارح 
ي األمانات ، بعد و 

ى
طة قالهم ممنوع حاجة   ٥يسيبولهم فلوس ف ى شر ساعات انتظار خرج امير

 علي ميحصلش لهم إصابات !النهاردة فيه أهاىلي  
ى  علي المعتقلير

ى تدخل وروحوا إحنا خايفير
ى انهم يدخل وا أكل وادوات نظافو ألوالدهم ، مرضوش ياخدوا حاجة منهم باإلضافة  راحوا آملير

ي الزيارة هتتمنع عن سجن برج العرب   ١٥فيش زيارات لمدة  ، إن قالولهم م
يوم كمان .. يعبى

 يوم !  ٢٥لمدة 

http://bit.do/fBmnJ 

http://bit.do/fzB76
http://bit.do/fzB76
http://bit.do/fz26F
http://bit.do/fz3bg
http://bit.do/fBmnJ


16/3/2020 
سجن وادي  
 النطرون  

ة   البحير
ق الزيارة  أبلغ سجن برج العرب، األهاىل باالمتناع عن استالم زيارة الطبلية وأعلن امتداد مدة غل

 يوما رغم عدم نزول قرار رسىم .   ٢١ل 
http://bit.do/fBoyd 

16/3/2020 
سجن برج  
 العرب 

 اإلسكندرية 
من جانبه رفض سجن وادى النطرون استالم زيارة الطبلية ويلمح ادلألهاىل بإمكانية امتداد 

ى   مدة الغلق السبوعير
http://bit.do/fBoyd 

16/3/2020 
سجن  
 جمصه 

 الدقهلية 
ى   يير طة ومخي  تكدير جماعي بعد العودة من االمتحانات استقبالهم من قبل ظباط وأمناء شر
سجن جمصة لهم بالسب والشتم ومحاولة إجبارهم عل خلع جميع مالبس كما والدتهم  

 بدنيا وإرسالهم لغرفة التأديب   امهاتهم لتفتيشهم وكذلك التعدي عليهم
http://bit.do/fBoMF 

17/3/2020 
سجن  
 القناطر 

 القليوبية 

وس كورونا من  السجينات  مصادر موثوقة من داخل سجن القناطر للنساء بوجود حالة فير
ي حاالت أخرى وسط تعتيم م

الت هلع من الطاقم  ن إدارة السجن وحا الجنائيات واشتباه فى
ي ودون فحص اي من السجينات مع    السجن ، دون إتخاذ اي إجراء طب 

ي داخل مستشفى الطب 
وس داخل السجن ولم تستخدم ولو لمرة واحدة لفحص   وجود أجهزة كشف عن الفير

ي أعدا 
د المسجونات واستقبال السجن كل يوم العداد جديده من  السجينات وسط تكدس فى

 ا حاالت اجانب دون فحصها  رج السجن ومن بينهخا 

http://bit.do/fB84A 

17/3/2020 
سجن  
 العقرب 

 القاهرة

كبلي األيدي بال هواء، بال شمس، بال دواء، بال طبيب، بال أهل، بال طعام، بال  نواجه 
الموت م 

ي ال
ى
سعال، وارتفاع درجات    ظهور عل كثير منا رحمة؛ فمن حواىلي أسبوع بدأت األعراض ف

ى الجميع، واهتم الجميع   ، ودّبت حالة من الفزع والرعب بير ى الحرارة، ورشح، والتهاب بالرئتير
 ه بكتابة وصيت

http://bit.do/fCJ79 

19/3/2020 
سجن طرة  
 تحقيق  

 القاهرة
د الشديد عل   ى انتشار أعراض الي  اب  عدد من المعتقلير ا من االقيى

ً
ي ظل غياب تام ألطباء خوف

فى
وس   ، وتخوفات من تعرضهم لإلصابة بفير ى  كورونا المستجدمن المعتقلير

http://bit.do/fDtiy 

http://bit.do/fBoyd
http://bit.do/fBoyd
http://bit.do/fBoMF
http://bit.do/fB84A
http://bit.do/fCJ79
http://bit.do/fDtiy


23/3/2020 
سجن  
 العقرب 

 القاهرة
 اليوم وال تكفى للنالمياة 

ى
ى ف خصية والعامة،  ظافة والرعاية الشموجوده فقط لمدة ساعتير

ى من الهواء النفى   والشمس ال تدخل الزنازين وكذلك ممنوعير
https://bit.ly/2UypCGv 

23/3/2020 
سجن طرة  
 تحقيق  

 القاهرة
ى فى اليوم وال تكفى للنظافة والرعاية الشخصية وا ا  لعامة،  لمياة موجوده فقط لمدة ساعتير

ى من الهواء النفى والشمس ال   تدخل الزنازين وكذلك ممنوعير
https://bit.ly/2UypCGv 

27/4/2020 
العقرب  
 2اتش 

 http://tiny.cc/jcqxnz إغالق تام وعد استالم أمانات أو أدوية  القاهرة

7/5/2020 

زنازين  
ى  المع تقلير

ى   السياسيير
بسجن  
»وادي  
النطرون  
440  » 

ة   البحير
ى   6قوات من مصلحه السجون، أمس األربعاء اقتحمت  ى السياسيير مايو، زنازين المعتقلير

،  440بسجن »وادي النطرون  ى بشكل سئ « وذلك بعد االفطار، حيث قاموا بتفتيش المعتقلير
 تناول السحور .  واستمر ذلك لوقت السحور مما منعهم من

http://tiny.cc/024moz 

9/5/2020 
ي   H2عني  

فى
سجن  
 العقرب 

 http://tiny.cc/m04xoz منع دخول األدوية واألمانات   القاهرة

12/5/2020 
طة   قسم شر
 بيلبيس 

قية   الشر
ات  ى دعشر طة بلبيالمعتقلير س يعانون من ألم حاد وأعراض إعياء شديد؛ حيث  اخل قسم شر

 يعانون من ارتفاع شديد بدرجات الحرارة 
http://tiny.cc/t5z2oz 

https://bit.ly/2UypCGv
https://bit.ly/2UypCGv
http://tiny.cc/jcqxnz
http://tiny.cc/024moz
http://tiny.cc/m04xoz
http://tiny.cc/t5z2oz


13/5/2020 
طة   قسم شر
 أبو حماد 

قية   الشر

 داري قع أسفل المببى اإل وجود أي تهوية داخل مببى االحتجاز، ألنه عبارة عن بدروم ي عدم -1
ي لضباط القسم. 

2- قلق المحتجزين عل ذوي  هم وعدم قدرتهم عل التواصل معهم،    والسكبى
وس كورونا.  3-  عدم أخذ أفراد األمن )ضباط،   حيث تم منع الزيارة منذ بداية انتشار فير

وعساكر( لالحتياطات الالزمة من التعقيم وارتداء الكمامات والقفازات أثناء استالم الزيار ات  
، حيث يقومون بتفتيش   ي تحتوي عل األطعمة والمالبس واألدوات الشخصية من األهاىلي

البى
ة والتقليب فيه دون أي حائل  بطريقة غير آدمية.  4- معاناة أش   األكل بأيديهم مباشر

طة، مما يؤدي إىل تكدسهم وازدحام   المحتجزين وانتظارهم لساعات طويلة أمام مركز الشر
ي ظل  

المكان ليقومو ا بتسليم الزيارات ووضع األمانات لذوي  هم، وهو ما يشكل خطر عليهم فى
وس #كورونا.  ي فير

5- قيام إدارة المركز بالتفتيش الدوري عل المحتجزين من قبل   تفسر
وس كورونا، حيث يدخلون إىل    اال حتياطات للوقاية من فير

الضباط والعساكر بدون اتخاذ أدنى
أماكن االحتجاز بأحذيتهم  دون ارتداء أدوات الوقاية الالزمة من قفازات وكمامات، وهو ما قد  

ي حالة إصابته بالخارج. 
6-  منع دخول السكر   يؤدي  إىل نقل العدوى إىل السجناء من خاللهم فى

ي  زيادة  
وبات تساهم فى وبات الدافئة، وعدم توفير ما ء ساخن للمحتجزين لصنع مشر والمشر

وس كورونا عل أكير من  40 معتقل داخل   المناعة.  7- ظهور بعض األ عراض المصاحبة لفير
ي  
المركز مثل )ارتفاع درجة الحرارة، الكحة الجافة، التهاب الحلق، ارتجاف الجسد، آالم فى

ي أرسلت إىل مأمور    المفاصل(. 
8- غياب االستجابة المناسبة الستغا ثات المحتجزين والبى

القسم "العقيد/ عمرو   مندور "بأن يتم  فحصهم وعمل التحاليل الالزمة لمعرفة أسباب هذه  
ورة الكشف عليهم، حضى    األعراض.  9- بعد العديد من االستغاثات وإلحاح المحتجزين بضى

إليهم مفتش الصحة "د/ ممدوح المعظىمي  "للكشف عليهم، ولكنه حضى  بدون أي أدوات،  
ى عن األعراض و كتب لهم مضاد حيوي   واكتفى بوقوفه خلف  باب حديدي وسؤال المعتقلير

اءه عل  نفقتهم الخاصة.  اض المحتجزين، ذكر لهم "أنا عارف إن دي   ومسكن لشر وعند اعيى
 أعراض كورونا ولكن أنا مش بإيدي حاجة!!!! "

http://tiny.cc/4v12oz 

http://tiny.cc/4v12oz


22/5/2020 
سجن  

 تحقيق طره 
 القاهرة

بعمل حملة تفتيشية مفاجئة لكل العنابر والزنازين بحثا عن وجود أي   قامت مصلحة السجون
  عبوات كحول بها بعد أن تم السماح بدخولها. حيث تم تجريد الزنازين من الكحول القليل جدا 
الذى سبق وأن سمح السجن بجلبه من البيوت الستخدامه كمطهر لأليدى واألسطح تحسبا  

 رونا. النتشار وباء كو 

http://tiny.cc/kvolpz 

3/6/2020 
مركز 

 الحسينية 
قية   الشر

ى لشعة التدخل إلنقاذ حياتهم بعد  إستغاثة   طة الحسينية، بكافة المعنيير معتقلي مركز شر
ات منهم. وكشفت زوجة أحد   وس كورونا المستجد علي العشر ظهور أعراض اإلصابة بفير

ى أن  الم عانون منذ أسبوع وبصورة جماعية  معتق  57عتقلير  يتكدسون داخل زنزانة واحدة، وي 
ا
ًل

ارة وضيق بالتنفس وكذلك كحة سعال ورشح، وترفض إدارة مركز من ارتفاع كبير بدرجة الحر 
ي إلسعافهم ما أسفر عن تدهور الحالة الصحية لعدد منهم بشكل  

طة نقلهم للمستشفى الشر
. وأشارت إىلي أ ى مخطير صيب بهبوط حاد بضغط الدم أفقده  ن أحد المعتقلير

ُ
ن مركز الزقازيق، أ

طة  ، ورفضت إدارة مركز شر طة  نق  الحسينيةالوعي حيله لمركز شر ، وقامت بيى ي
له للمستشفى

 الزقازيق. 

http://tiny.cc/bux8pz 

 القاهرة سجن طره  4/6/2020
وس #كورونا دزيادة معدل انتشا  عنابر كاملة، بعد    4اخل سجن #تحقيق_طرة ليشمل ال  ر فير

. ظهور أعراض   ى وس #كورونا عل المعتقلير  مشابهة ألعراض فير
http://tiny.cc/rekdqz 

 القاهرة سجن طره  11/6/2020
ن سجن طرة  معتقال مضيا م  22مصلحة السجون المضية امس االربعاء بتغريب عدد  قامت 

وس   تحقيق اىل سجن المنيا شديد الحراسة من بينهم بعض المرىصى المشتبه باصابتهم بفير
 كورونا وايداعهم بغرف عزل بمستشفى سجن المنيا 

http://tiny.cc/stxrqz 

http://tiny.cc/kvolpz
http://tiny.cc/bux8pz
http://tiny.cc/rekdqz
http://tiny.cc/stxrqz


 غير مذكور  سجن  11/6/2020

ي سجن من السجون .الطبيعي  ح عن اصابة أحد ال بعد ما كتبت بوست أمبار 
ى باالسم فى معتقلير

االمن تروح بجيشها االبيض تحلل للناس وتشوف كورس العالج بالش تخرجهم بس  قوات 
ي قمعها وهجمت علي الزنازين وجردت الناس وخدت ناس فيهم نزلتهم  

ي فى
الدولة لم تخذليبى

ى بيت  ي علي قناة مكمليير
ي ا التأديب بعد مكالمه لصحفى

 لسجن . كلم عن الوضع فى

http://tiny.cc/y8qoqz 

14/6/2020 
سجن  
استقبال  
 طره 

 القاهرة

ى بسجن استقبال طرة يقومون بالطرق عل ابواب الزنازين واطالق استغاثات عاجلة   المعتقلير
ى  وس كورونا المستجد بير ى بفير ى المصابير ى دوت اس النقاذ احد المعتقلير تغاثات  المعتقلير

ة بشعة انقاذ احد نزالء سجن استقبال طرة مطالبة ادارة السجن بشعه نقله لمستشفى  عاجل
ى وذلك بعد    عل حياته وعل حياةبقية المعتقلير

ً
العزل واتخاذ كافة التدابير الالزمة للحفاظ

كورونا مع انتشار  دوت االستغاثات والنداءات عل ابواب الزنازين انقذونا عندنا مصاب ب
ى  ى اعراضه بير  العديد من المعتقلير

http://tiny.cc/jngtqz 

 القاهرة سجن طره  14/6/2020
وس كورونا بعني  د و ب و ج ، انتشار  زنزانه كاملة غير قادرين عل التنفس ،اليوجد    ٣٠فير

ي ترسلها   م األدوية المسكنة أجهزة تنفس كافية يتم االستيالء علي معظ
والخافضة للحرارة البى

 األهاىلي 
http://tiny.cc/j67vqz 

21/6/2020 
سجن  
طنطا  
 العمومي  

 الغربية 

ى    21قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، اليوم األحد  حيل المعتقليير
يونيو، بيى

ى بالحجر الصح بم ى  ستشفى المحله العا السياسير م إىلي سجن طنطا العمومي المكتظ بالمعتقلير
وس كورونا المستجد   ، بالرغم من عدم تمام شفائهم من اإلصابة بفير ى ى والجنائيير السياسير

 «. 19-»كوفيد

http://tiny.cc/kfh5qz 

21/6/2020 
سجن  
 العقرب 

ي وعدم وجود أى رعا  القاهرة ي ضد المرض. ية طبية أو دعم طب 
 http://tiny.cc/8qh5qz  وقانئ

http://tiny.cc/y8qoqz
http://tiny.cc/jngtqz
http://tiny.cc/j67vqz
http://tiny.cc/kfh5qz
http://tiny.cc/8qh5qz


 الفيوم سجن ديمو   22/6/2020
وس كورونا  يشكو   معتقلو سجن ديمو بالفيوم، من ارتفاع الحاالت المشتبه بإصابتها بفير

ي عني     15المستجد إىلي  
ي زنازي 2معتقال فى

إىلي   3ل  ن إنفرادية، وتحوي، حيث تم فصلهم فى
ي أخذوهم إليها 

ي بعد ما ساءت حالتهم وال يعلم أحد ما هي المستشفيات البى
 المستشفى

http://tiny.cc/loi5qz 

25/6/2020 
سجن طره  
 تحقيق 

 القاهرة
ى  وس وباء كورونا ببير ى داخل ع  انباء موكدة بانتشار واسع لالصابة باعراض فير ني   المعتقلير

ات  4  بسجن طرة تحقيق وشملت اصابة العشر
http://tiny.cc/x6l9qz 

25/6/2020 
عني   

بسجن  4
 طرة تحقيق  

 القاهرة

ى داخل عني    ى المعتقلير وس وباء كورونا ببير انباء موكدة بانتشار واسع لالصابة باعراض فير
ات بل وصل الالمر فى بعض الزنازين اىل اصابة  ق وشملت اصابة العبسجن طرة تحقي4 شر

جميع من بداخل الزنزانه الواحدة وقد قامت ادارة السجن بنقل عدد قليل منهم خاصة كبار  
وس اىل مستشفيات العزل   السن واصحاب االمراض المزمنة والذين ثبت اصابتهم بالفير

 بحميات العباسية وامبابة  

http://tiny.cc/nlqerz 

28/6/2020 

سجن  
شديد  
الحراسة  
992  

والمعروف  
ب  سجن  
 العقرب 

 القاهرة
وس كورونا  مض:  ى بأعراض فير ى  تزايد أعداد المصابير وإدارة السجن قد أبلغت المعتقلير

  H4 بمببى  W4  ي أن عني
ي العزل"؛ وهو مايعبى

ي مببى H1، بأن "مفيش مكان فى
ى فى المصابير

ى قد امتأل.   المخصص  لعزل المصابير
http://tiny.cc/ujvjrz 

http://tiny.cc/loi5qz
http://tiny.cc/x6l9qz
http://tiny.cc/nlqerz
http://tiny.cc/ujvjrz


30/6/2020 
سجن وادي  
 النطرون 

ة   البحير

عل مدار االسبوع استمرت حمالت التفتيش والتجريد اليومية من قبل مباحث االمن الوطبى  
ظل تصاعد االستغاثات من  ن وادى النطرون فى  سج   440ومصلحة السجون عل زنازين ليمان 

ى وتخوفهم من استمرار حملة التنكي ل و البطش البى تمارسها وزارة الداخلية بهم بعد  المعتقلير
ان قامت مصلحة السجون بتغريب لعدد منهم منهم الشاب الشهير باسم ماندوا )نتحفظ عل  

ى  ارهم منذ ايام وكذلاسمه ( الذى ال يعرف اين ذهب هو االخرين وانقطعت اخب ك تم تسكير
 معتقال فى زنازين التاديب الغير ادمية   70قرابة ال

http://tiny.cc/s3rlrz 

30/6/2020 
سجن وادي  
 النطرون 

ة   البحير
وس كورونا المستجد عل  ظهور  وذلك بعد اصابة احد   6معتقل بعني     25اعراض االصابة بفير
ى باعراض كور ال ى اىل انتشار  معتقلير  عزله عن بقية المعتقلير

ونا وادى اهمال ادارة السجن فى
 معتقال   25االعراض اىل ان وصل العدد اىل 

http://tiny.cc/s3rlrz 

1/7/2020 

  440ليمان 
بسجن  
وادى  
 النطرون 

ة   البحير

ى تم رفض  النظافة والوقاية  مصلحة السجون ادخال مواد ترفض  فاثناء زيارات اهاىل المعتقلير
ادخال جميع ادوات النظافة والوقاية حيث منعوا ادخال الكحوالت او الكلور او الديتول او اى  

 ليمان 
ى
ى ف   440معقمات ليستمر الحصار المفروض عل منع تقريبا كل سر عل المعتقلير

ى من تدهور حالتوسط تخوف اهاىل  ى استغاثتهم  هم الصحية بعد ان ا المعتقلير طلق المعتقلير
وس كورونا والذى يصل اىل تقريبا معظم العنابر   ى باعراض فير وذلك مع تزايد اعداد المصابير
 درجات الحرارة مع  

ى
والغرف حيث ازدادت االصابات باعراض كورونا من االعراض ارتفاع ف

ستمرار  م اسهال وترجيع. وا سير بالعظام للبعض وبعضهسخونية ورشح واحتقان للبعض وتك
 حمالت التفتيش والتجريد من قبل مصلحة السجون 

http://tiny.cc/b0purz 

http://tiny.cc/s3rlrz
http://tiny.cc/s3rlrz
http://tiny.cc/b0purz


6/7/2020 
سجن  

 المنصورة  
 الدقهلية 

ي   تكديس  -
ى عل ذمة قضايا سياسية فى ى عل  5المعتقلير  10زنازين فقط بعد أن كانوا موزعير

وأدوات   منع دخول المطهرات  -زين وتجريدها من محتوياتها. فتيش المستمر للزنا الت - زنازين. 
وس  التعقيم والحماي ي الوقاية من اإلصابة بفير

ي تستخدم فى
 منع دخول المراوح   - .كورونا ة البى

http://tiny.cc/kct8rz 

7/7/2020 
بسجن  
 المنصورة  

 الدقهلية 

ي عل النع م ي ظل منعهم من  الكشف الطب 
ي السجن، وتزداد حاالتهم ترديا فى

ى والمرىصى فى مصابير
ي ظل انتشار وباء كورونا والوفيات اليومية  

ي فى
ي العالج والذهاب إىل المستشفى

حقهم الطبيعي فى
ي  
ى ومنع حقهم فى ى المسجونير ي المعاملة السيئة للمواطنير

ز فى ي مقار االحتجاز المختلفة. ويي 
فى
ي )طبيب السجن(، ومحمد  ، الضباط: هشام الدالجالع ي )رئيس المباحث(، ومحمد شلب 

سوفى
ي بالسجن(. 

 السيد إمام )ضابط األمن الوطبى

http://tiny.cc/v4r4rz 

 المنيا  سجن المنيا  17/7/2020

إعطاء   -سبهم وقذفهم بألفاظ خارجة، وإجبارهم عل تسمية أنفسهم بأسماء "نساء". 
ى  ا  سبب إصابة وجروح، بهدف إيذاء السياسيير

 
ي ت
ى صالحيات تحكم، وبعض األدوات البى لجنائيير

 . ي نفس العني 
ى فى اب يبدأون به بهدف - المحبوسير "الحصول عل   إجبارهم عل فك أي إرصى

وعة" بالقوة والمعاقبة بالحبس اإلنفرادي.  ب والتنكيل بأي معتقل   - حقوقهم المشر الضى
منع    -البونات، ومستلزماته الشخصية من مالبس وأغطية وعالج(. ه مثل )يطالب بحقوق

ي دخول األدوية والطعام. 
، والتعنت فى ى   تكديس الزنزانة حبى وصل  -الزيارات نهائًيا عن المعتقلير

ى بها إىل   من    30عدد المعتقلير
ا
وس #كورونا  18معتقل بدًل ، مما أدى لزيادة أعداد اإلصابة بفير

 داخل السجن. 

http://tiny.cc/uvnjsz 

http://tiny.cc/kct8rz
http://tiny.cc/v4r4rz
http://tiny.cc/uvnjsz


28/7/2020 
سجن  

المنصورة  
 العمومي 

 الدقهلية 

 عن الطدخل  
ً
 مفتوحا

ً
ابا ى وذلك بعد تزايد  معتقل سجن المنصورة العموم إرصى عام منذ يومير

  االنتهاكات البى يتعرضون لها من ِقبل إدارة السجن، حيث تم منع دخول الطعام الساخن إال 
  .  تم قفل التهوية ومنع دخول المالبس فى ظل حالة التكدس الكبير

ً
وجبة واحدة فقط، وأيضا

امن هذه  ى ي  االنتهاكات مع سوء األوضاع الصحية واإلنسانية بالسجن وتيى
، وتكدس الزنازين فى

وس كورونا المستجد »كوفيد  «. 19-ظل انتشار فير

http://tiny.cc/3u5lsz 

28/9/2020 
سجن  
 العقرب  

 القاهرة
ي  بعد 

ى الذي يمثل متنفسهم فى ى به، وتمنع إدارة السجن الكانتير حادثة قتل الضباط والمواطنير
، كما  تعويض طعام السجن ا  ى المرىصى ، وتمنع الدواء مما يهدد حياة كثير من المواطنير ئ لسبر

يض والتهوية.   تمنع اليى
http://tiny.cc/a6eysz 

30/9/2020 
سجن  
استقبال  
 طره 

 القاهرة
ي عني   زنزانة   11مصلحة السجون تنفذ حملة تجريد باألمس للدور الرابع بأكمله المكون من 

فى
، حيث تم سحب السخانات والمالعق واألكواب ومعدات  استقبال طرة داخل سجن  "ب"  

هم . الطهي وماكينات الحالقة وغير ى  ، ماعدا المالبس والبطاطير
http://tiny.cc/88gysz 

3/10/2020 
طة   مركز شر
لة   ى  الميى

 الدقهلية 

طة لة بمحافظة الدقهلية، الرائد "أحمد فتحي صالح" يقوم بحفلة   رئيس مباحث مركز شر ى الميى
ب  ى داخل القسم شملت الضى ى السياسيير والتعليق والصعق بالكهرباء، ما أدى  تعذيب للمعتقلير

طة من   مناء الشر
ٔ
ى هو وعدد من ا ى الجنائيير به بالتعاون مع المعتقلير إىل استفزازهم والقيام بضى

ى بالقسم، أمر بعد العا  ها بإلقاء قنبلة غاز داخل الزنزانة وتم استدعاء قوات التدخل الشي    ع ملير
. يذكر أنه يوجد  ي عل القسم بعد سماع دوي  وادعاء وجود محاولة هروب جماعي

حصار أمبى
الء وقوات حراسة القسم ووصول   ى ى بعض أهاىلي اليى  محيط القسم بير

إطالق رصاص متبادل فى
مركزي باإلضافة إىل عدد من مدرعات وسيارات   سيارات أمن   3كونة من قوات دعم شي    ع م

طة.   الشر

http://tiny.cc/hmxysz 

http://tiny.cc/3u5lsz
http://tiny.cc/a6eysz
http://tiny.cc/88gysz
http://tiny.cc/hmxysz


4/10/2020 
عدد من  
 السجون  

عدة  
 محافظات 

ة داخل عدد من السجون حيث يتم تجريد كاف ة الزنزانة من ادوات االكل  حملة تجريد كبير
ى اال كام بطان  ب والبطاطير ى لبس  والشر ي الزنزانة ، وبالنسبة للمالبس يتم ترك طقم او اتنير

ية فى
ي بعض السجون ، ويتم االس 

يض فى تعانة بالقوات الخاصة اثناء  لكل واحد ، وتم غلق اليى
ى   التجريد لتخويف وارهاب المعتقلير

http://tiny.cc/ll3zsz 

8/10/2020 
سجن  
إستقبال  
 طرة 

ي سجن  القاهرة
 http://tiny.cc/zl3zsz طرة يستغيثون من حملة مسعورة ضدهم استقبالالمعتقلون فى

8/10/2020 
سجن  
 العقرب 

 القاهرة
ى خارج الزنازين للتهوية،   يض ومنع خروج المعتقلير حمالت تجريد شديدة وعنيفة تم غلق اليى

ى أثناء الزيارة   وتقليل وقت الزيارة  باإلضافة إىل التضييق الشديد عل أهاىلي المعتقلير
http://tiny.cc/968zsz 

8/10/2020 
سجن وادي  
 النطرون 

ة   البحير
ى خارج الزنازين للتهوية،   يض ومنع خروج المعتقلير حمالت تجريد شديدة وعنيفة تم غلق اليى

ى أثناء الزيارة وتقليل وقت الزي  ارة باإلضافة إىل التضييق الشديد عل أهاىلي المعتقلير
http://tiny.cc/968zsz 

8/10/2020 
سجن  
استقبال  
 طره 

 القاهرة
ى خارج الزنازين للتهوية،   يض ومنع خروج المعتقلير حمالت تجريد شديدة وعنيفة تم غلق اليى

ى أثناء الزيارة وتقليل وقت ال  زيارة باإلضافة إىل التضييق الشديد عل أهاىلي المعتقلير
http://tiny.cc/968zsz 

http://tiny.cc/ll3zsz
http://tiny.cc/zl3zsz
http://tiny.cc/968zsz
http://tiny.cc/968zsz
http://tiny.cc/968zsz


8/10/2020 
سجن  

ى الكوم   شبير
 المنوفية 

يض ومنع خروج ا  ى خارج الزنازين للتهوية،  حمالت تجريد شديدة وعنيفة تم غلق اليى لمعتقلير
ى أثناء الزيارة وتقليل وقت   الزيارة باإلضافة إىل التضييق الشديد عل أهاىلي المعتقلير

http://tiny.cc/968zsz 

 المنيا  سجن المنيا  8/10/2020
ى خارج الزنازين للتهوية،  حمالت   يض ومنع خروج المعتقلير تجريد شديدة وعنيفة تم غلق اليى

ى أثناء الزيارة وتقليل وقت الزي  ارة باإلضافة إىل التضييق الشديد عل أهاىلي المعتقلير
http://tiny.cc/968zsz 

13/10/2020 
  سجن 

استقبال  
 طره 

 القاهرة
ى أثناء تجريد الزنازين من   مصلحة السجون المضية تستخدم الكالب البوليسية ضد المعتقلير

اب   كل محتوياتها  ب ودخولهم عنابر التأديب وبدء إرصى ى بالضى واالعتداء عل بعض المعتقلير
ي بعض العنابر 

 عن الطعام فى
http://tiny.cc/bhozsz 

14/10/2020 
سجن برج  
 العرب 

 اإلسكندرية 

النقاذ    2غرفه   22من اكتوبر الماىصى دقت اصوات االستغاثة من داخل عني  وفى يوم االول 
حياة المعتقل الشاب  والذى كان يتالم من شدة المرض ولكن قوبلت تلك االستغاثات برده  

معتقال    18يث امر رئيس المباحث  عماد الشاذىل بعقاب جميع من فى الغرفة )فعل انتقام ح 
 النفرادي والمنع من الزيارات ( بما فيها المريض بالحبس ا 

http://tiny.cc/whozsz 

http://tiny.cc/968zsz
http://tiny.cc/968zsz
http://tiny.cc/bhozsz
http://tiny.cc/whozsz


14/10/2020 
سجن  
استقبال  
 طره 

 القاهرة

ي سجن استقبال يدخل  
اب  غالبية المحتجزين فى طرة يومهم السابع منذ بداية إعالنهم لإلرصى

ا لمتابعة الجبهة المضية لحقوق اإلنسان مازال غالبية سجناء استقبال طرة  
ً
عن الطعام، وفق

اب ي اإلرصى
، احتجاًجا عل   مستمرين فى « لليوم السابع عل التواىلي

ى واالمتناع عن استالم »التعيير
ي تمارسها إدسوء المع

ارة السجن وقوات مصلحة السجون بحقهم. وقام  املة واالنتهاكات البى
ابهم يوم الثالثاء   أكتوبر، بينما تقدم آخرون   14البعض بتحرير محضى رسىمي لتسجيل إرصى

  29صادر للجبهة المضية، فقد بدأت األزمة يوم الثالثاء  بشكوى للنائب العام. وحسب م
ى قامت حملة من م الرابع من أدوات المطبخ  صلحة السجون بتجريد زنازين الدور سبتمي  حير

ة أيام، طالت فيها كافة عنابر السجن   انات. واستمرت حمالت التجريد لما يزيد عن عشر
ّ
والسخ

ايد لالنتهاكات ِإزاء المحت  ى جزين، حيث جّردت الزنازين من كافة األدوات  وسط تصاعد ميى
ي ذلك صناديق 

لطعام،  الثلج »األيس بوكس«، والمراوح، وا والمتعلقات الشخصية بما فى
ي تخزين المياه، ألنها ال تتوافر  

ي يعتمدون عليها فى
والوسادات، والمالبس، وجرادل المياه والبى

قل بعض المحتجز 
 
ين بالدور الثالث من زنازينهم إىل  سوى لدقائق فقط عل مدار اليوم. كما ن

ى زنازين أخرى خالية من أية محتويات ولم يبق مع ك ي و غطائير ى مير تير
مع   ل محتجز سوى سيى

ى   ي من مرض نفسي لالعتداء من قبل موظفير
ي فصل الشتاء. كما تعّرض محتجز يعانى

الدخول فى
ي السجن عي  صدم رأسه بالحديد عدة مرات، مما دفع المحتجزين للهتا 

اض  فى ف إلبداء االعيى
اب يوم األحد  ضد تضفات قوات األمن القائمة عل حملة التجريد، ثم قرروا الدخ  ي اإلرصى

ول فى
ي الهتاف بشكل يومي ضد إجراءات المصلحة. أكتوب 11

 ر واستمروا فى

https://bit.ly/3jbIntJ 

18/10/2020 
سجن  
العقرب  

 H4مببى 
 قاهرةال

ي #مض، حيث   1داخل #سجن_العقرب   استغاثات مستمرة تفيد بحدوث انتهاكات مستمرة
ى
ف

ى داخل ي  H4مببى )  تعرض العديد من المعتقلير
ى
ي هذا ف

( إىل إصابات نتيجة اعتداءات سابقة. يأنى
ي السجن  

ي مبانى
ى
ى ف يض واألدوية واألمانات عن المعتقلير ظل استمرار إدارة السجن بمنع اليى

 كاملة 

http://tiny.cc/qm60tz 

18/10/2020 
سجن  
العقرب  

 H4مببى 
 http://tiny.cc/nm60tz ة اعتداءات جسدي القاهرة

https://bit.ly/3jbIntJ
http://tiny.cc/qm60tz
http://tiny.cc/nm60tz


 المنيا  سجن المنيا  1/11/2020

!!  مليون مضي تعذيب مخيف 110مخيفة من سجن المنيا إىلي رسالة   ى ى السياسيير للمعتقلير
ي التشهيالت إقرأ  

ب وتعرية وتفليك وحبس فى لم يكتفوا بظلم اإلعتقال وإنما كهربة وتعليق ورصى
ي دعواتكم زبانية تعذيب سجن المنيا عمرو الدرديري أحمد جميل  الر 

سالة بإهتمام وال تنسوا فى
ي 
 أحمد صدفى

http://tiny.cc/iyi1tz 

1/11/2020 
سجن  
الفيوم 
 العمومي 

 الفيوم

« ل  »تأكد مض   نزالء سجن الفيوم العمومي  | تأكد# ريد زنازينهم منيتعرضون اآلن إىل تج  
المأمور »محمد فتحي الهاين«  عل يد  "الدراسية األدوية والمالبس واألغطية والكتب"
صقر «ومعاون المباحث   التواب « ورئيس المباحث »امير  ومفتش المباحث »حسام عبد

 .« »احمد حبيب

http://tiny.cc/dzi1tz 

 المنيا  المنيا سجن  1/11/2020
ب وإهانة المعتقل،   - ، إذ تتوىل إدارة السجن رصى ي والنفسي

التعذيب: ويشمل التعذيب البدنى
، وماء الضف   مع تعليقه بعد تجريده من مالبسه، وكهربته، وصب الماء البارد عليه شتاءا
ب بالكرباج.  ا، مع الضى

ً
 صيف

http://tiny.cc/2zi1tz 

 المنيا  سجن المنيا  1/11/2020
زنازين تأديبة غير آدمية: وتصف الرسالة زنازين يعاقب فيها المحبوسون بعدم وجود حمام  -

 بدائل تضى بصحتهم وتتعمد بها إدارة السجن إيذاءهم،  لقضاء الحاجة، مما يضطرهم إىل
 ويبفى فيها المحبوس أشهر عديدة. 

http://tiny.cc/2zi1tz 

http://tiny.cc/iyi1tz
http://tiny.cc/dzi1tz
http://tiny.cc/2zi1tz


 المنيا  سجن المنيا  1/11/2020
ي ا  -

ى فى ى إال ساعتير يض عن المسجونير يض: تمنع إدارة السجن اليى ألسبوع، مما يمنع  منع اليى
ي المهم ل

 منع كثير من أمراض الجلوس وعدم الحركة. تعرضهم إىل الشمس أو ممارسة المسر
http://tiny.cc/2zi1tz 

 المنيا  سجن المنيا  1/11/2020
ي الزيارة،  إدخال كثير من ا منع  -

ا من األشياء فى ي الزيارة: تمنع إدارة السجن كثير
حتياجاتهم فى

ى  ب  ح من المسجونير
يا من أجل اليى ي الكافييى

وزيادة   وخاصة مالبس الشتاء، والطعام الذي يباع فى
 إيذائهم وأهلهم ماديا. 

http://tiny.cc/2zi1tz 

2/11/2020 
سجن  
وم الفي

 العمومي 
 الفيوم

  1بتعرضهم ٕاىل تجريد زنازينهم  بعني   مي بدمو بمحافظة الفيوم  كد نزالء السجن العمو أ 
ى ومصادرة الكتب الدر  اسية الخاصة بطالب الجامعة  ومصادرة كافة االدوية الطبيه والبطاطير

مور »محمد فتحي الهاين« مفتش 
ٔ
المباحث و»حسام عبد التواب « رٔييس   عل يد الما

مير صقر «ومعاون المباحث »احم
ٔ
 د حبيب « المباحث و»ا

http://tiny.cc/f0j1tz 

2/11/2020 
سجن  
الفيوم 
 العمومي 

 الفيوم

فاد 
ٔ
مير   ا

ٔ
كد مض « بقيام ا

ٔ
ي تضيحات صحفية ل  »تا

ى
الء داخل سجن دمو العمومي ف

ى حد اليى
ٔ
ا

خذ بعض من
ٔ
ى داخل زنازينهم وتجريدهم وا خرين بٕاهانة المعتقلير

ٓ
ى وتغريمهم   صقر وا المعتقلير

ي حديث خاص  
ى
ديب" بجوار عني  اإلعدامات وكشف المصدر ف

ٔ
 داخل غرف "التا

ً
يضا

ٔ
ديبهم ا

ٔ
وتا
كد ل  
ٔ
مور »محمد فتحي الهاين« ورٔييس المباحث و»امير صقر «    تا

ٔ
مض  بحد زعمه بقيام الما

خذ   300ببيع المستهلكات بنسب مكسب  
ٔ
ي %  ثم يقومون بتجريد الزنزانه وا

ى
يات  ف مشيى

يل  ى ى المملوكة لليى  الكانتير

http://tiny.cc/f0j1tz 

http://tiny.cc/f0j1tz
http://tiny.cc/f0j1tz


11/11/2020 

  عني  ب
سجن  
استقبال  
 طره 

 القاهرة

بدأت االضطربات عند تدهور الحالة الصحية للمعتقل "م.ش" المصاب بالشلل الرعاش،  
ي إنقاذه  

ى لما يقارب  كالمعتاد، بالرغوتقاعس إدارة  السجن فى م من استغاثة زمالئه المعتقلير
ثناء نقله حدثت  الساعة لمحاولة إنقاذه، وبعد مرور أكير من ساعة تم نقل المعتقل للعيادة وأ 

ين،   ى ورئيس المباحث الضابط "كريم" وأحد المخي  ى من المعتقلير ى اثنير مشادة كالمية بير
دها رئيس مباحث السجن  جناء.  ليقوم بعفتطورت إلهانتهم بشكل شديد من قبل الس

ي الدور الرابع والثالث، حيث علمنا أنه قام  
باستدعاء القوة الضاربة واقتحام زنازين عني  "ب" فى

( بالدور الثالث، حيث تم  12( بالدور الرابع وزنزانة رقم ) ٥باالعتداء عل السجناء بزنزانة رقم )
ب  ه ى خلف ظهورهم ثم رصى ي مساء  م بشكل أدى إىل تقييد أيدي المعتقلير

إصابة عدد منهم. وفى
ي هذه الواقعة. 

ى للتحقيق معهم فى  نفس اليوم تم اقتحام العني  واصطحاب بعض المعتقلير

http://tiny.cc/rtw3tz 

http://tiny.cc/48s4tz


11/11/2020 

عني  "ب"  
ي الدور  

فى
الرابع  

ي  
والثالث فى
سجن  
استقبال  
 طره 

 القاهرة

دهور الحالة الصحية للمعتقل "م.ش" المصاب بالشلل الرعاش،  بدأت االضطرابات عند ت
ي إنقاذه كالمعتاد، بالرغم من استغاث

ى لما يقارب  وتقاعس إدارة  السجن فى ة زمالئه المعتقلير
من ساعة تم نقل المعتقل للعيادة وأثناء نقله حدثت  الساعة لمحاولة إنقاذه، وبعد مرور أكير 

ى من المع  ى اثنير ين،  مشادة كالمية بير ى ورئيس المباحث الضابط "كريم" وأحد المخي  تقلير
احث السجن  فتطورت إلهانتهم بشكل شديد من قبل السجناء.  ليقوم بعدها رئيس مب

ي الدور ا 
لرابع والثالث، حيث علمنا أنه قام  باستدعاء القوة الضاربة واقتحام زنازين عني  "ب" فى

( بالدور الثالث، حيث تم  12الرابع وزنزانة رقم ) ( بالدور ٥باالعتداء عل السجناء بزنزانة رقم )
ب  هم بشكل أدى إىل إصابة عدد م  ى خلف ظهورهم ثم رصى ي مساء  تقييد أيدي المعتقلير

نهم. وفى
ى للتح ي هذه الواقعة. نفس اليوم تم اقتحام العني  واصطحاب بعض المعتقلير

 قيق معهم فى

http://tiny.cc/rtw3tz 

12/11/2020 
سجن  
استقبال  
 طره 

ى إىل أحد السجون داخل مجمع سجون طرة  9تغريب   القاهرة  http://tiny.cc/0qn4tz معتقلير

13/11/2020 
سجن  
 العقرب 

 القاهرة

وبمعاونة    المقدم احمد ابو الوفا بقيادة  مفتش مباحث السجن    1ادارة سجن  العقرب شديد 
ين وقيامهم بعمل حفالت تعذيب من تعليق   الرائد محمد حسن ومجموعة من االمناء والمخي 

ب   ها من وسائل تعذيب و يمارسون سياسة الموت للجميع من  وتعذيب بالكهرباء ورصى وغير
 خالل ممارسات ابسطها الحرمان من كل سر  

http://tiny.cc/jqn4tz 

13/11/2020 
سجن  
 العقرب 

 القاهرة

ى عيش باالضافة 35جرام من الفول   35سياسة القتل بالتجوي    ع  لقطعة   جرام من الرز رغيفير
ى اليوم عل مدار   ة ده  التعير ة او قطعة حالوة صغير ساعة للمعتقل بسجن   24جبنه صغير

ى شاب وكهل ومريض 800قرابة   1ديد الحراسة  العقرب ش بامراض مزمنه يعانون    معتقل ما بير
ى ومنع الزيارات للعام الثالث عل    ظل اغالق تام للكانتير

ويواجهون الموت بالتجوي    ع ذلك فى
 التواىلي 

http://tiny.cc/xqn4tz 

http://tiny.cc/rtw3tz
http://tiny.cc/0qn4tz
http://tiny.cc/jqn4tz
http://tiny.cc/xqn4tz


14/11/2020 
سجن  
 العقرب 

 القاهرة

  1بسجن العقرب شديد   H3حيث دخل عدد كبير من معتقل
ى
اب مفتوح عن الطعام  ف ارصى

اضا عل االوضاع  ى الماىصى وذلك اعيى الماساوية البى يعيشون بها منذ سنوات  منذ يوم االثنير
تزداد سواء مع االيام والبى حولت حياتهم اىل مقابر  لقتلهم جميعا و تمارسها عليهم ادارة    والبى 

م بعد ان نهشت  سجن العقرب كل طرق القتل والمنع من كل سر فال يوجد اى سر لديه
فسية لذا قرروا فى الدخول فى  االمراض فى اجسامهم الضعيفة وازدادت معاناتهم البدنية والن

اب مفتوح ع  ا  يوم ارصى ن الطعام من اجل الضغط للحصول عل ادنى حقوقهم حيث انه وفى
ى الماىصى   ة بقيادة مفتش    2020سبتمي     9االثنير فى سجن العقرب اقتحمت قوة امنية كبير

ف  فى  وتحديدا احدى الغر  H3حث سجن العقرب المقدم احمد ابو الوفا باقتحام مببى  مبا 
W3    وغرفة اخرى فىW4 ى عن  او ما يعرف بغ بير ى المضى ين وقاموا باخراج المعتقلير رف المسير

ى وقاموا بتوثيق اياديهم من الخلف واجبارهم عل النوم عل االرض   الطعام  بتلك الغرفتير
ب بالعىص وباستخدام خراطيم   وقيامهم بالتعدي  عليهم  باستخدام صواعق الكهرباء و بالضى

ب  هم و ....... مما ادى اىل اصابتهم الميا  جميعا بكدمات وجروح واصابة بعضهم  ة فى رصى
اصابات بالغة ولم يتم عرضهم عل العيادة الطبية لعالجهم  ثم بعد ذلك تم ارسالهم اىل غرف  

 العزل االنفرادي 

http://tiny.cc/77s4tz 

18/11/2020 
سجن  
 العقرب 

 القاهرة

قاذهم من الموت المحقق والمصير المجهول الذي  " إلن1استغاث معتقلو سجن العقرب " 
ى "وينجات جديدة" يطلق عليه "وينج"   يتظرهم، بعد قيام إدارة السجن االنقالبية بتجهير

ارهم تماما. فيما كشفت مصادر  يوًما، وانقطاع أخب 12منهم إليها منذ  اإلعدام، ونقل عدد كبير 
 .  عن تعرضهم للتعذيب بشكل يومي

http://tiny.cc/ao65tz 

21/11/2020 
سجن  
 القناطر 

 القليوبية 

ي   قوة من #مصلحة_السجون برفقة رٔييس مباحث السجن وآخرين بدخول عنحيث قامت 
ح عل عدة معتقالت منهن   ب المي  المحتجزات عل ذمة قضايا سياسية، واالعتداء بالضى

يد  باإلضافة إىل سحل المعتقلة )م.ع(    5وإصابتها بجروح. وقامت القوة األمنية أيضا بتشر
ي وهن: )إ 

ٔ
شاء خالد، بسمة رفعت، سمية ماهر، نادية عبدالهادي،  معتقالت إىل عنابر الجناني

يض عن بقية  سارة عبد هللا ب منهن. وتم منع اليى كل والشر
ٔ
( مع مصادرة العالج واللبس واال
ن 
ٔ
ه يمتلك كل الصالحيات الرتكاب أي انتهاك المعتقالت، وتهديد رئيس المباحث لهن ا

 ضدهن. 

http://tiny.cc/9r65tz 

http://tiny.cc/77s4tz
http://tiny.cc/ao65tz
http://tiny.cc/9r65tz


23/11/2020 
سجن  
 القناطر 

 القليوبية 

ي  1حتجزات بعني  السياسي “عني  قررت م
” بسجن القناطر للنساء أمس األحد الدخول فى

اب  ة تعرضوا لها من قبل إدارة السجن، وذلك  عن الطعام احتجاجا عل اعتداءات وحشيإرصى
حسب أفادت مصادر للجبهة المضية لحقوق االنسان. كانت إدارة السجن منذ أربعة أيام قد  

بر، تعرضت فيها المحتجزات إلهانات وعنف أثناء التفتيش،  قامت بحملة تفتيش عل العنا 
يد خمسة منهنّ  ضت  إىل عني  المخدرات داخل السجن. وتصا  كما تم تشر ى اعيى عدت األزمة حير

ى من زميالتهّن، فقامت اإلدارة   يد اثنتير ي التفتيش وعل تشر
ى فى المحتجزات عل األسلوب المهير

يد ثالث أخريات. كما اعتدى فردين م  ين داخل السجن  بتشر وقد تم تكليفهما حًضا   – ن المخي 
ي عني  

ى من المحتجزات ل –السياسي بالتعامل مع المحتجزات فى ب اثنتير يد  بضى رفضهن التشر
ي الرأس ورفضت إدارة السجن نقلها للمستشفى  

، وأصيبت إحداهن بجروح فى خارج العني 
ا ع

ً
اض اب اعيى ي إرصى

ى  للعالج. وقد دفع ذلك المحتجزات للدخول فى ل أسلوب التفتيش المهير
ى بعودة م ، ويطالي  يد خمسة خارج العني  يدهن، ونقل زميلتهن  والعنيف وعل تشر ن تم تشر

يدهّن إىل المصابة   ي تم تشر
، وتحسن المعاملة داخل السجن. والمحتجزات الالنى للمستشفى

عبد هللا.   عني  المخدرات هن: نادية عبد الهادي، سمية ماهر، بسمة رفعت، إشاء خالد، سارة 
انت الوسيلة الوحيدة  ويذكر أن نادية عبد الهادي وسمية ماهر ممنوعتان من الزيارة تماما وك

، أما حالًيا فقد انقطعت أخبارهما وال  لمعرفة أخبارهم  ي العني 
هي من خالل زيارات زميالتهما فى

 وسيلة لألهاىلي لالطمئنان عليهما. 

https://bit.ly/335Qfb1 

24/11/2020 
سجن  
 القناطر 

 القليوبية 

ى والدفايات وكافة الطعام تم تجريدهم من جميع متعلقاتهم واخذ مراتب الشاير والبطا  طير
 الموجود معاهم  
 عني  

ى
د ده كل البنات تحقيق ومحكوم ف  الي 

ى
بينامو عل الشاير الحديد او االرض   ١حاليا ف

ئ  وحمالت  ومفيش اى متعلقات شخصبدون فرش او غطاء   ية تم تجريدهم من كل سر
يده  ض بيتم تشر ى وعنيف وال بيعيى من العني  بتاعه مع  التفتيش مستمرة عليهم بشكل مهير

 الجنائيات 

http://tiny.cc/h8l5tz 

https://bit.ly/335Qfb1
http://tiny.cc/h8l5tz


24/11/2020 
سجن  
 الزقازيق  

قية   الشر

ي صورها  تصّعد إدارة سجن الزقاز 
، وتتعدد هذه االنتهاكات فى ى يق من انتهاكاتها بحق المعتقلير

ارة السجن تمنع صلوات الجماعة واألذان  البدنية واللفظية والنفسية، والمنع من التعبد. فإد
ي  
والجمعة، وتعاقب من يصلي أو يخطب الجمعة بالتأديب شهرا كامال، كما تعاقب جميع من فى

. وجدير بالذكر معاناة معتقلي سجن الزقازيق بداية من   بالتعذيب الجماعي المالعني  
ى هير

ي  دخولهم السجن، وذلك بإجبارهم عل أفعال مهينة، والعقوبة بال
ض، كما تعانى فلكة للمعيى

 الزنازين من التكدس، وعدم وجود دورة مياه داخلها. 

http://tiny.cc/n8l5tz 

2/12/2020 
ن برج  سج

 العرب 
ي الزنازين يزيد عل   اإلسكندرية 

يض وطعام الزيارة   50التكدس الخطير فى  http://tiny.cc/1oy5tz شخصا مع حرمان اليى

3/12/2020 
سجن  
 القناطر 

 القليوبية 

يد  15مض: َمرَّ   ي   5يوًما عل حادثة تشر
#سجن_القناطر    معتقالت سياسيات من عنابرهن فى

إىل عنابر الجنائيات. أدت الحادثة إىل زيادة معانات المعتقالت نفسيا وصحيا حيث أثر  
ي عن

ي عليهن نتوجودهن اآلن فى يجة التعرض لمضايقات من  ابر القتل والمخدرات بشكل سلب 
 الجنائيات باإلضافة لسماعهن ألفاظا وسبابا لم يتعرضن له من قبل. 

http://tiny.cc/vl36tz 

13/12/2020 
سجن  
 القناطر 

 القليوبية 
ى  عل دخول الكتب وتداول الخطابات والتضييق   ، بخالف تجريد الزنازين من الغطاء والبطاطير

ي فصل الشتاء 
 فى

https://bit.ly/2WlERnF 

17/12/2020 
سجن  
 العقرب 

 اهرةالق
ي تطل عل ممر  إزالة 

مصادر التهوية والضوء والكهرباء من الزنازين وتعديل النافذة الوحيدة البى
ى السجناء. حبى قبل  داخلي وكذلك فتحة  ي كل زنزانة لعرقلة أي اتصال بير

ى
الباب )النضارة( ف

ي 
ي الزنازين لضوء الشمس أو الهواء النفى

ى
ات، لم يكن هناك مصدر ف  التغيير

https://bit.ly/3apFX9Y 

20/12/2020 
سجن  
 العقرب 

 القاهرة

يض، وال المنع من  ورية، وخاصة المرىصى  الزيارات واليى تعنت فى إدخال األدوية الالزمة والضى
ى إىل  ة البى قامت بها إدارة السجن من نقل المعتقلير وكبار السن، إضافة إىل التنقالت األخير

، لتصبح األوضاع أكير مأساوية  -جرى تجديدها بواسطة إدارة الهيئة الهندسية موخرا -ن زنازي
 ساعة عل مدار ال

http://tiny.cc/uu37tz 

http://tiny.cc/n8l5tz
http://tiny.cc/1oy5tz
http://tiny.cc/vl36tz
https://bit.ly/2WlERnF
https://bit.ly/3apFX9Y
http://tiny.cc/uu37tz


23/12/2020 
سجن  
 القناطر 

 القليوبية 

ي عودة المض: 
ى
معتقالت  مازال #عمرو_هشام رئيس مباحث #سجن_القناطر نساء يتعنت ف

. كما قام بحث   ي
يدهن إىل العنابر الجنائية منذ شهر نوفمي  الماىصى السياسيات الذي قام بتشر

تهن بأمر شخىصي منه مع قيامه بالتضييق الشديد عل جميع العنابر  الجنائيات عل مضايق
 السياسية دون سبب معروف. 

http://tiny.cc/kv77tz 

 

 اإلهمال الطب   المتعمد 

 الرابط  وصف  المحافظة  مكان الحدث  االسم

 https://bit.ly/2txbuDr مشاكل باألعصاب وضيق بالتنفس   القليوبية  سجن القناطر  غادة عبد العزيز 

 القليوبية  سجن القناطر  مي مجدي 

ي المتعمد، و نزي  عدم  ف نتيجة اإلهمال الطب 
اتخاذ التدابير الالزمة كونها حامل عند نقلها  
من وإىل نيابة أمن الدولة العليا من خالل  

معايير  توفير سيارة مجهزة وتتوفر فيها 
 الراحة والسالمة لها ولجنينها 

https://bit.ly/2sNN48N 

محمود عبدالمجيد محمود  
 صالح

 http://tiny.cc/kz6biz   لقاهرةا  سجن العقرب 

 القاهرة 2الحراسة سجن شديد  محمد الباقر 
ب المياه  حصوات   عل الكلية ومضطر لشر

 الملوثة 
https://bit.ly/2Mo6D0Q 

http://tiny.cc/kv77tz
https://bit.ly/2MQIc9O
https://bit.ly/2sNN48N
http://tiny.cc/kz6biz
https://bit.ly/2Mo6D0Q


ي محمود   القاهرة سجن العقرب  احمد عبد النب 

ممنوع من دخول الدواء، بالرغم من إصابته  و 
بعدة أمراض مزمنة مثل السكر والكبد  

  والضغط وان
ً
، وأصيب أيضا ي

وفى زالق غضى
ي زنزانة غير  

بأمراض جلدية نتيجة احتجازه فى
آدمية، كما أصيب باالكتئاب بعد سجنه  

 لما تعرض 
ً
له من تعذيب نفسي  نظرا

ب والصعق بالكهرباء، مما   وجسدي والضى
 صعوبة تحريك نصفه الشمالأدى ل

http://bit.do/foGPc 

رافت علي سليمان محمد  
 البطاط

 القاهرة سجن العقرب 

علمت أشة البطاط والموجود بسجن  
  العقرب شديد الحراسة تدهور وضعه

ي القلب  
الصحي وحاجته لعمل قسطرة فى

ي تقديم  
وسط تعنت من إدارة السجن فى
 الرعاية الطبية المناسبة 

http://bit.do/foG2K 

ي المعدة  القاهرة سجن طره  رامي شعث 
 http://bit.do/foGPD قرحة فى

ي الصحة  القاهرة سجن العقرب  عصام حشيش 
 http://bit.do/foGQj تدهور فى

اب عن الطعام  القاهرة طرة شديد الحراسة   محمد عادل وهدان   http://bit.do/foG3t آثار االرصى

ي الصحة  القاهرة سجن العقرب  الن محمود غز 
 http://bit.do/foGQj تدهور فى

دالحميد ابراهيم  عبالسيد  
 سعفان

 الدقهلية  سجن جمصه 
احتشاء بعضلة القلب نتيجة إصابته بجلطة  

ي وحرمان من العالج يان التاج  ي الشر
ى
 ف

http://bit.do/foHgX 

 صهيب سعد
 http://bit.do/foHdz سكر  القاهرة استقبال طرة  

http://bit.do/foGPc
http://bit.do/foG2K
http://bit.do/foGPD
http://bit.do/foGQj
http://bit.do/foG3t
http://bit.do/foGQj
http://bit.do/foHgX
http://bit.do/foHdz


ي   القاهرة سجن العقرب  محمد البلتاج 
ة الماضية من هذا العام  ي الفيى

ى
أنه أصيب ف

ي من ارتفاع 
بجلطة دماغية كما أنه يعانى

 لتهابات بالكل وقرحة بالمعدة ضغط الدم وا 
http://bit.do/foM6s 

 القاهرة العقرب سجن  معتقل 

اب عن  بغيوبة عل خلفية دخ  ول اإلرصى
ي    عل اإلهمال الطب 

ً
الطعام؛ احتجاجا

المتعمد، وعدم السماح لهم بدخول الطعام 
. فيما ترفض  ى إدارة  والمالبس والبطاطير

السجن عالجهم أو منحهم محاليل وتهدده  
ب وتزحيفهم عل األرض، وقطعت   بالضى

 الكهرباء عنهم 

http://bit.do/foHje 

 ابراهيم مختار  
اب عن الطعام القاهرة سجن العقرب   http://bit.do/foVHY غيبوبة نتيجة االرصى

 القليوبية  سجن القناطر  االء السيد علي 

ها  أنيميا شديدة وال يوجد رعاية طبية لحالت
ي  
الصحية داخل #سجن_القناطر، كما تعانى

لة وظروف االحتجاز الغير  من سوء المعام 
 آدمية 

http://bit.do/foWja 

اب عن الطعام القاهرة ليمان طره  فى قاسم مصط   http://bit.do/fo3BJ غيبوبة نتيجة االرصى

 علياء نض الدين حسن عواد 

 وتحتاج لجراحة   نزيف القليوبية  سجن القناطر 

http://bit.do/fpcsi 

ت الشاطر    القليوبية  سجن القناطر  عائشة محمد خير
ي النخ

ى
اع العظىمي أدى إىل نقص حاد  فشل ف

ي خاليا الدم مثل "الصفائح وكرات الدم 
فى

امن مع نزيف  ى  الحمراء "باليى
http://bit.do/fpygK 

http://bit.do/foM6s
http://bit.do/foHje
http://bit.do/foVHY
http://bit.do/foWja
http://bit.do/fo3BJ
http://bit.do/fpcsi
http://bit.do/fpygK


 القاهرة سجن طره  محمد سعيد شعبان 

ي إجراء عملية تغيير   تتعنت وزارة
ى
الداخلية ف

ي عظام الكت 
ف بصورة  مفصل أو ترقيع فى

عاجلة للمعتقل محمد سعيد شعبان،  
الطالب بكلية الحقوق جامعة السادات،  
رغم موافقة النيابة علي خروجه لعمل  

 العملية، بعد تآكل عظام الكتف 

http://bit.do/fpyfC 

ي 
طة القرين   عاطف النقرنى قية  قسم شر  الشر

«، اليوم لفظ  ي
المعتقل »عاطف النقرنى

ة داخل قسم   18السبت  يناير، أنفاسه األخير
قية، نتيجة   طة القرين بمحافظة الشر شر
ي نقله  

ي المتعمد، والتعنت فى اإلهمال الطب 
، وذ  ي

لك بعد اعتقال دام لمدة  للمستشفى
ض اإلفراج   ، وكان من المفيى ى عنه أمس  عامير

 الجمعة. 

http://bit.do/fpELK 

ي    القليوبية  سجن القناطر  نجالء القليون 

ي القلب غير أنها كانت قد أجرت  
أمراض فى

ي الغدة النكافية إلستئصال  
عملية جراحية فى
حة ورعاية دائمة ومتابعة  ورم وتحتاج لرا 

ي سجن 
القناطر"مكان   وهذا غير متوفر فى

ي مستشفى سجن القنا 
طر  اإلحتجاز" او فى

وكما قيل لها " المستشفى مفيش فيها 
 إمكانية لده " وهذا ماعرض صحتها للتدهور

http://bit.do/fpEWk 

ى الهادى متوىل   طة فاق صي  قية  وس  مركز شر  الشر
سبب فى  مريض بالكبد والكل مما ت
ة    مضاعفات خطير

http://bit.do/fpTVM 

عبد الباسط شكري عبد الوهاب  
 عمار

 القاهرة سجن طره 
ي الذراع نتيجة التعذيب لم يتلق له  

كش فى
 عالج 

http://bit.do/fpTQv 

http://bit.do/fpyfC
http://bit.do/fpELK
http://bit.do/fpEWk
http://bit.do/fpTVM
http://bit.do/fpTQv


 http://bit.do/fpT7y درن  القاهرة ليمان طره  د الحليم  ابراهيم عب

 اإلسكندرية  سجن برج العرب  ابو العز فرج محمد زين العابدين 
ترفض إدارة السجن منحه العالج وتقديم  
الرعاية الطبية له رغم معاناته من مرض 

 الشطان 
http://bit.do/fp9Zy 

 القليوبية  سجن القناطر  ساميه جابر عويس محمد 

ى اليشى وعدم  ي شبكية العير
إنفصال فى

القدرة عل الرؤية بشكل جيد و بدأت  
ي من  

المشكلة تنتقل لعينها اليمبى ،تعانى
حساسية األنف و ضيق التنفس أحيانا  
ذ وحينها تنقل لمستشفى السجن ألخ 
ي 
ى وتزداد المعاناة فى  ظل  جلسات أكسجير

ي العصب 
ظروف اإلحتجاز ، إلتهاب فى

ي الرأس 
الخامس مايسبب لها صداع فى

ي  
ى بشكل مستمر ، مصابة بهشاشة فى والعير

 العظام

http://bit.do/fqaaj 

 القاهرة سجن طره  زياد العليىمي 
سليم التقرير  تناع عن تواالمساركويدوزير  

ي   الطب 
http://bit.do/fqMqZ 

قية  بلبيس  يحبر ايمن فرماوي    http://bit.do/fqMPd شطان  الشر

 القليوبية  سجن القناطر  هدى عبد المنعم 

ي قدمجلطة 
ى
ها اليشى وإضافة  أصيبت بها ف

ي الركبة   لذلك أصيبت 
ى
بخشونة شديدة ف

اليمبى أدت إىل عدم قدرتها عل الحركة  
 بدون عكاز  

http://bit.do/fqMR4 

ي 
بيبى  القاهرة سجن العقرب  سامح الشر

السكر عدة مرات مصاب أيضا بفتاق  غيبوبة 
جرى  

ُ
، وسبق أن أ ي ي  إرن 

ى
له عملية جراحية ف

ة اعتقاله، وقد  مستشفى ليمان طره   أثناء فيى
فشلت العملية نتيجة تلوث الجرح وحدوث  
جرى له عملية   صديد، ومن المنتظر أن ي 

 أخرى 

http://bit.do/fqWNu 

http://bit.do/fpT7y
http://bit.do/fp9Zy
http://bit.do/fqaaj
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 القاهرة سجن طره تحقيق  د الرحمن مخلوف عب
استمرار ونزيف من االنف  الضغط العاىلي ب

ة    دم ، يصاب بحالة يأ ويتق  من اإلغماء لفيى
 طويلة ويتعرض وقتها لتشجنات 

http://bit.do/frcaK 

 احمد سمير 
مركز تدريب أثناء أداء الخدمة  

 العسكرية 
 ير مذكور غ

ي  
بسوء معاملة نجلها وتعذيبه بشكل وحسر

ف داخل زنزانة المعسكر بدون وتركه   ى ييى
فشل كلوي  عالج أو رعاية حبى أصيب ب

 وارتفاع نسبة السكر  

http://bit.do/frnZD 

 اإلسكندرية  سجن برج العرب  السيد راجيل  
ي  جلطه 

ي السجن يأنى
للمره الخامسه فى

 محموال إىل الزيارة 
http://bit.do/frWLV 

طة الدخيلة قسم   رافت حامد عبد هللا   http://bit.do/frWJj آثار التعذيب  اإلسكندرية  شر

 الدقهلية  سجن جمصه  ضياء الدين سعد احمد  
بالمفاصل وارتفاع   والتهاب أمراض بالقلب  
ي ضغ

 ط الدم والسكر فى
http://bit.do/fsgJi 

 القاهرة سجن العقرب  وىلي ابراهيم مت 

وستاتا   ي الي 
ي األعصاب ، تضخم فى

ارتخاء فى
ي النظر نتيجة ظروف  

وضعف شديد فى
سه الغير آدمية و عدم تعرضه للشمس  حب

ة طويلة   فيى

http://bit.do/fs3YF 

طة كفر صقر   ابراهيم الباتع   قية  قسم شر  http://bit.do/fstHZ جلطة  الشر

يف   ي الصحة  المنيا  ليمان المنيا سجن  عمر الشر
ى
 http://bit.do/fs4sW تدهور عام ف

 http://bit.do/fstHZ مريض كل  القاهرة غير مذكور  مجدي القالوي  

ي  عبد 
 القاهرة سجن استقبال طره  العاط ابراهيم مصطفى

ي  
تليف كامل بالكبد، ونزيف مستمر، كما يعانى
ا من دواىلي المرئ ومرض السكر

ً
 أيض

http://bit.do/ft4Rt 

http://bit.do/frcaK
http://bit.do/frnZD
http://bit.do/frWLV
http://bit.do/frWJj
http://bit.do/fsgJi
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http://bit.do/fstHZ
http://bit.do/ft4Rt


 القاهرة سجن العقرب  شاج الدين ابو رواش
اب   انخفاض نسبة السكر بالدم نتيجة االرصى

الطعام احتجاجا عل سوء ظروف  عن 
 الحتجازا 

http://bit.do/fuMcL 

ى خميس الشهير ب  ى  حسير حسير
 السباك

 http://bit.do/fvrkR يحتاج إىل العرض عل طبيب مخ واعصاب  القاهرة سجن طره 

 اهرةالق سجن طره  محمد القصاص  
ي  
ي أطراف اليد وفى

لحاجته لعملية جراحية فى
 األوتار بسبب مضاعفات مرض السكري 

http://bit.do/fu5xb 

 القاهرة سجن العقرب  محمد دومه 

اإلحساس بيديه ورجليه بسبب زيادة  فقد 
أورام العظام بمنطقة الكتف، وذلك دون  

ة السجن ؛ مما  استجابة حقيقية من إدار 
 ينذر بالخطر عل صحته 

http://bit.do/fuMe6 

قية  قسم ثان الزقازيق   انس السيد ابراهيم    الشر

احة عاجلة، ألن  كما يحتاج الطالب لجر 
ي عظام الوجه 

يحة الوجه سببت التهاب فى شر
ي  
ي آخر اشعة تم إجراءها فى

حسب ما ظهر فى
الب الطبيب المسئول حينها  السجن، وط

بتدخل جراجي شي    ع ألنه يقع فى منطقة  
ة وأي تلوث قد يؤثر عل    حياته. خطير

http://bit.do/fvrax 

 اإلسكندرية  سجن برج العرب  محمد رمضان 
ي الرجل،  

ى
ي وتورم ف يان التاج  ي الشر

ى
قصور ف

 وأنه بحاجة إىل فحوصات وأشعة 
http://bit.do/fvrjz 

 القاهرة ن العقرب سج خالد حمدي 
المعدة المزمنه وثقب بالمعدة ومؤخرا  قرحة 

ي األوعية الدمويه وخشونة عظام 
اضطراب فى

 ووجع بالضهر 
http://bit.do/fvMkV 

http://bit.do/fuMcL
http://bit.do/fvrkR
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طة ببى سويف   مركز  احمد عبدالمنعم قنديل  ي سويف  شر
 ببى

ي  5فشل كلوي وكبدي بعد قضاء 
ى
أمن   أيام ف

ي سويف 
االنفرادي بدون طعام أو  الدولة بببى

ف عل الموت تم نقله إىل   اب وعندما أشر شر
ي سويف 

طة ببى  مركز شر

http://bit.do/fwjyo 

ي 
ي الصحة تده القاهرة سجن طره  عبد العزيز الحسيبى

 http://bit.do/fwjtu ور عام فى

 القاهرة سجن ليمان طره  احمد اسماعيل ثابت  

ي  
ي فى
ي القلب، وارتجاع أذيبى

ي من ثقب فى
يعانى

ي عضلة  
ى األيمن، وتضخم شديد فى البطير

ئ   ي مفاج  القلب، ومعرض لحدوث فشل قلب 
يؤدي للموت .ويحتاج إىل عملية قلب 

فتوح بشكل عاجل إال أن إدارة السجن  م
اح له بإجراء العملية ما يعرض  لسمترفض ا 

 حياته للخطر 

http://bit.do/fxcBA 

 القاهرة سجن طره  ابراهيم عز الدين 
نفسية نتيجة التعذيب والتهاب أعراض  

فقرات القطنية وحساسية مزمنة كما أنه  
ي أيضا م 

ي اللسان  يعانى
 ن إصابة بفطريات فى

http://bit.do/fxpr7 

ي  
ى
ف ي محمد الصير

ى
ف قية  قسم اول العاشر من رمضان   محمد الصير  http://bit.do/fxpsR أزمة قلبية  الشر

 القاهرة سجن العقرب  ا.ا. 
  السكر، وحرمانأمراض القلب والضغط و 
 من العالج 

http://bit.do/fxtKs 

 http://bit.do/fxtKs آثار التعذيب  القاهرة سجن العقرب  م.ا. 

http://bit.do/fwjyo
http://bit.do/fwjtu
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ي  
 القاهرة سجن طره  محمد عبد الغبى

  ، ى ي فقرتير
ى
، وكش ف ي

ى
وف انزالق غضى

وحساسية مزمنة علي الصدر كما يحتاج إىل  
ي منطقة  ن اال حزام يقلل م 

جهاد العضلي فى
أسفل الظهر وإدارة السجن تتحفظ عل  
العالج وكتئاب شديد نتيجة التهديد 

 باالغتصاب 

http://bit.do/fxqSJ 

 سجن الوادي الجديد  وففى محروس عبد الجابر  
الوادي  
 الجديد 

  http://bit.do/fyjiY 

 http://bit.do/fyjAs والسكر وحساسية بالصدر. الضغط  القاهرة سجن العقرب  محمد سويدان 

 القاهرة تخشيبة الخليفة  اطفال

وحبى اآلن   ١مقبوض عليهم من شهر 
ى فى تخشيبة الخليفة بنفس الهد وم مودعير

مام أو الل عليهم وممنوع عنهم االستح
 تغيير مالبسهم.. 

http://bit.do/fyB8m 

 القليوبية  سجن القناطر  سامية جابر عويس  

ى اليشى وعدم  ي شبكية العير
إنفصال فى

القدرة عل الرؤية بشكل جيد ، حساسية  
ي العصب  األنف و ضيق التنفس ، إلتها 

ب فى
ي الر 

ى
أس الخامس ممايسبب لها صداع ف
ي العظام  

ى
ى و هشاشة ف  والعير

http://bit.do/fyB7F 

 القليوبية  سجن القناطر  سوالفة مجدي 

ارتفاع الصفائح الدموية باإلضافة إىل آالم 
ي الظهر والركبة نتيجة التعذيب  

شديدة فى
ة إخفائها قًشا الذي تعر  ضت له خالل فيى

 عن زيادة نسبة  بعد القبض عليها، فضال 
ي العني    الرطوبة

ى
 والجو القارس ف

http://bit.do/fyLou 

ي حاجة إىل دواء  القاهرة سجن طره  ايمن عبد المعطي 
 http://bit.do/fyR9Y سعال شديد وفى

http://bit.do/fxqSJ
http://bit.do/fyjiY
http://bit.do/fyjAs
http://bit.do/fyB8m
http://bit.do/fyB7F
http://bit.do/fyLou
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الدين سليمان الشهير  مسعد زكي 
"  ب  "مس   عد البعلي

ة  سجن وادي النطرون   وس سي  البحير  http://bit.do/fyLQQ فير

رافت علي سليمان محمد  
 البطاط

 القاهرة سجن العقرب 
ي يحتاج إىل عملية جراحية )قسطر 

ة فى
 القلب(  

http://bit.do/fB8Xt 

 اإلسكندرية  سجن برج العرب   مد هاشم عبد الي   حمدي مح
دي ورفض   نتيجة وضعه الصحي الميى
ي القلب 

 السلطات إجرائه عملية جراحية فى
http://bit.do/fDt4G 

قية  سجن الزقازيق العمومي   عبدالصمد رمضانصبحي فتحي   ي الكبد  الشر
 http://bit.do/fDt52 دواىلي المريء فى

 القليوبية  سجن القناطر  سمية ماهرحزيمة  
مشكالت بالمعدة والقولون ، والتهابات  
ي من ضعف مناع

ة  بالمفاصل ، كما تعانى
 مراض المعدية  يجعلها عرضة لأل 

http://bit.do/fETDT 

ي عاشور محمد الحلو 
 http://bit.do/fESyd مريض قلب وسكر وحساسية صدر القاهرة غير مذكور  انى

 http://bit.do/fFr3A داء السكري المزمن من الدرجة األوىل القاهرة 2الحراسة د سجن شدي عبد الرحمن عبد المنعم 

http://bit.do/fyLQQ
http://bit.do/fB8Xt
http://bit.do/fDt4G
http://bit.do/fDt52
http://bit.do/fETDT
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ي حسن خ
 المنيا  سجن المنيا العمومي   ليفة  تونى

ي الدورة الدموية ، وقرحة  
ى
اضطرابات ف

شديدة بالمعدة وأعضاء البطن ، ولم يكن  
ي  لتيستطيع الحركة بسبب ا 

هاب شديد فى
ي من كش مضاعف  

المفاصل ، كما كان يعانى
ي كانت تحتاج إىل 

وورم برجله اليشى البى
 جراحة عاجلة  

https://bit.ly/2wy46K4 

 http://tiny.cc/pnrzlz شطان  القليوبية  سجن القناطر  رباب عبدالمحسن عبد العظيم 

 القاهرة سجن طره  فيصل عطية  

ي من فشل كلوي كامل يحتاج عل أثره  
يعانى

لغسيل كلوي منتظم بعد أن أكد التقرير  
ي  والصادر رسميا من مستشفى  االخير  الطب 

ى توقفتا تماما    المنيل أن الكليتير

http://tiny.cc/zv0gmz 

 اإلسكندرية  سجن برج العرب  محمد اوسام عبد العزيز 
ي 
تليف كبدى صفراوى وانسداد تام فى

ي المرارة وضعف  
القنوات المرارية والتهاب فى
ي ا 
 ناعة  لم شديد فى

http://tiny.cc/600gmz 

 http://tiny.cc/j21gmz   القليوبية  شرطة كفر سعد  مركز  ابراهيم الصباحي 

احمد عبدالقادر عبدالعزيز خلف  

 هللا
 الدقهلية  سجن جمصه 

ويحتاج  بالبطن وضعف بالنظر، فتق قربي

 إلجراء عملية جراحية 
http://tiny.cc/7c5lmz 

 اإلسكندرية  قسم شرطة الدخيلة   محمد محمد كبكب 
الطبي المتعمد بحقه وظروف الحجز  اإلهمال 

غير اآلدمية التي تفتقر إلى أبسط مقومات  

 . الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعالج

https://cutt.ly/ptZGf9v 
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 http://tiny.cc/5fbsmz الضغط والسكر  القاهرة سجن طره  لقصاص  محمد ا

 https://bit.ly/3a49H8C ربو صدري  القاهرة سجن طره  جورج باتريك

ة  سجن دمنهور   ايناس فوزي حسن حمودة    البحير
ي 
ي  مشكلة فى

ي مشكلة فى
فقرات ظهرها و فى

 رجليها  
http://tiny.cc/23k5mz 

 القليوبية  سجن القناطر  اية كمال الدين  

سخونية شديدة وإلتهاب رئوي وكحة  
ل مع  ى ي التنفس وبتيى

  ناشفة..وبيجلها ضيق فى
البلغم قطع دم.. اإلسعاف خدتها  

تور كتب لها عالج والحرارة  تشفى والدك المس
ل وترجع تعل جامد.. آية محتاجة جهاز   ى تيى
ل  ى تنفس ولو بسيط ومحتاجة عالج ييى

 الحرارة 

http://tiny.cc/vpgsnz 

 القاهرة سجن طره  حسن البنا 

ي ضغط الدم 
، صداع، دوخه،  انخفاض فى

لم شديد بمنطقة  فضال عن أ  إجهاد مستمر،
ي القلب بشكل  

القلب والكتف، و خفقان فى
ي طالبت   -بحسب أشته -دائم ومؤلم

البى
ي العالج 

 بنقله للمستشفى لتلفى

http://tiny.cc/15pxnz 

ى ودنان  ي  القاهرة 2سجن شديد الحراسة  معيى
 http://tiny.cc/ylz1nz المعدة  قرحة فى

 http://tiny.cc/e8dboz تسمم  القاهرة سجن تحقيق طره  شادي حبش 

 http://tiny.cc/nwqgoz   غير مذكور  غير مذكور  محمود عل الشهير بزبادي  

http://tiny.cc/5fbsmz
https://bit.ly/3a49H8C
http://tiny.cc/23k5mz
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 القاهرة 2سجن شديد الحراسة  حامد صديق 
ي )ممتنع عن كل  

اب عن الطعام جزنئ بدأ ارصى
الطعام لكن بياخد سوائل وعصاير فقط(  

 أبريل  ١٨من يوم 
http://tiny.cc/9fsgoz 

ي  
 http://tiny.cc/1v5moz   القاهرة قيق طرة سجن تح محمود احمد عبدالعالمصطفى

 القاهرة انفرادي سجن طره  عبد المنعم ابو الفتوح 
ي الدورة الدموية للقلب وانزالق  

قصور فى
ي 
وفى  غضى

http://tiny.cc/oqgtoz 

طة ههيا  محمد الدليل عكاشة ابراهيم   http://tiny.cc/svn7oz   قية الشر  مركز شر

طة بيلبيس  رجب النجار قية  قسم شر  http://tiny.cc/t5z2oz حىم  الشر

ي ع.ق. 
ى جنانئ طة ثان اإلسم سجير  http://tiny.cc/qpo7oz كورونا  اإلسماعيلية  اعيلية  قسم شر

ى سياسي  طة اول مدينة نض   سجير  http://tiny.cc/f2rapz كورونا  القاهرة قسم شر

ي الضغط   قاهرةال قسم قض النيل  موكا   -عبد الرحمن طارق 
ى
ي الكل وارتفاع مزمن ف

ى
 http://tiny.cc/x1qgoz مشاكل ف

طة السالم  امنية ثابت   القاهرة قسم شر
وس  ، والتهاب القولون " Aحىم وفير

ي جدار المعدة
، والتهاب حاد فى ي  العصب 

http://tiny.cc/54ljpz 

 http://tiny.cc/8wljpz وفاة  القاهرة سجن استقبال طرة   تامر عمارة  
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قية  الزقازيق العمومي  سجن  السيد معوض عطية    http://tiny.cc/tkolpz أدى إىل وفاة  الشر

ي 
 http://tiny.cc/fjgtpz   غير مذكور  غير مذكور  ابراهيم راىصى

طة بلبيس  محمد خاطر غمرى   قية  مركز شر  http://tiny.cc/xaftpz   الشر

طة بندر الفيومقس محمد عبداللطيف خليفة    http://tiny.cc/57etpz   الفيوم م شر

ى  رضا مسعود احمد عبد هللا   المنوفية  العمومي  الكومسجن شبير
ي أحد أصابع  

الضغط والسكري وغرغرينة فى
 قدمه نتيجة مرض السكر  

http://tiny.cc/4fv8pz 

ى  ى شمس   سجير  http://tiny.cc/5ox8pz اشتباه كورونا  القاهرة قسم عير

ي الصدر  القاهرة ره سجن ط شادي ابو زيد 
 http://tiny.cc/qjv8pz حساسية فى

ى   يادة  حسن ز  وس كورونا  الغربية  قسم أول المحلة الكي   http://tiny.cc/l9uiqz بعد إصابته بفير

 http://tiny.cc/asflqz أمراض صدرية  قاهرةال سجن تحقيق طرة   نارص عبد المقصود سمرة  

ي   عل ماهر حماد  طة المحلة الكي   الغربية  قسم أول شر
كورونا وتم نقله إىل مستشفى  أعراض  

 المحلة العام 
http://tiny.cc/h0xrqz 
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ي   محمد فتح البغدادى  طة المحلة الكي   الغربية  قسم أول شر
فى  أعراض كورونا وتم نقله إىل مستش 

 المحلة العام 
http://tiny.cc/h0xrqz 

 http://tiny.cc/0oroqz أمراض بالقلب والظهر  الغربية  قسم أول المحلة  معوض محمد السيد سليمان 

طة المحلة  ياش الحسيبى  ي  قسم أول شر  الغربية  الكي 
كورونا وتم نقله إىل مستشفى  أعراض  

 المحلة العام 
http://tiny.cc/h0xrqz 

« الشهير ب "احمد   »احمد فتحي
 عامر 

 القاهرة سجن طره تحقيق 
فى  أعراض كورونا وتم نقله إىل مستش 

 المحلة العام 
http://tiny.cc/9yetqz 

قية  قسم أول العاشر من رمضان  احمد يوسف   الشر
تم نقله إىل مستشفى عزل بلبيس بعد  
تدهور حالته ورفضت إدارة المستشفى  

 استقباله لعدم وجود مكان بها 
http://tiny.cc/a3ftqz 

ي  سا 
 القاهرة سجن طرة تحقيق   مي احمد الدسوفى

عزل مستشفى حميات امبابة بمحافظة  
وس كورونا   ة نتيجة اصابته بفير ى الجير

المستجد وذلك منذ يوم الخميس اول امس  
 وذلك بعد ان تدهورت صحته 

http://tiny.cc/94etqz 

ي مح
 القاهرة قيق سجن طرة تح العال مود احمد عبدمصطفى

يان وانيميا   الضغط المزمن وضيق بالشر
 حادة  

 رسالة من األشة 

http://tiny.cc/h0xrqz
http://tiny.cc/0oroqz
http://tiny.cc/h0xrqz
http://tiny.cc/9yetqz
http://tiny.cc/a3ftqz
http://tiny.cc/94etqz


 القاهرة سجن طرة تحقيق  نارص سعد عبدالعال
أعراض كورونا وتم نقله إىل مستشفى  

 المحلة العام 
http://tiny.cc/kh7vqz 

 أسيوط  سجن أسيوط   عبد النعيم  د محمد محم

ي المتعمد بحقه من قبل إدارة   اإلهمال الطب 
ى   ي عالج وفحص المعتقلير

السجن والتعنت فى
وس   ى بعدوى فير خوفا من أن يكونوا مصابير

 . ١٩كورونا المستجد كوفيد

http://tiny.cc/ezt2qz 

 الدقهلية  المنصورة  أول  قسم سعد ادريس 
ظهور األعراض عليه بقسم أول المنصورة  
وتم تحويله إىل الحجر الصحي بمستشفى  

 السالم بالمنصورة لتدهور حالته 
http://tiny.cc/p0t2qz 

 حمدي عبد العال ريان
معسكر قوات األمن المركزي  

 بالعاشر من رمضان 
 قية الشر 

ي درجة  منذ أيام أصيب ب
إرتفاع شديد فى

الحرارة، ولم يتم نقله إىل المستشفى أو  
 إجراء كشف عليه 

http://tiny.cc/h8g5qz 

 الغربية  سجن طنطا العموم  ياش سالمه محمد ابو العال 
ي المتعمد، وتعنت إدارة   اإلهمال الطب 

ي الس
ى
نقله للمستشفى رغم إصابته    جن ف

وس كورونا المستجد »كوفيدبف  19-ير
http://tiny.cc/5dh5qz 

ي عني    15
 الفيوم سجن ديمو   2معتقال فى

ي  
إىلي   3زنازين إنفرادية، وتحويل فصلهم فى

ي بعد ما ساءت حالتهم وال يعلم  
المستشفى

ي أخذوهم إليها أحد ما هي 
 المستشفيات البى

http://tiny.cc/loi5qz 

 القاهرة سجن العقرب  عمرو ابوخليل  
السكر والضغط وضعف اإلبصار وإلتهابات  

ي األعصاب 
ي  فى

ي وضعف فى الطرفية وفتق إرن 
 وظائف الكبد وكورونا 

http://tiny.cc/ljm9qz 

http://tiny.cc/kh7vqz
http://tiny.cc/ezt2qz
http://tiny.cc/p0t2qz
http://tiny.cc/h8g5qz
http://tiny.cc/5dh5qz
http://tiny.cc/3wxrqz
http://tiny.cc/ljm9qz


ى   ة  ي النطرون  سجن واد  جالل البحير  http://tiny.cc/05qerz كورونا  البحير

ى  زيدان حسن شلتوت   http://tiny.cc/12k9qz أعراض كورونا  الغربية  قسم أول المحلة الكي 

 الدقهلية  سجن جمصه  محمد محمد انور امام 

وس  ي »  الكبد فير
«، وارتفاع السكر،  Cالوبانئ

وضغط الدم، ويحتاج إىل عملية البواسير 
  
ً
ي أيضا

ولم يتم عملها لسيولة الدم. كما يعانى
ي االسنان  

من مرض الجلوكوما، ومشاكل فى
ي با  ي الوريد البان 

 لكبد  ووقوعها وتضخم فى

http://tiny.cc/79qerz 

 https://bit.ly/38bEn8v رفض استالم العالج  القليوبية  ن القناطر سج سناء سيف 

طة مركز كفر صقر  اسماعيل خضى   قية  قسم شر  http://tiny.cc/wbvjrz حرمان من العالج  الشر

 بدر محمد بدر
  سجن قوات األمن بالكيلو 

ة ونصف   عشر
ة  ى  الجير

من أمراض الكبد والسكر وكانت لديه  
 شكوى من القلب ولم يتم عالجه 

http://tiny.cc/kbwjrz 

ي الحالة الصصحية   تدهور  القليوبية  سجن القناطر   القرضاوي عال 
ى
 http://tiny.cc/vnnlrz عام ف

ة  سجن وادي النطرون   علي عباس بركات   البحير
ي المريء، ومشاكل  

السكر والكبد ودواىلي فى
صحية بالبنكرياس، وإصابته بجلطة دموية  

ي الجانب
 األيمن،  فى

http://tiny.cc/gvglrz 

http://tiny.cc/05qerz
http://tiny.cc/12k9qz
http://tiny.cc/79qerz
https://bit.ly/38bEn8v
http://tiny.cc/wbvjrz
http://tiny.cc/kbwjrz
http://tiny.cc/vnnlrz
http://tiny.cc/gvglrz


ي  
 الدقهلية  سجن جمصه  سعيد غباسر

وس منذ     بعد اصابته بالفير
ى
ة وتم عزله ف فيى

   1غرفه بعني  
http://tiny.cc/j6rlrz 

عي  ي الي  ى عبد المنح   http://tiny.cc/m8purz كورونا  القاهرة العقرب  ياسير

 القاهرة سجن طره  محمود محمد علي عامر  

محبسه بسجن طرة    بالكورونا داخل أصيب
ي لجنة من وزارة الصحة  

تحقيق وتأنى
ى   والداخلية وتقرر نقله مع عدد من المصابير

ي 
الحجر الصحي وتتفضل   إىلي سجن المنيا فى

ي منتصف  الني
ابة مشكورة بإخالء سبيله فى

بعد سبع سنوات قضاها    ٢٠٢٠شهر يونيو  
داخل السجون ثم يفاجأ أهله بالتحقيق معه  

ي قضية جديدة تحت رق 
لسنة    ١٧٨١م فى

 باتهامات جديدة.   ٢٠١٩

http://tiny.cc/v4j0rz 

قية  ق العمومي سجن الزقازي  امة الفرماوي اس  الشر
وس كورونا المستجد   االشتباه بإصابته بفير

س الكبد  19-»كوفيد ي من فير
«، وكان يعانى
ي »

 « Cالوبانئ
http://tiny.cc/6ir4rz 

وس ك القليوبية  سجن بنها العمومي   خالد عبدالرؤوف سليم    http://tiny.cc/86q4rz ورونا  فير

 http://tiny.cc/c22asz شطان الدم   القاهرة سجن طره  محمود محمد عبادة 

 القاهرة سجن طره  سيد البنا 

  سيد البنا المفروض يعمل عمليتان من اكير 
كيس دهبى و انفتاق و ادارة سجن    من سنة 

طرة رافضة و ف تعنت ف عدم تحويل البنا  
 للمستشفى 

http://tiny.cc/hwnjsz 

ي انهي القليوبية  سجن القناطر  ناردين علي محمد   http://tiny.cc/od9ksz ار عصب 

http://tiny.cc/j6rlrz
http://tiny.cc/m8purz
http://tiny.cc/v4j0rz
http://tiny.cc/6ir4rz
http://tiny.cc/86q4rz
http://tiny.cc/c22asz
http://tiny.cc/hwnjsz
http://tiny.cc/od9ksz


طة منيا القمح   فاضل مهدي الشاذىلي  قية  مركز شر  الشر

ي   تدهور حالته الصحية نتيجة اإلهمال الطب 
المتعمد بحقه ورفض إدارة السجن نقله إىل 
المستشفى أو توفير الرعاية الطبية الالزمة  

 له. 

http://tiny.cc/pwkksz 

ى   قية  قسم اول الزقازيق   عمر احمد عبد الغبى حسنير  http://tiny.cc/rbrksz كورونا  الشر

ة  قسم الهرم خالد طه  ى  الجير

ي 
يوليو الجاري تلفى أهله   24يوم وكان فى

ي من #قسم_الهرم يق 
ول:  اتصال هاتفى

عندما ذهب  "تعالوا استلموه ألنه تعبان" و 
ي الشارع أمام 

لفى فى أبناءه الستالمه وجدوه م 
ي حالة غيبوبة كاملة بعد تدهور  

القسم فى
حالته الصحية داخل الحجز، وقام أبناءه  
ركزة  بنقله إىل المستشفى وإدخاله العناية الم

ي المخ وإصابته  
بعد تشخيصه بجلطة فى
وس  بالتهاب رئوي بعد ظهو  ر أعراض فير

 كورونا عليه، 

http://tiny.cc/udrksz 

ة  سجن وادي النطرون   سعيد ابوزيد  http://tiny.cc/ixxlsz   البحير

ي 
ف حفبى  القاهرة عني  الزراعة طره  اشر

ىل ضغط الدم وسكري الدم وكان يستعد ا 
ى اجراء عملية  ي عيناه االثنتير

 مياه بيضاء فى
http://tiny.cc/dpemsz 

 اإلسكندرية  سجن برج العرب  طارق صبحي 
ي الرئة اثناء قبوع 

ى
ي اصيب بشطان ف

ى
ه ف

 سجون العسكر 
http://tiny.cc/sp0nsz 

http://tiny.cc/pwkksz
http://tiny.cc/rbrksz
http://tiny.cc/udrksz
http://tiny.cc/ixxlsz
http://tiny.cc/dpemsz
http://tiny.cc/sp0nsz


ى عبد الهادي حس يحبر   القاهرة سجن طره  ير

ي 
ى من كثير من  يعانى ي حسير المهندس يحبر

المشكالت الصحية المتعلقة بعمليات قد  
اجراها قبل القبض عليه مثل عملية القلب  
المفتوح وضعف بحدة االبصار يحتاج اىل 
ى بشكل دوري ومتابعة   حقن لشبكية العير
ي من مرض  

عالجية طوال الوقت كما يعانى
 ط . لضغالسكر وا 

http://tiny.cc/3m4nsz 

ي  القاهرة سجن العقرب  عصام العريان 
وس كبدي وبانئ  https://bit.ly/31WrPiC فير

نور زايد )تامر سعد( 
ٔ
 http://tiny.cc/0p1osz   هرةالقا  بسجن طرة تحقيق   3عني    محمد سعد ا

ي نافع  
 القاهرة غير مذكور  عونى

نزيف يومي وورم بالمعدة وتليف بجدار 
 المعدة وضيق بالتنفس 

http://tiny.cc/qvjosz 

ى    حسن علي الشير
طة كفر صقر مركز  مصطفى قية  شر  الشر

الخاصة وعمل  من ذوي االحتياجات 
مدرسا، وأحيل إىل المعاش بعد إصابته  
بمشكالت صحية عدة، فقد احتاج إىل 

ي يده  
ى
ت أصابع ف تركيب مفاصل بقدمه، وبيى

ي من ضيق التنفس وحساسية  
اليشى، ويعانى

الصدر، ويحتاج رعاية طبية متواصلة يعيقها  
 حبسه. 

http://tiny.cc/17wosz 

http://tiny.cc/3m4nsz
https://bit.ly/31WrPiC
http://tiny.cc/0p1osz
http://tiny.cc/qvjosz
http://tiny.cc/17wosz


 القليوبية  سجن القناطر  اشاء عبد الفتاح 

ألزمة صحية عقب عودتها من  تعرضت  
جلستها أمام المحكمة أمس األول ) نتجت  
عن عدم انتظام ضغط الدم( ما ترتب عليه  
ة مساء   ي العاشر

نقلها لمستشفى السجن فى
الزيارة عض  األحد، وبقائها فيها حبى موعد 

يف ى ، بعد تعرضها ليى نتج عن   اليوم التاىلي
اعطائها عالجا لم يتناسب مع حالتها، حيث  
ي الدم، مع عدم 

ي اشاء من سيولة فى
تعانى

 معرفة طبيب السجن بذلك 

http://tiny.cc/5tgqsz 

 الدقهلية  سجن جمصه  محمد سالم سلىمي 

وسي بلهار  سيا مزمنة بالكبد والتهاب فير
% واحتمالية  70نسبة  كبدي وتليف فالكبد ب

ي   وجود شطان بالكبد نتيجة اإلهمال الطب 
من إدارة السجن، وتطالب األشة باإلفراج  

 الفوري عنه 

http://tiny.cc/fugqsz 

 https://bit.ly/34PpARd   سكندرية اإل  العرب سجن برج  صبحي السقا 

احمد عبد النب  محمود وشهرته  
 احمد عبد ربه  

  2سجن طرة شديد الحراسة 
 بعد  

 القاهرة
كارتفاع ضغط الدم المزمن و السكري  

ي  و 
وفى الفشل الكلوى فضال عن انزالق غضى

 بفقرات الرقبة 
http://tiny.cc/27crsz 

ي  ي المخ ومرض السكر والضغط.  الدقهلية  سجن جمصه  علي البحير
 http://tiny.cc/bontsz جلطة فى

 القليوبية  سجن القناطر  بسمة رفعت 
ي صماما التهابات 

ى
ت  حادة بالثدي وضيق ف

القلب وارتفاع بصغط الدم وال تتوافر رعاية  
 طبية مناسبة لها ! 

http://tiny.cc/knntsz 

http://tiny.cc/5tgqsz
http://tiny.cc/fugqsz
https://bit.ly/34PpARd
http://tiny.cc/27crsz
http://tiny.cc/bontsz
http://tiny.cc/knntsz


 القاهرة سجن طره  رامي كامل 
ي رامي من حساسية شديدة بالصدر، ما  

يعانى
ي 
يضعه ضمن الفئات المعرضة للخطر فى

.  حال  استمرار حبسه االحتياطي
http://tiny.cc/4sxtsz 

طة  السيد شحته ابراهيم عطيه   قية  قسم الشر  الشر

وفى اليوم التاىل تلقينا اتصال هاتفى يفيد  
تواجده فى مستشفى بلبيس العام، حيث  
وصل المشفى مغىم عليه وفى حاله شديده  

المركزة ،   عياء وهو حاليا فى العنايةمن اال 
وكل محاوالنى لزيارته او االطمئنان عل  

 صحته بائت بالفشل 

http://tiny.cc/newusz 

يل   ى حنكوشه )اسم الشهرة ليى
 )  جنانئ

طة قليوب البلد    القليوبية  قسم شر

ي يعانى من االالم الشديدة كان 
كانت    والبى

د االطباء ونقله اىل  تتطلب عرضه عل اح
  لألسفاحد المستشفيات لعالجه ولكن 

الشديد وكما جرت العادة داخل اقسام 
طة فى مض تركوا حنكوشة ي  صارع الشر

الء الغير  ى
الموت بل انهم امروا احد اليى

ى باعطاءه حقنه مسكنه فمات   متخصصير
ة لم يتم فتح تحقيق  حنكوشة وكالعاد

 عدم تحويله اىل 
ى
لمعرفة المتسبب ف

 المستشفى لتلفى العالج وتركة للموت 

http://bit.do/fJn57 

 القليوبية  طة قليوب البلد  قسم شر  سامح بطاح ابو زين  
تركوا المواطن سامح بطاح ابو زين )صورته  

ى   ( يعانى ويصارع الموت  الل عل اليمير
 ممر الحجز حبى 

ى
 مات   وقاموا برميه ف

http://bit.do/fJn58 

 http://tiny.cc/uhwusz   القاهرة سجن استقبال طره  مصطفى احمد مصطفى 

http://tiny.cc/4sxtsz
http://tiny.cc/newusz
http://bit.do/fJn55
http://tiny.cc/uhwusz


ى الكوم عبدالمقصود شلتوت   http://tiny.cc/9fjwsz لسكر والضغط أمراض مزمنة كا  المنوفية  سجن شبير

 http://tiny.cc/6ajxsz رصع وعالج غير منتظم  القليوبية  سجن القناطر  جميلة صابر حسن 

 القاهرة سجن طره   حمدون حلىمي 

دعامات قلب ويعانى من مجموعة من    ثالث
صاب،  األمراض المزمنة، مثل الضغط واألع

وبعد دخوله السجن جاله السكر ثم كش  
ي الفخذ لما وقع بسبب أنه داخ  

مضاعف فى
بسبب ارتفاع السكر اتركب له خمس  

ائح وهو فى   مسامير نخاعية وعدد من الشر
رعاية صحية  محبسه دلوقبى ومحتاج 
 سلك العملية وعالج طبيع بعد فك

https://bit.ly/36CrFkF 

ى المهدى    http://tiny.cc/q1hzsz   القاهرة سجن طره  امير

ي احمد هاشم عبدالعليم 
 المنيا  سجن المنيا شديد الحراسة   مصطفى

لل تمام وحساسية علي الصدر وتليف  ش
وستاتا   ا شطان الي   بالكبد وأخير

http://tiny.cc/00zzsz 

 اإلسكندرية  سجن برج العرب  محمود محمد 

يعانى من التهابات حادة وموجعه بالمرارة  
ونات النيابة من  وتم رفض جميع قرارات واذ

العرب بتحويله للعالج   قبل ادارة سجن برج 
 المستشفى بحجة  

ى
 كورونا ف

http://tiny.cc/whozsz 

ة ال سجن األبعادية  يوسف جنيدي   http://tiny.cc/naf0tz   بحير

http://tiny.cc/9fjwsz
http://tiny.cc/6ajxsz
https://bit.ly/36CrFkF
http://tiny.cc/q1hzsz
http://tiny.cc/00zzsz
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 http://tiny.cc/7cf0tz تلفى العالج  من   ممنوع المنيا  سجن المنيا شديد الحراسة   حمدي رياض   

 http://tiny.cc/nsx0tz آالم شديدة ومنع من العالج  القاهرة سجن طره  مجدى الصفبى   

ي ذبحة صدرية متكررة، انزالق غ  القاهرة سجن طره  عبد المنعم ابو الفتوح 
وفى  http://tiny.cc/9i61tz ضى

 http://tiny.cc/2yb1tz نزيف رحىمي متكرر تحتاج لجراحة  القليوبية  اطر سجن القن علياء عواد

 اإلسكندرية  سجن برج العرب  احمد سعيد جمعه 

  مستشفى ير  وفقا لتقر  -عل الكلحصوات  
وعل الرغم من ذلك لم يتم توفير    -السجن

ي طلبها طبيب 
سجن    مستشفى األدوية البى

 برج العرب 

http://tiny.cc/n0j1tz 

 القاهرة سجن طره  مدحت محمد الصغير احمد  
ي من عدة أمراض 

منها  غيبوبة حيث كان يعانى
بهما داخل  "السل والدرن" الذي أصيب 

 السجن 
http://tiny.cc/51r1tz 

ي الحالة ال  القاهرة عني  ب سجن استقبال طره  م.ش 
 http://tiny.cc/rtw3tz صحية شلل رعاش وتدهور فى

ة  سجن وادي النطرون   فى السيد شعبان الديب  مصط   البحير
مصاب بالسل وفقدان البض ومحروم من  

 العالج 
http://tiny.cc/ron4tz 

 http://tiny.cc/77s4tz آثار التعذيب  القاهرة قرب سجن الع احمد التونى 

 http://tiny.cc/77s4tz آثار التعذيب  القاهرة سجن العقرب  احمد سعد 

 http://tiny.cc/77s4tz آثار التعذيب  القاهرة سجن العقرب  اسالم ابو دراع 

http://tiny.cc/7cf0tz
http://tiny.cc/nsx0tz
http://tiny.cc/9i61tz
http://tiny.cc/2yb1tz
http://tiny.cc/n0j1tz
http://tiny.cc/51r1tz
http://tiny.cc/rtw3tz
http://tiny.cc/ron4tz
http://tiny.cc/77s4tz
http://tiny.cc/77s4tz
http://tiny.cc/77s4tz


 http://tiny.cc/77s4tz آثار التعذيب  القاهرة سجن العقرب  رمضان الجزار 

 http://tiny.cc/77s4tz آثار التعذيب  القاهرة سجن العقرب  عبد الرحمن الشعراوى 

 http://tiny.cc/77s4tz آثار التعذيب  القاهرة سجن العقرب  محمد عل 

 http://tiny.cc/77s4tz آثار التعذيب  القاهرة سجن العقرب  محمد عل ابو عيس 

ي كريم  
 القليوبية  سجن القناطر  نازىلي مصطفى

حالتها قد تدفعها اىلي الحاق االذى بنفسها او 
االقدام علي االنتحار وان البد لها من عالج  

ي وجلسات عالج نفسي  
 دوانئ

http://tiny.cc/k1b5tz 

ى   ايه كمال الدين  القليوبية  سجن القناطر  حسير
أصيبت بالتهاب رئوي بسبب ظروف  
ي حالة  

السجن وتم نقلها اىل المستشفى فى
دية   صحية ميى

http://tiny.cc/mcl5tz 

 القاهرة سجن طره  احمد دومه 

ي مصاب 
 مفاصل الركبة، والتواء  بتآكل فى
ي الظهر، 

ى فى واشتباه انزالق فقرة ثالثة،  فقرتير
واكتئاب ونوبات قلق، وقرحة معدة ومريء،  
، والتهاب أعصاب مزمن...وال   ي

وصداع نصفى
 رعاية طبية جادة 

http://tiny.cc/adp5tz 

 http://tiny.cc/zdp5tz   الفيوم سجن الفيوم علي يوسف حسن جودة  

 القليوبية  سجن القناطر  اية كمال  
ة   ي الصدر وخالل فيى

ى
حساسية مزمنة ف

 حالتها الصحية   تدهورتالسجن  
http://tiny.cc/78g6tz 

طة قض النيل   مريم عمرو  حبسر    ليوبية الق قسم شر
عد خروجها ن السجن نتيجة  توفت ب
عالجها من الذئبة الحمراء اثناء   إلهمال

 االحتجاز
http://tiny.cc/1lk6tz 

http://tiny.cc/77s4tz
http://tiny.cc/77s4tz
http://tiny.cc/77s4tz
http://tiny.cc/77s4tz
http://tiny.cc/k1b5tz
http://tiny.cc/mcl5tz
http://tiny.cc/adp5tz
http://tiny.cc/zdp5tz
http://tiny.cc/78g6tz
http://tiny.cc/1lk6tz


 غير مذكور  غير مذكور  عالء عبدالمعطي علي فرج  
بنحول شديد وارتجاف، مع منع  مصابا  

 األدوية والطعام عنه 
http://tiny.cc/ylk6tz 

ي 
 القاهرة طره شديد الحراسة  حازم حسبى

يحتاج إلجراء جراحة عاجلة بعينه إلزالة  
المياه البيضاء فى أحد المستشفيات الخاصة  

 عل نفقته 
http://tiny.cc/pu37tz 

 القاهرة ة ره شديد الحراسط هشام فؤاد

ي يحتاج لتوقيع الكشف عليه من 
  أخصانئ

ي عظام وعمود فقرى، 
جهاز   وأخصانئ

ي ، هضىمي 
أسنان، حيث يحرم من   وأخصانئ
، وال يتم منحه إال الطبيعي تلفى العالج 

المضادات الحيوية، مما أدى لتدهور  
 بصحته وتساقط بأسنانه 

http://tiny.cc/pu37tz 

 القاهرة سجن العقرب  خالد محمد عبدالرءوف  

ي  
قوة، وإصابات فى ي اليى

وخ فى خلع الكتف، وشر
راء التعذيب عندما كان مختفيا،  الرأس، ج 

ي السكر والضغط  
ي انخفاضا شديدا فى

ويعانى
ابه عن الطعام مدة طويلة  نتيجة إرصى

http://tiny.cc/rv77tz 

 القاهرة ليمان طره  ر عبد المنعم عام
ي  
ى واالصابة بالتهابات فى حرمان من االنسولير

ى   العير
http://tiny.cc/8v77tz 

 http://tiny.cc/m1a7tz الربو وحساسية الصدر   أسيوط  سجن أسيوط ممدوح علي سالم  

 القاهرة 2سجن شديد الحراسة  د سبيع احم

ي الجيوب األنفي
ى
ة، وصعوبة  بالتهابات حادة ف

ي سكر الدم، 
ى
ي التنفس، وقبلها انخفاض ف

ى
ف

وعدم انتظام ضغط الدم، باإلضافة إىل أنه  
ي 
ي  كان يعانى

ي السابق من التهابات شديدة فى
فى

ي  
المفاصل واألعصاب، وخشونة شديدة فى

 فقرات الظهر والرقبة. 

https://bit.ly/3rDkIb1 

طة أول الزقازيق  محمد صبحي  قية  قسم شر  الشر
ي من 

الدواىلي باإلضافة إىل وجود مياه  يعانى
 عل الرئة 

http://tiny.cc/2qh7tz 

http://tiny.cc/ylk6tz
http://tiny.cc/pu37tz
http://tiny.cc/pu37tz
http://tiny.cc/xv77tz
http://tiny.cc/8v77tz
http://tiny.cc/m1a7tz
https://bit.ly/3rDkIb1
http://tiny.cc/2qh7tz


 إخفاء قرسي

 الرابط  مالحظات  المحافظة  الحدث  مكان تاري    خ الحدث  السن  االسم تاري    خ النشر 

 https://bit.ly/2ZP4spO   مطروح  الحدود مع ليبيا  10/21/2018 2 عائشة  1/1/2020

 عمر  1/1/2020
6  

 شهور
 https://bit.ly/2ZP4spO   مطروح  الحدود مع ليبيا  10/21/2018

 https://bit.ly/2ZP4spO   مطروح  حدود مع ليبيا ال 10/21/2018 4 فاطمه  1/1/2020

 https://bit.ly/2ZP4spO   مطروح  الحدود مع ليبيا  10/21/2018   مريم رضوان   1/1/2020

ل 11/1/2019   مي محمد عبدالستار  1/1/2020 ى  https://bit.ly/2ZP4spO   كندرية االس الميى

 https://bit.ly/35prWTy بعد اخالء السبيل  االسكندرية  أمن االسكندرية مديرية  12/19/2019   عمر عاطف ابوالعيد   2/1/2020

 https://bit.ly/2QFEYqQ   القاهرة   Dec-23 50 سامي النهري  3/1/2020

3/1/2020 
محمود احمد ابو  

 المجد  
ل 12/30/2019 29 ى  https://bit.ly/36uoaKg   االسكندرية  الميى

https://bit.ly/2ZP4spO
https://bit.ly/2ZP4spO
https://bit.ly/2ZP4spO
https://bit.ly/2ZP4spO
https://bit.ly/2ZP4spO
https://bit.ly/2ZP4spO
https://bit.ly/36uoaKg


3/1/2020 
ي عبدالرحمن  

مصطفى
 اسماعيل خليل 

ا الخيمة  12/25/2019 32 ي شي 
ى
ل ف ى  https://bit.ly/37KrYr1   القليوبية  الميى

ي العريش  Jan-4   هيم الكاشف ابرا  4/1/2020
ل فى ى  الميى

شمال 
 سيناء 

  http://tiny.cc/s06biz 

ف الحفبى   4/1/2020 ل Jan-4   اشر ى ي العريش  الميى
 فى

شمال 
 سيناء 

  http://tiny.cc/s06biz 

4/1/2020 
احمد  درويش 

 درويش عبد الحفيظ 
ل 10/27/2018 30 ى ة  الميى ى  http://tiny.cc/3v6biz   الجير

 7/19/2019 60 حسام الدين علي   5/1/2020
ديد الحراسة  سجن ش

2 
 القاهرة

ى من   بعد انتهاء عامير
 الحبس االحتياطي 

http://bit.do/fogrB 

6/1/2020 
نارص خليل محمود 

 محمد 
ي بالعجىمي   12/23/2019 46

ى أمبى  http://bit.do/fogu7   االسكندرية  كمير

7/1/2020 
السعيد اسماعيل  
محمد عبداللطيف  

ى   ابولي 
طة مطوبس  12/7/2019    كفر الشيخ  مركز شر

  7بعد اخالء سبيل يوم  
 ديسمي  

http://bit.do/fon3y 

 http://bit.do/foGVr   القاهرة   12/18/2019   عبد هللا عمر   8/1/2020

 http://bit.do/foGLi   القاهرة   7/1/2019   عمرو محمد  8/1/2020

https://bit.ly/2MQIc9O
http://tiny.cc/s06biz
http://tiny.cc/s06biz
http://tiny.cc/3v6biz
http://bit.do/fogu7
http://bit.do/fon3y
http://bit.do/foGVr
http://bit.do/foGLi


9/1/2020 
ف محمد علي  

اشر
 البياع  

  7/3/2017 
قرية محلة دياى مركز  

 دسوق  
 http://bit.do/foG23   كفر الشيخ 

9/1/2020 
عاطف عبدالعليم  
 محمد خليل 

ل 12/22/2019 59 ى ة  الميى ى  http://bit.do/foG3L   الجير

9/1/2020 
عبدالعليم عاطف  

 خليل 
ل 12/23/2019 24 ى ة  الميى ى  http://bit.do/foG3L   الجير

ي بلطيم  8/28/2019   ماهر جعوان  9/1/2020
ل فى ى  http://bit.do/foHev   كفر الشيخ  الميى

ف المضي   10/1/2020 ل Jan-9   اشر ى  http://bit.do/foHc5   القاهرة الميى

 http://bit.do/foHfv   االسكندرية  الكورنيش  12/16/2019   تسنيم خالد   10/1/2020

 http://bit.do/foHfv   االسكندرية  الكورنيش  12/16/2019   صفاء الشاذىلي   10/1/2020

 http://bit.do/foHfv   االسكندرية  الكورنيش  12/16/2019   عمر عبدالعزيز  10/1/2020

ي   10/1/2020
ي المنصورة  12/28/2019   محمد عبد الغبى

ى
ل ف ى  http://bit.do/foHdR   الدقهلية  الميى

 http://bit.do/foHeD   القاهرة مطار 10/28/2019   نادر المال   10/1/2020

http://bit.do/foG23
http://bit.do/foG3L
http://bit.do/foG3L
http://bit.do/foHev
http://bit.do/foHc5
http://bit.do/foHfv
http://bit.do/foHdR
http://bit.do/fqaeK


طة  12/3/2019   بدر محمد بدر 11/1/2020  http://bit.do/foHjr بعد اخالء السبيل  القاهرة قسم شر

11/1/2020 
حسام صالح 
 بسطاوي 

 http://bit.do/foM5L   االسكندرية    11/30/2019  

 Jan-12   ابراهيم ابوفيوض  12/1/2020
له  ى بمركز  من ميى

 المحمودية 
ة   http://bit.do/foV4C   البحير

12/1/2020 
احمد محمد منسي  

 السيد
ي بيال  6/13/2019 27

ل فى ى  http://bit.do/foV6m   كفر الشيخ  الميى

ل 2019يوليو    خالد عبد الحميد   12/1/2020 ى  http://bit.do/foV8y   القاهرة الميى

12/1/2020 
عدنان عالء الدين  
 عبدالعال عمر 

35 12/28/2019 
من محل عمله بكلية  
 تجارة جامعة دمياط 

 http://bit.do/foV7U   دمياط 

 Jan-12   مؤمن الحلفاوي  12/1/2020
يعة  من أمام كلي ة الشر

 جامعة طنطا 
 http://bit.do/foV4C   الغربية 

13/1/2020 
 علي   احمد 

ى حسير
ي 
 الطنانى

 http://bit.do/foWmy بعد اخالء السبيل  القاهرة قسم  10/30/2019 50

http://bit.do/foHjr
http://bit.do/foM5L
http://bit.do/foV6m
http://bit.do/foV8y
http://bit.do/foV7U
http://bit.do/foV4C
http://bit.do/foWmy


ف شحاته  13/1/2020 ة  مقر عمله  1/23/2018   اشر ى  http://bit.do/fo3H3   الجير

ى ع الدائري   2019يناير     محمد انور  14/1/2020  http://bit.do/fpmag   القاهرة كمير

16/1/2020 
احمد مصباح  

 ابوساط طنطاوي 
23 12-Jan   القاهرة من أمام الجامعة   http://bit.do/fpmmU 

 Jan-15   هشام المغرن   16/1/2020
ى أمبى   بمدخل  كمير

 العاشر من رمضان 
قية   http://bit.do/fpx5X   الشر

 http://bit.do/fpEN7   كفر الشيخ  بلطيم مركز  Jan-15   احمد الغزي   17/1/2020

 http://bit.do/fpEN7   كفر الشيخ  مركز بلطيم  12/26/2019   احمد شمس   17/1/2020

 http://bit.do/fpEN7   كفر الشيخ  مركز بلطيم  12/26/2019   ن مرزه ايم 17/1/2020

 http://bit.do/fpEN7   كفر الشيخ  مركز بلطيم  Jan-8   خالد زاهر ندا  17/1/2020

طة عابدين  Jan-10   رضوى محمد فتوح   17/1/2020  http://bit.do/fpESd   القاهرة قسم شر

http://bit.do/fo3H3
http://bit.do/fpmag
http://bit.do/fpmmU
http://bit.do/fpx5X
http://bit.do/fpESd


17/1/2020 
عادل جاد عبد  

 الباسط  
 2017يناير   62

ي مدينة  
ى
ل ف ى الميى

وق   الشر
 http://bit.do/fpENT   القاهرة

 http://bit.do/fpEN7   كفر الشيخ  مركز بلطيم  12/29/2019   عبد هللا ماهر عرب  17/1/2020

17/1/2020 
عبدهللا حسن محمد  

 الزهوى 
65 12/7/2019 

ل من قرية العرين   ى الميى
 س  مركز فاقو 

قية   http://bit.do/fpELt   الشر

 http://bit.do/fpEN7   كفر الشيخ  مركز بلطيم  12/29/2019   علي علي الدين   17/1/2020

17/1/2020 
محمد السيد علي  

 سالم 
  12-Jan  له ى قية  بمدينة القرين  ميى  http://bit.do/fpENq   الشر

 http://bit.do/fpEYx   القاهرة   Jan-16   محمد نبيل   17/1/2020

 http://bit.do/fpEN7   كفر الشيخ  مركز بلطيم  12/24/2019   رفاعي  ياش ال 17/1/2020

18/1/2020 
احمد صابر غندور  

 عبدالسالم 
  18-Jan ل ى  http://bit.do/fqaf6   كفر الشيخ  الميى

18/1/2020 
حمدي زكي عبد  
 الحميد محمد 

  18-Jan ل ى قية  الميى  http://bit.do/fqaf8   الشر

http://bit.do/fpENT
http://bit.do/fpmhY
http://bit.do/fpmhY
http://bit.do/fpmhY
http://bit.do/fpmhY
http://bit.do/fpmhY
http://bit.do/fpmhY
http://bit.do/fpTSM
http://bit.do/fpTSM


18/1/2020 
خالد ابراهيم محمد  

ف الدين   شر
  18-Jan ل ى ة  الميى  http://bit.do/fqaf7   البحير

18/1/2020 
طارق يوسف  
 مصطفى موسي 

  18-Jan ل ى ق الميى  http://bit.do/fqaf9   ية الشر

 2018   احمد السواح  20/1/2020
ل بقرية كفر   ى الميى

 الجزيرة 
 http://bit.do/fp3zv   الغربية 

 Jan-19   احمد محمد دسوفى  20/1/2020
ي العاشر من  

ل فى ى الميى
 رمضان

قية   http://bit.do/fqafG   الشر

20/1/2020 
حسن احمد حسن  

 علي 
  15-Jan 

ي بمنطقة  
ى أمبى كمير

اإلسعاف بشارع  
 رمسيس  

 http://bit.do/fp3GL   القاهرة

20/1/2020 
محمد سعد محمد  

 السيد
ل 7/10/2019 54 ى  http://bit.do/fqafv   القاهرة الميى

 Jan-19   ممدوح مراد  20/1/2020
ي العاشر من  

ل فى ى الميى
 رمضان

قية   http://bit.do/fqafG   الشر

22/1/2020 
احمد حسن مهيوب  

ي   عران 
  22-Jan ل ى ة  الميى  http://bit.do/fqae10   البحير

22/1/2020 
احمد سعد محمد  

انى   الكي 
  22-Jan 

طة   أمام قسم شر
 الغردقة  

جنوب  
 سيناء 

  http://bit.do/fp9YN 

http://bit.do/fpTSM
http://bit.do/fpTSM
http://bit.do/fpTSM
http://bit.do/fpTSM
http://bit.do/fpTSM
http://bit.do/fpTSM
http://bit.do/fpTSM
http://bit.do/fpTSM
http://bit.do/fpTSM


22/1/2020 
احمد عبدالموىل  
 محمد منصور

  22-Jan ل ى ة  الميى  http://bit.do/fqae13   البحير

22/1/2020 
ى عبد المعطي   امير

ى خليل   امير
45 22-Jan   ة  أثناء ذهابه إىل عمله  http://bit.do/fp9YN   البحير

22/1/2020 
ايمن عبد العظيم  

 شعت 
40 22-Jan  ى ة  قراقص بدمنهور  كمير  http://bit.do/fp9YN   البحير

22/1/2020 
جالل عبد الحميد  

 السماك
  22-Jan ل ى ة  الميى  http://bit.do/fqae9   البحير

ل Jan-24 38 جمال الصعيدى  22/1/2020 ى ة  الميى  http://bit.do/fp9YN   البحير

ل Jan-22 40 ادم  عبد المالك قاسم 22/1/2020 ى ة  الميى  http://bit.do/fp9YN   البحير

ل Jan-22   علي عزام 22/1/2020 ى ة  الميى  http://bit.do/fqae12   البحير

ل 6/15/2019 34 محمد السيد الحويط  22/1/2020 ى ة  الميى  http://bit.do/fp9YN   البحير

ي الرميحي  22/1/2020
ل Jan-22   هانى ى ة  الميى  http://bit.do/fqae11   البحير

ل 9/24/2019   ياش ابراهيم الطحان  22/1/2020 ى  http://bit.do/fp9YN   االسكندرية  الميى

http://bit.do/fpTSM
http://bit.do/fpTSM
http://bit.do/fpTSM
http://bit.do/fqae9
http://bit.do/fp9YN


ي الخانكة  Jun-18   احمد محمد سعد  22/1/2020
ى
ل ف ى  http://tiny.cc/ch9ksz   القليوبية  الميى

ل Jan-15   سيد جادهللا   23/1/2020 ى  http://bit.do/fqtK4   القاهرة الميى

23/1/2020 
عبد الرحمن رضا  
 حامد عبدالعزيز 

 http://bit.do/fqtMo   القاهرة مطار 11/13/2019 26

ل 12/18/2019 29 سيد   عبدالرحمن عمر  23/1/2020 ى ي سويف  الميى
 http://bit.do/fqtMA   ببى

ي عزبه جادوا   Jan-16   محمد اسماعيل   23/1/2020
ل فى ى  http://bit.do/fqtPL   االسكندرية  الميى

24/1/2020 
عالء سعد احمد  

 زوب  ع 
ل 9/19/2019 55 ى  http://bit.do/fqtQX للضغط عل شقيقه   القاهرة الميى

25/1/2020 
احمد محمد عبد  

 اللطيف 
  22-Jan 

ي الصالحية  
ل فى ى الميى

 الجديدة 
قية ا   http://bit.do/fqtWW   لشر

 Jan-22   السيد سالم  25/1/2020
ي الصالحية  

ل فى ى الميى
 الجديدة 

قية   http://bit.do/fqtWW   الشر

25/1/2020 
انس محمد عبد  

 اللطيف 
  22-Jan 

ي الصالحية  
ى
ل ف ى الميى

 الجديدة 
قية   http://bit.do/fqtWW   الشر

 Jan-22   محمد صالح 25/1/2020
ي الصالحية  

ى
ل ف ى الميى

 الجديدة 
قية   http://bit.do/fqtWW   الشر

 http://bit.do/fqtXK   القاهرة   1/28/2011   مد صديق توفيق مح 25/1/2020

http://tiny.cc/ch9ksz
http://bit.do/fqtK4
http://bit.do/fqtMo
http://bit.do/fqtMA
http://bit.do/fqtPL
http://bit.do/fqtQX
http://bit.do/fqtWW
http://bit.do/fqtXK


25/1/2020 
محمد عبد اللطيف  

 محمد 
  22-Jan 

ي الصالحية  
ى
ل ف ى الميى

 الجديدة 
قية   http://bit.do/fqtWW   الشر

25/1/2020 
ي  
محمد مصطفى
قاوي   الشر

  22-Jan 
ي الصالحية  

ل فى ى الميى
 دة الجدي

قية   http://bit.do/fqtWW   الشر

26/1/2020 
سيد خضى  
 عبدالمتجلي 

33 11-Jan 
كورنيش النيل بمنطقة  

 المنيل  
http://bit.do/fqMxJ   القاهرة  

26/1/2020 
عبدالعظيم يشي  

 فوده 
28 3/1/2018 

كورس خاص بطب  
 األسنان  

 http://bit.do/fqMDu   القاهرة

28/1/2020 
ي  
جمال محمد قرنى

 مرسي 
32 4/18/2019 

ي 
ل فى ى مدينة  الميى

 التوفيق الحمرا  
 http://bit.do/frcuy   السويس 

29/1/2020 
محمد جمال محمد  

 فرنيسه 
  20-Jan 

باإلدارة العامة للحماية  
   المدنية

 http://bit.do/frb6T   السويس 

30/1/2020 
ابراهيم حسن عبد  

 منعم حسن جباره ال
قية  مكان عمله  9/8/2018 26  http://bit.do/frb4V   الشر

 القاهرة قسم النهضة  2019نوفمي     عمر ياش   30/1/2020
اخالء السبيل   بعد 

ي ثالث قضايا 
 وتدوير فى

https://bit.ly/36MixpR 

http://bit.do/fqMxJ
http://bit.do/fqMDu
http://bit.do/frcuy
http://bit.do/frb6T
http://bit.do/frb4V
https://bit.ly/36MixpR


30/1/2020 
محمود سعيد الهادى  

 عمران 
طة ههيا  12/22/2019   قية  قسم شر  https://bit.ly/2u0vlMh  الشر

1/2/2020 
عبدالعزيزمحسن  

 ب عز 
 http://bit.do/fs26x   القاهرة وسط البلد  9/21/2019 19

 http://bit.do/frCDk   الدقهلية  غير مذكور  5/6/2017 21 اسامة صالح  2/2/2020

2/2/2020 
فتحي اسماعيل  

 مصطفى 
50 2-Feb  ل بالحسينية ى قية  الميى  http://bit.do/frn4o للمرة الثالثة  الشر

ل Feb-5   احمد سبيع  5/2/2020 ى  http://bit.do/frXaQ   غير مذكور  الميى

 http://bit.do/fsgAd   االسكندرية  الكلية  1/5/2019 23 عبدالحكيم اسامة   5/2/2020

5/2/2020 
محمد الطنطاوي  

 حسن 
26 5-Feb  ي المقطم

ى
 القاهرة الشارع ف

ي رقم  
صدور حكم قضانئ

الصادر من   51461
مجلس الدولة بإلزام  
السلطات بالكشف عن  

ه   مصير

http://bit.do/frWVh 

https://bit.ly/2u0vlMh
http://bit.do/fs26x
http://bit.do/frCDk
http://bit.do/frn4o
http://bit.do/frXaQ
http://bit.do/fsgAd
http://bit.do/frWVh


5/2/2020 
د  مصطفى السي
 حجازى  

 http://bit.do/frWR9   القاهرة مطار القاهرة  4/12/2019  

6/2/2020 
سيد جمال موس  

 محمد 
  12/23/2019 

ي  
ي فى
األمن الوطبى
 العريش 

شمال 
 سيناء 

بعد استدعاء من األمن  
ي 
 الوطبى

http://bit.do/fsgM5 

7/2/2020 
امان نض الدين  
 محمد محمد 

 http://bit.do/fsgTj   المنيا  غير مذكور  8/7/2016  

 http://bit.do/fsgYu   القاهرة مطار القاهرة  Feb-7   باتريك جورج  8/2/2020

ى  فارس اسالم ح 8/2/2020  سير
6  

 شهور
ل 11/1/2019 ى  http://bit.do/fsgZg   القاهرة الميى

ي  8/2/2020
ل بحدائق األهرام 12/8/2019   محمد اليمانى ى ة  الميى ى  http://bit.do/fstqF   الجير

8/2/2020 
محمود عبد الواحد  

 محمد علي 
26 2-Feb  ى الكوم له بشبير ى

 http://bit.do/fstBU   المنوفية  ميى

9/2/2020 
السيد ابراهيم  
 السحيىم  

 http://bit.do/fs4TS   االسكندرية  الشارع 12/8/2019 37

10/2/2020 
احمد صالح احمد  
 محمد بيومي  

43 8-Feb  ي أرض اللواء
ل فى ى ة  الميى ى  http://bit.do/fs4QQ   الجير

10/2/2020 
عبدهللا عمر رفاعي  

 شور
  12/17/2019 

بوابة سجن  من أمام 
 المنيا  

 http://bit.do/fs4LU   المنيا 

له بكرداسة  12/20/2019 54 فتح السنديونى   10/2/2020 ى ة  من ميى ى  http://bit.do/fs4M6   الجير

 http://bit.do/fs4JY   الدقهلية  المنصورة  Jan-16   محمود محمد فريد  10/2/2020

ل   1/26/2018   هادي رفعت  10/2/2020 ى  http://bit.do/ft4Xr   أسيوط  محل تحت الميى

http://bit.do/frWR9
http://bit.do/fsgM5
http://bit.do/fsgTj
http://bit.do/fsgYu
http://bit.do/fsgZg
http://bit.do/fstqF
http://bit.do/fstBU
http://bit.do/fs4TS
http://bit.do/fs4QQ
http://bit.do/fs4LU
http://bit.do/fs4M6
http://bit.do/fs4JY
http://bit.do/ft4TF


11/2/2020 
ابراهيم جمال محمد  

 عماره 
  13-Feb 

لجنة  من أمام 
 االمتحانات  

 http://bit.do/ftvBj   الغربية 

11/2/2020 
ى   اسالم حمدي حسير

 عبد الحافظ 
  23-Jan 

له بمنش  ى ية النور  ميى
 التابعة لمدينة بنها  

 http://bit.do/ft43y   القليوبية 

11/2/2020 
محمد مختار ابراهيم  

 عبدالوهاب  
29 4/17/2019 

من أمام محل عمله  
 بحي المرج 

 http://bit.do/ftvv6   القاهرة

ي بيال  2019يناير     احمد المنسي  12/2/2020
ل فى ى  http://bit.do/ft4TF   كفر الشيخ  الميى

12/2/2020 
الشيخ حلىم  
 عبدالحافظ  

ي دسوق  2019يناير    
ل فى ى  http://bit.do/ft4TF   كفر الشيخ  الميى

ي دسوق  2019يناير     الشيخ محمد حسن   12/2/2020
ل فى ى  http://bit.do/ft4TF   كفر الشيخ  الميى

12/2/2020 
حلىمي محمد عبد  

 الحافظ  
ي الكفر الجديد  2019يناير    

ى
ل ف ى  http://bit.do/ft4TF   كفر الشيخ  الميى

ي يوسف   12/2/2020
 2019يناير     حنفى

ي دمرو سيدي  
ل فى ى الميى

 سالم  
 http://bit.do/ft4TF   كفر الشيخ 

ي دسوق  2019يناير     عبدالقادر سالمه   12/2/2020
ى
ل ف ى  http://bit.do/ft4TF   كفر الشيخ  الميى

http://bit.do/ft4TF
http://bit.do/ft4TF
http://bit.do/ft4TF
http://bit.do/ft4TF
http://bit.do/ft4TF


ي دسوق  2019يناير     عصام شولح   12/2/2020
ى
ل ف ى  http://bit.do/ft4TF   كفر الشيخ  الميى

ي بلطيم  2019يناير     عماد الديب الحماد  12/2/2020
ل فى ى  http://bit.do/ft4TF   كفر الشيخ  الميى

ي   12/2/2020
ي دسوق  2019يناير     عمر طلبه عبدالشافى

ل فى ى  http://bit.do/ft4TF   كفر الشيخ  الميى

12/2/2020 
فتحي عبد المنعم  

ي  
 الهريبى

 2019يناير    
ي عزبة بكر  

ل فى ى الميى
 الرياض  

 http://bit.do/ft4TF   كفر الشيخ 

ي كفر الشيخ  2019يناير     مالك زغلول   12/2/2020
ل فى ى  http://bit.do/ft4TF   كفر الشيخ  الميى

ي بلطيم  2019يناير     منصور وفا   12/2/2020
ل فى ى  http://bit.do/ft4TF   كفر الشيخ  الميى

13/2/2020 
عمر كامل احمد عبد  

 السالم 
ي مركز فوه   12/25/2019  

ى
ل ف ى  http://bit.do/ft5bS   كفر الشيخ  الميى

14/2/2020 
طارق احمد  
 عطاهللا 

  25-Feb  القاهرة وسط البلد   http://bit.do/ft5d4 

15/2/2020 
عبدهللا سيد خضى  

 عبدالمتجلي 
33 11-Jan  القاهرة كورنيش المنيل   http://bit.do/ft9Ne 

ف  15/2/2020 ل Feb-6   محمد علي شر ى  http://bit.do/fuxKX   االسكندرية  الميى

http://bit.do/ft5cP
http://bit.do/ft5cP
http://bit.do/ft5cP
http://bit.do/ft5cP
http://bit.do/ft5bS
http://bit.do/ft5d4
http://bit.do/ft9Ne
http://bit.do/fuxKX


16/2/2020 
علي السيد السيد  

 حسان 
 http://bit.do/fuxMZ   االسكندرية  من محيط سكنه   5/11/2019 25

16/2/2020 
محمد علي غريب  

 مسلم 
 http://bit.do/ft9UA   القاهرة مطار القاهرة   10/5/2017 47

ي   5/1/2016   ن الرباع نشي  16/2/2020
ى أمبى  كمير

شمال 
 سيناء 

  http://bit.do/fuxJX 

ي بلطيم  Feb-17   ابو السعود مرزوق  17/2/2020
 http://bit.do/fuMeM   كفر الشيخ  حملة أمنية فى

17/2/2020 
اكرم مصطفى الشهير  

 #اكرم_مارو   ب 
  22-Jan ل ى  http://bit.do/fuMeM   االسكندرية  الميى

 http://bit.do/fuMiR   كفر الشيخ  غير مذكور  Jan-12 16 عبد الرحمن مصباح   17/2/2020

17/2/2020 
محمد عبدالباسط  

 البطاط
  17-Feb  ي بلطيم

 http://bit.do/fuMeM   كفر الشيخ  حملة أمنية فى

 7/8/2019   محمد فتحي دياب  17/2/2020

فندق تيوليب  من أمام 
ى أثناء   بشارع التسعير
عودته من عمله  
 بالتجمع الخامس  

 http://bit.do/fuxNZ   القاهرة

http://bit.do/fuxMZ
http://bit.do/ft9UA
http://bit.do/fuxJX
http://bit.do/fuMeM
http://bit.do/fuMeM
http://bit.do/fuMiR
http://bit.do/fuMeM
http://bit.do/fuxNZ


 Feb-17   احمد ياقوت موسي  18/2/2020
ل بقرية الوفائية   ى الميى
 مركز الدلنجات 

ة   http://bit.do/fu5yS   البحير

ف عالم  18/2/2020 ة  نيابة رشيد   Jan-1   اشر  http://bit.do/fu5tb بعد اخالء السبيل  البحير

18/2/2020 
عبدالرحمن عبدهللا  
 عبدالعزيز مصباح  

16 12-Jan ل ى  http://bit.do/fvq7d   كفر الشيخ  الميى

18/2/2020 
ي محمود   عبدالنب 

 السعداوي 
  6/14/2019 

ي  قريه  
ارض يملكها فى

 آدم مدينه النوباريه  
ة   http://bit.do/fu5tC   البحير

ي جويدة  18/2/2020  Feb-17   عشر
ل  ى بقرية الوفائية  الميى

 مركز الدلنجات 
ة   http://bit.do/fu5yS   البحير

 Feb-17   عماد زيدان  18/2/2020
ل بقرية الوفائية   ى الميى
 مركز الدلنجات 

ة   http://bit.do/fu5yS   البحير

http://bit.do/fu5yS
http://bit.do/fvraf
http://bit.do/fvq7d
http://bit.do/fu5tC
http://bit.do/fu5yS
http://bit.do/fu5yS


 Feb-17   فارس سليمان  18/2/2020
ل بقرية الوفائية   ى الميى
 مركز الدلنجات 

ة   http://bit.do/fu5yS   البحير

18/2/2020 
مجدي سعيد ابو  

 ريحة 
  17-Feb قية  المسجد  http://bit.do/fu5y6   الشر

19/2/2020 
عبد  احمد جمال 

ي ابراهيم   المنح 
ل 12/31/2019 36 ى  http://bit.do/fvrgw   السويس  الميى

19/2/2020 
محمد عبدالحميد  

 محمد علي 
37 12/28/2019 

له بشارع النيل   ى ميى
ى    بمنطقة األربعير

 http://bit.do/fu5zj   السويس 

ي  19/2/2020
ي  6/26/2015 27 مصطفى ماصونى

 http://bit.do/fvrid   القاهرة شارع القض العيبى

20/2/2020 
ي جالل الدين  

الحسيبى
ي 
 الحسيبى

  5/25/2016 
سنيى تعليىمي  من أمام 

 فيصل  بمنطقة 
ة  ى http://bit.do/fvSnb   الجير  

 Feb-18   عبد الرحمن يس   20/2/2020
طة ثالث   قسم شر

 أكتوبر  
ازية  القاهرة  http://bit.do/fvMgX من التدابير االحيى

20/2/2020 
عبان  عبدالرحمن ش

   ابو الغيط خليل
http://bit.do/fvMwm   القاهرة وسط البلد  4/1/2019 27  

http://bit.do/fu5yS
http://bit.do/fu5y6
http://bit.do/fvrgw
http://bit.do/fu5zj
http://bit.do/fvrid
http://bit.do/fvSnb
http://bit.do/fvMgX
http://bit.do/fvMwm


20/2/2020 
محسن الشحات  
 عبدالحميد جاد 

  26-Jan 
شارع الصعيدي بمدينة  

 دمياط الجديدة  
 http://bit.do/fvrmN   دمياط 

ى  20/2/2020  http://bit.do/fvrmt   القاهرة التجمع الخامس  2/23/2019   ناصف   محمد حسير

ضياء محمد   21/2/2020
 عبدالمعطي رجب  

 http://bit.do/fvSpE   المنوفية  غير مذكور  1/3/2018 31

21/2/2020 
محمد ابو الوفا عبد  

 جيد الم
له بمنطقة األلبان   12/27/2019 17 ى  http://bit.do/fwjyG   السويس  ميى

22/2/2020 
محمود عصام  

 محمود احمد خطاب 
ل 12/6/2017   ى  http://bit.do/fwjtk   ذكور غير م  الميى

24/2/2020 
بالل محمد بكري  
 محمد مرسي 

ي مدينة السالم  2/9/2018 25
ل فى ى  http://bit.do/fw5FR   القاهرة الميى

 العريش ثان قسم  1/18/2019 14 عبد هللا بومدين  24/2/2020
شمال 
 سيناء 

  http://bit.do/fwRrM 

25/2/2020 
  اسامة محمد 

 عبدالواحد طراد 
ي تال  12/16/2019 39

ى
ل ف ى  http://bit.do/fw5tL   المنوفية  الميى

25/2/2020 
احمد خميس  اسالم 

 الششتاوي 
 http://bit.do/fw5vt بعد اخالء السبيل  القاهرة قسم أول مدينة نض  8/17/2019 30

25/2/2020 
عبدالرحمن رضا  
 حامد عبدالعزيز  

 http://bit.do/fw5r4   القاهرة مطار القاهرة   11/13/2019 26

http://bit.do/fvrmN
http://bit.do/fvrmt
http://bit.do/fvSpE
http://bit.do/fwjyG
http://bit.do/fwjtk
http://bit.do/fw5FR
http://bit.do/fwRrM
http://bit.do/fw5tL
http://bit.do/fw5vt
http://bit.do/fw5r4


25/2/2020 
عبدهللا محمد  
 عبدهللا هيكل 

24 20-Jan 
ى "السواح"   كمير
ية    بمنطقة األمير

 http://bit.do/fxcAz   القاهرة

25/2/2020 
معاذ مصباح  
 عبدالمنعم جاد 

  12/7/2019 
له  ى بقرية الزعفران  ميى

 التابعة لمركز الحامول  
 http://bit.do/fw5Js   كفر الشيخ 

26/2/2020 
سيد حسن علي  

 مرسي   
طة الوراق  12/7/2017 29 ة  قسم شر ى  الجير

د حصوله عل حكم  بع
اءة    بالي 

http://bit.do/fxcyu 

27/2/2020 
ي   محمد السيد العرن 

 احمد
 http://bit.do/fxpqi   أسوان رحلة  12/17/2017 24

 2/17/2019   محمد ماهر الهنداوي  27/2/2020
قسم العاشر من  

 مضانر 
قية   الشر

راءات  وقت انهاء اج 
 اإلفراج 

http://bit.do/fxptd 

2/3/2020 
سعد عبدالسميع  
 منصور الدويك 

  17-Feb  القاهرة مطار القاهرة   http://bit.do/fyjdA 

ي  12/20/2018 24 عمر حاتم جمال   2/3/2020
ى
 http://bit.do/fxQTG   القاهرة وسط البلد قهوة ف

http://bit.do/fxcAz
http://bit.do/fw5Js
http://bit.do/fxcyu
http://bit.do/fxpqi
http://bit.do/fxptd
http://bit.do/fyjdA
http://bit.do/fxQTG


3/3/2020 
عبدالعزيز محسن  

 عبدالعزيز 
  9/21/2019 

اء   أثناء توجهه لشر
بعض المالبس  

ا لبداية عامه  
ً
استعداد

 الدراسي األول الجامعي 

 http://bit.do/fyjdd   القاهرة

4/3/2020 
احمد محمد  
 السنطاوي 

  2-Mar 
من شارع بمدينة أبو  

 كبير 
قية   http://bit.do/fyjhW   الشر

5/3/2020 
متوىلي يعقوب السيد  

 عبدهللا 
54 25-Feb 

له  ى بالعاشر من  من ميى
 رمضان

قية   http://bit.do/fyvZ5   الشر

طة بدر  4/27/2019   احمد عبدالمحسن   6/3/2020  http://bit.do/fyB7c   القاهرة قسم شر

6/3/2020 
عبدهللا محمد السيد  

 الحديدي  
22 3/6/2018 

من أمام المقه  
 بمنطقة عزبة النخل  

 http://bit.do/fyv4r   القاهرة

8/3/2020 
عبدهللا ابراهيم  
ي  
ي عفيفى

مصطفى
 وشهرته عبدهللا نايل  

54 1-Feb  القاهرة مطار القاهرة   http://bit.do/fyCae 

9/3/2020 
ربيع عبدالجابر  

واصف  
   52عبدالمالك 

ل 10/4/2018 52 ى  http://bit.do/fySbG   القاهرة الميى

11/3/2020 
ي محمود   عبد النب 

 السعداوي  
له بقرية آدم   5/4/2019   ى ة  ميى  http://bit.do/fzB5R   البحير

11/3/2020 
عبدالحميد محمود  

 السيد ابراهيم 
54 21-Feb ل ى  http://bit.do/fy5rS   القاهرة الميى

طة األهرام Feb-29   محمد العيى   11/3/2020 ة  قسم شر ى  http://bit.do/fzBRT   الجير

http://bit.do/fyjdd
http://bit.do/fyjhW
http://bit.do/fyvZ5
http://bit.do/fyB7c
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12/3/2020 
احمد يحبر عباس  

 عوض   
23 1/8/2019 

اء   أثناء ذهابه لشر
"مالزم" من معهد  

ا  التعاو  ن العاىلي بشي 
 الخيمة 

 http://bit.do/fzB8w   القليوبية 

12/3/2020 
احمد  عبد هللا السيد 
 محمد 

طة الفيوم  11/23/2018 26  http://bit.do/fzB4g بعد إخالء سبيله   الفيوم قسم شر

 http://bit.do/fzCcq   القاهرة شقة سكنية بالمرج   3/9/2020 55 ليفة  حسن علي خ  13/3/2020

 Mar-3   محمد زكريا ابو عطية  14/3/2020
من داخل الحرم  

 الجامعي  
 http://bit.do/fz3b5   دمياط 

18/3/2020 
حسام محمد رفعت  

 راهيم محمداب
  20-Jan  االسكندرية  منطقة الورديان   http://bit.do/fCJYp 

22/3/2020 
محمد شعبان محمد  

 عيس
  13-Mar 

عقب صالته الجمعة  
 بمدينة السادات  

 http://bit.do/fFrK8   المنوفية 

23/3/2020 
محمد جمال  
 الرصاص

 https://bit.ly/33HzC4j   غير مذكور    2019  

24/3/2020 
احمد كمال الدين  

 محمد 
 https://bit.ly/2UC0hvk   غير مذكور    2017  

27/3/2020 
حسن احمد حسب  

 هللا
ى  2019   ة  لالميى  http://tiny.cc/6b11lz   البحير

ة  Mar-24   محمد ابو عوف  27/3/2020 ة  مديرية أوقاف البحير  http://tiny.cc/u211lz   البحير

له  Mar-28 48 احمد محمد القرام 28/3/2020 ى قية  بمركز أوالد صقر ميى اءة   الشر  http://tiny.cc/6ch3lz بعدحصوله عل الي 
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ل Mar-25   ايه كمال الدين  28/3/2020 ى  http://tiny.cc/j9g3lz   االسكندرية  الميى

29/3/2020 
احمد ابراهيم ابو  

 سعيد 
ل 9/4/2017   ى ة  الميى  http://tiny.cc/egb5lz   البحير

29/3/2020 
احمد السيد محمد  

 طه 
ة  الطريق إىل العمل  12/16/2018 36  http://tiny.cc/egb5lz   البحير

ل 2/15/2018   احمد عبد العال  29/3/2020 ى ة  الميى  http://tiny.cc/egb5lz   البحير

ل Mar-14   احمد عطية بدوي  29/3/2020 ى ة  الميى  http://tiny.cc/egb5lz   البحير

ل Feb-6   اسامه ابراهيم خضى  29/3/2020 ى ة  الميى  http://tiny.cc/egb5lz   البحير

29/3/2020 
اسعد كمال محمد  

 سليمان 
ل 4/15/2014   ى ة  الميى  http://tiny.cc/egb5lz   البحير

29/3/2020 
اسماعيل السيد  
 حسن ابو شهبة 

ل 5/1/2019   ى ة  الميى  http://tiny.cc/egb5lz   البحير

29/3/2020 
اكرام اسماعيل  

 التحفة 
ل 11/26/2019   ى ة  الميى  http://tiny.cc/egb5lz   البحير

ل 12/7/2019   السيد رزق السيد  29/3/2020 ى ة  الميى  http://tiny.cc/egb5lz   البحير

ل 10/8/2018   خالد عتمان  29/3/2020 ى ة  الميى  http://tiny.cc/egb5lz   البحير

ل 12/11/2019   رضا محمد السيد  29/3/2020 ى ة  الميى  http://tiny.cc/egb5lz   البحير

29/3/2020 
راهيم  صالح الدين اب 

ي 
 عبد العزيز بسيونى

ل 10/17/2019   ى ة  الميى  http://tiny.cc/egb5lz   البحير

29/3/2020 
عبد احمد سعيد  

ي 
افى  شر

ل 2/15/2018   ى ة  الميى  http://tiny.cc/egb5lz   البحير

29/3/2020 
محمد  عبد الرحمن  
 بطيشة 

ل 12/30/2017   ى ة  الميى  http://tiny.cc/egb5lz   البحير

29/3/2020 
عبد الرحمن محمد  

 عبد اللطيف 
ل 12/14/2017   ى ة  الميى  http://tiny.cc/egb5lz   البحير

29/3/2020 
عبد النب  محمود  
عبد النب  عبد  

 المجيد 
ل 5/20/2019   ى ة  الميى  http://tiny.cc/egb5lz   البحير

29/3/2020 
كريم ابراهيم  
 اسماعيل 

ل 2/20/2019 24 ى ة  الميى  http://tiny.cc/egb5lz   البحير
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29/3/2020 
دة  محمد صالح حمي

 متوىلي  
25 9-Mar  ي المرج

ى
ل ف ى  http://tiny.cc/02b5lz   القاهرة الميى

29/3/2020 
محمد عبد العزيز  

 دومه 
  20-Feb ل ى ة  الميى  http://tiny.cc/egb5lz   البحير

ل 11/30/2019   محمود جمعة  29/3/2020 ى ة  الميى  http://tiny.cc/egb5lz   البحير

29/3/2020 
محمود عاطف  

يف   الشر
  6-Feb ل ى ة  الميى  http://tiny.cc/egb5lz   البحير

ل Mar-14   هانى معتمد   29/3/2020 ى ة  الميى  http://tiny.cc/egb5lz   البحير

29/3/2020 
ياش محمد حسن  

 جاب هللا 
ل 5/15/2019   ى ة  الميى  http://tiny.cc/egb5lz   البحير

ل 6/15/2019 35 يوسف رجب  29/3/2020 ى ة  الميى  http://tiny.cc/egb5lz   البحير

30/3/2020 
حسن فوزى حسن  

 محمود 
ي العريش  11/18/2018  

ي فى
ى أمبى  كمير

شمال 
 سيناء 

  http://tiny.cc/wti7lz 

ى عمران   31/3/2020 اير    صالح صي  طة  2019في   https://bit.ly/2WXWL17 بعد اخالء سبيله  كفر الشيخ  قسم شر

ى  Mar-27   علي ماهر حماد  31/3/2020  http://tiny.cc/wto8lz   الغربية  المحلة الكي 

1/4/2020 
محمود مجدي  

 مشتهي  
ي األلف مسكن  29/6/2019 36

ل فى ى  http://tiny.cc/am1gmz   القاهرة الميى

4/4/2020 
احمد رفعت يحيي عبد 

 الحليم
 العريش  27/7/2019  

شمال 
 سيناء 

  http://tiny.cc/5xvimz  

 العريش  27/7/2019   تامر الشاروخ  4/4/2020
شمال 
 سيناء 

  http://tiny.cc/5xvimz  

4/4/2020 
حسام عدنان محمد 

 العايدي
 العريش  27/7/2019  

شمال 
 سيناء 

  http://tiny.cc/5xvimz  

4/4/2020 
حسام عالء الدين  

 عبدالفتاح  
طة  4/2/2020    http://tiny.cc/txuimz بعد اخالء سبيله  القاهرة قسم شر

4/4/2020 
حيى خضر عبد  

 العزيز
 العريش  27/7/2019  

شمال 
 سيناء 

  http://tiny.cc/5xvimz  
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4/4/2020 
شريف محمود سعيد  

 محمود 
 العريش  27/7/2019  

شمال 
 سيناء 

  http://tiny.cc/5xvimz  

4/4/2020 
العزيز رضوان عبد 

 عبد العزيز 
 العريش  27/7/2019  

شمال 
 سيناء 

  http://tiny.cc/5xvimz  

4/4/2020 
محمد سمير حسن  

 مطلق 
 العريش  27/7/2019  

شمال 
 سيناء 

  http://tiny.cc/5xvimz  

4/4/2020 
محمود محمد يوسف  

 ابو سلمة 
 العريش  27/7/2019  

شمال 
 سيناء 

  http://tiny.cc/5xvimz  

4/4/2020 
مصطفي محمود  

 مصطفي محمد 
 العريش  27/7/2019  

شمال 
 سيناء 

  http://tiny.cc/5xvimz 

5/4/2020 
ابراهيم سالم حسن 

 سميرى 
 http://tiny.cc/vwvimz   االسماعيلية  العزوىلي  1/1/2018  

 http://tiny.cc/vwvimz   االسماعيلية  العزوىلي  1/1/2018   احمد مضيوف  5/4/2020

 http://tiny.cc/vwvimz   االسماعيلية  العزوىلي  1/1/2018   مصطفى رباح  5/4/2020

 http://tiny.cc/0tcqmz   االسكندرية  الشارع 4/4/2020   محمد السايس   7/4/2020

8/4/2020 
احمد سيف االسالم  

 محمد سلطان  
ي الحسيني 7/4/2020 24

ى
ل ف ى قية  ة الميى  http://tiny.cc/cvbsmz   الشر

ي الحسينية  7/4/2020 21 احمد عثمان االمام  8/4/2020
ى
ل ف ى قية  الميى  http://tiny.cc/cvbsmz   الشر

8/4/2020 
احمد فتح هللا عيد 

 حسن 
 http://tiny.cc/5bdqmz   القاهرة مطار القاهرة  17/3/2020  

8/4/2020 
عبدالرحمن اشرف  

 كامل عبدالعزيز
 http://tiny.cc/5adqmz   القاهرة الشارع 3/4/2019  
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8/4/2020 
محمد عبد المطلب  

 مرسي  
ي الحسينية  7/4/2020 55

ى
ل ف ى قية  الميى  http://tiny.cc/cvbsmz   الشر

 http://tiny.cc/gqbsmz   غير مذكور    1/4/2020   اية كمال الدين  9/4/2020

9/4/2020 
محمد اسماعيل عبده 

 احمد 
قية  الزقازيق  10/2/2020 26  http://tiny.cc/vibsmz   الشر

10/4/2020 
ي  
محمود  مصطفى

احمد عبدالعال 
 الشعار  

ي مركز قوص  25/7/2019 31
ل فى ى  http://tiny.cc/hdoxmz   قنا  الميى

ل 24/3/2020   احمد خليفة   11/4/2020 ى  http://tiny.cc/itoxmz   القاهرة الميى

11/4/2020 
جمعان  سليمان  

 سليمان 
 2018يناير   30

ي  
ى الريسه فى كمير
 العريش 

شمال 
 سيناء 

  https://bit.ly/3cd6lSq 

12/4/2020 
حمزة احمد سيد  
ي   محمد الشوج 

وق  22/2/2019 22  http://tiny.cc/q6oxmz   القاهرة مسجد بمدينة الشر

 6/4/2020   هشام قابيل  12/4/2020
له بق ى رية العزيزية  ميى

 التابعة لمنيا القمح  
قية   http://tiny.cc/w1oxmz   الشر

ل بالهرم 18/8/2018 18 عمر حاتم سيد   13/4/2020 ى ة  الميى ى  http://tiny.cc/tc50mz   الجير

14/4/2020 
عماد  محمد حيدر 
 قنديل 

ل 31/12/2019   ى  http://tiny.cc/4dg3mz   الغربية  الميى
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14/4/2020 
محمد شاكر حسن  
ي دويدار

 مصطفى
31 2/10/2019 

ي مدينة  
ى
  6مقر عمله ف
 أكتوبر 

ة  ى  http://tiny.cc/tgg3mz   الجير

14/4/2020 
محمد فوزي ابراهيم  

يف    شر
  2/1/2016 

من داخل وحدته  
 العسكرية 

 http://tiny.cc/9eh3mz   االسكندرية 

15/4/2020 
ف   عبدالرحمن اشر

 عبد ربه   
23 11/4/2018 

الحي السادس بدمياط  
 الجديدة 

http://tiny.cc/30g3mz   دمياط   

16/4/2020 
بالل جمال ابراهيم  

 هنداوي 
25 11/1/2020 

له بمدينة منيا   ى ميى
 القمح 

قية   http://tiny.cc/6md8mz   الشر

16/4/2020 
سيد نارص محمد  

 الشحات 
ل 4/5/2018 24 ى ة  الميى ى  http://tiny.cc/yoc8mz   الجير

ي   20/4/2020 ي البحير
 http://tiny.cc/7ncgnz بعد إخالء السبيل  دمياط  قسم كفر سعد   2019مارس    احمد هانى

21/4/2020 
العرباض مجدي  

 السيد  
 http://tiny.cc/ov0inz   دمياط  عالشار  21/4/2018 25

22/4/2020 
خالد احمد  

 عبدالحميد سعد 
ل 5/7/2019 37 ى  http://tiny.cc/aaqmnz   القاهرة الميى

22/4/2020 
مصطفى محمود ابو  
يدة محمود خليل   شر

http://tiny.cc/uupmnz   القاهرة رع الشا  31/12/2017 26  

ل أهله بالعريش  2019ديسمي    30 كريم محمد محمود  24/4/2020 ى  ميى
شمال 
 سيناء 

  http://tiny.cc/zygsnz 

ل 10/7/1915   اسامة السواح  26/4/2020 ى  http://tiny.cc/0qoxnz   كور غير مذ  الميى
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27/4/2020 
طارق محمد عبد  
 اللطيف فتح هللا  

25 10/4/2020 
الورشة البى يعمل بها  

ي كفر الدوار
 فى

ة  https://cutt.ly/BysZzWJ   البحير  

27/4/2020 
  عبد الرحمن محمد 
 محمد مصطفى  

24 15/4/2020 
ي كفر  

مكان عمله فى
 الدوار  

ة  https://cutt.ly/BysZzWJ   البحير  

27/4/2020 
ي  
عبدهللا كيالنى
 عبدالقادر 

22 26/4/2020 
له بقرية العارين   ى ميى

 مركز فاقوس
قية ا   http://tiny.cc/8gpxnz   لشر

 12/4/2020 43 عبير عبد السيد حماد   27/4/2020
ل األشة بكفر   ى ميى

 الدوار
ة  https://cutt.ly/BysZzWJ   البحير  

27/4/2020 
بسيونى  مصطفى  

 خميس بسيونى  
45 8/4/2020 

ل األشة بكفر   ى ميى
 الدوار

ة  https://cutt.ly/BysZzWJ   البحير  

27/4/2020 
نشوى عبد المحسن  
 عبد الخالق الشحات  

38 12/4/2020 
ل األشة بكفر   ى ميى

 الدوار
ة  https://cutt.ly/BysZzWJ   البحير  

ي مد 20/4/2020 27 مروة عرفه  28/4/2020
ى
ل ف ى  http://tiny.cc/81x1nz   القاهرة ينة نض الميى

ل 13/4/2020   خالد غنيم  29/4/2020 ى  https://bit.ly/3d0bdun   االسكندرية  الميى

 10/5/2019 18 عمر محمد شحاتة  29/4/2020
منطقة شارع أبو  

 لرمل  سليمان با 
 http://tiny.cc/w2y1nz   االسكندرية 
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ونى   29/4/2020 ي جي 
 14/4/2020 34 مصطفى

ي  شارع صالح 
ى
الدين ف

 دمنهور  
ة   http://tiny.cc/ofz1nz   البحير

ي   4/5/2020
ل 22/3/2020   حسام السعدنى ى  http://tiny.cc/0h0doz   االسكندرية  الميى

ل 26/4/2020 53 امل حسن  6/5/2020 ى  http://tiny.cc/eb5moz   االسكندرية  الميى

 http://tiny.cc/mv4moz   الدقهلية    12/7/2019   محمد ماهر  7/5/2020

8/5/2020 
محمد محمد سليمان  
 ابراهيم رضوان  

22 5/4/2016   
شمال 
 سيناء 

  http://tiny.cc/p4itoz  

8/5/2020 
يوسف محمد  
ى    محمود امير

له بمنطقة المرج   3/11/2019   ى  http://tiny.cc/zfhtoz   القاهرة ميى

11/5/2020 
احمد عبدالعظيم  

ي   الدمليح 
  25/4/2017 

من قرية صنصفط  
 لتابعة لمركز منوف ا 

http://tiny.cc/ex5xoz   المنوفية   

ى صبيح   11/5/2020 طة  15/6/2019   معيى  http://tiny.cc/3u5xoz ة حكمه بعد قضاء فيى  غير مذكور  قسم شر

12/5/2020 
عبد  عصام كمال  

 الجليل عبد العليم 
38 24/8/2016 

اكتوبر أثناء   6مدينة 
 ذهابه للعمل  

ة  ى http://tiny.cc/qv02oz   الجير  

12/5/2020 
محمد السيد محمد  

 ماعيل اس
له بمدينة الزقازيق   24/8/2013 63 ى قية  ميى http://tiny.cc/5l22oz   الشر  
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16/5/2020 
شحات مفتاح  
 يعقوب عبدهللا

  29/10/2019 
من داخل مزرعة عل  

  -طريق "القاهرة 
 اإلسكندرية الصحراوي 

 http://tiny.cc/sgsapz   االسكندرية 

17/5/2020 
السيد   معوض محمد 
 سليمان 

65 28/4/2020 
من محل مسكنه  

 بطنطا 
 http://tiny.cc/lusapz   الغربية 

19/5/2020 
احمد صبحي عبدهللا  

 حسن عزام
ل عمته بمنيا القمح   3/5/2020 20 ى قية  ميى  http://tiny.cc/tk8epz   الشر

ل 27/2/2020 63 جودة محمدين جودة  19/5/2020 ى  http://tiny.cc/ie5moz   القاهرة الميى

19/5/2020 
حسن جودة  
 محمدين  

 https://bit.ly/3e0iwCP   أسوان قسم  15/4/2020 25

 4/5/2020   احمد ماهر ريجو  22/5/2020
من محيط منطقة  
 السيدة زينب  

 http://tiny.cc/kiolpz   القاهرة

24/5/2020 
عاصم محمد محمد  
 محمد مشاحيت 

http://tiny.cc/oriopz   القاهرة أحد شوارع مدينة نض   25/6/2018 22  
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25/5/2020 
خالد محمد حافظ  

 عز الدين 
49 27/7/2013 

أحداث المنصة،  
محيط اعتصام رابعة  

 العدوية 
 http://tiny.cc/poftpz   القاهرة

25/5/2020 
عمرو ابراهيم عبد  
 المنعم متوىلي 

  8/7/2013 
أحداث الحرس  
 الجمهوري 

 http://tiny.cc/gkftpz   القاهرة

قية  قسم ثان الزقازيق   14/1/2019 26 انس السيد ابراهيم  26/5/2020  http://tiny.cc/g7ftpz   الشر

26/5/2020 
عمر محمد علي  

 حماد
  14/8/2013 

الطريق إىل جامعة  
 األزهر 

 http://tiny.cc/b9ftpz   القاهرة

ى وليم   27/5/2020 ي  27/5/2020   نيفير
ي مدينبى

ل فى ى  http://tiny.cc/cygtpz   القاهرة الميى

ل 20/5/2020   شيماء سامي   28/5/2020 ى  http://tiny.cc/sh4xpz   االسكندرية  الميى

ة  مسكنه بمنطقة الهرم  28/5/2020   عبده فايد  28/5/2020 ى  https://bit.ly/2M9Drrb   الجير

30/5/2020 
براء حازم صالح ابو  

 اسماعيل 
 http://tiny.cc/wd9zpz   القاهرة   30/5/2020  

31/5/2020 
اسامة عبدالجليل  

 عواد موسي 
ل 17/2/2020 36 ى http://tiny.cc/fvs1pz   اإلسماعيلية  الميى  
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4/6/2020 
عبدالحليم السيد  
 السيد مطر  

36 3-Feb 
ية كفر جعفر مركز  قر 

 بسيون  
 http://tiny.cc/lbjdqz   الغربية 

 May-12   محمد علي حماده  6/6/2020
ي مقر  بعد 

اسدعاء فى
أمن الدولة بمدينه  

 السادات
 http://tiny.cc/1nfgqz   المنوفية 

6/6/2020 
ود محمد عبد  محم

 اللطيف 
ي الخانكة  8/11/2018 24

ل فى ى  http://tiny.cc/sgggqz   القليوبية  الميى

8/6/2020 
عمرو عبد الباسط  

 عبد الجليل 
  30-May 

حافلة أحد المصانع  
التابعة لمجموعة  
كات عز الدخيلة   شر
 للحديد والصلب 

 http://tiny.cc/mpelqz   االسكندرية 

 Apr-22   عمرو عماد صقر   8/6/2020

 بمدينة الزقازيق مسكنه 

قية   http://tiny.cc/a5viqz   الشر

ة ابراهيم   12/6/2020  http://tiny.cc/3wxrqz   القاهرة نيابة أمن الدولة  Apr-4 44 احمد صي 
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12/6/2020 
امام حسام فوزي 
 ابراهيم 

25 5/28/2019 
ل بقرية ناهيا   ى الميى
 التابعة لمركز كرداسة 

ة  ى  http://tiny.cc/j2xrqz   الجير

12/6/2020 
محمد رجب احمد  

ف   مشر
له بقرية أ 9/9/2019   ى  http://tiny.cc/11gtqz   الفيوم بجيج  ميى

12/6/2020 
محمد كامل غانم  

 السايس
27 4-Apr  القاهرة نيابة أمن الدولة   http://tiny.cc/3wxrqz 

ي  12/6/2020  5/28/2019 25 محمود عبد النب 
ل  ى ناهيا    بقريةالميى

 التابعة لمركز كرداسة 
ة  ى  http://tiny.cc/j2xrqz   الجير

ي بكر علي كحيل   12/6/2020
 http://tiny.cc/3wxrqz   القاهرة نيابة أمن الدولة  Apr-8 36 هانى

ي محمد سالم  14/6/2020  http://tiny.cc/n9gtqz   االسكندرية  من محل عمله   Mar-31 45 ناج 

15/6/2020 
عبد الحميد محمد  

 بنداري  
  10-Jun ل ى  http://tiny.cc/bl8vqz   القاهرة الميى

ل Jun-10   مصعب رجب  15/6/2020 ى  http://tiny.cc/bl8vqz   القاهرة الميى
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21/6/2020 
محمد عصام محمد  
 عبد الحميد مخيمر 

22 10-Apr 
من سيارته الخاصة يوم 

  2020/ 4/ 10الجمعة  
ي العاشر من رمضان 

 فى
قية   http://tiny.cc/p3qerz   الشر

طة العجوزة  Jun-17   الحسانى   ريمان 22/6/2020 ة  قسم شر ى ى من اخالء   الجير  https://bit.ly/31avPgM بعد أسبوعير

حمد الماجي  24/6/2020
ٔ
 http://tiny.cc/7fl9qz   غير مذكور  غير مذكور  4/23/2016   المثبى ا

حمد الماجي  24/6/2020
ٔ
 http://tiny.cc/7fl9qz   غير مذكور  غير مذكور  5/2/2018   مصعب ا

حمد الماجي  24/6/2020
ٔ
 http://tiny.cc/7fl9qz   غير مذكور    May-13   مليكة ا

26/6/2020 
السيد علي السيد  
 السيد حسان  

ل 5/11/2019 25 ى  http://tiny.cc/ykrerz   االسكندرية  الميى

ي الزقازيق  Jun-25   محمد الفوال   27/6/2020
ى
ل ف ى قية  الميى  http://tiny.cc/ylujrz   الشر

ل 5/16/2019   محمود يوسف   28/6/2020 ى قية  الميى  https://bit.ly/3i9k8gB   الشر

 الرملي   28/6/2020
ل 5/16/2019   مصطفى ى قية  الميى  https://bit.ly/3i9k8gB   الشر

http://tiny.cc/p3qerz
https://bit.ly/31avPgM
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ة  سجن وادي النطرون  6/23/2020   "ماندو" 30/6/2020  http://tiny.cc/s3rlrz   البحير

ة  سجن وادي النطرون  Jun-16   صالح سلطان  30/6/2020  http://tiny.cc/ubhlrz   البحير

ل Jun-28   احمد صفوت  3/7/2020 ى  http://tiny.cc/hhqurz   القاهرة الميى

3/7/2020 
خالد احمد عبد  

 الحميد سعد سليمان  
ل 7/5/2019 37 ى  http://tiny.cc/19i0rz   القاهرة الميى

6/7/2020 
ى   عبدالرحمن حسير

 السيد
  22-Feb 

له بمدينة   ى من جانب ميى
 نض 

 http://tiny.cc/gpr4rz   القاهرة

 Apr-15   سارة فتحي ابراهيم   7/7/2020
لها الكائن   ى من محيط ميى

  –شارع طومان باي  ب
 الزيتون 

 https://bit.ly/3gEanW8   القاهرة

8/7/2020 
محمد عيد صالح  

 محمد 
36 17-Jun ل ى قية  الميى  http://tiny.cc/mus8rz   الشر

9/7/2020 
الدكتور  عقار  حارس

 عماشه 
  17-Jun له بحلوان ى  http://tiny.cc/ylt8rz   القاهرة من أمام ميى

9/7/2020 
حسن حسبى حسن  

 عل 
له بحي العبور   10/18/2018 28 ى  http://tiny.cc/wat8rz   اإلسماعيلية  ميى
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9/7/2020 
وليد فتح عل ابو  

 شعيشع 
29 29-May ل ى  http://tiny.cc/bit8rz   كفر الشيخ  الميى

10/7/2020 
حسن محمود حسن  

 جاد
50 23-Mar  ي

ل فى ى ة  أكتوبر  6الميى ى  http://tiny.cc/umadsz   الجير

ي  11/7/2020
ة  قسم العجوزة  2020يونيو    ريمان الحسانى ى  http://tiny.cc/lyadsz بعد اخالء سبيلها  الجير

12/7/2020 
احمد محمد احمد  

 ايوب
26 6-Jul 

له بمدينة العاشر   ى ميى
 من رمضان  

قية   http://tiny.cc/2ibdsz   الشر

 http://tiny.cc/vp1gsz   غير مذكور  غير مذكور  Jun-6 64 السعيد رطب   12/7/2020

ى سعيد  12/7/2020 ل Jul-5   ياسمير ى  http://tiny.cc/egbdsz   القاهرة الميى

13/7/2020 
ى   وليد حسير

 لعظيم علي عبدا 
ل 5/18/2019   ى ي سويف  الميى

 http://tiny.cc/cs2gsz   ببى

لها أمام والدها  Mar-28 22 ندى عادل  15/7/2020 ى http://tiny.cc/50gjsz   غير مذكور  ميى  

لالم Jul-13   رضا المحمدي  16/7/2020 ى  http://tiny.cc/m1gjsz   القاهرة يى

19/7/2020 
سيد عبدالمجيد  

 بخيت  
55 28-Jun ل ى  http://tiny.cc/ywnjsz   القاهرة الميى

20/7/2020 
اء عمر عبد   الي 

الحميد عبد الحميد  
 ابو النجا 

ل 3/9/2019 طفل  ى  http://tiny.cc/17yjsz   االسكندرية  الميى

22/7/2020 
احمد السيد حسن  

 مجاهد 
 http://tiny.cc/yf9ksz   القاهرة الجامعة  11/25/2018 23
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ي  Feb-11 21 ناردين علي محمد  22/7/2020
 http://tiny.cc/od9ksz بعد إخالء سبيلها  القاهرة األمن الوطبى

ي حجازي   26/7/2020
ي  Jul-14 38 اسالم علوانى

ل فى ى ة الميى  https://bit.ly/2DhEAMg   االسكندرية  الحضى

 https://bit.ly/2DhEAMg   االسكندرية  محطة الرمل  Jul-20 28 محمد احمد شحاتة   26/7/2020

26/7/2020 
هشام متوىل علي  
 حسن الشوبىكي  

55 21-Jul  االسكندرية  محطة الرمل   https://bit.ly/2DhEAMg 

28/7/2020 
احمد ابراهيم انور  

 محمد 
ي يالزقازيق  8/12/2019 34

ل فى ى قية  الميى  http://tiny.cc/ku5lsz   الشر

28/7/2020 
سمير محمد احمد ابو  

 حالوه 
له بمنطقة كرداسة   6/26/2018   ى ة  ميى ى  http://tiny.cc/gerksz   الجير

 Jul-28   احمد ممدوح  31/7/2020
من امام مكتب النائب  

 العام 
 http://tiny.cc/q5zlsz   القاهرة

ل 8/24/2013   محمد السيد  31/7/2020 ى  http://tiny.cc/xxxlsz   القاهرة الطريق إىل الميى

2/8/2020 
احمد سعد محمد  

 عمارة  
  29-Jul  ي فيصل

ى
ل ف ى ة  الميى ى  http://tiny.cc/6pemsz   الجير

2/8/2020 
اسامة سعد محمد  

 عمارة  
  29-Jul  ي فيصل

ل فى ى ة  الميى ى  http://tiny.cc/6pemsz   الجير
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ي فيصل  Jul-29 66 سعد محمد عمارة   2/8/2020
ى
ل ف ى ة  الميى ى  http://tiny.cc/6pemsz   الجير

4/8/2020 
محمد سعيد بدوي  

ي 
 راىصى

25 1/26/2018 
ي عل 

الطريق  امبى
 الدائري بمدينة السالم  

 http://tiny.cc/33gmsz   القاهرة

6/8/2020 
محمد احمد  
عبدالسالم  
 عبدالمقصود 

ي مركز بدر  5/27/2019 22
ة  الشارع فى  http://tiny.cc/appmsz   البحير

9/8/2020 
ابو بكر عل عبد  
ي 
 المطلب السنهونى

ى  12/14/2017 19 http://tiny.cc/wtvmsz   أسوان كمير  

9/8/2020 
عمار محمود ابراهيم  

 النادي 
ى بمدينة اسوان 12/14/2017 19  http://tiny.cc/ruvmsz   أسوان كمير

11/8/2020 
احمد عبد السميع  
 عبدالفتاح عبدالرازق  

 http://tiny.cc/yp0nsz   غير مذكور  غير مذكور  12/14/2017  

11/8/2020 
احمد عبدهللا جمعة  

ى   حسانير
ي الجيش من   2/2/2014  

ى
 http://tiny.cc/tm4nsz   غير مذكور  كتيبته ف

11/8/2020 
اسامة محمد راشد  

 عبدالحليم 
ى  9/2/2013    http://tiny.cc/tm4nsz   القاهرة كمير

11/8/2020 
اسالم حمدي  

 الشافعي 
ي مدينة نض  6/30/2018 22

ل فى ى  http://tiny.cc/oo0nsz   القاهرة الميى

11/8/2020 
ي  
جالل الدين الحسيبى
ي 
ى عبد الغبى  امير

20 5/25/2016 
من امام سنيى تعليىمي  
 بمنطقة فيصل  

ة  ى http://tiny.cc/pp0nsz   الجير  

11/8/2020 
درديري  عادل 

 عبدالجواد 
 http://tiny.cc/tm4nsz   القاهرة رابعة  8/14/2013  
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11/8/2020 
عبدالحميد محمد  

 عبدالسالم 
 http://tiny.cc/tm4nsz   القاهرة رابعة  8/14/2013  

11/8/2020 
عبدالرحمن محمد  

ي   عبدالنب 
 http://tiny.cc/tm4nsz   غير مذكور  غير مذكور  8/10/2014  

 http://tiny.cc/tm4nsz   القاهرة احداث رمسيس الثانية   8/16/2013 32 عزت سعيد فؤاد مراد  11/8/2020

11/8/2020 
عال عبد الحكيم  
 محمد السعيد 

ل 7/3/2014   ى قية  الميى  http://tiny.cc/tm4nsz   الشر

11/8/2020 
زكريا عبدهللا  عماد 

 عبدالجواد 
 http://tiny.cc/tm4nsz   القاهرة رابعة  8/14/2013  

11/8/2020 
محمد الشحات  
ي 
 عبدالشافى

 http://tiny.cc/tm4nsz   القاهرة رابعة  8/14/2013  

11/8/2020 
ى السيد   محمد حسير

 السمان
 http://tiny.cc/tm4nsz   القاهرة رابعة  8/14/2013 33

علي سعد  11/8/2020
 http://tiny.cc/tm4nsz   القاهرة رابعة  8/14/2013   محمد خضى

11/8/2020 
محمود ابراهيم  

 مصطفى احمد عطية 
 http://tiny.cc/tm4nsz   ةالقاهر  احداث المنصة  7/26/2013 36

11/8/2020 
محمود احمد محمد  

 علي بدوي 
 http://tiny.cc/tm4nsz   القاهرة المنصة احداث  7/26/2013  



ي  11/8/2020  http://tiny.cc/tm4nsz   كفر الشيخ  غير مذكور  8/24/2013   محمود المليح 

11/8/2020 
محمود محمد  

عبدالسميع عالء ابو  
 سمعة 

 http://tiny.cc/tm4nsz   القاهرة رابعة  8/14/2013  

11/8/2020 
عبدالحميد  واصف  

 محمد 
  8-Jul 

مقر عمله بمنطقة  
 نضه 

 http://tiny.cc/uo0nsz   كفر الشيخ 

ي المقطم  4/1/2019 19 احمد حسن  13/8/2020
 http://tiny.cc/f0bnsz   القاهرة الشارع فى

14/8/2020 
احمد سعد محمد  

انى   الكي 
  12/6/2018 

طة أول   قسم شر
 الغردقة  

البحر  
 األحمر

 http://tiny.cc/pl1osz بعد إخالء السبيل 

18/8/2020 
عبدالرحمن احمد  

 محمد عبده 
 http://tiny.cc/stjosz   دمياط  الشارع 4/21/2018 20

20/8/2020 
اسامه صالح  

 محمدين مصطفى  
ل 5/6/2017 20 ى  http://tiny.cc/0crosz   الدقهلية  الميى

طة  2019يونيو    اسالم حمزاوي   20/8/2020  http://tiny.cc/r6wosz   غير مذكور  قسم الشر

ي كفر الدوار Aug-18 75 عادل يونس   20/8/2020
ل فى ى ة  الميى  http://tiny.cc/m6wosz   البحير

20/8/2020 
عبد هللا محمد  

 صادق
ل 11/20/2017   ى  http://tiny.cc/v6wosz   غير مذكور  الميى

20/8/2020 
عبدالرحمن محمد  

 احمد قناوي 
  5-Aug 

من سيارته بحي  
ى بمدينه العاشر   األربعير

 من رمضان 
قية   http://tiny.cc/c4wosz   الشر

ي  20/8/2020 طة  2019يونيو    محمد صي   http://tiny.cc/r6wosz   غير مذكور  قسم الشر
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ي كفر الدوار Aug-18 44 محمد عبدالرازق   20/8/2020
ى
ل ف ى ة  الميى  http://tiny.cc/m6wosz   البحير

ي كفر الدوار Aug-18 24 محمد ياش رمضان   20/8/2020
ل فى ى  http://tiny.cc/m6wosz   ة البحير  الميى

ي فيصل  8/18/2018 22 نورالدين حاتم سيد   20/8/2020
ل فى ى ة  الميى ى  http://tiny.cc/16wosz   الجير

ي كفر الدوار Aug-18 48 ياش رمضان   20/8/2020
ل فى ى ة  الميى  http://tiny.cc/m6wosz   البحير

21/8/2020 
مصطفى الحبسر  
 محمد الحبسر 

  12/26/2018 
طة أول   قسم شر

 الغردقة 
البحر  
 األحمر

 http://tiny.cc/xbrosz بعد اخالء السبيل 

له بمدينة بنها   Jun-26 42 عز صالح المنياوي   23/8/2020 ى  http://tiny.cc/jsgqsz   القليوبية  ميى

23/8/2020 
ى هللا حبيب هللا   مبير

 يف 
22 24-Jan   له بمدينة نض ى  http://tiny.cc/08wosz   القاهرة ميى

ى  23/8/2020  http://tiny.cc/u4wosz   القاهرة سجن طره  Aug-22   محمد اكسجير

24/8/2020 
محمد عثمان  
 عبدالرحمن 

له بمدينة العريش   12/12/2017 36 ى  ميى
شمال 
 سيناء 

  http://tiny.cc/xrgqsz 

24/8/2020 
محمد مصطفى سيد  

وشهرته  عبد الحافظ 
 ”محمد عواجه“ 

ل 2019ديسمي      ى http://tiny.cc/jrgqsz   أسيوط  الميى  

25/8/2020 
يوسف  احمد محمد 
 عيس

24 10/15/2016 
سكن الطلبة الذي  
يقيم به بالقرب من  
 جامعة األزهر  

 http://tiny.cc/dsgqsz   القاهرة

26/8/2020 
احمد 

 مسعود)شيتوس(  
  25-Aug ل ى ة  الميى http://tiny.cc/utgqsz   البحير  

http://tiny.cc/m6wosz
http://tiny.cc/m6wosz
http://tiny.cc/16wosz
http://tiny.cc/m6wosz
http://tiny.cc/xbrosz
http://tiny.cc/jsgqsz
http://tiny.cc/08wosz
http://tiny.cc/u4wosz
http://tiny.cc/xrgqsz
http://tiny.cc/jrgqsz
http://tiny.cc/dsgqsz
http://tiny.cc/utgqsz


ل Aug-25   احمد يشي غاىلي  26/8/2020 ى ة  الميى http://tiny.cc/utgqsz   البحير  

27/8/2020 
الل محمد عيد  ب

 الصاوي عبدهللا 
  20-Aug ل ى http://tiny.cc/6zmqsz   كفر الشيخ  الميى  

 11/21/2017 22 عبدهللا محمد صادق   28/8/2020
أثناء ذهابه إىل جامعة  

ي سويف 
 ببى

ي سويف 
 http://tiny.cc/mzmqsz   ببى

29/8/2020 
عبدالمالك قاسم  
 محمد يادم  

ي أبو المطامير  4/12/2017 41
ل فى ى ة  الميى  http://tiny.cc/90nqsz   البحير

طة منوف  Jul-16   احمد رزق سالمة  30/8/2020 اءة  المنوفية  قسم شر  http://tiny.cc/6rrqsz بعد حصوله عل الي 

 http://tiny.cc/30nqsz   أسيوط  غير مذكور  2014ابريل    اسماء خلف شاندين  31/8/2020

 http://tiny.cc/30nqsz   القاهرة غير مذكور  2016يناير     ايمان حمدي  31/8/2020

 http://tiny.cc/30nqsz   الغربية  غير مذكور  2014يناير     رانيا علي عمر رضوان 31/8/2020

 http://tiny.cc/30nqsz   القاهرة غير مذكور  2014سبتمي     رحاب محمود  31/8/2020

 غير مذكور  2015أغسطس    سماهر ابو رياش  31/8/2020
شمال 
 سيناء 

  http://tiny.cc/30nqsz 

http://tiny.cc/utgqsz
http://tiny.cc/6zmqsz
http://tiny.cc/mzmqsz
http://tiny.cc/90nqsz
http://tiny.cc/6rrqsz


 http://tiny.cc/30nqsz   القليوبية  غير مذكور  2013أكتوبر    سمر عبد العظيم  31/8/2020

 العريش  2015سبتمي     فتحية صندوق  31/8/2020
شمال 
 سيناء 

  http://tiny.cc/30nqsz 

 http://tiny.cc/30nqsz   القاهرة غير مذكور  2015أغسطس    كريمة رمضان  31/8/2020

 http://tiny.cc/30nqsz   لدقهلية ا  غير مذكور  2014ديسمي      هند راشد فوزي  31/8/2020

 https://bit.ly/34Uh3g10 بعد اخالء السبيل  القاهرة غير مذكور  Aug-24   ابراهيم متوىلي  2/9/2020

 https://bit.ly/3lKLjjB بعد اخالء السبيل  القاهرة مقر عمله  Aug-24   ايمن عبد المعطي  2/9/2020

 Aug-31 33 زكي سند نجم   3/9/2020
ي مركز أبو  

ل فى ى الميى
 حماد

قية   http://tiny.cc/8qntsz   الشر

4/9/2020 
سعيد مصطفى  

 محمد 
  3-Sep 

له بمدينة العاشر   ى ميى
 من رمضان 

قية   http://tiny.cc/hontsz   الشر

 http://tiny.cc/glxtsz   الفيوم قرية الالهون   Sep-3 38 عمر مصطفى كامل   7/9/2020

ي  8/9/2020 ل Sep-1 70 ابوزيد الطنون  ى  http://tiny.cc/snxtsz   االسكندرية  الميى

8/9/2020 
بدهللا  عبدالدايم ع

 عبدالدايم  
68 17-Aug  ة  سجن الطالبية ى  https://bit.ly/35taphf بعد اخالء السبيل  الجير

ي مدينة نض  Jul-1   صالح مسعود سعيد  9/9/2020
ى
ل ف ى  http://tiny.cc/9rxtsz   القاهرة الميى

http://tiny.cc/30nqsz
https://bit.ly/34Uh3g9
http://tiny.cc/8qntsz
http://tiny.cc/hontsz
http://tiny.cc/glxtsz
http://tiny.cc/snxtsz
https://bit.ly/35taphf
http://tiny.cc/9rxtsz


9/9/2020 
محمد عزب يوسف  

 مصطفى  
63 3-Sep  ي العصافرة

ى
ل ف ى  http://bit.do/fJn5x   االسكندرية  الميى

ى  10/9/2020 ل 11/1/2019   اسالم حسير ى  http://bit.do/fJnYZ   القاهرة الميى

10/9/2020 
هيم  السيد شحته ابرا 
 عطيه  

  30-Aug ل ى قية  الميى  http://tiny.cc/newusz   الشر

10/9/2020 
محمود السيد  

 حسونه 
21 23/3/2020 

له بقر  ى ية العرافى  ميى
 بمركز أبوحماد  

قية   http://bit.do/fJnYv   الشر

11/9/2020 
 عثمان عفان  عبدهللا

 شاكر  
30 14-Aug   الغردقة  محل عمله   http://bit.do/fJn7R 

11/9/2020 
مفتاح  فرحات 

 يعقوب عبدهللا
  10/29/2019 

مقر عمله بمزارع  
ي وادي  

طماطم فى
 الملوك  

 http://tiny.cc/2kwusz   األقض 

12/9/2020 
عبدالفتاح فرج موس  

 دشيش 
57 1-Sep 

ي  
السجل المدنى
 بالمنصورة 

 http://tiny.cc/lcwusz   الدقهلية 

13/9/2020 
عبدهللا ناج  محمد  

 عبدالقادر 
  13-Aug ل ى قية  الميى  http://tiny.cc/zhwusz   الشر

13/9/2020 
محمد جمال احمد  

ي    بحير
32 11-Sep ل ى  https://bit.ly/3ivLvAX   القاهرة الميى

ل Sep-1   محمد سعيد   13/9/2020 ى  http://tiny.cc/bjwusz   االسكندرية  الميى

13/9/2020 
مصطفى جمال احمد  

ى   بحير
30 11-Sep ل ى  https://bit.ly/3ivLvAX   القاهرة الميى

http://bit.do/fJn5x
http://bit.do/fJnYZ
http://tiny.cc/newusz
http://bit.do/fJnYv
http://bit.do/fJn7R
http://tiny.cc/2kwusz
http://tiny.cc/lcwusz
http://tiny.cc/zhwusz
https://bit.ly/3ivLvAX
http://tiny.cc/bjwusz
https://bit.ly/3ivLvAX


 http://tiny.cc/odjwsz   غير مذكور  غير مذكور  Sep-13   مصطفى رمضان   15/9/2020

طة المقطم  Aug-30 27 جميلة صابر حسن  16/9/2020  القاهرة قسم شر
سبيلها  بعد اخالء 

ازية   بتدابير احيى
https://bit.ly/3ce0w88 

 Aug-23   سيد البنا  17/9/2020
ا   طة شي  قسم شر

 الخيمة  
 القليوبية 

بعد اخالء سبيله  
ازية   بتدابير احيى

http://tiny.cc/lypwsz 

ل Sep-14   ء عبد الجواد نجال  18/9/2020 ى  http://tiny.cc/o1qwsz   غير مذكور  الميى

ل Sep-17 20 جير غريب عل كريم   21/9/2020 ى  https://bit.ly/35X9vd8   االسكندرية  الميى

ي كفر صقر  Aug-22   رضا عبدالرحمن  21/9/2020
ل فى ى قية  الميى  https://bit.ly/2FZ2FJ9   الشر

21/9/2020 
غانم سالم حامد  

 عوض  
37 17-Sep ل ى  https://bit.ly/35X9vd7   االسكندرية  الميى

21/9/2020 
ى   هويدا احمد حسير

 ربيع  
57 15-Sep ل ى  https://bit.ly/35X9vd6   االسكندرية  الميى

22/9/2020 
ي عبد  

ى
احمد شوف

 الستار محمد عماشة 
ي حلوان  2020يونيو   

ل فى ى  https://bit.ly/3hFERaj   القاهرة الميى

23/9/2020 
اسالم ابراهيم عبد  

 القادر احمد 
35 20-Jan  ي أكتوبر

ى
ل ف ى ة  الميى ى  http://tiny.cc/e80ysz   الجير

 Sep-15 66 عبد هللا حسن محمد  23/9/2020
ل بقرية شم   ى الميى
 القبلية مركز مغاغة  

 http://tiny.cc/qbrxsz   المنيا 

http://tiny.cc/odjwsz
https://bit.ly/3ce0w88
http://tiny.cc/lypwsz
http://tiny.cc/o1qwsz
https://bit.ly/2FZ2FJ9
https://bit.ly/3hFERaj
http://tiny.cc/e80ysz
http://tiny.cc/qbrxsz


 Sep-23 23 انس خالد عبدالكريم   25/9/2020
ية   من مرور قسم األمير

 أثناء تجديده الرخصة 
 http://tiny.cc/p80ysz   القاهرة

قية  منيا القمح  2020أغسطس    عصام عبدالوهاب   25/9/2020  http://tiny.cc/s70ysz   الشر

ي  26/9/2020
طة  Aug-24   وليد شوفى  http://tiny.cc/kw4ysz سبيله بعد قرار اخالء   القاهرة قسم الشر

30/9/2020 
ابراهيم السيد  

 عبدالمطلب الشيخ  
53 22-Sep  ي بسيون

ل فى ى  http://tiny.cc/d7gysz   الغربية  الميى

30/9/2020 
ابن منار عبدالحميد  

 ابوالنجا  
لا  3/9/2019   ى http://tiny.cc/c9gysz   االسكندرية  لميى  

30/9/2020 
زوج منار عبدالحميد  

 ابوالنجا  
ل 3/9/2019   ى http://tiny.cc/c9gysz   االسكندرية  الميى  

 http://tiny.cc/00pysz   قض األ محطة األقض  Oct-3 30 بسمه مصطفى  4/10/2020

4/10/2020 
محمود عبد الوهاب  

 احمد بدوى 
27 9-Jul 

له بكفر ترك   ى من ميى
 بالعياط 

ة  ى  http://tiny.cc/rixysz   الجير

4/10/2020 
مسعد اسماعيل  
 غازي عبدالال 

50 27-Sep  له بحوش عيسي ى ة  من ميى  http://tiny.cc/z0pysz   البحير

 Aug-28 76 محمود عزت ابراهيم    5/10/2020
ي 
ى
له ف ى التجمع  ميى

 الخامس 
 http://tiny.cc/kjxysz   القاهرة

http://tiny.cc/p80ysz
http://tiny.cc/s70ysz
http://tiny.cc/kw4ysz
http://tiny.cc/d7gysz
http://tiny.cc/c9gysz
http://tiny.cc/c9gysz
http://tiny.cc/00pysz
http://tiny.cc/rixysz
http://tiny.cc/z0pysz
http://tiny.cc/kjxysz


ي المرج   Jul-9   محمد محمود احمد   11/10/2020
ى
http://tiny.cc/m2hzsz   القاهرة من بيته ف  

12/10/2020 
ابراهيم محمد  
ى   ابراهيم شاهير

ي العريش  26/7/2018 14
ل فى ى  الميى

شمال 
 سيناء 

  http://tiny.cc/m3hzsz  

12/10/2020 
محمد    محمود احمد 

 عبد المنعم 
30 22/7/2018 

أحد شوارع مدينة  
 الفيوم

http://tiny.cc/93hzsz   الفيوم  

12/10/2020 
محمود راتب يونس  

 القدرة  
29 13/10/2019 

ي التجمع  
له فى ى اما ميى

 األول
 http://tiny.cc/44hzsz   القاهرة

ل Sep-28   رضا فايد  13/10/2020 ى  http://tiny.cc/mgozsz   االسكندرية  الميى

ل Sep-28   عصام ابو حارس  13/10/2020 ى http://tiny.cc/mgozsz   االسكندرية  الميى  

ل Sep-28   علي عاشور  13/10/2020 ى  http://tiny.cc/mgozsz   االسكندرية  الميى

14/10/2020 
الدين  احمد جمال 

 محمد طاهر 
ى بحي   21/9/2016 35 ة  أكتوبر  6كمير ى http://tiny.cc/4iozsz   الجير  

14/10/2020 
محمد وحيد  
 المسلىمي 

  13-Sep   طة الزرقا  دمياط  قسم شر

بعد دفع الكفالة للمرة  
مي   سبت 28الثالثة يوم 

، بعد إخالء   ي
الماىصى

 مي  سبت  13سبيله يوم  

http://tiny.cc/viozsz 

14/10/2020 
مؤمن ابو رواش 
 محمد حسن 

ة  موقف المنيب  11/1/2019 27 ى  http://tiny.cc/qiozsz   الجير

http://tiny.cc/m2hzsz
http://tiny.cc/m3hzsz
http://tiny.cc/93hzsz
http://tiny.cc/44hzsz
http://tiny.cc/mgozsz
http://tiny.cc/4iozsz
http://tiny.cc/viozsz
http://tiny.cc/qiozsz


ي  19/10/2020
 Sep-14   احمد الطالونى

القهوة مقر  من عل 
 عمله 

http://tiny.cc/5bf0tz   غير مذكور   

19/10/2020 
صابر ابراهيم ابراهيم  

 عبدهللا  
  12-Oct  قية  منيا القمح  http://tiny.cc/sbf0tz   الشر

19/10/2020 
المعز  د عماد عب

ي  
 عفيفى

  10-Oct  طة قية  قسم شر  الشر
أثناء إنهاء إجراءات  

اإلفراج عنه بعد قضائه  
 حكمه 

http://tiny.cc/sbf0tz 

ي   19/10/2020
طة  Oct-10   محمد لطفى قية  قسم شر  الشر

أثناء إنهاء إجراءات  
اإلفراج عنه بعد قضائه  

 حكمه 
http://tiny.cc/sbf0tz 

19/10/2020 
مصطفى نبيل محمد  

 راهيم  اب
30 21-Jun 

أثناء خروجه من محل  
 عمله 

 http://tiny.cc/uaf0tz   غير مذكور 

http://tiny.cc/4df0tz   غير مذكور  غير مذكور  Oct-19 55 السيد طه  20/10/2020  

http://tiny.cc/4df0tz   غير مذكور  غير مذكور  Oct-19 21 عاصم السيد 20/10/2020  

20/10/2020 
محمود سعيد  
ي  
 الجنايبى

25 21-Jun 
أثناء خروجه من محل  

 عمله 
 http://tiny.cc/ycf0tz   غير مذكور 

http://tiny.cc/5bf0tz
http://tiny.cc/sbf0tz
http://tiny.cc/uaf0tz
http://tiny.cc/4df0tz
http://tiny.cc/4df0tz
http://tiny.cc/ycf0tz


28/10/2020 
فرحات علي  جمال 

 د محم
  10-Sep الفيوم الشارع   http://tiny.cc/zh61tz 

 Oct-28   محمد الراعي  29/10/2020
ا   مقر الجهاز بشي 

 الخيمة 
 http://tiny.cc/fxb1tz إخفاء بعد استدعاء  القليوبية 

طة حلوان Oct-29   حسام كرم 1/11/2020  http://tiny.cc/9zi1tz أثناء التدابير  القاهرة قسم شر

 Oct-28   خالد غنيم عايدية   3/11/2020
له عقب عودته   ى أمام ميى
من عمله بمدينة  

 بلبيس  
قية   http://tiny.cc/y0r1tz   الشر

4/11/2020 
جعفر عبده  

 عبدالعزيز عبدالجواد 
له   30/10/2018 40 ى  http://tiny.cc/o1r1tz   أسوان من أمام ميى

 Jul-29 24 احمد السيد  5/11/2020
محل سكنه بمدينة  

 نض 
 http://tiny.cc/72r1tz   القاهرة

ى العتيق  5/11/2020  Nov-4 38 حسير
محل سكنه بمدينة  

 العبور  
 http://tiny.cc/e2r1tz   القليوبية 

5/11/2020 
عبدالرحمن محمد  
 عبداللطيف  

 http://tiny.cc/o2r1tz   أسوان رحلة  14/12/2017 27

http://tiny.cc/zh61tz
http://tiny.cc/fxb1tz
http://tiny.cc/9zi1tz
http://tiny.cc/y0r1tz
http://tiny.cc/o1r1tz
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5/11/2020 
عمرو ابراهيم الصغير  

 ابراهيم 
44 10-Oct  ى  http://tiny.cc/o3r1tz بعد استدعاء  القاهرة قسم البساتير

5/11/2020 
محمد تاج الدين  

 سليمان 
 http://tiny.cc/t2r1tz   غير مذكور    10/11/2015  

5/11/2020 
محمد ربيع عيد  

 احمد
 http://tiny.cc/t2r1tz   غير مذكور    5/11/2015  

6/11/2020 
احمد محمد عبد  
 القادر خفاجة 

46 6-Oct  االسكندرية  محل عمله 
سبيله  بعد اخالء 
 بأسبوع 

http://bit.do/fKXc4 

ي شس الليان  Nov-4 75 عاشور غانم  6/11/2020
ل فى ى  http://bit.do/fKXdc   المنوفية  الميى

ف  6/11/2020 طة حاليب  Oct-17 24 عبد المنعم اشر  قسم شر
الحدود مع  
 السودان

  http://bit.do/fKXdh 

http://tiny.cc/nrw3tz   االسكندرية  ذكور غير م  Nov-9   ابراهيم حسن  10/11/2020  

و غمرة   2017يوليو    احمد حسن عامر  10/11/2020  http://tiny.cc/tqw3tz   القاهرة بمحطة ميى

http://tiny.cc/nrw3tz   ندرية االسك غير مذكور  Nov-9   ايمان عبد الرحمن  10/11/2020  

يل  10/11/2020 ي جي 
http://tiny.cc/nrw3tz   االسكندرية  غير مذكور  Nov-9 80 حسبى  

http://tiny.cc/o3r1tz
http://tiny.cc/t2r1tz
http://bit.do/fKXc4
http://bit.do/fKXdc
http://bit.do/fKXdh
http://tiny.cc/nrw3tz
http://tiny.cc/tqw3tz
http://tiny.cc/nrw3tz
http://tiny.cc/nrw3tz


http://tiny.cc/nrw3tz   االسكندرية  غير مذكور  Nov-9   عصام جابر  10/11/2020  

http://tiny.cc/nrw3tz   االسكندرية  غير مذكور  Nov-9   هشام نعيم  10/11/2020  

ي ناهيا  Nov-9   احمد طلب  11/11/2020
ل فى ى ة  الميى ى  http://tiny.cc/rsw3tz   الجير

ي ناهيا  Nov-9   عمر احمد طلب  11/11/2020
ل فى ى ة  الميى ى  http://tiny.cc/rsw3tz   الجير

ي ناهيا  Nov-9   يوسف احمد طلب  11/11/2020
ل فى ى ة  الميى ى  http://tiny.cc/rsw3tz   الجير

طة عتاقة  2020   سيد عبدالاله   12/11/2020  السويس  قسم شر
  -السبيل بعد اخالء 

  20محبوس منذ 
 2019سبتمي  

http://tiny.cc/6rn4tz 

12/11/2020 
محمد رشدي عبد  
 الواحد ابراهيم  

  9-Nov ي الهرم
ى
ل ف ى ة  الميى ى  http://tiny.cc/xon4tz   الجير

13/11/2020 
السيد عبد  اسماء 

 الرٔووف السيد  
24 10-Nov 

ل بقرية قنتير مركز   ى
الميى

 فاقوس
قية   http://tiny.cc/qqn4tz   الشر

14/11/2020 
استشهاد كمال  

 عايدية 
24 9-Nov   لها بمدينة بلبيس ى قية  ميى  http://tiny.cc/b7s4tz   الشر

 http://tiny.cc/r7s4tz   القاهرة رابعة العدوية  14/8/2013   عمر حماد  14/11/2020

http://tiny.cc/nrw3tz
http://tiny.cc/nrw3tz
http://tiny.cc/rsw3tz
http://tiny.cc/rsw3tz
http://tiny.cc/rsw3tz
http://tiny.cc/6rn4tz
http://tiny.cc/7rn4tz
http://tiny.cc/qqn4tz
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ل Nov-2   عصام درويش  15/11/2020 ى  http://tiny.cc/68s4tz   كفر الشيخ  الميى

15/11/2020 
عصام علي ابو الفتوح   

 عياد  
  7-Oct ل ى  http://tiny.cc/68s4tz   كفر الشيخ  الميى

ى عبد الوهاب  15/11/2020  http://tiny.cc/48s4tz بعد اخالء السبيل  القاهرة غير مذكور  Oct-5   معيى

 الدقهلية  قسم أول المنصورة  Nov-3   هشام سليم  15/11/2020
  3بعد إخالء سبيله يوم 

 نوفمي  
http://tiny.cc/t7s4tz 

ي منيا القمح  Oct-28   اسامة بركات  17/11/2020
ل فى ى قية  الميى  http://tiny.cc/ecy4tz   الشر

ي منيا القمح  Oct-28   بالل اسامة بركات  17/11/2020
ل فى ى قية  الميى  http://tiny.cc/ecy4tz   الشر

17/11/2020 
ى احمد   محمد حسير

ي    عبدالنب 
ة  الحيوان حديقة  21/1/2019 29 ى  http://tiny.cc/qcy4tz   الجير

18/11/2020 
كريم عبدالستار  
ي 
 محمد حنفى

ل 2/2/2017 31 ى ة  الميى ى  http://tiny.cc/4dy4tz   الجير

طة  Nov-3   هشام عادل جالل  18/11/2020  القاهرة قسم شر
  3بعد إخالء سبيله يوم 

 نوفمي  
http://tiny.cc/tcy4tz 

19/11/2020 
ايمن  فرج واسم  

 الشهرة ايمن جاويش  
  18-Nov  ي برج المنيب

ل فى ى ة  الميى ى  http://tiny.cc/yp65tz   الجير

 http://tiny.cc/5q65tz   القاهرة مطار القاهرة  Nov-18   رامي درويش  20/11/2020
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20/11/2020 
عبدالرحمن عالء  
 عبدالرحمن مخلوف 

25 18/8/2018 
ي شارع  

ى
طة ف ى شر كمير

 قبل مدخل قريته 
 http://tiny.cc/h2b5tz   الفيوم

23/11/2020 
يف حسن السيد   شر

 حسن علي 
ي المطرية  29/2/2018 41

ل فى ى  http://tiny.cc/52b5tz   ةالقاهر  الميى

ل 10/27/2020   يحبر الجرف  23/11/2020 ى  http://tiny.cc/03b5tz   غير مذكور  الميى

24/11/2020 
عبدالرحمن عابدين  
 عبدالرحمن محمد

19 5/9/2017 
طة بنفق   ى للشر كمير

يد أحمد حمدي  الشه
 علي  

 http://tiny.cc/68l5tz   السويس 

24/11/2020 
وضاح  عمرو محمد 

 علوي محمد يوسف 
 غير مذكور  39

ي  
ة فى موقف أبو عمير

 الزقازيق  
قية   http://tiny.cc/08l5tz   الشر

ي فيصل  Oct-30 31 جمال   احمد  26/11/2020
ل صديق فى ى ة  ميى ى  http://tiny.cc/gal5tz   الجير

26/11/2020 
 محمد علي  

ى حسير
 عبود 

http://tiny.cc/0bl5tz   غير مذكور  غير مذكور  26/11/2018    

طة حاليب   Oct-18   سيف عواىل    26/11/2020  بقسم شر
الحدود مع  

 دانالسو 
  http://tiny.cc/gal5tz 

26/11/2020 
عبد العزيز  جمال  

  الشوي    خ متوىل
22 18-Oct   ى طة االربعير  السويس  بقسم شر

أثناء إتمام إجراءات  
 اخالء السبيل 

http://tiny.cc/gal5tz 

 http://tiny.cc/gal5tz   هرةالقا  ميدان التحرير  Nov-12   محمد حسبى غريب   26/11/2020

26/11/2020 
محمد علي مصطفى  

ي    المغرن 
ي  18/2/2019  

 http://tiny.cc/fbl5tz   االسكندرية  المندرة الشارع فى

http://tiny.cc/xcy4tz
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26/11/2020 
محمد محمود احمد  

 محمد موسي  
ل 15/12/2019 38 ى  http://tiny.cc/rbl5tz   غير مذكور  الميى

طة زفبى  Oct-19   اسالم احمد سالمة    27/11/2020  الغربية  قسم شر
بعد اخالء سبيله  
ازية    بتدابير احيى

http://tiny.cc/9cl5tz 

 Nov-16   عماد حجازي  27/11/2020
كة   من محل عمله بشر

اميك ا األمير بالعاشر  سير
 من رمضان ي 

قية   http://tiny.cc/9cp5tz   الشر

ل 30/11/2017   عمر خالد طه احمد   30/11/2020 ى  http://tiny.cc/8ps5tz   غير مذكور  الميى

3/12/2020 
ايمن السيد احمد  

 شعبان 
  12-Oct  القليوبية  محل عمله   http://tiny.cc/wl36tz 

ي بلبيس  Nov-16   ياش بركات   3/12/2020
ل فى ى قية  الميى  http://tiny.cc/4l36tz   الشر

6/12/2020 
محمد حسن محمد  

 عزت 
 http://tiny.cc/xq76tz   القاهرة النخل  بمنطقة عزبة 6/3/2018  

6/12/2020 
محمد خليفة  
 عبدالغفار  

36 6-Oct 
أثناء خروجه من محل  
 عمله بمدينة العبور 

قية   http://tiny.cc/ar76tz   الشر
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ي  7/12/2020
ى قسم  Nov-18 25 محمد احمد مصطفى  http://tiny.cc/acg6tz بعد اخالء السبيل  القاهرة البساتير

ى  Nov-18   محمود ممدوح فؤاد   7/12/2020  http://tiny.cc/acg6tz بعد اخالء السبيل  القاهرة قسم البساتير

8/12/2020 
ى محمود  محم د حسير

 ناصف 
  23/2/2019 

ي التجمع  
الشارع فى

 الخامس 
 http://tiny.cc/7ag6tz   القاهرة

له بمنطقة فيصل   May-21 36 محمد حلىمي جوده  8/12/2020 ى ة  ميى ى  http://tiny.cc/jag6tz   الجير

ف الدين  8/12/2020  Nov-24   يوسف شر
أثناء خروجه من محل  
عمله بمدينة العاشر  

 من رمضان 
قية   http://tiny.cc/dag6tz   الشر

10/12/2020 
وصال محمد محمود  

 حمدان
ة  أكتوبر  6منطقة  21/6/2019 31 ى  http://tiny.cc/7kk6tz   الجير

13/12/2020 
احمد شاكر عبد  

 اللطيف 
ي مدينة نض  21/3/2018 33

ى
ى ف  http://tiny.cc/xyn6tz   القاهرة كمير

13/12/2020 
ف  نض ربيع عبدالرؤ 
 نض ربيع 

 http://tiny.cc/eyn6tz   القاهرة الجامعة  13/2/2018 22

14/12/2020 
عمار ابراهيم محمود 

 النادي  
 http://tiny.cc/2do6tz   غير مذكور  غير مذكور  14/12/2017  

http://tiny.cc/acg6tz
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15/12/2020 
مجدي سيد حسن  

 ابراهيم 
32 7/8/2018 

ملعب الشهيد أحمد  
ي  

 راىصى
 http://tiny.cc/ytu6tz   القليوبية 

15/12/2020 
محمد جابر  
عبدالوهاب  
 عبدالمقصود 

 http://tiny.cc/4tu6tz   غير مذكور  غير مذكور  15/12/2019  

16/12/2020 
عمرو احمد محمد  

 فؤاد محمد 
27 12/6/2018 

  ٦من امام باب نادي  
 وبر بالحي السابع  اكت

 http://tiny.cc/vvu6tz   القاهرة

16/12/2020 
محمد بدر محمد  

 عطية 
 http://tiny.cc/7vu6tz   القاهرة ميدان رمسيس   17/2/2018 23

16/12/2020 
ي عبدالوهاب  

مصطفى
 عبدهللا  

 http://tiny.cc/4vu6tz   غير مذكور  غير مذكور  16/12/2015  

17/12/2020 
مصطفى  احمد حسن 

 محمد مصطفى 
 http://tiny.cc/ryy6tz   القاهرة الشارع 1/4/2019 19

18/12/2020 
احمد صابر السيد  

 خطاب 
 http://tiny.cc/c2z6tz   غير مذكور  غير مذكور  7/5/2017 35

18/12/2020 
سعد محمد ابو  

 حطب 
59 13-Dec  ى شمس ي عير

ى
 http://tiny.cc/z1z6tz   القاهرة الشارع ف

18/12/2020 
عمر عبد الحميد عبد  

 و النجا  الحميد اب 
ل 9/3/2019 25 ى  http://tiny.cc/x1z6tz   االسكندرية  الميى

18/12/2020 
عمر محمد سيد  

ى   احمد امير
 http://tiny.cc/bzy6tz   القاهرة الشارع 7/6/2019 25
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18/12/2020 
منار عادل عبد  

 د ابو النجا  الحمي
ل 9/3/2019 25 ى  http://tiny.cc/x1z6tz   االسكندرية  الميى

19/12/2020 
احمد مجدي عبد  
 العظيم رياض

ي سويف  21/12/2017  
له بببى ى ي سويف  من ميى

 http://tiny.cc/du37tz   ببى

ل Dec-19 58 عامر عبد المنعم  20/12/2020 ى  https://bit.ly/2Jakqa8   القاهرة الميى

ي سويف  3/3/2019 24 عمرو عزب محمد 20/12/2020
له بببى ى ي سويف  من ميى

 http://tiny.cc/cu37tz   ببى

20/12/2020 
د عبد  محمود محم
 السميع 

 http://tiny.cc/5u37tz   القاهرة بعة اعتصام را  14/8/2013 42

20/12/2020 
مصطفى يشي محمد  

 مصطفى 
24 1/7/2019 

محل إقامته بكفر  
 طهرمس  

 http://tiny.cc/ku37tz   االسكندرية 

21/12/2020 
محمد  عبدالرحمن 

 محمود بطيشة 
30 30/12/2017 

أثناء عودته من عمله  
ل بايتاى   ى اىل الميى

 البارود 
ة   http://tiny.cc/uv37tz   البحير

21/12/2020 
محمد الطنطاوي  

 حسن 
http://tiny.cc/xv37tz   القاهرة بالمقطم   9من شارع  5/2/2019 28  

26/12/2020 
احمد سعد محمد  

ي 
انى  الكي 

ل 26/12/2018   ى ة  الميى  http://tiny.cc/v1a7tz   البحير
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26/12/2020 
محمد عبدالحميد  

 عبدالمجيد  
 http://tiny.cc/x1a7tz   غير مذكور  غير مذكور  26/12/2018  

طة  8/26/2020   محمد وليد 29/12/2020  http://tiny.cc/lph7tz بعد إخالء السبيل  السويس  قسم شر

30/12/2020 
عبدالرحمن كمال  

 عمر 
ل 12/3/2017   ى  http://tiny.cc/gph7tz   غير مذكور  الميى

طة  2019ديسمي      ابراهيم نصير  29/3/2020 ة  قسم شر  http://bit.do/fp9YN بعد اخالء السبيل  البحير

ى  Nov-18   عبدهللا عامر عبده  7/12/2020  http://tiny.cc/acg6tz بعد اخالء السبيل  القاهرة قسم البساتير

ول   13/12/2020   خلود سعيد عامر  30/12/2020
ٔ
ة ا ى  http://tiny.cc/hph7tz بعد اخالء السبيل  االسكندرية  قسم المنيى

30/12/2020 
عبد الرحمن محسن  
ي    السيد عباس الزهير

ل 29/8/2019 17 ى  http://tiny.cc/yph7tz   القاهرة الميى

 http://tiny.cc/qph7tz   أسوان   28/9/2018   مصطفى النجار 30/12/2020

ي   31/12/2020 ل 26/12/2020   اسالم عران  ى  القليوبية  الميى
ي  
بعد استدعاء تليفونى
ا   من أمن الدولة بشي 

 الخيمة  
http://tiny.cc/arh7tz 
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 عنف دولة 

 الرابط  مالحظات  المحافظة  مكان الحدث  سماال  تاري    خ النشر 

 سائق  1/1/2020
الطريق  

ي    الصحراوي الغرن 
 https://bit.ly/2MTU1fs الداخلية تحيله للتفتيش  المنيا 

ل األشة  الجارجي  محمد  2/1/2020 ى  https://bit.ly/39CStAi عل شقيقه رهينة عنه القبض   القاهرة ميى

ل سيد منسي  2/1/2020 ى  القاهرة الميى
القبض عليه بعد اخالء سبيله  

 بيوم 
https://bit.ly/2MV8sjs 

ي ميدان التحرير صفع القاهرة ميدان التحرير  تاة قعيدة ف 2/1/2020
 https://bit.ly/39zWZ2l ها ضابط فى

ل محمود احمد ابو المجد   3/1/2020 ى  اإلسكندرية  الميى
ل وشقة بعض   ى تحطيم الميى
 محتوياته عند القبض عليه 

https://bit.ly/36uoaKg 

5/1/2020 
خالد احمد عبدالحميد  

 سعد سليمان  
ي مدينة  

ل فى ى الميى
وق  الشر

 القاهرة
ل وشقة بعض   ى تحطيم الميى
 محتوياته عند القبض عليه 

http://bit.do/fogoW 

 القاهرة أمن الدولة  حسام الدين علي   5/1/2020
مة قضية جديدة  ذ  ظهور عل 

حض   2020لسنة   58رقمها 
 أمن دولة 

http://bit.do/fogrB 

 http://bit.do/fogrB تدوير بعد اخالء السبيل  القاهرة امن الدولة  حسام الدين علي   5/1/2020

 القاهرة قسم المعادي  ح  عبد المجيد صالمحمود  5/1/2020

ي انهاء أوراق تسليم  
تعنت فى

جثمانه بعد وفاته داخل  
محبسه بسجن شديد الحراسة  

 ( العقرب بطرة ١) 

http://bit.do/fognR 

ى  6/1/2020 قية  ديرب نجم  احمد عادل ابوالعينير  الشر

ي  
حبس ذمة التحقيقات فى

إىل جماعة  هما باالنضمام اتهام
أسست عل خالف أحكام 

القانون والدستور، بعد انتهائهما  
ة سجن لمدة    5من قضاء فيى

 سنوات 

http://bit.do/fogvn 

https://bit.ly/2MTU1fs
https://bit.ly/39CStAi
https://bit.ly/2MV8sjs
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قية  ديرب نجم  عمار احمد عبدالرازق   6/1/2020  الشر

ي  
ى
حبس ذمة التحقيقات ف
اعة  اتهامهما باالنضمام إىل جم

الف أحكام أسست عل خ
القانون والدستور، بعد انتهائهما  

ة سجن لمدة    5من قضاء فيى
 سنوات 

http://bit.do/fogvn 

 http://bit.do/fogwb ظهور عل قضية جديدة  المنوفية    احمد رزق سالمة   6/1/2020

ى  6/1/2020 قية  نيابة ديرب نجم    احمد عادل ابوالعينير  الشر
ة سجن   تدوير بعد قضاء فيى

 خمس سنوات 
http://bit.do/fogvn 

قية  نيابة ديرب نجم    احمد عبدالرازق  وعمار  6/1/2020  الشر
ة سجن   تدوير بعد قضاء فيى

 خمس سنوات 
http://bit.do/fogvn 

 اهاىلي  7/1/2020
منطقة "مرغم"  
ة مريوط    عل بحير

 اإلسكندرية 

هدم بيوت منطقة "مرغم" عل  
ة مريوط باإلسكندرية دون   بحير

ابها بحجة  مأوى بديل ألصح
 مخالفتها 

http://bit.do/fon7M 

 اهاىلي  8/1/2020
منازل "عيت  

"  درباىلي
 مطروح 

الجيش يهدم منازل "عيت  
" بمطروح وي  هجر  درباىلي

.. وأصوات الرصاص   األهاىلي
 تفزع األطفال

http://bit.do/foG4w 

 http://bit.do/foHhB تدوير بعد اخالء سبيل  القاهرة نيابة أمن الدولة  حبس احمد محي   10/1/2020

12/1/2020 
بعض اهاىلي معتقلي  

 العقرب 
 محافظات مختلفة  المنازل

من، بعض  اقتحمت قوات األ 
منازل أش معتقلي سجن طرة  

والمسىمي   1شديد الحراسة 
ب »العقرب«، وقامت بتحطيم  
ي محاولة للضغط  

محتوياتها فى
ابهم   ى لوقف إرصى علي المعتقلير

  عن الطعام

http://bit.do/foV39 

 صحفيون  15/1/2020
مقر وكالة  
 االناضول  

 القاهرة

اقتحام مقر وكالة االناضول   
بينهم    4بالقاهرة والقبض عل 

ى عباس  ى حسير الصحفيير
ي  
ي )شقيق الصحفى

ى القبانى وحسير
المحبوس احتياطيا حسن  

  ) ي
 القبانى

http://bit.do/fpmcB 

http://bit.do/fogvn
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 القاهرة نيابة امن الدولة  ابراهيم متوىلي  15/1/2020
ي عليه  ترفض سماع أقواله كم

جبى
ي تعرضه للتعذيب عل يد  

ى
ف

ي 
 ضباط األمن الوطبى

http://bit.do/fpmjD 

 http://bit.do/fpmkM وسحب جواز السفر   توقيف القاهرة أمن المطار نور خليل  15/1/2020

 القاهرة جن العقرب س خالد فوزي رسالن صقر  15/1/2020
  6محبوس احتياطيا ألكير من  

 سنوات 
http://bit.do/fpmna 

ى  15/1/2020  القاهرة وسط البلد  مواطنير
ى وتفتيش  توقيف مو  اطنير

 هواتفهم المحمولة 
http://bit.do/fpyc3 

 قنا    اهاىلي  20/1/2020
أهاىلي قنا يستغيثون من قرارات  
إزالة بيوتهم بدعوى إنشاء  

 محور مروري 
http://bit.do/fpUdX 

ا  اهاىلي  20/1/2020  هرةالقا  شي 
ا يعلن مصادرة  عربة    18جي شي 

"كارو" لتشوي  هها المنظر العام 
ا لقرار المحافظ 

ً
 تنفيذ

http://bit.do/fp987 

 http://bit.do/fqWLN   القاهرة نيابة أمن الدولة  ناردين عل محمد   28/1/2020

ى  جمال عيد  29/1/2020  القاهرة نيابة البساتير

شهر عل االعتداء  بعد مرور  
ي عل جمال عيد  

البوليسي الثانى
ى   ، كيف اهدرت نيابة البساتير
حقوق مواطن مضي ، حياة  
ي رقبة وزير  

جمال عيد فى
 الداخلية والنائب العام

http://bit.do/fqWNg 

ى عمران صال  29/1/2020  كفر الشيخ  امن الدولة   ح صي 
ي قضية    3تدوير بعد 

براءات فى
 جديدة 

http://bit.do/frb8A 

30/1/2020 
محمود سعيد الهادى  

 عمران 
قية  نيابة ههيا   الشر

ي قضية جديدة بعد  
تدوير فى

ة حبسه لست شهور  انقضاء فيى
https://bit.ly/2u0vlMh 

 القاهرة امن الدولة   عمر ياش   30/1/2020
ه  سبيل  إخالءقضية جديدة بعد 

 ثالث مرات 
https://bit.ly/36MixpR 

 القاهرة عزبة خير هللا  حسام شكر هللا  31/1/2020

ى عل   ب من كمير اعتداء بالضى
مدخل عزبة خير هللا بمض  
القديمة لرفض تفتيش  

مول ثم تغمية واقتياد إىل  لمحا 
 طم أمن الدولة بالمق

http://bit.do/frcwp 

http://bit.do/fpmjD
http://bit.do/fpmkM
http://bit.do/fpmna
http://bit.do/fpyc3
http://bit.do/fpUdX
http://bit.do/fp987
http://bit.do/fqWLN
http://bit.do/fqWNg
https://bit.ly/2u0vlMh
https://bit.ly/36MixpR
http://bit.do/frcwp


 القاهرة عزبة خير هللا  مصطفى محمد  31/1/2020

ى عل   ب من كمير اعتداء بالضى
مدخل عزبة خير هللا بمض  
القديمة لرفض تفتيش  

المحمول ثم تغمية واقتياد إىل  
 مقطم بالأمن الدولة 

http://bit.do/frcwp 

 القاهرة نيابة أمن الدولة   ابراهيم متوىلي  . 2/2/2020

قررت النيابة إخالء سبيله بعد  
ي  
ى من الحبس االحتياطي فى عامير

، ثم  2017لسنة   900القضية 
جاء مرة أخري اىلي النيابة  

بمحضى تحريات جديد وإعادة  
  1470القضية   لع تدويره 

 وحبسه من جديد  2019لسنة  

http://bit.do/frpDm 

 القاهرة نيابة أمن الدولة  اسالم زكريا خرم   2/2/2020

ذمة   علسبيله  تم إخالء  
ازية    441القضية  بتدابير احيى

ي النيابة مرة  
ليظهر بعد أسبوع فى

أخري علي ذمة قضية جديدة  
ويحبس من    2019سنة ل  1331

 جديد 

http://bit.do/frpL11 

 القاهرة نيابة أمن الدولة  حسام الدين  2/2/2020

ي 
علي    2017تم القبض عليهم فى

  316وحبسهم علي ذمة القضية 
وقررت محكمة   2017لسنة  

ي شهر  
ى
الجنايات إخالء سبيلهم ف

ليتم تدوير عال    2017/ 7
ي يوم علي قضية  الق

رضاوي ثانى
ي حسام الدين من  

جديدة ويختفى
ي يناير  

ويتم   2020يومها حبى
ي القضية 

ى
  58تدويره من جديد ف

وتم حبسه من   2020لسنة  
 جديد. 

http://bit.do/frpL9 

http://bit.do/frcwp
http://bit.do/frpL4
http://bit.do/frpL4
http://bit.do/frpL4


 القاهرة نيابة أمن الدولة  عبد الرحمن طارق موكا   2/2/2020

سنوات   5السجن  ه بحكم علي
ة تأديته   ي فيى

ومثلهم بالمراقبة وفى
لعقوبة المراقبة قبض عليه من  
طة   جديد من محيط قسم الشر
ويتم تدويره من جديد علي ذمة  

 . 2019لسنة   1331القضية 

http://bit.do/frpL12 

 ةالقاهر  نيابة أمن الدولة  عال القرضاوي  2/2/2020

ي ت
علي    2017م القبض عليهم فى

  316وحبسهم علي ذمة القضية 
وقررت محكمة   2017لسنة  

ي شهر  ا 
لجنايات إخالء سبيلهم فى

ليتم تدوير عال    2017/ 7
ي يوم علي قضية  

القرضاوي ثانى
ي حسام الدين من  

جديدة ويختفى
ي يناير  

ويتم   2020يومها حبى
ي القضية 

  58تدويره من جديد فى
من  وتم حبسه   2020لسنة  

 جديد. 

http://bit.do/frpL10 

 القاهرة نيابة أمن الدولة  ء عبد الفتاح عال  2/2/2020

أعوام ومثله   5حكم عليه ب
ة المراقبة تم   ي فيى

مراقبة وفى
القبض عليه وتدويره وحبسه  

  1356من جديد علي القضية 
 . 2019لسنة  

http://bit.do/frpL7 

 القاهرة نيابة أمن الدولة  محمد القصاص   2/2/2020

ى من الحبس  ب عد قضائه لعامير
االحتياطي وقررت النيابة إخالء  
سبيله تم الزج به مرة أخري  

وإعادة تدويره علي ذمة القضية  
وحبسه مرة    2019لسنة   1781

 أخري علي ذمة التحقيقات 

http://bit.do/frpDm 

http://bit.do/frpL4
http://bit.do/frpL4
http://bit.do/frpL4
http://bit.do/frpL4


ى   2/2/2020  القاهرة الدولة نيابة أمن  محمد اكسجير

قررت محكمة الجنايات إخالء  
ازية عاي ذمة   سبيله بتدابير احيى

، ثم  2018لسنة   621القضية 
تم القبض عليه من داخل قسم  

ي سبتمي  
طة فى   2019الشر

  1356وتدويره علي القضية  
 . تياطيا اح وحبسه  2019لسنة  

http://bit.do/frpL4 

 القاهرة نيابة أمن الدولة  محمد عادل   2/2/2020

سنوات   3حكم عليه بالسجن  
ومثلهم مراقبة، وقبض عليه من  
طة   جديد من داخل قسم الشر
وهو يؤدي عقوبة المراقبة  
 وحبس علي ذمة قضية جديدة 

http://bit.do/frpL8 

 شمال سيناء  العريش  نساء  2/2/2020

سيدة وفتاة من   32اعتقال 
قبيلة الفواخرية بسيناء  

واحتجازهم منذ أسبوع داخل  
من    2قسم ثالث العريش إلجبار  

 أقارب  هم عل تسليم أنفسهم 

http://bit.do/frCVS 

 ةهر القا  نيابة أمن الدولة  هيثم محمدين   2/2/2020
إدراجه علي ذمة القضية  تم 
وحبسه من   2019لسنة   741

 جديد 
http://bit.do/frpL6 

 اإلسكندرية  سجن برج العرب  السيد راجيل   4/2/2020
ثالث اعتقال خالل ثالث  
سنوات وكل مرة عل قضية  

 جديدة 
http://bit.do/frWLV 

ى احتي 4/2/2020  القاهرة ابة أمن الدولة ني يا اط المحبوسير
اهدار حق االستئناف عل  
 قرارات تجديد الحبس 

http://bit.do/frWDQ 

 رافت حامد عبد هللا  4/2/2020
طة   قسم شر
 الدخيلة 

ي تسليم الجثمان ألشته  اإلسكندرية 
ى
 http://bit.do/frWQN تعنت ف

 ابراهيم حسن   5/2/2020
محكمة حوش  

 عيس
ة   البحير

القبض عليه من أمام المحكمة  
 أثناء أداء عمله 

http://bit.do/frWZq 

ى  5/2/2020  كفر الشيخ  نيابة بلطيم   بكر ياسير
ل قضية جديدة  تدوير: حبس ع 

 بعد اخالء السبيل 
http://bit.do/frXbq 

http://bit.do/frpL4
http://bit.do/frCVS
http://bit.do/frWLV
http://bit.do/frWDQ
http://bit.do/frWQN
http://bit.do/frWZq
http://bit.do/frXbq


 سعد احمد ضياء الدين  5/2/2020
سجن جمصة  
 شديد الحراسة 

 الدقهلية 

محبوس احتياطيا منذ ما يزيد  
سنوات عل ذمة    ٥عل 

ي القضية رقم  
  ٧٣٥التحقيق فى
جنايات دمياط   ٢٠١٥لسنة  

 الجديدة 

http://bit.do/fsgJi 

 كفر الشيخ  نيابة بلطيم   عصام درويش  5/2/2020
تدوير: حبس عل قضية جديدة  

 بعد اخالء السبيل 
http://bit.do/frXbq 

 كفر الشيخ  نيابة بلطيم   عمرو علي الدين  5/2/2020
حبس عل قضية جديدة  تدوير: 

 بعد اخالء السبيل 
http://bit.do/frXbq 

 القاهرة عزبة خير هللا  اهاىلي  6/2/2020
كل الوقت فية تهديدات لسكان  
 العزبة باإلزالة وإغالق الورش 

http://bit.do/fsgNm 

 ة مجدى عابدين  فاطم 6/2/2020
بمنطقه معبد  

 فيله  
 أسوان

عل عيس ضابط  ب  قام النقي
طة السياحة واآلثار بمنطقه   شر
معبد فيله بالتعدي عل كبير  
ي اآلثار فاطمة مجدى  

مفتسر
عابدين المسئولة عن معبد فيله  
بالتعدي عليها وصفعها عل  

 وجهها 

http://bit.do/fsgNc 

 ةهر القا  نيابة أمن الدولة  ابراهيم متوىلي  7/2/2020
قضية جديدة بعد إخالء سبيله  

ي يوم 
   2019اكتوبر  15فى

http://bit.do/fs3YF 

 غير مذكور  الكلية العسكرية  مجهوىلي النسب  7/2/2020

سمح لهم   مجهوىلي النسب ال ي 
بدخول الكليات العسكرية لرابع  
ين علي   جيل رغم انهم مجي 

وال    العسكريةالخدمة  تأدية 
ي النوا 

اك فى سمح لهم باالشيى   ديي 
وال يرثوا وال يحملوا اسم  

؛ حاجه بشعه منتهي   ي
المتببى
ى   والكراهية بال   والعنضية التميير

ى  ي ذنب فعلوه المساكير
َ
 ا

http://bit.do/fsgVT 

 http://bit.do/fstxR توقيف واختطاف من المطار القاهرة مطار القاهرة  باتريك جورج  8/2/2020

http://bit.do/fsgJi
http://bit.do/frXbq
http://bit.do/frXbq
http://bit.do/fsgNm
http://bit.do/fsgNc
http://bit.do/fsgVT
http://bit.do/fstxR


 باتريك جورج  8/2/2020
ي  النيابة 

الكلية فى
 المنصورة 

 الدقهلية 

اعتماد التحقيق عل تحريات  
غير حقيقية محضى الضبط  

يذكر أن القبض عل باتريك كان  
من منطقة جديلة بالمنصورة،  
عل خالف حقيقة القبض عليه  

 من المطار

http://bit.do/fstxR 

ى  8/2/2020  القاهرة الزمالك باعة جائلير

طة المرافق بحي الزمالك   شر
تصادر عربة بطاطا لبائع متجول  
بدعوى تعطيل الطريق العام 

 دون رأفة بحاله 

http://bit.do/fstsv 

 اهاىلي  9/2/2020
جنوب الشيخ  

 زويد 
 اء شمال سين

تجدد القصف الجوي بمقاتالت  
ي 
مناطق  حربية تابعة للجيش فى

جنوب الشيخ زويد شمال سيناء  
ي  
وانقطاع التيار الكهربانئ
 واالتصاالت بالمنطقة 

http://bit.do/fs4uy 

 القاهرة جامعة حلوان  يحي القزاز 9/2/2020

جامعة حلوان الدكتور  أحالت 
قزاز لمجلس تأديب  اليحبر 

لجماعة   االنضمامجديد، بتهمة 
ي الوقت الذي الزال  

إرهابية، فى
ي التحقيق القديم 
مجلس    فى

بتهمة اهانة الرئيس    التأديب
مستمرا وبذلك يواجه الدكتور  
ى فى   يحبر القزاز تحقيقير
ى للتأديب فى وقت   مجلسير

 واحد: 

http://bit.do/fs4te 

ي   10/2/2020
 القاهرة أمن الدولة  مهاب االبراسر

تدوير عل قضية جديدة بعد  
 اخالء السبيل 

http://bit.do/ftvTV 

http://bit.do/fstxR
http://bit.do/fs3pt
http://bit.do/fs4uy
http://bit.do/fs4te
http://bit.do/ftvTV


 اإلسكندرية  سجن برج العرب  اهاىلي  11/2/2020

اشتىك الكثير من الزائرين لسجن  
ة الماضية  برج العرب خالل ا  لفيى

الث أسابيع حيث  ث وتقريبا منذ 
الحظ الزائرين بعض إجراءات  
التصعيد والتشديد فى مراقبة  

عل الزائرين وخاصة    والتحري
الرجال منهم حيث يتم سحب  
إثبات الشخصية )بطاقة الرقم  

من الزائرين والكشف    (القومي 
والتحرى عنهم امنيا بل فى  
بعض األوقات بيتم حجز  

شخصية لبعض  إثباتات ال
تهديد  ال الوقت كنوع من 
 والرعب 

http://bit.do/ftvAY 

 القاهرة سجن طره  محمود محمد  11/2/2020
ى بعد أن   ي طره منذ يومير

ظهر فى
حققت معه النيابة بدون معرفة  

 أهله أو محاميه 
http://bit.do/ftvrv 

قية  نيابة ههيا  حمد سعيد ا  احمد عادل 12/2/2020  الشر

اءتهصدر حكم  ي جلسة  بي 
  12فى

من محكمة   2019ديسمي   
جنايات الزقازيق وبعد ذلك  
 من  

ً
الحكم تم إخفائه قشيا

اءة حبى ظهوره بنيابة   تاري    خ الي 
 ههيا 

http://bit.do/ft43c 

12/2/2020 
 الشهير ب   

اكرم مصطفى
 _مارو رم#اك

 http://bit.do/ft43Z اختفاء بعد اخالء سبيل  غير مذكور  امن الدولة 

http://bit.do/ftvAY
http://bit.do/ftvrv
http://bit.do/ft43c
http://bit.do/ft43Z


ى  12/2/2020  اإلسكندرية  سجن برج العرب  اهاىلي المعتقلير

ج أنهم  اللي  ي الي 
ى
بيحصل ف

بيحجزو البطايق وبعد الزياره  
ي بستلم البطاقه  

ض انى المفيى
  ١٠ع  جموخالص أخرج ممكن ي

ىكم   رجال ويقلهم عصام بيه عير
ي  
ويتغمو ويبتدى بفى

  ٥االستجوابات ممكن يخلصو  
وحرفيا هناك صحراء    ٦أو 

جرداء بتنعدم وسائل  
المواصالت اعدام تام أما  

بيكون  لتفتيش النساء    بالنسبة
 بالنساء  

ً
 تحرش جنسيا

http://bit.do/ft43Q 

 القاهرة نيابة أمن الدولة  حسن البنا  12/2/2020
يوم رغم    45قرار بالحبس  

ى من الحبس   انقضاء عامير
 االحتياطي 

http://bit.do/ft4Uy 

قية  نيابة ههيا  عمار الهادى الحسيبى  12/2/2020  الشر

اءتهصدر حكم  ي جلسة  بي 
  12فى

من محكمة   2019ديسمي   
ازيق وبعد ذلك  زقجنايات ال

 من  
ً
الحكم تم إخفائه قشيا

اءة حبى ظهوره بنيابة   تاري    خ الي 
 ههيا 

http://bit.do/ft43c 

 القاهرة من الدولة نيابة أ مصطفى االعض  12/2/2020
يوم رغم    45قرار بالحبس  

ى من الحبس   انقضاء عامير
 االحتياطي 

http://bit.do/ft46D 

قية  نيابة ههيا  يوسف رضا محمد 12/2/2020  الشر

ي 
 بالحبس سنة وأنهي  قىصى

ً
حكما

ديسمي    19تنفيذه بتاري    خ 
، وبعد تنفيذه الحكم تم  2019

 حبى ظهوره بنيابة  
ً
إخفائه قشيا

 ٠ههيا 

http://bit.do/ft43c 

ى  13/2/2020 طة  عبد الرحمن ياسير  القاهرة قسم شر

احتجاز دون وجه حق بعد قرار  
ي  بداست

ال حبسه االحتياطي فى
  2019لسنة   1250القضية رقم  

ازي ح  ض أمن دولة بتدبير احيى

http://bit.do/ft47i 

http://bit.do/ft43Q
http://bit.do/ft4Uy
http://bit.do/ft46D
http://bit.do/ft47i


 http://bit.do/ft5eU تدوير قضايا  القاهرة أمن الدولة  محمد حسن مصطفى   13/2/2020

 معتقال   13 14/2/2020
سجن وادي  
 النطرون واحد  

ة   البحير

ن وبعد مرور قرابه  حبى اال
ى من تغريب    13األسبوعير

معتقال من سجن وادى  
النطرون واحد اىل سجون اخرى  

هم مجهوال   ال زال مصير

http://bit.do/ft5fD 

 ةهر القا  مطار القاهرة   جمهور الزمالك  16/2/2020

األجهزة المعنية القبض  ألقت 
عل عدد من جماهير نادي  

الزمالك، لقيامهم بإشعال بعض  
األلعاب النارية »الشماري    خ«، 
أثناء استقبالهم بعثة الفريق  

األول لكرة القدم بمطار القاهرة،  
عقب عودته من الدوحة بعد  
الفوز بمباراة كأس السوبر  

ي 
 األفريفى

http://bit.do/ft9NL 

 القاهرة سجن طره  زياد العليىمي  17/2/2020
رغم    2017تحريك بالغ من 

 كونه الزال قيد الحبس 
http://bit.do/fuMgy 

كة طنطا للكتان   عمال طنطا للكتان 17/2/2020  الغربية  شر

بفصل ثمانية من العمال، وذلك  
ات من  اعالن ا  ردا عل  لعشر

كة   ي الشر
العمالة المؤقتة فى

ابهم امس للمطالبة   ارصى
بالتثبيت، السيما وان اغلب  

العمال مىصى عل عملهم العديد  
 من السنوات 

http://bit.do/fvrbu 

ى ودنان  17/2/2020  القاهرة سجن طره  معيى
الحبس رغم انقضاء  استمرار 
ة ا  ى من الحبس  لعفيى امير

 االحتياطي 
http://bit.do/fuL5t 

 القاهرة أمن الدولة  احمد بيومي  19/2/2020
ي   
ى
تدوير بعد اخالء سبيله ف

 2019ديسمي   
http://bit.do/fvraf 

ي  19/2/2020 ازية تدوير أثناء  القاهرة أمن الدولة  احمد محبر  http://bit.do/fvraf التدابير االحيى

 القاهرة أمن الدولة  خرم  -اسالم رفاعي  19/2/2020
تدوير عل ثالث قضايا منذ  

ي أغسطس  
ى
 2018اخالء سبيله ف

http://bit.do/fvraf 

ازية  القاهرة أمن الدولة  سامح سعودي  19/2/2020  http://bit.do/fvraf تدوير أثناء التدابير االحيى

http://bit.do/ft5eU
http://bit.do/ft5cP
http://bit.do/ft9NL
http://bit.do/fuMgy
http://bit.do/fvrbu
http://bit.do/fuL5t


 القاهرة لدولة ا  أمن شادي ابو زيد  19/2/2020
ي   
ى
تدوير بعد اخالء سبيله ف

اير   2020في 
http://bit.do/fvraf 

 القاهرة أمن الدولة  عبدالمنعم ابو الفتوح   19/2/2020
ى من  دوير بعد  انقضاء عامير

 الحبس االحتياطي 
http://bit.do/fvraf 

ي   19/2/2020
ازية  القاهرة أمن الدولة  عبير الصفبى  http://bit.do/fvraf تدوير أثناء التدابير االحيى

ى  19/2/2020 ازية  القاهرة الدولة أمن  محمد اكسجير  http://bit.do/fvraf تدوير أثناء التدابير االحيى

 القاهرة أمن الدولة  محمد حمدون  19/2/2020
بعد أقل من شهرين عل إخالء  

 سبيله 
http://bit.do/fvraf 

ي مرعي فه  22/2/2020 ه ثان   ىمي صي  ى  اإلسكندرية  نيابة المنيى
تدوير عل قضية جديدة بعد  

اير  17اخالء السبيل يوم   في 
http://bit.do/fwjyP 

22/2/2020 
عبد الرحمن السيد عبد  

 الحميد 
ه ثان   ى  اإلسكندرية  نيابة المنيى

عل قضية جديدة بعد  تدوير  
اير  17اخالء السبيل يوم   في 

http://bit.do/fwjyP 

ه ثان  يا ن محمد رمضان عوش السيد  22/2/2020 ى  اإلسكندرية  بة المنيى
تدوير عل قضية جديدة بعد  

اير  17اخالء السبيل يوم   في 
http://bit.do/fwjyP 

 القاهرة نيابة حلوان الكلية  شقيق وليد عبد العظيم   24/2/2020

عن استخراج صورة رسمية من  
األوراق، بمخالفة ما نصت عليه  

نون اإلجراءات  قا نصوص  
الجنائية والتعليمات القضائية  
ي الوقت الذي  

للنيابات، وفى
ت فيه بعض المواقع   نشر
اإلخبارية بعض التفاصيل  

بالدعوى. أيضا جاءت  الخاصة 
الشكوى، بسبب تقاعس النيابة  
ي استجواب كال من رئيس  

فى
مباحث حلوان، ومعاون  

أشهر عل    8المباحث رغم مرور 
  حتتاري    خ وفاة شقيقه ت

طة حلوان  ي قسم شر
ى
 التعذيب ف

http://bit.do/fw5xK 

 مجدي السيد  العرباض   26/2/2020

ل   ى ي طريقه لميى
ى
ف

ي  
ى
أحد أقاربه ف
مدينة دمياط  
 الجديدة 

 دمياط 
ل وتروي    ع األشة   ى اقتحام الميى
 عقابا عل تقيمهم بالغ باختفائه 

http://bit.do/fxczk 
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http://bit.do/fxczk


ي مكان غير ق السويس  معسكر السالم  احمد محمد ابراهيم محمد  26/2/2020
ى
ي احتجاز ف

 http://bit.do/fxcvm انونى

ي  السويس  معسكر السالم  احمد محمود احمد زهران   26/2/2020
ي مكان غير قانونى

ى
 http://bit.do/fxcvm احتجاز ف

ي  السويس  معسكر السالم  احمد محمود احمد صادق   26/2/2020
ي مكان غير قانونى

 http://bit.do/fxcvm احتجاز فى

 القاهرة نيابة أمن الدولة  اطفال 26/2/2020

بعد تعرضهم إلخفاء قشي  
طفل عل   15س  وتعذيب: حب

لسنة    1530ذمة القضية  
 أمن دولة   2019

http://bit.do/fxcvm 

ي  السويس  معسكر السالم  بدر الدين عصام   26/2/2020
ي مكان غير قانونى

 http://bit.do/fxcvm احتجاز فى

ف كا  26/2/2020 ي  السويس  معسكر السالم    ملبالل اشر
ي مكان غير قانونى

 http://bit.do/fxcvm احتجاز فى

ي  السويس  معسكر السالم  بالل محمد عبد الظاهر   26/2/2020
ي مكان غير قانونى

 http://bit.do/fxcvm احتجاز فى

ي  السويس  معسكر السالم  حمد محمود  م  بالل 26/2/2020
ي مكان غير قانونى

 http://bit.do/fxcvm احتجاز فى

ي  السويس  معسكر السالم  رحيم خالد فراج   26/2/2020
ي مكان غير قانونى

 http://bit.do/fxcvm احتجاز فى

ي احتجاز  السويس  معسكر السالم  عيد عل عيد الخوىلي   يفس 26/2/2020
ي مكان غير قانونى

 http://bit.do/fxcvm فى

26/2/2020 
عبد الرحمن محمد عبد  

 الظاهر 
ي  السويس  معسكر السالم 

ي مكان غير قانونى
 http://bit.do/fxcvm احتجاز فى

ي  لسويس ا  معسكر السالم  عل خميس محمد   26/2/2020
ي مكان غير قانونى

 http://bit.do/fxcvm احتجاز فى

ي  السويس  معسكر السالم  عمر محمد عبد الصادق   26/2/2020
ي مكان غير قانونى

 http://bit.do/fxcvm احتجاز فى

ي  السويس  معسكر السالم  البطل عبد الحفيظ  محمد  26/2/2020
ي مكان غير قانونى

 http://bit.do/fxcvm احتجاز فى

قية  قرية بهجات  اهاىلي  27/2/2020  الشر
قية واعتداء   ي الشر

تهجير بالقوة فى
 عل األهاىلي بقرية بهجات 

http://bit.do/fxprQ 

ي  28/2/2020  http://bit.do/fxqSi تدوير قضايا للمرة الخامسة  القاهرة نيابة أمن الدولة  انس البلتاج 

ي التونسي  28/2/2020 ج 
 القاهرة االستاد جماهير اليى

ي يعتدون  أفراد 
أمن بزي مدنى

ي التونسي بعد  اهعل جم ج 
ير اليى

الهدف األول لفريقهم أثناء  
لقائه الزمالك بمنافسات دوري  

 أبطال أفريقيا 

http://bit.do/fxtK8 
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ل عمر حاتم جمال   2/3/2020 ى  القاهرة الميى

بعد خمسة أيام من القبض  
طة  عليه قامت قوة من ال شر
ي يوم 

  25وأفراد بزي مدنى
باقتحام شقته   2018ديسمي   

وكش باب الشقة وتكسير  
محتوياتها وشقة الب توب  

 واوراق شخصية 

http://bit.do/fxQTG 

ة  أرض اللواء  الجئون  2/3/2020 ى  الجير

إعتقلت السلطات المضية أكير  
ئ ارتري بينهم   ٥٠من     ٤الج 

ي منطقة أرض اللواء
  سيدات، فى

ة، مساء أمس وال يوجد أي  ا  ى لجير
خي  عنهم. وكان معهم  
البطاقات الصفراء من  

المفوضية " أثبات الشخصية  
الخاصة بهم" وتم توقيفهم رغم  

 ذلك 

http://bit.do/fxQMi 

 ايهاب صالح الدين عطيتو   2/3/2020
ولة  نيابة أمن الد
 العليا  

 القاهرة

د وجهت النيابة  وقتدوير  
اليهاب اتهامات باالنضمام  
لجماعة إرهابية. وهي القضية  
ي تم “تدويره” فيها بعد  

البى
سنوات   3تنفيذه حكًما بالسجن  
ي قضية أخري 

ى
 ف

http://bit.do/fxRaZ 

ه ثان نيابة  محمد اسامة  3/3/2020 ى  اإلسكندرية  المنيى

  8557قضية  التدوير عل ذمة 
، بعد إخالء السبيل  2019لسنة  

  2019لسنة   1413من القضية 
 حض أمن دولة. 

http://bit.do/fyjxy 

ه ثان  محمد رمضان عوض السيد 3/3/2020 ى  اإلسكندرية  نيابة المنيى

  8557عل ذمة القضية  تدوير  
، بعد إخالء السبيل  2019لسنة  

  2019لسنة   1413 يةمن القض
 حض أمن دولة. 

http://bit.do/fyjxy 

3/3/2020 
عبد الرحمن السيد عبد  

 الحميد 
ه ثان  ى  اإلسكندرية  نيابة المنيى

  8557تدوير عل ذمة القضية  
السبيل   ، بعد إخالء2019لسنة  

  2019لسنة   1413من القضية 
 حض أمن دولة. 

http://bit.do/fyjxy 
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ى مرع فهىم  3/3/2020 ه ثان  صي  ى  اإلسكندرية  نيابة المنيى

  8557عل ذمة القضية  تدوير  
، بعد إخالء السبيل  2019لسنة  

  2019لسنة   1413من القضية 
 حض أمن دولة. 

http://bit.do/fyjxy 

 ناردين علي محمد   4/3/2020
نيابة أمن الدولة  

 العليا  
 القاهرة

تدوير: بعد تأكيد إخالء سبيلها  
فائها  وقبل اإلفراج عنها تم إخ

قشًيا مرة أخرى حبى ظهرت  
عل ذمة قضية جديدة رقم  

 !  2019لسنة   1530

http://bit.do/fyjv6 

ة  دمنهور  ي  ناجح الهوار  4/3/2020  البحير

تابع لمجلس مدينة   "لودر"
ا  
ً
ا عمد

ً
دمنهور يدهس مواطن

دع ناجح الهواري بعد   ي 
اضه عل  إزالة حملة  اعيى  

http://bit.do/fyv3w 

ة  6/3/2020  دمياط  امن الدولة  احمد مير
ي اخالء السبيل بعدما  

تعنت فى
ن  أنهي عقوبة ظالمة بالسج 
ى   ألكير من خمس سنير

http://bit.do/fyv8d 

 مواطنون  7/3/2020
الرحمن  مسجد 

الرحيم بطريق  
 صالح سالم 

 القاهرة

تواصل قوات األمن بمحافظة  
القاهرة، اإلخفاء القشي بحق  
ات الشباب لليوم الخامس   عشر
عل التواىلي بعد اعتقالهم أثناء  

العزاء ألشة  ب تقديم واج
 الدكتور الراحل محمد عمارة 

http://bit.do/fyB4G 

 عمار محمد رزق عايدية  8/3/2020
مستشفى بلبيس  

 العام 
قية   الشر

اعتقلت قوات األمن بمحافظة  
قية، اليوم السبت  مارس،    8الشر

الشاب »عمار محمد رزق  
، مدرس، 25عايدية«،  

ً
  عاما

ي مستشفى بلبيس  أ
ى
ثناء تواجده ف

العام الصطحاب والده المريض  
لك دون  إلجراء غسيل كلوي، وذ 

، واقتياده لجهة غير   ي
سند قانونى

 معلومة حبى اآلن 

http://bit.do/fyB92 
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 بسمه مصطفى  9/3/2020
قسم عابدين  
 ومقر أمن الدولة 

 القاهرة
تها لطوابير  طي احتجاز بسبب تغ

ى يعملوا    اللي رايحير
ى المضيير

 تحليل كورونا، 
http://bit.do/fyR9J 

 القاهرة قسم مدينة نض  عمال نظافة  9/3/2020

عامل    70قوات األمن تعتقل 
نظافة بمدينة نض أثناء  

تجمعهم للمطالبة برواتبهم  
أشهر عند   3المتأخرة منذ  

 يعملون معه ل مقاو 

http://bit.do/fySca 

ى  11/3/2020  القاهرة أجهزة األمن  مواطنير

ألقت أجهزة األمن القبض عل  
وي    ج  ثالثة أشخاص بتهمة اليى
لشائعات عل حساباتهم  

الشخصية عل “فيس بوك” 
تناولوا خاللها أخبارا مغلوطة  
وس   عن حاالت اإلصابة بفير

لكورونا بمض عل خالف  ا 
 الحقيقة 

http://bit.do/fzBM7 

طة  جمال عبد الفتاح  12/3/2020  القاهرة قسم الشر
ى التدابير  ي قضاء ساعتير
الشارع   فى

ي امام القسم 
هذا الجو   فى

 العاصف . 
http://bit.do/fzB6H 

ة  حوش عيس  بدر الدين فاروق طويلة  12/3/2020  البحير
مداهمة شقته بمساكن السوق  

بحوش عيسي وتكسير  
 محتوياتها 

http://bit.do/fzBWi 

ل م.ر.  14/3/2020 ى ة  الميى ى  الجير
القبض عل مسؤولة جروب  
ة  ى ي الجير

ى
 استغاثة أمهات مض ف

http://bit.do/fz3fy 

 ناردين علي محمد  15/3/2020
نيابة أمن الدولة  

 العليا  
 القاهرة

ي قضية جديدة  
إعادة تدوير فى

 بعد اخالء السبيل 
http://bit.do/fBme5 

ي اخالء السبيل  القاهرة امن الدولة  مصطفى ماهر  15/3/2020
ى
 http://bit.do/fBmuY تعنت ف

 http://bit.do/fDuc4 اعتقال القاهرة الداخلية  خالد صفوت   19/3/2020

 محافظات مختلفة  السجون  محتجزون  19/3/2020
ي السجون، بال  مد منع 

ى
الزيارة ف

إعالن أي اجراءات حماية  
 زين تج للمح 

http://bit.do/fDt8Q 
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 اإلسكندرية  سجن برج العرب   نساء  21/3/2020

قوات امن إسكندرية تقوم  
سيدات   7صباح اليوم باعتقال

أثناء ذهابهن لسجن برج العرب  
ى لوضع أمانات لذوي  هم المعتق  لير

تحديث الحمد هلل السيدات  
 ن خرجن وعادوا اىل منازله

http://bit.do/fETd8 

 عبد البصير  21/3/2020
قية  نيابة ديرب نجم   احمد عونى  الشر

  4تدوير بعد اخالء سبيل يوم 
اير   في 

http://bit.do/fESRZ 

 اسالم خليل  21/3/2020
طة   مركز شر
 السنطة 

 الغربية 
اثناء التدابير رغم قرار  ز احتجا 

تحت دعوى   بإزالتها المحكمة  
ي    حكم غيان 

http://bit.do/fETu6 

 السويس    محمد صالح عجاج   21/3/2020

اعتقال الزميل محمد صالح  
عجاج المحامي وعضو مجلس  
ى السويس اثر بث   نقابة محامير
فيديو يطالب بإخالء سبيل  

ى وعرضه  عتالم ى السياسيير قلير
 العليا  الدولةعلي نيابة أمن 

http://bit.do/fFsaL 

ى  عائلة كاملة  27/3/2020  ربية الغ المحلة الكي 
ي المحلة  

حملة اعتقاالت فى
ى تشمل عائلة كاملة   الكي 

http://tiny.cc/u221lz 

ى عنيفة  28/3/2020  القاهرة النيابة العامة  قوانير
حبى سنة وغرامات  الحبس 
ألف جنيه عقوبة   20تصل إىل 

 نشر أخبار كاذبة بشأن كورونا 
https://bit.ly/3bxe1OJ 

ي حلوان محسن بهنسي  29/3/2020
 https://bit.ly/3awUDRS عليه  بض الق  إللقاءخداع محامي   القاهرة الشارع فى

قية  بلبيس  نساء  29/3/2020  الشر

قوات أمن االنقالب تقوم  
سيدات من منازلهن   ٣باعتقال 

قية وتعتدي   بمدينة بلبيس بالشر
ب إلجبار أزواجهن   عليهن بالضى

 عل تسليم أنفسهم 

http://tiny.cc/gwb5lz 

طة  موكا  30/3/2020  القاهرة قسم شر
استمرار االحتجاز رغم اخالء  

 مارس   10السبيل من يوم 
http://tiny.cc/wni7lz 
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 دمياط    ممرضة  30/3/2020

بعد خروجهن من العزل الصحي  
وس_كورونا،   وشفائهن من #فير

ممرضة_دمياط  # تم اعتقال
ي صورت فيديو إصابة  

البى
لها  #ممرضات_  ى دمياط من ميى

بتهمة نشر أخبار كاذبة عل ذمة  
  ٢٠٢٠لسنة   ٥٣٥القضية رقم 

 أمن دولة ! 

https://bit.ly/2R3ivou 

 اهاىلي  31/3/2020
منطقة الحطابة  
التابعة لحي  
 الخليفة  

 القاهرة

 من 
ً
لظروف الحالية،  ا  رغما

بانتشار وباء يهدد العالم بأكمله،  
وانشغال حكومات العالم  

ئ  صباح  -بمواجهة الوباء .. فوج 
أهاىلي منطقة الحطابة   -اليوم

التابعة لحي الخليفة بمحافظة  
القاهرة، بجحافل من األمن  

المنطقة   اقتحامالمركزي تحاول 
بدعوى إجراء حض المنازل،  

هم  ى لتهجير وهو   ،بغرض التجهير
األمر الذي دفع غالبية األهاىلي  

مضطرين لكش الحظر  - للتجمع 
ى  مرض    بانتشار وغير مبالير

عند مدخل المنطقة   -الكورونا 
والجلوس عل األرض لمنعهم  
من الدخول، موكدين عل  
ى   رفضهم لما يحدث، ومعلنير
 تمسكهم بالدستور والقانون. 

http://tiny.cc/keo8lz 

ل غريب السبيعي  2/4/2020 ى  كفر الشيخ  الميى

شنت قوات األمن بمحافظة  

كفرالشيخ، اليوم الخميس، حمله  

أمنيه على جميع قرى بلطيم،  

أسفرت عن اعتقال الدكتور  

، دون سند  "غريب السبيعي"

قانوني، وتم اقتياده لجهة  

 . مجهولة

http://tiny.cc/v81gmz 
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 طالب  4/4/2020
مباني من مدينة 

 الطالب 
 القاهرة

صدر قرار بتخصيص مباني من 

مدينة الطالب للحجر الصحي  

للمصابين بالكورونا بدون إعالم  

الطلبة أو إنذارهم قبلها و الجيش  

من بكرة هيبدأوا يلموا الحاجات  

لبة في كياس و  بتاعت الط

 يشيلوها و هما كانوا مانعين ان

د يروح المدينة يجيب اي حاجة  ح

  -كتب) من حاجاته الي هناك 
 ... بطاطين -هدوم 

http://tiny.cc/tlvimz 

ل رضوى محمد  5/4/2020 ى  اإلسكندرية  الميى

إقتحام قوة من األمن لمنزل  

ندرية فجر  رضوي محمد باالسك

!  اليوم، دون إبداء اي أسباب

رضوي محبوسة  ن يذكر إ

  2019إحتياطيًا منذ شهر نوفمبر 
وحتي واآلن علي ذمة القضية  

 . 2019لسنة  488

http://tiny.cc/o55lmz 

 مرىصى واطباء  7/4/2020
الشيخ مستشفى 

 زايد بمنشأة ناصر 
 القاهرة

بعد تظاهر المرضى داخلها لعدم  

ت  وا ق.. قدرتهم على العالج

األمن تُخلي مستشفى الشيخ زايد 

بمنشأة ناصر بالقوة وتطرد  

المرضى والطواقم الطبية 

 لتجهيزها ألزمة كورونا 

http://tiny.cc/87asmz 

 طبيب  8/4/2020
مستشفي ديرب  

 نجم المركزي 
قية   الشر

نقل طبيب وإحالته للتحقيق بعد  

توافر  م نشره فيديو عن عد

مستلزمات طبية بمستشفى  

 بالشرقية 

https://bit.ly/2VcOh3H 

 مهجه سامي  8/4/2020
معهد االورام  

 القومي
 القاهرة

هناك فعال ان  لإلعالمصرحت 

حاالت اصابه لين العاملين و ال 

الحقائق و اعلنت   إلنكارداعي 

ه  انه يجب مواجه  شجاعةبكل 

فصدر  ..  الموقف بحزم و جديه

 قرار فورا بايقافها عن العمل 

http://tiny.cc/ssasmz 

http://tiny.cc/tlvimz
http://tiny.cc/o55lmz
http://tiny.cc/87asmz
https://bit.ly/2VcOh3H
http://tiny.cc/ssasmz


 احمد جمعه سلمي   8/4/2020
قسم شرطه بئر 

 العبد
 http://tiny.cc/g2asmz تعنت في تسليم الجثمان سيناء  شمال

نت  موقع درب  9/4/2020  http://tiny.cc/0gbsmz حجب موقع درب  القاهرة االنيى

 القاهرة منشية الصدر  اهاىلي  9/4/2020

في الوقت  .. فوق المعاناةمعاناة 

الذي يتعين على الجميع الجلوس  

في منازلهم وقاية من كورونا، 

  دمبيوت أهالي منشية الصدر ته

 أمام أعينهم 

http://tiny.cc/fncsmz 

 القليوبية  الخانكة  اهاىلي  13/4/2020

ي   22إلقاء القبض عل  
شخًصا فى

ة، التابعة  مدينة الخانك
لمحافظة القليوبية، بسبب  
اضهم عل تنفيذ حملة   اعيى
ي زراعية  

إزاالت عل أراىصى
ي ملك الدولة. وأحا 

هم  لتوأراىصى
طة للنيابة   الشر

https://bit.ly/3ak4wBw 

 ابراهيم متوىلي  13/4/2020
محكمة القاهرة  
 لألمور المستعجلة 

 القاهرة

محكمة القاهرة لألمور  رفضت 
المستعجلة، إيداع وقيد دعوى  

أقامها محامي المفوضية  
المضية للحقوق والحريات  

ي  وكيال عن ال
محامي الحقوفى

  ،" المحبوس "إبراهيم متوىلي
إلثبات حالة واقعة منع الزيارات  

 زير الداخلية. بقرار و 

http://tiny.cc/gy40mz 

 القاهرة الشارع مواطن  16/4/2020

واحد من عمال اليومية مخدش  
ل   500ال  ى جنيه اعانة الدولة فيى

يخالط   غصب عنه رغم المرض 
الناس يبيع شوية بسكوت  

ي المواصالت عشان  
وشكوالتة فى
ار  جنيه آخر النه 30يجيب 

يأكل بيها عياله ..يساعدوه ؟ ال  
ي حاله طيب ؟ ال  

ى
.. يسيبوه ف

كله معجبش البيه  ازاااااي .. ش
الظابط فقرر ياخده ويعمله  
ي الحجز 

 محضى ويرميه فى

http://tiny.cc/60a8mz 

http://tiny.cc/g2asmz
http://tiny.cc/0gbsmz
http://tiny.cc/fncsmz
https://bit.ly/3ak4wBw
http://tiny.cc/gy40mz
http://tiny.cc/60a8mz


 مروة عرفه  21/4/2020
ي مدينة  

ل فى ى الميى
 نض 

 القاهرة

ى اقتحام  ل  قوات من األمن ميى
ي وجود طفلتها  

ى
مروة عرفة ف

الرضيعة الساعة الواحدة  
صباحا بمدينة نض وتم تفتيش  
الشقه واخذها اىلي مكان غير  
ي قسم  

معلوم. وبالسؤال عنها فى
ي لم يتم  

مدينة نض أول وثانى
 ليها. العثور ع

http://tiny.cc/b1dgnz 

 اطفال 21/4/2020
  ١٥٣٠لقضية 
   ٢٠١٩لسنة  

 محافظات مختلفة 

ى   ى طفل محبوسير  من اربعير
اكير

لسنة   ١٥٣٠عل ذمة القضية 
حض أمن دولة عليا..   ٢٠١٩

هم كتير عل ذمة قضايا   وغير
ى يسمحوا   تانية اتمبى المسئولير

بمكالمة تليفون اسبوعيا    ليهم
من محبسهم المهاتهم  
 يطمنوهم عليهم.. 

http://tiny.cc/ib2inz 

 القاهرة فصل من الجامعة  احمد جيكا  21/4/2020

ي  
ي نهانئ

انا اتفصلت من دراسبى
بأمر من أمن الدولة وأول مرة  
تابعت فيها هما قالوىلي أخبار  

ي   دراستك ايه 
قولتلوا فصلونى

قاىلي مش قولتلك هندمرلك  
 مستقبلك اكيى  

http://tiny.cc/yc2inz 

ل خلود سعيد  22/4/2020 ى  اإلسكندرية  الميى
القبض عل الصديقة العزيزة  
لها   ى خلود سعيد عامر من ميى

   ١٠:٣٠امبارح الساعة 
ا
 ليًل

http://tiny.cc/c7omnz 

 القاهرة نيابة أمن الدولة   خالد غنيم  29/4/2020

  58حلىمي غنيم )حبس خالد  
مذيع برنامج المشاكس    -سنة

يوًما   15بقناة مض الحياة( مدة  
ي  
ى
عل ذمة التحقيق معه ف

حض    2020لسنة   558القضية 
أمن دولة بتهمة نشر أخبار كاذبة  

ئل  وإساءة استخدام وسا 
 التواصل االجتماعي 

https://bit.ly/3d0bdun 

http://tiny.cc/b1dgnz
http://tiny.cc/ib2inz
http://tiny.cc/yc2inz
http://tiny.cc/c7omnz
https://bit.ly/3d0bdun


ى  4/5/2020  محافظات مختلفة  سجون مختلفة  صحفيير
ي وصحفية   35هناك 

صحفى
 رهن االعتقال 

https://bit.ly/3b0XXEt 

ى احتياطيا  4/5/2020  القاهرة من الدولة نيابة أ محبوسير

يوم بدون    45استمرار حبس 
دون سماع  حضور متهم وب

دفاعه وبدون نظر ألمر حبسه  
ر اللجوء للسماء   وعلي المتضى

http://tiny.cc/usqgoz 

ى  5/5/2020  القاهرة مايو    15قسم  مواطنير
مواطن بداعي كش   60اعتقال 

 حظر التجوال 
http://tiny.cc/zvrgoz 

ى  5/5/2020  غير مذكور    مواطنير
جنيه أو الحبس   4000امة غر 

 لكش الحظر 
http://tiny.cc/zvrgoz 

ى  5/5/2020 ة   متهمير ى ة  جنايات الجير ى  الجير

ي تقرر  جنايات 
ة لليوم الثانى ى الجير

ى  تج ديد حبس كافة المتهمير
يوم    ٤٥المعروض عليها اوراقهم  

علي ذمة القضايا وعدد  
 حواىلي 

ى متهم    ٧٠٠المتهمير
ى   وذلك بدون حضور المتهمير
من محبسهم وبدون السماح  

ى بالحضور.   للمحامير

http://tiny.cc/iyrgoz 

ى  5/5/2020  متهمير
محكمة جنايات  

 رة القاه
 القاهرة

تجديد حبس عالء عبد الفتاح  
وماهينور وسوالفة مجدي  

وحسام الصياد ورضوي محمد  
شاكر وخالد داوود،    وأحمد 

وجميع من تم عرض أوراقم  
اليوم علي محكمة جنايات  

تهم"   700القاهرة " يوًما   45م 
علي ذمة التحقيقات، بدون  

ى وعدم السماح   تهمير حضور الم 
 . ى  بحضور المحامير

http://tiny.cc/p6rgoz 

https://bit.ly/3b0XXEt
http://tiny.cc/usqgoz
http://tiny.cc/zvrgoz
http://tiny.cc/zvrgoz
http://tiny.cc/iyrgoz
http://tiny.cc/p6rgoz


6/5/2020   " " عمال "زايد التخصىصي دزاي ة   "التخصىصي   ى  الجير

  " تهديد عمال "زايد التخصىصي
ي كورونا داخلها.. 

بعد تفسر
فى زايد  تهديد عمال مستش 

ي إذا لم  
التخصىصي باألمن الوطبى

ينهوا استغاثتهم ووقفتهم  
 االحتجاجية 

http://tiny.cc/6afjoz 

 بائعي السوق   6/5/2020
الوحدة المحلية  

 قرية المنصورية  ب
ة  ى  الجير

الوحدة المحلية بقرية  
ة تفض   ى المنصورية شمال الجير

اطيم المياه،  بائعي السوق بخر 
مع إغراق بضاعتهم وطردهم،  
ي من طريقة   وغضب شعب 

 التعامل معهم 

http://tiny.cc/yq3moz 

8/5/2020 
اعضاء اللجنه المركزيه  

 ارصي  للحزب الن
 القاهرة  

القبض علي ثالثه من أعضاء  
اللجنه المركزيه للحزب النارصي  

ه امن الدوله  وإحالتهم لنياب
مقرر لجنه الحريات بقسم  
المطريه االستاذ/ عماد فهىمي  

المركزيه   المحامي وعضو اللجنه 
ى قسم المطريه   بالحزب وأمير
ي عالء جالل .   االستاذ /النقان 
- واالستاذه / ايناس جريس 

 جنة اإلعالم ل

http://tiny.cc/abhtoz 

 عدة محافظات      10/5/2020
السيسي يمنح القوات المسلحة  
الضبطية القضائية وصالحية  

ي القضا 
ى
 يا المدنية التحقيق ف

http://tiny.cc/ja3xoz 

11/5/2020 
مد عبدالعظيم  زوجة اح

ي   الدمليح 

صنصفط  من قرية 
التابعة لمركز  

 منوف 
 المنوفية 

اف   اعتقال للضغط عليها لالعيى
 عل زوجها 

http://tiny.cc/ex5xoz 

 عدة محافظات    درب  13/5/2020

بعد درب.. حجب موقع  
يوما من   40بعد    360مض 

  الصدور .. ورئيس التحرير: 
نبحث الحلول التقنية  

 ة والقانوني 

https://bit.ly/2YXp8O6 

http://tiny.cc/6afjoz
http://tiny.cc/yq3moz
http://tiny.cc/abhtoz
http://tiny.cc/ja3xoz
http://tiny.cc/ex5xoz
https://bit.ly/2YXp8O6


 غير مذكور    ابراهيم االشمر   13/5/2020
سنة  15اتحكم عليه النهاردة ب 

 عسكرى  سجن حكم 
http://tiny.cc/ib22oz 

16/5/2020 
ى  ي العاملير
مستشفى    فى

 منشية البكري 
 غير مذكور   

منشية   مستشفى االمن محاوط  
البكري بعد محاوالت هروب  

ى   بعد   بالمستشفى العاملير
عزل    مستشفى تحويلها اىلي 

ي الجنينة  
ى فى ى معتصمير والعاملير

ى ال عمل اال بعد عمل  ورافضير
طة   مسحات لهم والشر

العسكرية هناك وتهديدات  
 بتحويلهم لمحكمة عسكرية  

http://tiny.cc/quo7oz 

 غير مذكور    لينا عطا هللا  17/5/2020

ألقت قوات األمن القبض عل  
لينا عطا هللا، رئيسة تحرير  
»مدى مض«، منذ قليل، من  

حيط سجن طرة أثناء إجرائها م
مقابلة مع ليل سويف، والدة  
الناشط عالء عبدالفتاح. وأبلغ  

ي  مسؤول
 السجن محامي  فى

قلت إىل  
 
»مدى مض« أنها ن

النيابة دون توضيح النيابة  
 المقصودة. 

http://tiny.cc/yqsapz 

ى  19/5/2020 ى سودانيير   مذكور غير    مواطنير

طة المضية القبض   ألقت الشر
ى   عل عدد من المواطنير
ى بعد وقفة   السودانيير

ا أمام سفارة  وهاحتجاجية نظم
بلدهم بالقاهرة، لمطالبة  
الحكومة السودانية بشعة  
 إعادتهم إىل الخرطوم. 

https://bit.ly/2WKwaEc 

ة  ركز أبو المطامير   وم الفرج م اهاىلي قرية ك 20/5/2020  البحير

بهدم    مأموريةقامت  النهاردة  
الكنيسة والمسجد واثناء  

اض القس يس صبحي تم  اع يى
  14االعتداء عليه والقبض عل  

 شخص 

http://tiny.cc/jxljpz 

http://tiny.cc/ib22oz
http://tiny.cc/quo7oz
http://tiny.cc/yqsapz
https://bit.ly/2WKwaEc
http://tiny.cc/jxljpz


ة   20/5/2020 ة ا  ركز أبو المطامير   كاهن بمطرانية البحير  لبحير
ة   األمن يعتدي عل كاهن بالبحير

 لة كنيسة ومسجد  اثناء إزا 
https://bit.ly/2LRYLS0 

 غير مذكور  أثناء االختفاء  احمد ماهر ريجو  22/5/2020

ي قد طلب  
مأمور الضبط القضانئ
اف منه تصوير فيديو    اعيى

بالتعاون مع قناة الجزيرة وبعض  
يادات اإلخوان بالخارج بهدف  ق

وبرامج    إنتاج وإعداد تقارير 
إعالمية، وهو األمر الذي قوبل  

من قبل أحمد ماهر   بالرفض
)ريجو( فتم تهديده والضغط  
عليه، ليستجيب )ريجو( إلرادة  
ي وقام 

مأمور الظبط القضانئ
 بتصوير ذلك الفيديو المذاع 

http://tiny.cc/kiolpz 

 قبطيا    15 1/6/2020
مينا مركز  بقرية  

 الشهداء  
 المنوفية 

ية  ألقت قوات امن المنوف
قبطيا بقرية    15القبض عل  

مينا مركز الشهداء بالمنوفية يوم 
مايو، اثناء تنظيم اشة رانيا    31

عبد المسيح وقفة احتجاجية  
صامته امام منازلهم بقرية مينا ،  

ير  لرفع صوتهم لكشف مص
القبطية المختفية رانيا عبد  

 المسيح . 

https://bit.ly/2XtvX8Z 

https://bit.ly/2LRYLS0
http://tiny.cc/kiolpz
https://bit.ly/2XtvX8Z


 اطباء  2/6/2020
مستشفى  
 الدلنجات 

ة   البحير

ة تعليمات   ي البحير
ى
تلفى أطباء ف

من وكيل وزارة الصحة  
بالمحافظة باإلضافة إىل مدير  
مستشفى الدلنجات، بإخالء  

المحافظة  بعض مستشفيات 
ها الستقبال   ى من مرضاها وتجهير

وس كورونا  المص ى بفير ابير
المستجد فقط، وإبقاء جميع  

ي وضع  أفرا 
ي فى د الطاقم الطب 

االستعداد للتعامل مع هذه  
الحاالت بغض النظر عن  

تخصصاتهم، وقطع أية إجازات  
وإن كانت مرضية، مع التلوي    ح 
ى لمحاكمات   بإحالة المخالفير

 عسكرية. 

https://bit.ly/3dv0itl 

 مواطنون  2/6/2020
محكمة النقض  

مستشار  برئاسة ال
 عاطف األعض 

 القاهرة

باعتبار جريمة التجمهر من  
ف، وفصل   الجرائم المخلة بالشر
الموظف بناء عل صدور حكم  
ي بارتكابها يتفق مع  

ي نهانئ
جنانئ

رئ   صحيح القانون، حبى ولو ب 
ي  هذا ا 

لموظف من ارتكابها فى
ي الالحق

 ة. درجات التقاىصى

https://bit.ly/2MnzuiP 

   مواطن  3/6/2020
محافظة الوادي  

 الجديد 

ب عل   ضابط يعتدي بالضى
ي  
ى
الوجه ويسحل مواطنا ف

محافظة الوادي الجديد، لخرقه  
ي القبض  

حظر التجول، ويلفى
ت األهاىلي  عليه رغم محاوال 

الدفاع عنه وتخليصه من يد  
طة   الشر

http://tiny.cc/evidqz 

https://bit.ly/3dv0itl
https://bit.ly/2MnzuiP
http://tiny.cc/evidqz


 اعالميات  6/6/2020
المجلس األعل  
 لتنظيم اإلعالم  

 القاهرة

المجلس األعل لتنظيم  أعلن 
اإلعالم برئاسة مكرم محمد  

أحمد، أنه قرر منع ظهور بوس  
وريم    الطيار ودعاء فاروق

البارودي وهالة فهىمي وعال  
شوشة لمدة عام عل جميع  
وسائل اإلعالم المرئية  

مقروءة  والمسموعة وال
ى   ى تقنير ونية، لحير

واإللكيى
ى   أوضاعهم بنقابة اإلعالميير

قابة أو  بالقيد بجداول الن
الحصول عل تضي    ح مزاولة  

 المهنة 

http://tiny.cc/hoggqz 

 االء شعبان حميدة  10/6/2020

من مكتب عميد  
كلية طب  

اإلسكندرية أ.د /  
 وائل نبيل  

 ندرية اإلسك

اتقبض عليها عشان بلغت عن  
حالة كوفيد وقت الجامعة ما  

ي   كانت رافضة تعلن ان
فى

حاالت، اللي الجامعة سلمتها  
ي تسليم أهاىلي  

لألمن الوطبى
وبقالها شهرين مختفية واتوجه  

 سياسية  ضدها تهم 

http://tiny.cc/jxqoqz 

ل رجب اشة مصعب  10/6/2020 ى  غير مذكور  الميى

قبل الفجر أمن الدولة كشوا  
ى  علينا باب الشقة واح  نا نايمير

واعتقلوا مصعب جوزى ..  
وخدوه معاهم وراحوا اعتقلوا  
بابا من بيته هو كمان ولحد  

منعرفش هما  اللحظة دى احنا  
ى .. !والحقيقة إن فى تفاصيل   فير
كتير صعبة متتحكيش مرت بيا  

 منته    أنا وسارة بنبى 
ى
كانت ف

ى   ى سنير السوء علينا ومحتاجير
 عشان نتعافى منها .. 

http://tiny.cc/70qoqz 

http://tiny.cc/hoggqz
http://tiny.cc/jxqoqz
http://tiny.cc/70qoqz


ى حسام وموده االدهم  11/6/2020  مذكور غير  النيابة العامة   حنير

ى حسام  إحالة  ى حنير المتهمتير
ومودة األدهم وثالثة آخرين إىل 

ة وذلك التهام   المحاكمة الجنائيَّ
ى بالتعدي عل المبادئ   الفتاتير
ي المجتمع  

ِة فى شيَّ
 
والقيم األ

 المضي 

https://bit.ly/3ffV3hz 

 القاهرة دولة أمن ال اعمام محمد سلطان  11/6/2020

ى من أعمام الناشط   مهاجمة اثنير
السياسي المضي/االمريىكي  

أن تقدم   #محمد_سلطان بعد 
ي المحكمة ضد رئيس  

بدعوى فى
الوزراء االسبق #حازم_الببالوي  
ي واشنطن واحد  

المقيم فى
ى عن #مجزرة_رابعة   المسئولير

ي أصيب فيها سلطان 
 البى

https://bit.ly/2CHdAFF 

 القاهرة نيابة أمن الدولة  محمد كامل غانم السايس  12/6/2020

امن الدولة العليا   ٥٥٨ة قضي 
المعروفة باسم قضية كورونا  
ي التعامل  

هما أوجه قصور فى لنشر
 مع الوباء 

http://tiny.cc/3wxrqz 

ي بكر علي كح  12/6/2020
 القاهرة ن الدولة نيابة أم  يل  هانى

امن الدولة العليا   ٥٥٨قضية 
  المعروفة باسم قضية كورونا 

ي التعامل  
ى
هما أوجه قصور ف لنشر
 مع الوباء 

http://tiny.cc/3wxrqz 

ة ابراهيم   12/6/2020  القاهرة نيابة أمن الدولة  احمد صي 

العليا  امن الدولة  ٥٥٨قضية 
المعروفة باسم قضية كورونا  
ي التعامل  

هما أوجه قصور فى لنشر
 مع الوباء 

http://tiny.cc/3wxrqz 

ل محمد منير  14/6/2020 ى  القاهرة الميى
له وكش الباب   ى اقتحام ميى
 ودخولها والعبث بمحتوياتها 

http://tiny.cc/ntgtqz 

https://bit.ly/3ffV3hz
https://bit.ly/2CHdAFF
http://tiny.cc/3wxrqz
http://tiny.cc/3wxrqz
http://tiny.cc/ntgtqz


ة  جزيرة الوراق اهاىلي  15/6/2020 ى  الجير

لتهجم عل أهالينا العزل  
وتهددهم بالطرد من بيوتهم  

ي يعيشون 
برحابها منذ مئات   البى

ي  
ى وتحميهم من الموت فى السنير
ظل عدم وجود أماكن  

 بالمستشفيات 

http://tiny.cc/9a8vqz 

ل محمد منير  15/6/2020 ى  القاهرة الميى

طة تختطف األستاذ  قوات شر
محمد منير من الشيخ زايد،  

سنة"   ٦٥أستاذ محمد منير " 
 مراض مزمنة مريض بعدة أ

http://tiny.cc/qc8vqz 

 القاهرة سجن طره  سويف ومبى سيف ليل  20/6/2020
االعتداء من طرف أمن سجن  
طره أثناء انتظار األشة الحصول  

 رسالة من عالء عبد الفتاح  عل 
http://tiny.cc/33t2qz 

 القاهرة جي المقطم  مصطفى احمد  21/6/2020
االمتناع عن تسليمه ستاند رغم  

 ي    ح به حصوله عل تض 
http://tiny.cc/d3g5qz 

 القاهرة من سجن طره أ ليل سويف  21/6/2020
الضابط محمد النشار يمنع ليل  
سويف من الجلوس تحت  

 ن الشمس التنده حماية م
http://tiny.cc/njh5qz 

21/6/2020 
ليل سويف ومبى وسناء  

 سيف 
 القاهرة أمن سجن طره 

استخدام نساء بلطجيات البعاد  
  اشة عالء عبد الفتاح عن 
 منطقة سجون طره 

http://tiny.cc/umh5qz 

 طفل  22/6/2020

أثناء وقوفه أمام  
مدرسة أم األبطال  

لهرم  لبيع  با 
 الكمامات  

ة   ى  الجير

ي اليوم األول المتحانات  
ى
ف

الثانوية العامة قيام قوات األمن  
ى لتصويرهم   بالقبض عل شابير

ا عل   كما قبضت  الزحام، 
ً
أيض

ي ال  
ى
من عمره أثناء   15طفل ف

وقوفه أمام المدرسة لبيع  
 الكمامات. 

http://tiny.cc/p2h5qz 

http://tiny.cc/9a8vqz
http://tiny.cc/qc8vqz
http://tiny.cc/33t2qz
http://tiny.cc/d3g5qz
http://tiny.cc/njh5qz
http://tiny.cc/umh5qz
http://tiny.cc/p2h5qz


 شابان 22/6/2020
ن أمام مدرسة أم  
 األبطال بالهرم  

ة   ى  الجير

ي اليوم األول المتحانات  
ى
ف

الثانوية العامة قيام قوات األمن  
ى لتصويرهم  بالقبض ع ل شابير
ا عل    الزحام، 

ً
كما قبضت أيض

ي ال  
من عمره أثناء   15طفل فى

مام المدرسة لبيع  وقوفه أ 
 الكمامات. 

http://tiny.cc/p2h5qz 

22/6/2020 
ليل سويف ومبى وسناء  

 سيف 
 القاهرة أمن سجن طره 

ح عل   ب المي  االعتداء بالضى
عالء عبد الفتاح وشقة    أشة

 متعلقاتهم  
http://tiny.cc/17h5qz 

 عمال 22/6/2020

كة سيتكور   »شر
للغزل« بمدينة  
برج العرب  
 الصناعية  

 اإلسكندرية 

كة سيتكور للغزل«   إدارة »شر
بمدينة برج العرب الصناعية  

، تواصل انتهاكها  باإلسكندرية 
ى  لحقوق ال عمال المعتصمير

كة. وقالت دار   داخل الشر
  ، ي

ي بيان صحفى
الخدمات فى
، إن  ى كة سيتكور  إدارة »شر اإلثنير

للغزل« بمدينة برج العرب  
واصلت   باإلسكندريةالصناعية  

تعنتها ضد العمال الذين  
يواصلون اعتصامهم داخل  
كة للمطالبة بحقوقهم   الشر
كة   المالية وإعادة تشغيل الشر

غير إرصار   المتوقفة بال سبب، 
كة   االدارة عل تصفية الشر
بحجة أزمة وباء الكورونا  

ي  االقتصاد  وتدهور الوضع
كة.   للشر

https://bit.ly/2YtQoDi 

 سناء سيف  23/6/2020
امام مكتب النائب  

 العام
ي سيارة ميكروباص  القاهرة

ى
 http://tiny.cc/k517qz اختطاف ف

 القاهرة الدولة نيابة أمن  سناء سيف  23/6/2020
األشة من رؤيتها بعد   منع

التحقيق وعدم اخطارهم بجهة  
 نقلها 

http://tiny.cc/7c27qz 

http://tiny.cc/p2h5qz
http://tiny.cc/17h5qz
https://bit.ly/2YtQoDi
http://tiny.cc/k517qz
http://tiny.cc/7c27qz


 اهاىلي الرحمانية  23/6/2020
مستشفى  
 الرحمانية 

ة   البحير

الحجر   مستشفى لت ح الحكومة 
، بعد جهود   بالرحمانيةالصحي 

لبلد  الشباب و وقفة اهل ا 
  إلنشاء المجاورة القري و 

جهود   ا ضيعو للحجر ،   مستشفى 
ي بدعوي غير  

ي ثوانى
الكل فى

 مطابقه للمواصفات . 

http://tiny.cc/ig27qz 

 محافظات  عدة عدة سجون  طالب محتجزين  23/6/2020
بسبب الكورونا: السلطات  
المضية تتجاهل مستقبل  

 محتجزين الدراسي الطالب ال
https://bit.ly/37YncHw 

 القاهرة التجمع الخامس  مواطن  23/6/2020

ى   طة بمرور القاهرة  أمير شر
يعتدي عل سائق بالتجمع  
ي إصابته  

الخامس ويتسبب فى
يف   ى ى من  أ وينسحب عل مر بيى

ى   المواطنير

http://tiny.cc/qvk9qz 

http://tiny.cc/7fl9qz
http://tiny.cc/7fl9qz
http://tiny.cc/7fl9qz


 غير مذكور    اشة الماجي  24/6/2020

م 
ٔ
ى  ا بنأيها الخمسة.. ما بير

ٔ
وا

م..   -معتقل ومختف وشهيد 
ٔ
اال

مل عبد الفتاح عبده اعتقلت  
ٔ
ا

لها بتاري    خ  ى   2018مايو  3من ميى
دة شهر ثم  وتم ٕاخفأوها لم

من الدولة  
ٔ
عرضت عل نيابة ا

ودعت سجن القناطر 
ٔ
  -وا

حمد ال
ٔ
ماجي تم  االبن.. حنظلة ا

ي نوڤمي   
  - 2014اعتقاله فى

حمد الماجي تم   االبن.. المثبى 
ٔ
ا

ابريل   23اختطافه بتاري    خ 
ولم يتم التعرف عل    2016

ن 
ٓ
االبن.. سهيل   -مكانه حبى اال

حمد الماجي تم تصفيته من  
ٔ
ا

من بتاري    خ قبل قو 
ٔ
  15ات اال

االبن.. مصعب   - 2017يوليو 
حمد الماجي اعتقل بتاري    خ 

ٔ
 2ا

  -وتم ٕاخفأوه قشيا  2018مايو  
ا االبنة.. مليكة  خير

ٔ
حمد  وا

ٔ
ا

  13الماجي تم اختطافها يوم 
وٕاخفأيها قشيا لمدة   2020مايو  
من    23

ٔ
يوم حبى ظهرت بنيابة ا

الدولة عل ذمة القضية رقم  
 2018لسنة   818

http://tiny.cc/7fl9qz 

25/6/2020 
زوز عبد الحليم  حمزة ع

 مرسي سلطان. 
ل ى  منوفية اإلسكندرية/ال الميى

اعتقال للضغط عل محمد  
ان من اجل سحب  طسل

ي رفعها ضد الببالوي  
الدعوى البى

 وآخرين 

http://tiny.cc/y9l9qz 

25/6/2020 
اسماعيل عزوز عبد 
 الحليم مرسي سلطان. 

ل ى  لمنوفية اإلسكندرية/ا  الميى

اعتقال للضغط عل محمد  
من اجل سحب  ان  طسل

ي رفعها ضد الببالوي  
الدعوى البى

 وآخرين 

http://tiny.cc/y9l9qz 

http://tiny.cc/7fl9qz
http://tiny.cc/y9l9qz
http://tiny.cc/y9l9qz


25/6/2020 
م  احمد شاكر عبد الحلي 

 مرسي سلطان. 
ل ى  اإلسكندرية/المنوفية  الميى

للضغط عل محمد  اعتقال 
من اجل سحب  ان  طسل

ي رفعها ضد الببالوي  ا 
لدعوى البى

 وآخرين 

http://tiny.cc/y9l9qz 

25/6/2020 
محمود عيد عبد الحليم  

 مرسي سلطان. 
ل ى  اإلسكندرية/المنوفية  الميى

لضغط عل محمد  اعتقال ل
من اجل سحب  ان  طسل

ي رفعها 
ضد الببالوي   الدعوى البى

 وآخرين 

http://tiny.cc/y9l9qz 

25/6/2020 
مصطفى رمضان عبد  
 الحليم مرسي سلطان. 

ل ى  اإلسكندرية/المنوفية  الميى

للضغط عل محمد  اعتقال 
من اجل سحب  ان  طسل

ي رفعه
ا ضد الببالوي  الدعوى البى

 وآخرين 

http://tiny.cc/y9l9qz 

 القاهرة نقابة األطباء  مجلس نقابة االطباء  27/6/2020
نقابة األطباء    حارص ياألمن  

ي  
 علشان يمنعوا المؤتمر الصحفى

http://tiny.cc/d6tjrz 

 المضي سما  27/6/2020
محكمة جنح  
القاهرة 

 االقتصادية  
 القاهرة

قضت محكمة جنح القاهرة  
االقتصادية بمعاقبة سما  

سنوات   3المضي بالسجن 
ي   300وتغريمها  

ألف جنيه فى
 اتهامها ب  خدش الحياء العام. 

http://tiny.cc/jjujrz 

ي الزقازيق  محمد الفوال   27/6/2020
ل فى ى قية  الميى  الشر

القبض عل د.محمد الفوال  
مدرس األشعة بطب الزقازيق  

ى صندوق مساعد نقابة  و  أمير
قية لمطالبته رئيس   أطباء الشر
الوزراء باالعتذار عن تضيحاته  

 بتقاعس األطباء 

http://tiny.cc/ylujrz 

ل   الرملي مصطفى  28/6/2020 ى قية  الميى  الشر
ي القبض عليه العتناقه  

الفى
 المذهب الشيعي 

https://bit.ly/3i9k8gB 

ل محمود يوسف   28/6/2020 ى قية  الميى  الشر
ي القبض عليه العتناقه  

الفى
 عي المذهب الشي 

https://bit.ly/3i9k8gB 

ي   30/6/2020
ي عقار سكبى

 اإلسكندرية  أبيس  قاطبى

ي عقار  
ى قاطبى هلع وفزع بير

ي  
ي بمنطقة أبيس فى

سكبى
اإلسكندرية بعد بدء المحافظة  

 أعمال هدم به 

http://tiny.cc/b0glrz 

http://tiny.cc/y9l9qz
http://tiny.cc/y9l9qz
http://tiny.cc/y9l9qz
http://tiny.cc/d6tjrz
http://tiny.cc/jjujrz
http://tiny.cc/ylujrz
https://bit.ly/3i9k8gB
https://bit.ly/3i9k8gB
http://tiny.cc/b0glrz


3/7/2020 
احمد عبد الحميد  خالد 

 سعد سليمان  
ل ى  القاهرة الميى

شة تحت اإلقامة  وضع األ 
ية لمدة   ساعة بعد   24الجي 

 اختطافه 
http://tiny.cc/19i0rz 

 عمال 4/7/2020
كة   عمال شر

كليوباتر لصناعة  
 مواد البناء  

 المنيا 

وط مركز  عامل من سمل 32قل  ن
قيه فى قريه بردين  المني ا اىل الشر

ى لمركز  ي التابعير
والذنكلونى

لزقازيق دون اي بدالت او سكن  ا 
ى لهم وتركهم بالشارع   او تأمير

يبحثون عن مكان يأوي  هم بحجة  
كه وهو   ان هذا المكان فرع للشر

ميى    200عباره عن قطعة ارض  
  4عليها سور ومخزن بها حواىل 

 طن اسمنت فقط 

http://tiny.cc/bzs8rz 

 القاهرة زيرة الوراقج اهاىلي  6/7/2020
النهاردة قوة من الجيش نزلت  
علشان تهد بيوت ف جزيرة  
 الوراق وتشوف رد فعل اهالينا 

http://tiny.cc/t0q4rz 

ى  7/7/2020  القاهرة ة النيابة العام مختفير
عدم رد  النائب العام عل  
 بالغات االختفاء القشي  

https://bit.ly/3gEanW8 

 القاهرة نيابة أمن الدولة  االء شعبان  7/7/2020
تجديد حبس بسبب النشر عن  

 كورونا 
http://tiny.cc/30r4rz 

 القاهرة نيابة أمن الدولة  محمد الفوال  7/7/2020
 عن  تجديد حبس بسبب النشر 

 كورونا 
http://tiny.cc/23r4rz 

ي كحيل  7/7/2020
 القاهرة نيابة أمن الدولة  هانى

ب النشر عن  تجديد حبس بسب
 كورونا 

http://tiny.cc/23r4rz 

 القاهرة نيابة أمن الدولة  ه احمد صي   7/7/2020
تجديد حبس بسبب النشر عن  

 كورونا 
http://tiny.cc/23r4rz 

 اإلسكندرية  المكس  اهاىلي  9/7/2020

 باإلخالء.. أهاىلي  بعد 
ئ إنذار مفاج 

ي  
اثية فى منطقة المكس اليى

اإلسكندرية يستغيثون لوقف  
 قرار هدم  

http://tiny.cc/i7s8rz 

 اإلسكندرية    اطفال 10/7/2020
بيقبضو علي العيال اللي بطير  

ي اسكندريه  ط
 يارات فى

http://tiny.cc/942asz 

http://tiny.cc/19i0rz
http://tiny.cc/bzs8rz
http://tiny.cc/t0q4rz
https://bit.ly/3gEanW8
http://tiny.cc/30r4rz
http://tiny.cc/23r4rz
http://tiny.cc/i7s8rz
http://tiny.cc/942asz


 القاهرة   اطفال 12/7/2020
شخصا    16القبض عل  

ي   70بحوزتهم  
ى
طائرة ورقية ف

 القاهرة
http://tiny.cc/ddbdsz 

ى  13/7/2020 ى  نقابة اعضاء نقابة المهندسير  القاهرة المهندسير

ي مكثف بنقابة  تواجد 
أمبى

ى بوسط القاهرة لمنع   المهندسير
األعضاء من حضور اجتماع  
مجلس األعل لنقابة  

ى   المهندسير

http://tiny.cc/rq1gsz 

ل رضا المحمدي  16/7/2020 ى  القاهرة الميى

له وتكسير محتوياته  اقتحام  ى
ميى
ونية  وشقة ا  ألجهزة اإللكيى

الخاصة بهم، وإهانة زوجته  
ب   وأوالده والتعدي عليهم بالضى

ساعات. وقامت القوة   3لمدة 
باقتياد أطفاله  األمنية أيضا  

الثالثة لمنطقة التجمع  
ي  
الخامس، ثم أنزلوهم فى

وهم عل العودة   الطريق وأجي 
ل بمفردهم.  فيما تخسر   ى للميى
األ شة عل حياة الدكتور رضا  
المحمدي بعد تهديد الضابط  
لهم أثناء اعتقاله بأنه سيتم  

قتله وأنه لن يرى والنور مجددا  
وه قد مات   وعل أشته أن يعتي 

http://tiny.cc/m1gjsz 

 اإلسكندرية  س أبي اهاىلي  16/7/2020

ة باإلسكندرية  اإلدارة المحلي
ي  تزيل عقاًرا بمنطقة أبيس وت 
لفى
ي الشارع بدعوى  

ى
سكانه ف

مخالفة البناء رغم دفع صاحبه  
ألف جنيه رسوم جدية   145

ا لقانون صدق عليه  
ً
تصالح طبق

 السيسي 

http://tiny.cc/91gjsz 

http://tiny.cc/ddbdsz
http://tiny.cc/rq1gsz
http://tiny.cc/m1gjsz
http://tiny.cc/91gjsz


ل ضا المحمدي اشة ر  16/7/2020 ى  القاهرة الميى

له وتكسير محتوياته   ى
اقتحام ميى

ونية  وشقة األجهز  ة اإللكيى
الخاصة بهم، وإهانة زوجته  

ب   وأوالده والتعدي عليهم بالضى
وقامت القوة   ساعات.  3لمدة 

باقتياد أطفاله  األمنية أيضا  
الثالثة لمنطقة التجمع  
ي  
الخامس، ثم أنزلوهم فى

الطريق وأجي  وهم عل العودة  
ل بمفرد هم.  ى  للميى

http://tiny.cc/m1gjsz 

 اإلسكندرية  مأوى الصيادين  اهاىلي  17/7/2020

قوات األمن تهاجم أهاىلي "مأوى  
ي تظاهرتهم ضد  

الصيادين" فى
قرار إخالء المنطقة وتطلق  

 قنابل الغاز عليهم 

http://tiny.cc/gqkjsz 

19/7/2020 
من اهاىلي منطقة قرية    42

 ين الصياد 
المحكمة  
 العسكرية 

 اإلسكندرية 

قررت النيابة العسكرية  
باإلسكندرية، أمس السبت،  

من أهاىلي منطقة قرية    42حبس 
الصيادين، بعد القبض عليهم  
من تظاهراتهم ضد قرارات  
ي  
الحكومة بشأن تسكينهم فى

كن بديلة وسحب الملكية  أما 
 منهم. 

http://tiny.cc/jwnjsz 

 القاهرة مدافن المماليك اهاىلي  20/7/2020

ي موقعة   فيه
دوا فى أش اتشر

القرافة ومحور الفردوس ناس  
  20ل   13منهم بتقول انهم من 

  40ة وناس تانية بتقول انهم أش 
 أشة  

http://tiny.cc/b5yjsz 

 ة اإلسكندري لبصل نيابة مينا ا  صيادين  21/7/2020

من أهاىلي قرية   41تجديد حبس  
الصيادين باإلسكندرية، وإخالء  
سبيل مواطن بسبب تدهور  

 حالته الصحية. 

https://bit.ly/3hl7s4U 

http://tiny.cc/m1gjsz
http://tiny.cc/gqkjsz
http://tiny.cc/jwnjsz
http://tiny.cc/b5yjsz
https://bit.ly/3hl7s4U


 مواطن  25/7/2020
المحكمة اإلدارية  

 العليا  
 القاهرة

وة  عزل  أستاذ مساعد بقسم الير
بكلية التكنولوجيا    النباتية

والتنمية بجامعة الزقازيق بعد  
سنوات بتهمة   3حكم بسجنه 

 االنتماء لجماعة اإلخوان 

http://tiny.cc/hwkksz 

 اشة مصطفى الشيخ 26/7/2020
  440سجن ليمان  

 وادى النطرون  
ة   البحير

منذ امس بعدما تم ابالعى بوفاة  
ل االستاذ مصطفى الشيخ  المعتق

عاما من كرداسة    48المحام 
  440والمعتقل بسجن ليمان  

وس كورونا   وادى النطرون بفير
ى يوم   العزل بشبير

بمستشفى
تم معرفة خي     والذى 7/ 22

وفاته بالصدفة البحتة فقط يوم 
اى بعد   7/ 25امس السبت  
ام عندما علمت  وفاته بثالث اي

اشته بحجزه بمستشفى العزل  
شقيقه لمحاولة   فذهب

 االطمئنان عليه فعلم بوفاته 

http://tiny.cc/axkksz 

 اإلسكندرية  قرية الصيادين  اهاىلي  26/7/2020

استغاثة من أهاىلي قرية  
ي  
الصيادين لفك الحصار األمبى

ات   من  بعد اعتقال العشر
السكان بسبب االحتجاج عل  

 طردهم 

http://tiny.cc/exkksz 

 مودة االدهم  27/7/2020
المحكمة  
 االقتصادية  

 القاهرة

قضت المحكمة االقتصادية  
، بمعاقبة   بالقاهرة،  ى اليوم االثنير

ى حسام ومودة األدهم و    3حنير
ى وغرامة   آخرين، بالحبس سنتير

ألف جنيه، ومصادرة   300
عدى  المضبوطات، التهامهم بالت

 عل القيم والمبادئ األشية. 

https://bit.ly/30W2N2y 

 القاهرة أمن المطار وليد سالم  29/7/2020
منعه من السفر وسحب جواز  

 سفره 
https://bit.ly/3ghuTMk 

http://tiny.cc/hwkksz
http://tiny.cc/axkksz
http://tiny.cc/exkksz
https://bit.ly/30W2N2y
https://bit.ly/2DhEAMg


طة  دينا حافظ  30/7/2020  اإلسكندرية  ضابط شر

يختطف ابنة طليقته رغم  
نيابة  حصولها عل حكم بالضم )

االسكندرية الكلية لشئون  
االشة_ مكتب المحامي العام 

 (   2020لسنه   23االول رقم  

https://bit.ly/3ggXaT7 

11/8/2020 

احتجاز الصحفية رشا منير  
وزميل مصور بقسم اول  

كتوبر بسبب تغطيتهما  ا 
 النتخابات مجلس الشيوخ 

ة  قسم اول اكتوبر  ى  https://bit.ly/3iuZyX2 تم االفراج عنهما الحقا  الجير

 القاهرة نيابة امن الدولة  سناء سيف  11/8/2020

اغسطس: احضار سناء سيف   9
لمقر امن الدولة دون ابالغ  

تكمال التحقيقات  محاميها، الس 
ى بحقها   ى جديدتير واضافة تهمتير
طة   وهما:  اهانة مقدم شر
)محمد النشار( بالقول اثناء  

وظيفته. وسب مقدم   دية تأ
طة )محمد النش ار( عن  شر

تتضمن    بألفاظطريق النشر 
 
ً
ف واالعتبار. خدشا  للشر

https://bit.ly/3kEtCS3 

 القاهرة امن الدولة  اشة عصام العربان 13/8/2020

المضية ترفض  السلطات 
تسليم جثمان الدكتور عصام 
العريان لعائلته ، وتقول انها  

 ستدفنه بمعرفتها !. 

https://bit.ly/3g12UiW 

ى  15/8/2020  اهاىلي المعتقلير
كل السجون ما  
 عدا سجون طره 

 ات عدة محافظ
وزارة الداخلية تستأنف زيارات  

ازية  السجناء بضوابط   احيى
https://bit.ly/31XGZUT 

ى  قطاع غزة  ادين صي 15/8/2020  فلسطير

الزوارق الحربية المضية تعتدى  
علي صيادين من قطاع غزة وهم  
ي اكير من  

ي الجانب الفلسطيبى
فى

ار  كيلو وتم الحاق ارصى ٢
ب   ي  هم رصى بمركبهم وقاموا بضى

ح   مي 

http://tiny.cc/op1osz 

https://bit.ly/3ggXaT7
https://bit.ly/3iuZyX2
http://tiny.cc/tm4nsz
http://tiny.cc/tm4nsz
https://bit.ly/31XGZUT
http://tiny.cc/op1osz


ة  مركز كوم حماده  محمد عيسوي  15/8/2020  البحير

ة،   ي البحير
ى
ألقت أجهزة األمن ف

ي  
القبض عل الزميل الصحفى

محمد عيسوي مراسل موقع  
بالمحافظة، أثناء   24القاهرة 

ق معدية  تغطية حادث غر 
” بمركز كوم حمادة   “دمشلي

ة   بمحافظة البحير

https://bit.ly/2Y6rPeQ 

16/8/2020 
محمد  مصطفى يشي 
 مصطفى 

محل إقامته بكفر  
 طهرمس  

ل وتكسير محتوياته  اإلسكندرية  ى
 http://tiny.cc/ixcosz اقتحام الميى

 الوادي الجديد  قرية  طفل مسيحي  18/8/2020

ي  
جثمان طفل مسيحي مات فى
احدي قري محافظة الوادي  
ي منطقة  

الجديد و دفنه اهله فى
تاخمة للقرية و بعد  حبلية م

دفنة بأيام صدر قرار من مجلس  
القرية برفض دفن الطفل بحجة  
ى ليس لهم مدافن   ان المسيحيير

وا  ي تلك القرية و اجي 
اهلة علي  فى

اخراج الجثمان و نقلة لمدافن  
ي اقرب قرية  

ى فى المسيحيير
ي تبعد حواىلي 

  ١٠٠مجاورة و البى
 كيلو عن قرية الطفل !!!!!! 

http://tiny.cc/nujosz 

 القاهرة مدينة نض  اهاىلي  19/8/2020

وع   700 أشة تستغيث: المشر
ي ب 
متنع  ا  "”مدينة نض السكبى

عن تسليم الوحدات وطالبونا  
ة األسعار.. منا من مات  بمضاعف

ا 
ً
 كمد

https://bit.ly/3lfCfTF 

24/8/2020 
اهاىلي قرية الصيادين  

 باالسكندرية 
 اإلسكندرية  نيابة غرب الكلية 

نيابة غرب الكلية، تجديد  قررت  
من أهاىلي قرية    41حبس 
ي  الصيا 

دين باإلسكندرية، فى
قضية التظاهر قد قرارات نقلهم  
من مساكنهم إىل مناطق أخرى  
مع نزع ملكيتهم لألرض  

 والمنازل. 

https://bit.ly/31yXvvD 

https://bit.ly/2Y6rPeQ
http://tiny.cc/ixcosz
http://tiny.cc/nujosz
https://bit.ly/3lfCfTF
https://bit.ly/31yXvvD


 غير مذكور  ة الداخلي فرج معبد الشياقوسي  25/8/2020

هذا هو المواطن المضي  
له  الشياقوسي تم هد ى م ميى

ادوار و القبض عليه و علي  ٣
أفراد من أشته و عائلته عل  
الرغم من امتداد اجراءات  
 التصالح لنهاية سبتمي   

http://tiny.cc/gtgqsz 

 محمد رمضان  25/8/2020
محكمة جنايات  

 قاهرةال
 القاهرة

قالت المفوضية المضية  
ت، إن محكمة  للحقوق والحريا 

جنايات القاهرة، رفضت  
ي  
استئناف المحامي الحقوفى

محمد رمضان عبد الباسط،  
يوما    45وأيدت استمرار حبسه 
 أخرى احتياطيا. 

https://bit.ly/2EDZEgu 

 سيدة الكرم   26/8/2020
محكمة جنايات  

 المنيا 
 المنيا 

ي للمرة الثا 
نية عن  تنحي القاىصى

نظر قضية االعتداء عليها  
ي عام 

 2016وتعريتها فى
http://tiny.cc/bugqsz 

مونت شهود فضية ا  29/8/2020  القاهرة   لفير
شهود قضية  اختطاف 

ل والشارع  ى مونت من الميى  الفير
http://tiny.cc/rprqsz 

 دمياط  رأس الي   اهاىلي  2/9/2020

طة أخطرت أهاىلي رأس الي   
الشر

فجًرا بإخالء منازلهم أو هدمها  
فوق رؤوسهم ولم يرحموا شيبة  

ى   المسنير

http://bit.do/fJayw 

 الدقهلية  قرية الصيادين  اهاىلي  3/9/2020
ل بقرية    1200إزالة  ى ميى

طرية دقهلية  الصيادين بالم
يد ل  أشة  3700وتشر

http://tiny.cc/lontsz 

 موظفون  6/9/2020
المحكمة اإلدارية  

 العليا  
 قاهرةال

ى  حظر  اب الموظفير إرصى
ى وفصل   ى    3العموميير عاملير

اب   لتحريضهم عل اإلرصى
يد   بمكاتب الي 

https://bit.ly/3h7c3XV 

 عمال 7/9/2020
كة مض للغزل   شر
ى   والنسيج بشبير

 الكوم
 المنوفية 

اعتقلت قوات أمن المنوفية  
كة مض   ا من عمال شر

ً
عدد
ى الكوم زل والنسيجللغ  بشبير

http://tiny.cc/5kxtsz 

http://tiny.cc/gtgqsz
https://bit.ly/2EDZEgu
http://tiny.cc/bugqsz
http://tiny.cc/30nqsz
http://bit.do/fJayw
http://tiny.cc/lontsz
https://bit.ly/3h7c3XV
http://tiny.cc/5kxtsz


 اهاىلي  7/9/2020
محيط قسم  
طة المنيب    شر

 لقاهرةا 
طة   ب غاز من قبل الشر رصى
والحديث عن اعتقال بعض  

 المتظاهرين 
http://tiny.cc/wkxtsz 

 اىلي اه 8/9/2020
شياقوس  منطقة 

 بالخانكة  
 القليوبية 

ى   فيديو متداول لرشق مواطنير
طة بالحجارة لمنع هدم   الشر
بيوتهم بمنطقة شياقوس  

ي 
 القليوبية  بالخانكة فى

http://tiny.cc/hoxtsz 

 الغربية  السنطة   مواطن  8/9/2020

يستغيث بالسيسي بعد  مواطن  
ابط عل زوجته وأبنائه  تعدي ض

ي  
وهدم بيته بمركز السنطة فى

 الغربية 

http://tiny.cc/zqxtsz 

اىلي  9/9/2020
 والدة اسالم االسيى

طة   نقطة شر
 المنيب  

 القاهرة

أم اسالم اتعرضت لتهديد  
از بسبب أوالد منطقتها   ى وابيى

عليهم، اتقالها فعال   المقبوض
  10لعيال دي هتاخد احكام ان ا 

ى و  سنة"، فقررت   15سنير
 التنازل عن المحضى 

https://bit.ly/32fm29b 

9/9/2020 
ان اسالم   اقارب وجير

اىلي 
 االسيى

طة   نقطة شر
 المنيب  

 القاهرة

ى "مرة   القبض عل األم مرتير
ودي المرة  الفجر وسابوها،  

عمرو ابن خالته  التانية"، وعل  
المعتقل منذ مساء أمس، وعل  
ى شخًصا آخر من   نحو خمسير

 .. ي
ان المتوفى  أقارب وجير

https://bit.ly/32fm29b 

 القاهرة منشأة نارص   اهاىلي  9/9/2020

ش   400أكير من   أشة تفيى
الشارع بعد أن أزالت الحكومة  

يضهم  منازلهم ولم يتم تعو 
 بمساكن بديلة. 

https://bit.ly/3m84Jin 

http://tiny.cc/wkxtsz
http://tiny.cc/hoxtsz
http://tiny.cc/zqxtsz
https://bit.ly/32fm29b
https://bit.ly/32fm29b
https://bit.ly/3m84Jin


ة  قرية نزلة االشطر   مواطن  9/9/2020 ى  الجير

ي قرية نزلة  
ى
حدث باألمس ف

ة واقعة   ى االشطر بمحافظة الجير
ى قطعة  أرض   لرجل فقير اشيى

بالتقسيط و جاء بمقاول ليبنيها  
هجم علي   لألسف بالتقسيط و 

ته المتواضع أمس جحافل  بي
التتار ليهدموا بيته المتواضع  
وسط استعطافه لهم و بكاءه  
ي ثمن األرض  

فهو لم يسدد بافى
اول  لم يدفع اقساط المقو 
كعادتهم غالظ    لألسفو 

القلوب و العقول ليسقط الرجل  
هول   أرضا فاقد الوعي من

صدمته مصابا بجلطة ليموت  
ك    المستشفى اليوم داخل  لييى
جته و أطفاله فقراء  خلفه زو 

ى   دون عائل أو مأوي مكبلير
بديون األرض و ثمن البناء الذي  
هدم...دولة الظلم لن تدوم  
ت و زاد   طويال مهما تجي 

 انها طغي

http://tiny.cc/rqxtsz 

اىلي   9/9/2020
 القاهرة المنيب   اشة اسالم االسيى

ط  ة،  حارصت قوات من الشر
ل أشة الشاب   ى اليوم األربعاء، ميى
اىلي بمنطقة المنيب  

إسالم االسيى
ة، ووضعتها "قيد اإلقامة   ى بالجير
ا لما ذكره مصاد 

ً
ية"، وفق ر  الجي 

 من سكان المنطقة. 

https://bit.ly/3kgyXOH 

http://tiny.cc/rqxtsz
https://bit.ly/3kgyXOH


 بورسعيد    اهاىلي  9/9/2020

ألقت وزارة الداخلية القبض  
شخًصا خالل اليوم   234عل 

ي بتهمة ارتكاب مخالفات  
الماىصى

ي  
ي الدولة واألراىصى

بناء عل أراىصى
الزراعية، وذلك ضمن حمالتها  

ي  إلزالة مخالف
ات البناء فى

المحافظات، حسب بيان صدر  
 اليوم. 

http://tiny.cc/ysxtsz 

 السويس    اهاىلي  9/9/2020

ألقت وزارة الداخلية القبض  
شخًصا خالل اليوم   234عل 

ي بتهمة ارتكاب مخالفات  
الماىصى

ي  
ي الدولة واألراىصى

بناء عل أراىصى
ن حمالتها  الزراعية، وذلك ضم

ي   إلزالة
مخالفات البناء فى

المحافظات، حسب بيان صدر  
 اليوم. 

http://tiny.cc/ysxtsz 

 القاهرة المنيب   اسالم الكلحي  10/9/2020

اعتقلت قوات األمن، الزميل  
، أثناء   ي إسالم الكلحي

الصحفى
ي  
ى
تغطيته لحادث وفاة شاب ف

 المنيب 

http://bit.do/fJn4U 

 يوبية القل   مواطنة  13/9/2020

 .."البيت لقيته مهدود رجعت"
ئ سيدة   جرافات الحكومة تفاج 

لهم ى  تعول أيتاًما بهدم ميى
بالقليوبية رغم تقدمها بطلب  

 تصالح 

http://tiny.cc/ijwusz 

 القاهرة ية نارص منش اهاىلي  13/9/2020

األمن تحارص تظاهرة  قوات 
ي جي منشية نارص  

خرجت فى
ى يطالبون بالتعويض   لمواطنير
بعدما فقدوا منازلهم بإزاالت  

 منطقة الدويقة 

http://tiny.cc/jiwusz 

http://tiny.cc/ysxtsz
http://tiny.cc/ysxtsz
http://bit.do/fJn4U
http://tiny.cc/ijwusz
http://tiny.cc/jiwusz


ل محمد زهران   14/9/2020 ى  القاهرة الميى
جته وابناءه  لقبض عل زو ا 

ى تسليم نفسه  رهائن  لحير
https://bit.ly/33BSu5c 

 القاهرة الدويقة  اهاىلي  14/9/2020

رفض لجنة التعويضات بالحي  
ات األش بعد هدم  تعويض عشر
م  
 
منازلهم، إذ طلبت منهم التظل

 والعودة بعد شهرين 

http://tiny.cc/2djwsz 

 القاهرة وسط البلد  اهاىلي  15/9/2020

ات من   رصد شهود عيان عشر
رجال األمن بمالبس مدنية  
يوقفون المارة لتفتيشهم  

هويتهم الشخصية  والتحري عن  
وتفتيش هواتفهم المحمولة  
بميادين التحرير وعبد المنعم  
رياض وطلعت حرب ومحيطهم  

رع وسط  بجانب عدٍد من شوا 
ّ عبد الخالق   البلد مثل شارعي

ثروت وشامبليون. وقال أحد  
ض   شهود العيان إنه تعرَّ

ي ميدان رمسيس،  
للتفتيش فى

ا  
ً
ف نفسه الحق وقام شخٌص عرَّ

تيش هاتفه  ب "مباحث"، بتف
ي محادثته  

المحمول والبحث فى
الشخصية عل تطبيق  

"واتساب" وتصفح صفحته  
الشخصية عل تطبيق  

ا 
ً
عن أي منشور   "فيسبوك" بحث

 عل آرائه السياسية.  يدل

http://tiny.cc/ofjwsz 

16/9/2020 
ى )  ى سياسيير   94معارضير

اضافة اىل ورثة محمد  
(  م  رسي

لجنة التحفظ عل  
 األموال 

 القاهرة

تقيم دعوى بطلب التضف  
ي  
ونقل ملكية أموال اآلنى
وتحدد  أسماؤهم للخزانة العامة 

  ٢٠٢٠-٩- ٢٧ة  بنظرها جلس
أمام الدائرة األوىل مستعجل  

 القاهرة

http://tiny.cc/qwpwsz 

https://bit.ly/33BSu5c
http://tiny.cc/2djwsz
http://tiny.cc/ofjwsz
http://tiny.cc/qwpwsz


ي المنيب  محمد محمود محمد  17/9/2020
ل فى ى ة  الميى ى  الجير

داهمت قوة أمنية فجر اليوم  
ل أحد شهود  ى الخميس ميى

ي قضية مقتل الشاب  
اإلثبات فى
اىلي داخل نقطإسالم األ 

ة  سيى
طة المنيب والمتهم فيها   شر

طة، واعتقلت الشاهد   رجال شر
واصطحبته إىل جهة غير  

 معلومة 

https://bit.ly/2FPjExr 

 اهاىلي  18/9/2020
منطقة عي   
 المعمل 

 السويس 

حملة اعتقاالت جديدة فى  
منطقة عرب المعمل بالسويس  

ى بعد انتش   ار فيديو لمواطنير
ى لالجراءات   ى رافضير غاضبير
 والقمع الذى يحدث فى مض 

http://tiny.cc/k5jxsz 

 http://tiny.cc/n70ysz اعتقال بعد استدعاء  بورسعيد  أمن الدولة  السحراوى ياش  25/9/2020

 http://tiny.cc/n70ysz اعتقال بعد استدعاء  بورسعيد  الدولة أمن  سيد جي   25/9/2020

 http://tiny.cc/n70ysz اعتقال بعد استدعاء  بورسعيد  أمن الدولة  محمد شلب   25/9/2020

 http://tiny.cc/n70ysz عتقال بعد استدعاء ا  بورسعيد  الدولة أمن  مصطفى الحوت  25/9/2020

 http://tiny.cc/n70ysz اعتقال بعد استدعاء  بورسعيد  أمن الدولة  عادل السخيل  25/9/2020

 http://tiny.cc/n70ysz استدعاء  اعتقال بعد  رسعيد بو  أمن الدولة  محمد عبد القادر 25/9/2020

 http://tiny.cc/n70ysz اعتقال بعد استدعاء  بورسعيد  أمن الدولة  محمد عوض الشاعر  25/9/2020

 http://tiny.cc/n70ysz قال بعد استدعاء اعت بورسعيد  أمن الدولة  مسعد طه شلب   25/9/2020

 http://tiny.cc/n70ysz اعتقال بعد استدعاء  بورسعيد  أمن الدولة  عادل رمضان 25/9/2020

25/9/2020  
ى
ف  http://tiny.cc/n70ysz استدعاء اعتقال بعد  بورسعيد  أمن الدولة  اسامه كامل الصير

 http://tiny.cc/n70ysz اعتقال بعد استدعاء  بورسعيد  أمن الدولة  احمد الحرن   25/9/2020

 http://tiny.cc/n70ysz اعتقال بعد استدعاء  بورسعيد  أمن الدولة  محمد محمود الهتيىم  25/9/2020

 http://tiny.cc/n70ysz اعتقال بعد استدعاء  د بورسعي أمن الدولة  محمد محمود عبدالرفيع  25/9/2020

 http://tiny.cc/n70ysz اعتقال بعد استدعاء  بورسعيد  أمن الدولة  محمد ابو الخير  25/9/2020

 http://tiny.cc/n70ysz اعتقال بعد استدعاء  بورسعيد  أمن الدولة  العرن  عامر  25/9/2020

 http://tiny.cc/n70ysz اعتقال بعد استدعاء  بورسعيد  أمن الدولة  خالد عوض  25/9/2020

https://bit.ly/2FPjExr
http://tiny.cc/k5jxsz
http://tiny.cc/n70ysz
http://tiny.cc/n70ysz
http://tiny.cc/n70ysz
http://tiny.cc/n70ysz
http://tiny.cc/n70ysz
http://tiny.cc/n70ysz
http://tiny.cc/n70ysz
http://tiny.cc/n70ysz
http://tiny.cc/n70ysz
http://tiny.cc/n70ysz
http://tiny.cc/n70ysz
http://tiny.cc/n70ysz
http://tiny.cc/n70ysz
http://tiny.cc/n70ysz
http://tiny.cc/n70ysz
http://tiny.cc/n70ysz


 سامي وجدي سيد بشير   26/9/2020
البليدة  قرية 

 بالعياط  
ة  ى  الجير

تعنت االمن ورفضهم تسليم  
جثمان الشاب اسامه وفدى  
بشير الذى قتلته وزارة الداخلية  
امس فى العياط اىل اشته لدفنه  
 قبيل السماح لعدد قليل بدفنه 

http://tiny.cc/aw4ysz 

 القاهرة أمن الدولة  مواطنون  26/9/2020

  31شخصا بينهم    195اعتقال 
حالة مازالت قيد   30قارصا.. و

ى  سبتمي  حبى    20االختفاء ما بير
 25يوم 

http://tiny.cc/1v4ysz 

 عدة محافظات  الداخلية  اطفال 26/9/2020
طات المضية تحتجز  السل

 أطفال وتعرضهم للخطر  
https://bit.ly/30gzRTs 

 عدة محافظات  الداخلية  اطفال 26/9/2020

ي حمالت  
رصد #مركز_بالدي فى

االعتقال الحالية، المعروفة  
،  ٢٠٢٠باعتقاالت سبتمي  

طفل تم    ٣٩القبض عل  
  ق معهم وحبسوا علالتحقي 

  ٢٠٢٠لسنة   ٨٨٠ذمة القضية  
حض امن دولة عليا، عدا طفلي  

لنوبة امرت النيابة بتسليمهما  ا 
 لذوي  هما . 

http://tiny.cc/jv4ysz 

 القاهرة الداخلية  سعيد اباظة   26/9/2020
حبس الدكتور سعيد اباظة  
ة  لرفعه قضية بعدم دستوري

 قانون التصالح 
http://tiny.cc/zv4ysz 

ى  26/9/2020  المنيا  سملوط  باعة جائلير

رئيس جي مركز سمالوط بالمنيا  
ي بمصدر رزق الباعة  

يلفى
ى ويصادرها رغم   الجائلير

 توسالتهن 

http://tiny.cc/4w4ysz 

ي تسليم الجثمان لألشة  القاهرة سجن العقرب   سيد عطا محمد السيد ال 28/9/2020
 http://tiny.cc/z4eysz تعنت فى

28/9/2020 
عمار الشحات محمد  

 السيد
ي تسليم الجثمان لألشة  القاهرة سجن العقرب  

 http://tiny.cc/z4eysz تعنت فى

ي تسليم الجثمان لألشة  القاهرة سجن العقرب   حسن زكريا معتمد مرسي  28/9/2020
 http://tiny.cc/z4eysz تعنت فى

http://tiny.cc/aw4ysz
http://tiny.cc/1v4ysz
https://bit.ly/30gzRTs
http://tiny.cc/jv4ysz
http://tiny.cc/zv4ysz
http://tiny.cc/4w4ysz
http://tiny.cc/z4eysz
http://tiny.cc/z4eysz
http://tiny.cc/z4eysz


28/9/2020 
مديح رمضان حسن عالء  

 الدين 
ي تسليم الجثمان لألشة  هرةالقا  سجن العقرب  

ى
 http://tiny.cc/z4eysz تعنت ف

ة  وادي النطرون  مزارعون  28/9/2020  البحير

ى طنبول بوادى   ئ فالحير فوج 
ة بعد أن   النطرون بالبحير
استصلحوا اآلالف األفدنة  

ى عام ودقوا  وزرعوها منذ ثالثير
لرى  اآلبار بموافقة وزارة ا 

ائها بعقود    والكهرباء وقاموا بشر
ظة بهيئة  رسمية من المحاف

وع تحيا مض" تابعة   تدع "مشر
للجيش تدع ملكية لألرض  
هم عل تحرير عقود   وتجي 
إيجار ألراضيهم المملوكة لهم  
ى ودفعوا  ات السنير منذ عشر

ت  بأسمائهم   ى ثمنها للدولة وحير
فى الجمعية الزراعية ومن يرفض  

ار ودفع اإلتاوة  تحرير عقد إيج
ويله  يتم القبض عليه وتح

سكرية وبالفعل تم  للنيابة الع
ات من   القبض عل العشر
ى ويتم محاكمتهم اآلن   الفالحير

http://tiny.cc/e6eysz 

 صبحي صالح  28/9/2020
الثانية  الدائرة 

بمحكمة القضاء  
 اإلدارى

 القاهرة
حكم بالشطب من جداول  

ى   المحامير
https://bit.ly/34cgZpT 

 عصام سلطان  28/9/2020
الدائرة الثانية  
بمحكمة القضاء  

 اإلدارى
 القاهرة

حكم بالشطب من جداول  
ى   المحامير

https://bit.ly/34cgZpT 

 اسامة محمد مرسي العياط 28/9/2020
الدائرة الثانية  

كمة القضاء  بمح
 رىاإلدا 

 القاهرة
حكم بالشطب من جداول  

ى   المحامير
https://bit.ly/34cgZpT 

http://tiny.cc/z4eysz
http://tiny.cc/e6eysz
https://bit.ly/34cgZpT
https://bit.ly/34cgZpT
https://bit.ly/34cgZpT


 عبد المنعم عبد المقصود  28/9/2020
الثانية  الدائرة 

بمحكمة القضاء  
 اإلدارى

 القاهرة
حكم بالشطب من جداول  

ى   المحامير
https://bit.ly/34cgZpT 

 األقض  قرية العوامية  اهاىلي  30/9/2020

االمن تطلق الغاز  قوات 
والرصاص الحي لتفريق تظاهرة  

..   باألقض بقرية العوامية  

طة   احتجاجا عل قتل الشر
 لمواطن بالقرية 

http://tiny.cc/u8gysz 

 مياط د راس الي   واطنة م 30/9/2020

بكاء   .."وخربوا بيتنا  طردونا "
ي دمياط بع

د  سيدة برأس الي  فى
لها بدعوى  ى أمالك  " هدم ميى

 مذكرة السيسي بوعد "الدولة
تَر   الذي لم  "شقة لكل مواطن "

ا 
ً
 منه شيئ

http://tiny.cc/c8gysz 

https://bit.ly/34cgZpT
http://tiny.cc/u8gysz
http://tiny.cc/c8gysz


 اهاىلي  2/10/2020
محيط مركز  

ط لة شر ى  ة الميى
 ية الدقهل

حصار امبى بعد سماع دوى  
ي اطالق رصاص متبادل 
  فى

طة لة   محيط قسم شر ى الميى
ى بعض  الء   أهاىلي الجديدة بير ى اليى

وقوات حراسة القسم ووصول  
  3قوات دعم شي    ع مكونة من 

  باإلضافة مركزي سيارات امن 
اىل عدد من مدرعات وسيارات  
طة وذلك بعد اندالع   الشر

اخل  احداث شغب وتمرد د
عدما قام الرائد  القسم وذلك ب

صالح رئيس    فتحي احمد 
لة   ى طة الميى مباحث مركز شر
بمحافظة الدقهلية )ما يعرف  
لة الجديدة ( منذ وقت   ى بالميى
قصير بعمل حفلة تعذيب  
ى )قرابه   ى السياسيير   8للمعتقلير
( داخل محبسهم   ى معتقلير
ب والتعليق   شملت الضى
 والصعق بالكهرباء  

http://tiny.cc/tvoysz 

 اهاىلي  3/10/2020
حة   محيط مشر

 زينهم 
 القاهرة

فرد من   20وصول قوة تزيد عن  
قطاع األمن المركزي والعمليات  

حة_زينهم،  الخاصة إىل  #مشر
قب من  وسط حالة من اليى 

 ارتفاع ضحايا حاالت اإلعدام. 

http://tiny.cc/zyoysz 

http://tiny.cc/tvoysz
http://tiny.cc/zyoysz


 القاهرة وزارة الداخلية  اهاىلي  3/10/2020

الزالت وزارة الداخلية تتعنت  
ى ال      4وترفض تسليم جثامير

ي قضية  
ى من المتهمون فى معتقلير

السيد السيد   -1يعة  أنصار الشر 
عمار  الشحات    -2عطا محمد  

حسن  زكريا   -3محمد السيد  
  ، مديح رمضان   -4معتمد مرسي
لدين وترفض  حسن عالء ا 

تسليهم اىل ذوي  هم بالرغم من  
يوما عل   11مرور اكير من  

تصفيتهم داخل سجن العقرب  
  23يوم   1شديد الحراسة  

 سبتمي  الماىصى 

http://tiny.cc/3zoysz 

 القاهرة وزارة الداخلية  اهاىلي  3/10/2020

الزالت وزارة الداخلية تتعنت  
ى   وترفض   -1تسليم جثامير

   42حسام عبدربه عل كركيت  
أحمد السيد البيوم   -2عام 

عاما حيث الزالت    37إبراهيم  
الداخلية ترفض تسليم  

جثامينهم اىل ذوي  هم بالرغم  من  
الن الرسىم للداخلية   االع

 سبتمي    28يوم تصفيتهم  

http://tiny.cc/3zoysz 

 http://tiny.cc/s0pysz يوم  15تحقيق بدون محامي و  القاهرة نيابة أمن الدولة  بسمه مصطفى  4/10/2020

 القاهرة وزارة الداخلية  اهاىلي  4/10/2020

بإصدار    الداخلية قامت وزارة
أوامر ألهاىلي من تم تنفيذ  
اإلعدام بحقهم األمس بمنع  

ازة إال من خالل  صالة الجن
األشة فقط، ومنع العزاء، ومن  
يتواجد أثناء الدفن هم أقرباء  
الدرجة األوىل فقط. كما علمنا  
ات   أن قوات األمن وضعت كامير

ي محيط بعض
منازل   تصوير فى

 من تم إعدامهم 

http://tiny.cc/vzoysz 

http://tiny.cc/3zoysz
http://tiny.cc/3zoysz
http://tiny.cc/s0pysz
http://tiny.cc/vzoysz


 القاهرة اخلية وزارة الد معتقلون  4/10/2020

حصاد غرفة طوارئ المفوضية  
  20المضية عن أحداث  
..قائمة بأسماء     707سبتمي 

ى بينهم     124قارصا و  70معتقلير
ي  
شخصا لم يظهروا حبى اآلن فى

 أو مكان احتجاز  أي نيابة 

http://tiny.cc/41pysz 

 مال سيناء ش األحراش وياميت  اهاىلي  4/10/2020

الجيش يقوم بتفجير المنازل  
المتبقية بشكل متسارع حيث  
ي االن بتفجير اكير من  

قام لحبى
ل ببلعا واالحراش    ٣٠ ى ميى

 وياميت 

http://tiny.cc/vixysz 

 القليوبية  سجن القناطر  طالبو لجوء  4/10/2020
ى   يير

ى إرييى احتجاز مض لمواطنير
من بالدهما لعدة سنوات   فرا 

 دون محاكمة 
https://bit.ly/33PDWjC 

 القاهرة نيابة أمن الدولة  اهيم   محمود عزت ابر  5/10/2020
ي شية تامة  

التحقيق معه فى
 ون محاميه وبد

http://tiny.cc/kjxysz 

5/10/2020 
ي وياش   اشة ياش االباصير

 شكر 
 غير مذكور   

ل   ى األمن المضي يحارص ميى
ي"   الشهيدين "األباصير
 و"شكر" لمنع إقامة العزاء 

http://tiny.cc/kkxysz 

شا  اسحاق رزق   5/10/2020  المنيا  دير الي 

ئ أسحاق العاجز عن العمل   فوج 
ن الطبية بالدرك  بشهادة اللجا 

يقومون بهدم جدران الحجرة  
نودة  عل رأس زوجته وابنه ش

بدعوى أنه قام ببناءها عل  
 أرض ملك الدولة. 

http://tiny.cc/6lxysz 

 شمال سيناء  قري بيئ العبد  اهاىلي  5/10/2020

بعد خروج تظاهرات مطالبة  
منازلهم   بعودة أهاىلي سيناء إىل

هم، السلطات األمنية   بعد تهجير
  تقوم بقطع الكهرباء وشبكة
ي  
نت وقطع االتصال فى اإلنيى

بعض قري بيئ العبد مع بدأ  
ي   ان الحرن   تحليق الطير

http://tiny.cc/ylxysz 

http://tiny.cc/41pysz
http://tiny.cc/vixysz
https://bit.ly/33PDWjC
http://tiny.cc/kjxysz
http://tiny.cc/kkxysz
http://tiny.cc/6lxysz
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5/10/2020 
اشة محمد ومحمود صابر  

 رمضان
حة زينهم   القاهرة مشر

ي ظل االنتهاكات  مض 
ى
: ف

المتتابعة لوزارة الداخلية،  
ا 
ً
ضاف انتهاك ا برفض  ي 

ً
جديد

تسليم األخوين السابق  
إعدامهما )محمد صابر رمضان  
ومحمود صابر رمضان( بيوٍم 
واحد، حيث تم إبالغ األشة  

ي  باستالم  
 منهما عل حدى فى

ا
كًل

ض ضباط  
ْ
. َرف ى ى مختلفير يومير

ي طلب الوالدين  
األمن الوطبى

ّ ابنيهما ودفنهما  با  ي
ستالم جثمانى

ي بحِق  
ا إضافى

ً
عد انتهاك مًعا، ي 

ي السن مما  أ
ى فى بوين طاعنير

 ضاعَف المعاناة واأللم. 

http://tiny.cc/ykxysz 

 عدة محافظات    مواطنون  6/10/2020

ى   769بأسماء قائمة   معتقلير
شخصا   124قارصا و  70بينهم  
ي أي نيابة  لم ي 

ظهروا حبى اآلن فى
 أو مكان احتجاز

http://tiny.cc/4mxysz 

حة زينهم  اصدقاء جمال زكي  6/10/2020  القاهرة مشر

  بأوامر بحسب شهود عيان و 
ي ن من االم 

حة زينهم    الوطبى مشر
ليم اصدقاء )اخواته  ترفض تس 

من ملجا االيتام ( جثمان جمال  
ذك الذى تم تنفيذ حكم االعدام 

ي فيه يوم السبت 
اذ تم   الماىصى

ابالغهم انهم جميعا مجهوىلي  
النسب وانه ال صله قرابه  
رسمية بينهم ولن يتم ٕاسالم  
الحثمان ٕاليكم والدار رفضت  

 التدخل 

http://tiny.cc/ki3zsz 

http://tiny.cc/ykxysz
http://tiny.cc/4mxysz
http://tiny.cc/ki3zsz


 عمال 8/10/2020

ي  اللجنة النقا 
بية فى
كة الوطنية   الشر
للصناعات  
 الحديدية  

 السويس 

  6عامال و  20السجن عام ل 
ي  
ى
ى ف أعضاء بنقابة العاملير

“الوطنية للصناعات الحديدية” 
بتهمة “تعطيل مشاري    ع 
  : ى قومية”.. وأحد العاملير

زين يحبسونا  فصلونا وعاو 
 نا علشان طالبنا بحق

https://bit.ly/2GNHIRF 

 الغربية  السنطة  بائعة جائلة  19/10/2020

مطاردة الغالبة.. موظف بمرافق  
ىع   ي الغربية ينيى

مركز السنطة فى
ا" من بائعة فاكهة بالشارع  

ً
ان ى "مير

 بدعوى إشغال الطريق العام

http://tiny.cc/0cf0tz 

ي حزب 21/10/2020
 الوفد اعضاء فى

مقر حزب الوفد  
ي 
ي الدفى

 فى
ة  ى  الجير

قامت ليلة امس الثالثاء قوات  
ة بالق  ى ض عل بعض  ب امن الجير

القيادات الشبابية  من حزب  
الوفد المضى واحتجازهما فى  

طة  الدفى بدون معرفة  قسم شر
ث تم اعتقال كال  االسباب حي

ف منصور   من المحام اشر
وراىصى شامخ ومحمد ارنب  

وفد  رئيس شباب حزب ال
بالقاهرة، االعتقال تم بعد   
 خروجهم من مقر الحزب 

http://tiny.cc/hdf0tz 

ة  تفاء أثناء االخ  كريم كمال زك لطفى   23/10/2020 ى  http://bit.do/fKwsQ تحقيق بدون محام الجير

ة  أثناء االختفاء  بسام رجب عوض ابراهيم   23/10/2020 ى  http://bit.do/fKwsQ تحقيق بدون محام الجير

23/10/2020 
سيدة عبدهللا محمد  

 ابراهيم  
ة  أثناء االختفاء  ى  الجير

معها اثناء االختفاء  التحقيق 
 بدون محام

http://bit.do/fKwsQ 

 الجئون  1/11/2020
مساكن   بمنطقة

 عثمان  
 القاهرة

قوات األمن تفض التجمع أمام  
ل الطفل محمد   ى ميى

ي اللي  حسن)الطفل ا 
لسودانى

اتقتل من كام يوم( بمنطقة  
مساكن عثمان باستخدام قنابل  
الغاز، وأنباء عن اعتقال عدد  

http://tiny.cc/uyi1tz 

https://bit.ly/2GNHIRF
http://tiny.cc/0cf0tz
http://tiny.cc/hdf0tz
http://tiny.cc/uyi1tz


ى  من النساء   من السودانيير
 والشباب 

 الجئون  2/11/2020
امام مفوضية  

ي مدينة  
ى فى الالجئير

 أكتوبر 
ة  ى  الجير

م عشر 
َّ
ى  نظ ات الالجئير

 احتجاجية  
ا
ى وقفة السودانيير

أمام مفوضية األمم المتحدة  
ى ب  أكتوبر، وقد   6لشئون الالجئير

قت قوا  ت األمن الوقفة  فرَّ
بالهراوات وخراطيم المياه عقب  

، حسب تضيحات  4اعتقال 
امن مع  أحد المت  ى ظاهرين. وباليى

ي مض تظاهر  
االحتجاجات فى

ى أمام  ات من السودانيير العشر
ارة المضية بالخرطوم السف

ى بمض لما   ا مع الالجئير
ً
تضامن

ضون له من تنكيل.   يتعرَّ

http://tiny.cc/70j1tz 

ى  3/11/2020  اإلسكندرية  نادي سموحة  ثالث مدربير
ى نادي  تف اصيل حبس مدربير

سموحه رفضوا ضم ابن  
 مستشار للفريق 

http://bit.do/fKXdK 

http://tiny.cc/70j1tz
http://bit.do/fKXdK


13/11/2020 
سماء السيد عبد الرٔووف  أ

 السيد  
ل  ى بقرية قنتير  الميى

 مركز فاقوس
قية   الشر

قية فجر   قامت قوات امن الشر
نوفمي    10يوم الثالثاء الماىصى  

ل المعتقل    2020 ى باقتحام  ميى
محمد جمال الياشج  بقرية  
قنتير مركز فاقوس بمحافظة  

قية وتروع المتواجدين  الشر 
بداخله وتعتقل زوجته  السيدة  
سماء السيد عبد الرٔووف السيد  

ٔ
ا

عاما   24تبلغ من العمر   البى 
سنوات      4وه ام طفله عمرها  

و حاصله علي ليسانس لغة  
زهر با 

ٔ
لزقازيق  عربية جامعه اال

لها و   ى وليس لها اى نشاط غير ميى
تربية ابنتها وزيارة زوجها فى  

م ٌيستدل ع مكانها  محبسه  ول 
ن  
ٓ
ي اال

 حبى

http://tiny.cc/qqn4tz 

ى  قرية ناهيا  مداهمات  13/11/2020  ة الجير

ل   ى ة تقتحم ميى ى قوات امن الجير
عائلة االستاذ احمد طلب فى  

العتقال  قرية ناهيا فى محاولة 
زوجته  والبى لم تكن متواجده  
به  وذلك بعد ايام من اقتحامها  

لها للزوج   لشقة االشة واعتقا 
ى عمر ويوسف   واوالده االثنير

http://tiny.cc/3rn4tz 

 جنوب سيناء  دهب  كريم عنارة  17/11/2020

عل كريم عنارة، مدير  القبض  
لة الجنائية بالمبادرة  وحدة العدا 

المضية للحقوق الشخصية،  
ي دهب لقضاء  

أثناء تواجده فى
 عطلة.  

http://tiny.cc/ncy4tz 

http://tiny.cc/qqn4tz
http://tiny.cc/3rn4tz
http://tiny.cc/ncy4tz


19/11/2020 
ايمن  فرج واسم الشهرة  

 ايمن جاويش  
ي برج  

ل فى ى الميى
 المنيب 

ة  ى  الجير

ي القبض عليه بعد أن 
رفض  ألفى

 برج  
ى
  بالمنيب اال اخالء شقته ف

الحصول عل تعويض  بعد 
يع به ان يجد  مناسب يستط

   وألشتهمكانا مناسب له  

http://tiny.cc/yp65tz 

ي  19/11/2020
 https://bit.ly/2UKngVH تجديد حبس بدون حضوره  القاهرة نيابة أمن الدولة  كمال البلسر

 معتقلون  23/11/2020
نايات  محكمة ج 

  28القاهرة الدائرة 
 جنوب القاهرة 

 القاهرة

الفتوح   إدراج عبدالمنعم أبو 
آخرين   26ء عبدالفتاح و عال و 

عل قائمة اإلرهاب منهم عالء  
عبد الفتاح ومحمد الباقر  

 ومحمد القصاص 

https://bit.ly/399cArS 

24/11/2020 
وي  عمرو محمد وضاح عل 
 محمد يوسف 

قية  أبو حماد   الشر

ي   5قام حواىلي 
افراد بزي مدنى

ي 
ل فى ى  نفس اليوم  بمداهمة الميى

بعد العشاء ومصادرة الالب  
توب الخاص بالزوجة وتليفون  
الضحية الخاص وهاتف والده  
وجهاز الب توب ومبلغ من  
ه آالف جنيه   المال حواىلي عشر

 الزوجة. وخاتم دهب خاص ب

http://tiny.cc/08l5tz 

اس زملكاوي  26/11/2020  ةالقاهر    اليى

ألقت أجهزة األمن القبض عل  
اس،   3 ى من روابط األليى متهمير

آخرين، دعوا  2وتالحق  
زمالءهما للتجمع بأحد المقاهي  
بالقاهرة لمشاهدة مباراة األهلي  
والزمالك المقرر لها الجمعة  

 المقبلة. 

https://bit.ly/2KAsTDR 

http://tiny.cc/yp65tz
https://bit.ly/2UKngVH
https://bit.ly/399cArS
http://tiny.cc/08l5tz
https://bit.ly/2KAsTDR


30/11/2020 
المضية للحقوق   المبادرة 

 الشخصية 
 القاهرة النائب العام

النائب العام يأمر بمنع التضف  
ي 
ى
حساب المبادرة المضية  ف

ي  
ى انتهاء التحقيقات فى لحير

أمن دولة، والبنك   ٨٥٥قضية 
ي يوقف التعامل  

ي األفريفى العرن 
عل الحساب، وتحديد جلسة  
 الثالثاء أمام إحدى دوائر  

ً
غدا

اف طرة  اإلرهاب بمأمورية استئن
لنظر تأييد األمر أو رفضه  
بحضور قيادات المبادرة  

ى   المحبوسير

http://tiny.cc/77u5tz 

1/12/2020 
المبادرة المضية للحقوق  

 الشخصية 
ثة  الدائرة الثال
 إرهاب  

 القاهرة

المحكمة السماح  رفضت 
ى باالطالع عل مذكرة   للمحامير

ر المنع من التضف  بأسباب أم
ي األموال، ورفضت السماح  

فى
لهم باالنفراد بموكليهم. كما  

رفضت المحكمة تأجيل قرارها  
لما بعد سماع مرافعات الدفاع،  
و بالتاىلي تصدر المحكمة قرارها  

ع أي  يوم األحد القادم دون سما 
المحامون  دفاع ودون أن يتلفى 
لم يسمح  أي معلومات.  

ى باالطالع عل  قرار  للمحامير
ي األموال  

المنع من التضف فى
وال ندري إن كان القرار يتعلق  
بالمبادرة فقط أم يشمل أموال  
مؤسسها حسام بهجت، الذي  
رفضت المحكمة حضوره، أو  
ى الثالثة   أموال الموظفير

 . ى  المحبوسير

http://tiny.cc/97x5tz 

http://tiny.cc/77u5tz
http://tiny.cc/97x5tz


ل ا  حسام بهجت  3/12/2020 ى  اإلسكندرية  لوالدة ميى

أفراد من جهة أمنية يرتدون  
ي  
ى
مالبس مدنية توجهوا ف

الخامسة مساء أمس األربعاء إىل  
ل  ى أشة حسام بهجت )مدير  ميى

المبادرة باإلنابة( باإلسكندرية  
وهو عنوانه المثبت بالرقم  

قومي واستعلموا من والدته  ال
ي 
من منتصف    ١٢عن مكانه. وفى

ليل الثالثاء استجوبت نفس  
القوة حارس البناية عن األمر  

 نفسه. 

http://tiny.cc/5z06tz 

6/12/2020 
المبادرة المضية للحقوق  

 الشخصية 
الدائرة الثالثة  
 إرهاب  

 القاهرة

لنائب العام بمنع  تأييد قرار ا 
مديري المبادرة محمد بشير  
وكريم عنارة وجاش عبد الرازق  

 
ً
ي أموالهم  مؤقتا

 من التضف فى
الشخصية وممتلكاتهم وأي  
حصص يملكونها من المبادرة  
دون االستماع ألي دفاع أو  

ات ودون السماح. لنا  مرافع
باالطالع عل أي أوراق أو حبى  
 بقراءة أمر المنع من التضف 

http://tiny.cc/jq76tz 

 كرم سيدة ال 17/12/2020
محكمة جنايات  

 المنيا 
 المنيا 

قررت محكمة جنايات المنيا،  
ف محمد   برئاسة المستشار أشر

ارين  عل، وعضوية المستش
صالح الدين محمد، وأحمد  
عزت، وأمانة ش عل حسن،  
ى    ومحمد هارون، براءة المتهمير
ي قضية  

ى
ى ف الثالثة المتورطير
سنة،    70تعرية سعاد ثابت،  

دة  والمعروفة إعالميا ب  »سي
ي  
الكرم« بمركز أبوقرقاص، فى

ى   أعقاب حدوث مشاجرة بير
 . 2016أبناء القرية عام  

https://bit.ly/3mwmh6N 

http://tiny.cc/5z06tz
http://tiny.cc/jq76tz
https://bit.ly/3mwmh6N


ى  23/12/2020  اإلسكندرية    اطباء وعاملير

المضية تقوم   األمنيةات السلط
ى ب  القطاع    باعتقال بعض العاملير

ى  ي "أطباء وعاملير "  ب   الطب 
 محافظة اإلسكندرية 

http://tiny.cc/6w77tz 

 القاهرة رئيس الوزراء   غادة نجيب  24/12/2020

أسقط رئيس الوزراء المضي  
الجنسية عن الناشطة/ غادة  

جيب، وذلك إثر نشاطها ن
المعارض للنظام، وقد سبق أن  
صدر حكم عليها بالسجن  

ي خمسة أع
.  2019وام فى

والناشطة هي زوجة الفنان/  
دور  هشام عبدهللا، وكان لها ال

ي فضح عدد من الممارسات  
فى

غير الديمقراطية للسلطات  
المضية، وقد شملت اعتقاالت  
سابقة بعض أقربائها، وقد  

ي 
وقت سابق    خرجت من مض فى

 خشية المالحقات األمنية. 

http://tiny.cc/11a7tz 

24/12/2020 
اشقاء هشام عبد هللا زوج  

 غادة نجيب 
 القاهرة امن الدولة 

ي الخمسة  
تم اعتقال ابناء إخونى

م اعرف  
َ
ي ول

منذ السبت الماىصى
ى   الخي  اال االن وهم االن مختفير

ي الكبير  ليقشيا  
نضموا ألجى

ي  
ى منذ  واخوة زوجبى المعتقلير

 عامان  

http://tiny.cc/s1a7tz 

http://tiny.cc/6w77tz
http://tiny.cc/11a7tz
http://tiny.cc/s1a7tz


ي سويف  جزيرة الداوية   مواطن  25/12/2020
 ببى

بجزيرة الداوية بببى سويف  
ونتيجة تلوث مياه طلمبات  

ب   بالشوائب   ا وامتالئهالشر
ى بمد   والسموم قام أحد الفالحير
ماسورة من خط مياه من قرية  
له وعل   ى الزران  المجاورة إىل ميى

ب، فجاء  موظف  حسابه ليشر
الهيئة وإلزامه بدفع غرامة بلغت  

ما قال  ألف جنيه ألنه ك 17
ب خلسة ودون إذن وهدده   شر
ى ألف   برفع الغرامة إىل خمسير
جنيه حال قيام أى شخص من  
ب من حنفية   الجزيرة بالشر

 السلطة. 

http://tiny.cc/p0f7tz 

 يرة الوراق اهاىلي جز  27/12/2020
محكمة جنايات  

 القاهرة 
 القاهرة

محكمة جنايات القاهرة  حكمت  
اليوم األحد عل أحد أبناء جزيرة  

  30الوراق بالسجن المؤبد، و
  15آخرين بالسجن المشدد 

آخرين   4سنة، وعاقبت 
سنوات بعد   5دد بالسجن المش

توجيه اتهام لهم بالتجمهر 
ي  
واستعمال القوة والعنف فى

جزيرة الوراق.   أحداث تهجير 
ي جزيرة  

وقد أوضحت مصادر فى
اكي عن تزايد  الوراق 

لبوابة االشيى
الغضب داخل الجزيرة بعد  

 صدور الحكم.  

http://tiny.cc/q0f7tz 

ة  جامعة دمنهور مصطفى شعالن   27/12/2020  البحير

فصله من جامعة دمنهور، إثر  
ي مداخ

لة هاتفية  انتقاده فى
  ، ي

نامج اإلعالمي وائل اإلبراسر بي 
 
ّ
ى الطالب داخل  التكد س بير

 قاعات الجامعة،  

https://bit.ly/3aUeYUb 

http://tiny.cc/p0f7tz
http://tiny.cc/q0f7tz
https://bit.ly/3aUeYUb


 عالء االمام   28/12/2020
من  فرع جهاز األ 

ي بمدينة  
الوطبى

 المنصورة  
 الدقهلية 

اختطاف المهندس عالء اإلمام  
له منذ  ى عدة أيام مع    من ميى

إجباره عل فتح هاتفه، حيث  
ط الجهاز باستخدام يقوم ضبا 

تطبيق الواتس آب الخاص به  
للتواصل مع أصدقائه وطلب  
 مقابلتهم بغرض القبض عليهم 

http://tiny.cc/r1f7tz 

 

http://tiny.cc/r1f7tz

