
 5102حصاد القهر في عام 

. وقد مشلنا فيه لك ما ميكن نقهل مبصدره عن 5102لك ما مجعه مركز الندمي من مصادر الإعالم اخملتلفة يف عام  يعرضهذا التقرير الاحصايئ 

هدها العام مسلطة عىل يت ش اجلرائد ومواقعها ومجموعات الرصد والتوثيق عىل وسائل التواصل الاجامتعي. نصدره لنتأ مل يف مجموع الانهتااكت ال

معة أ و اأ بناء وبنات املرصيني، سواء اكنوا من املعارضني الس ياس يني أ و اجلنائيني أ و من تقاطع طريقهم مع الرشطة يف الشارع أ و املسرية أ و اجل

 من جاملت الرشطة طرفا اثلثا بتعذيهبم وتكديرمه. 

تعذيب أ و اهامل طيب يف أ ماكن الاحتجاز اضافة اىل حالت القتل خارج القانون،  من وفاة أ و 5102التقرير يرصد من الإعالم ما شهده عام 

 رمغ اعتباران أ ن القتل ولو صدر به حمك حممكة يظل قتال ولو نصت عليه القوانني. 

يف زانزين  كذكل ل يشمل التقرير الاعتقالت العشوائية اليت حصدت ولزالت حتصد الس نوات تلو الس نوات من حيوات أ لف املرصيني

 خلت من احلد ال دىن الالزم للحياة الانسانية.

بدأ  امل كام وردت يف الإعالم ول يشمل احلالت اليت اس تقبلها مركز الندمي.  5102مرة أ خرى نذكر أ ن هذا التقرير هو عرض احصايئ ل حداث 

 يف وسائل لتقرير فامي نرش فعليا عن تكل اجلرامئالرئييس يف النرش عن جرامئ التعذيب هو "عدم التسبب يف رضر" ذلكل فقد حرصان ا

نه الالإعالم حمتفظني حبق املرتددين عىل مركز الندمي من اختيار نرش معاانهتم من عدمه، وصفحتنا عىل الفيس بوك تنرش تباعا ما يرغبون يف اع

 عىل الرأ ي العام.

املؤمترات  بنا عنه يف أ كرث من مرة سواء عىل صفحتنا أ و يف مطبوعاتنا أ و يفال رقام املفزعة الواردة يف هذا التقرير تؤكد عىل ما رصحنا به وكت 

منا يعكسان س ياسة دوةل اختارت القمع أ داة للحمك وختليصا حلساابهتا  اليت نشارك فهيا: ان التعذيب وسوء املعامةل ليسا حالت فردية، واإ

 الس ياس ية وتفضيالهتا الطبقية. 

لعام اذلي ل اوهو  – حني يشمل حصاد عام واحد لك ذكل القتل والتعذيب والاس هتتار حبياة البرش ل جيوز ان نتحدث عن حالت فردية

 يف امليادين  اذلي شهد جمازر جامعية  5102يضاهيه فامي شهد من انهتااكت سوى عام 

ول جيوز ان نتحدث عن حالت فردية حني تكون خريطة أ قسام الرشطة ومقار أ من ادلوةل والسجون اليت ميارس فهيا التعذيب تاكد ان 

 تكون مطابقة خلريطة مرص من شاملها اىل جنوهبا ومن رشقها اىل غرهبا ويعمل هللا وحده ما اذلي جيري يف القرى والكفور والنجوع ول يصل

 اىل الاعالم 

 عن تكل اجلرامئ هو من مارسها أ و أ مر هبا وليس من كتب أ و نرش عهنا.  كام ونؤكد مرة أ خرى ان املس ئول

حنن ببساطة نرصد انهتااكت ال هجزة ال منية وننرش عهنا امياان منا ك طباء أ ن املرض ل يشفى سوى بعد الكشف عنه. يوم تتوقف ال هجزة 

 أ ن يطول بنا العمر يك نشهد عليه. ال منية عن ممارسة تكل الانهتااكت لن جند ما نرصده .. وهو يوم نمتىن 

رب مأ خريا، جتدر الإشارة اىل أ ن ما يرد يف هذا التقرير الاحصايئ هو ما مجعه مركز الندمي من الإعالم ونرشه شهراي منذ يناير اىل أ خر ديس

 وسوف نورد يف هناية التقرير روابط أ رش يف الشهور تفصيال ملن يريد العودة الهيا.  5102

 #وطن_بال_تعذيب معا من أ جل.. معا من أ جل حماس بة اجلالدين.. يبمعا ضد التعذ

 مركز الندمي للعالج والتأ هيل النفيس لضحااي العنف والتعذيب

 5102يناير 



(474) أوال: الوفيات في إطار االحتكاك باألجهزة األمنية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضيح بشأن التسع حاالت المختلف عليها:

رعهم بعد إحالتهم للمحاكمة متهمين لقوا مص 9قدم ممثل النيابة في أولى جلسات قضية أنصار بيت المقدس كشفًا بأسماء 

وقال المحامي عالء علم الدين إن النيابة لم توضح أسباب وفاتهم، مشيًرا إلى أنهم سيتقدمون بطلب  .الجنائية كهاربين

للمحكمة بضرورة الكشف عن مالبسات مقتل هؤالء المتهمين، متوقعا أن يكون الرد هو مقتلهم خالل المداهمات األمنية 

 http://bit.ly/1Ladd3l .ليهمومحاولة القبض ع

 

 

 (853) خارج أماكن االحتجاز -0
ية

صف
ت

فة 
ذي

/ق
ف

ص
ق

 

ي 
ار

 ن
ق

طل

رة
سي

 م
ي

ف
ي  

ار
 ن
ق

طل

ة 
جر

شا
 م

ي
ف

ل 
ج
 ر

ع
م

طة
شر

م  
ح
زا

ت

ق
نا
خت

وا
ر  

نا
ق 

طل

ي
ائ
شو

ع
ي  

 ف
ار

 ن
ق

طل

ت 
دا

ار
ط
م

ية
من

أ
طأ 

خ
ل 

قت
 

ف 
عن

طة
شر

ن  
 م

ع 
دف

ر 
دو

ال
0
0

 

س
ه
د

 

 ن
ق

طل
ي 

ار

ة 
اد

ش
 م

ي
ف

ل 
كي

 و
مع

بة
يا
ن

 

072 48 52 58 55 07 00 6 8 0 0 0 
 

 

في أماكن االحتجاز خارج أماكن االحتجاز مختلف عليها
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 (087)داخل أماكن االحتجاز  -5

 

 

 أماكن االحتجاز التي فقد فيها المحتجزون حياتهم جراء التعذيب -8

 1 معسكر االمن المركزي في بنها 7 قسم شرطة المطرية

 1 قسم شرطة مصر القديمة 3 مديرية أمن االسكندرية
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 1 قسم شرطة إمبابه 3 شرطة شبين القناطر مركز

 1 سجن العزولي 2 قسم شرطة الفيوم

 1 قسم شرطة إمبابة 2 قسم شرطة حدائق القبة

 1 قسم شرطة بني سويف 1 قسم دمياط الجديدة

 1 قسم اول طنطا 1 قسم شرطة بلبيس

 1 قسم شرطة االقصر  1 قسم روض الفرج

 1 سماعيليةقسم أول اال 1 قسم شرطة ميت سلسيل

 1 قسم عين شمس 1 قسم كفر الشيخ

 1 قسم شرطة المنتزه 1 قسم ثان المنصورة

 1 قسم شرطة مغاغة 1 مركز شرطة المنيا 

 1 مركز الحامول 1 قسم شرطة الهرم

 99 إجمالي 1 قسم الزيتون
 

 

 أماكن االحتجاز التي فقد فيها المحتجزون حياتهم جراء اإلهمال الطبي -4

 1 قسم المنشية باالسكندرية 9 الجديد سجن الوادي

 1 قسم الهرم 5 سجن العقرب

 1 قسم الوراق 4 سجن المنيا

 1 قسم اول الرمل 4 سجن طره

 1 قسم اول المنصورة 4 قسم أول شبرا الخيمة

 1 قسم بوالق الدكرور 3 سجن جمصه

 1 قسم ثان الغردقة 3 قسم عين شمس

 1 القبه  قسم حدائق 2 مركز شرطة كفر الدوار

 1 قسم شرطة الخصوص 2 معسكر االمن المركزي بالعاشر من رمضان

 1 قسم شرطة الشيخ زويد 1 سجن أبو زعبل

 1 قسم شرطة القرين 1 مايو 51سجن 

 1 قسم شرطة المطرية 1 سجن االبعدية دمنهور

 1 قسم شرطة أبو النمرس 1 سجن األمن المركزي بسوهاج 

 1 بني مزارقسم شرطة  1 سجن العزولي

 1 قسم شرطة رشيد 1 سجن الكيلو عشرة ونص

 1 قسم شرطة طلخا 1 سجن المنصورة العمومي

 1 قسم شرطة مصر الجديدة 1 سجن أسيوط

 1 قسم شرطة مصر القديمة 1 سجن برج العرب

 1 قسم شرطة مطاي بالمنيا 1 سجن بني سويف المركزي

 1 قسم مدينة السادات 1 سجن شبين الكوم

 1 مركز إبشواي بالفيوم 1 عتاقة سجن

 1 مركز شرطة الخانكة 1 سجن فنا العمومي

 1 مركز شرطة أبو المطامير 1 سجن وادي النطرون

 1 مركز شرطة سمنود 1 سحن المنصورة العمومي

 1 شرطة كوم أمبو مركز 1 سيارة ترحيالت



 1 الدقهلية -مركز شرطة نبروه  1 قسم ادكو بالبحيرة

 55 إجمالي 1 قسم الخانكه

   1 قسم الرمل

 

 حاالت اإلهمال الطبي التي انتهت بالوفاة في أماكن االحتجاز -2

 6 ضغط 14 هبوط حاد في الدورة الدموية

 2 قىء واسهال 15 اجهاد حراري

 2 أمراض الجهاز البولي 10 أمراض كبد

 2 جلطة في الدماغ 8 أمراض التنفس

 2 سرطان 6 سكر

 1 إصابات أهمل عالجها 5 إعياء

 1 التهاب الزائدة الدودية 5 أمراض القلب

 16 إجمالي 4 الجهاز الهضمي
 

 

  



 (711) ثانيا: سوء المعاملة والتعذيب

 أنواع التعذيب وسوء المعاملة -0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنا ما بينهما ورود التعذيب وسوء المعاملة في اتفاقية دولية واحدة اال اننا في حالة هذا الرصد اإلعالمي ميرغم 

ليشمل التكدير أو سوء المعاملة الحرمان من الحقوق المكفولة للمحتجز بموجب القانون مثل الحرمان من العالج 

واألغطية والزيارات والكتب وتلقي الزيارات والحبس االنفرادي، ليبدأ ما عتبرناه تعذيبا فيما يخص هذا الرصد بالتعدي 

 ائي أو التحرش الجنسي أو التهديد به أو التجريد من المالبس أو التعليق.بالضرب أو الجلد أو الصعق الكهرب

 

 بحسب طبيعة األماكن التي يحدث فيها فجاءت كالتالي:وسوء المعاملة كما فرزنا حاالت التعذيب  -5

 267 قسم شرطة

 241 سجن

 97 أمن وطني

 27 أثناء االعتقال

 26 معسكر أمن مركزي

 24 حجز محكمة

 6 أخرى 

 6 صالحيةا

 3 غير معروف

 3 كمين مرور

 700 إجمالي 

 

 

 

تكدير جماعي تعذيب جماعي تعذيب فردي
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 أين حدثت حاالت التكدير الجماعي؟ -8

 1 ز طلخاسجن مرك  5 سجن العقرب

 1 قسم ثان الزقازيق 2 سجن األبعادية دمنهور

 1 مركز شرطة فارسكور 2 سجن برج العرب

 1 قسم شرطة السيدة زينب 1 قسم شرطة السالم

 1 سجن طنطا العمومي 1 أسيوط -مركز الفتح 

 1 قسم ثان المنتزة باالسكندرية 1 سجن طره

 1 سجن وادي النطرون 1 سجن القناطر

 1 2شديد الحراسة  سجن طره 1 سجن بنها العمومي

 1 سجن بورسعيد العمومي للنساء 1 زنازين معتقلي الشالل

 22 إجمالي

 

 أين حدثت حاالت التعذيب الجماعي؟ -4

 1 سجن المنيا شديد الحراسة 5 العربجن برج س

 1 سجن الوادي الجديد 4 سجن العقرب

 1 سجن أبو زعبل 4 سجن شبين الكوم

 1 سجن منية النصر 4 سجن طلخا

 1 زهقسم شرطة المنت 3 سجن طره

 1 قسم شرطة شبين الكوم 2 سجن بنها العمومي

 1 محكمة جنايات األسكندرية 1 سجن استقبال طره

 1 مركز محلة دمنة 1 سجن االستئناف

 1 معسكر االمن المركزي ببنها 1 سجن األبعادية دمنهور

 1 ملحق سجن وادي النطرون 1 سجن المستقبل

 36 إجمالي 

 

 تعذيب الفرديالسجون التي شهدت حاالت  -2

 3 سجن المنيا العمومي 41 سجن العقرب

 3 سجن منية النصر  27 سجن طره

 2 استقبال طره 20 سجن العزولي الحربي

 2 سجن المنصورة العمومي 19 سجن األبعادية، دمنهور

 2 سجن جمصه 19 سجن وادي النطرون

 1 سجن القناطر 18 سجن محلة دمنة

 2 سجن بورسعيد 12 سجن ميت سلسيل

 1 سجن دكرنس 10 سجن برج العرب

 1 سجن طنطا العمومي 10 سجن أبو زعبل

 1 سجن كفر سعد بدمياط 4 سجن بنها العمومي

 198 إجمالي

 



 أقسام الشرطة التي شهدت حاالت تعذيب فردي -6

 1 شرطة أول االسماعيلية 2 شرطة المعادي 24 شرطة طلخا

 1 شرطة أول أكتوبر 2 شرطة المنتزه 22 شرطة ميت سلسيل 

 1 شرطة أول شبرا الخيمة 2 شرطة إمبابة 18 شرطة شرطة ميت غمر

 1 شرطة بركه السبع 2 شرطة أبو المطامير 16 شرطة أول المنصورة

 1 شرطة بني سويف 2 شرطة أول الزقازيق 11 شرطة المطرية

 1 شرطة بني مزار 2 شرطة باب شرق  11 شرطة ثان أسوان

 1 شرطة ثان شبرا الخيمة  2 شرطة حدائق القبة 9 شرطة أبو النمرس

 1 شرطة ثاني دمياط 2 شرطة دمنهور 7 ن اإلسماعيليةشرطة ثا

 1 شرطة ثاني مدينة نصر 2 شرطة عابدين 5 ديرمواس شرطة 

 1 شرطة جمصة 2 شرطة مرور 5 شرطة العجوزة 

 1 شرطة حلوان 1 أكتوبر 6شرطة  5 شرطة دمياط

 1 شرطة رشيد 1 شرطة ابو المطامير 5 شرطة عين شمس

 1 شرطة روض الفرج 1 شرطة االقصر  4 شرطة السنبالوين

 1 شرطة سنورس 1 شرطة الجمالية 4 شرطة الفيوم

 1 شرطة سوهاج 1 لحوامديةشرطة ا 4 شرطة الهرم

 1 شرطة شبراخيت 1 شرطة الدخيلة 3 شرطة األزبكية

 1 شرطة شبين القناطر  1 شرطة الرمل 3 شرطة النزهة

 1 شرطة صان الحجر  1 شرطة الزيتون 3 شرطة اول المنصورة

 1 شرطة طهطا 1 شرطة السادات 3 شرطة أول مدينة نصر

 1 شرطة قصر النيل 1 شرطة السالم 3 شرطة ثان المنصورة

 1 شرطة قنا 1 شرطة الشروق 3 شرطة سيدي جابر

 1 شرطة قويسنا 1 شرطة الطالبية 3 شرطة شبين الكوم

 1 شرطة كفر الدوار 1 شرطة الكوم األخضر 3 شرطة فاقوس

 1 شرطة مدينة السادات 1 شرطة الوراق 3 شرطة كفر الشيخ

 1 شرطة مغاغة 1 شرطة اول طنطا 2 شرطة البدرشين

 1 شرطة مينا البصل 1 شرطة اول كفر الشيخ 2 شرطة البساتين

 1 شرطة نجع حمادي 1 شرطة أسيوط 2 شرطة السيدة زينب

 212 إجمالي 1 شرطة أوسيم 2 شرطة المرج

 

 معسكرات األمن المركزي التي شهدت حاالت تعذيب -7

 6 معسكر قوات األمن بالزقازيق

 5 أسوان -معسكر الشالل 

 5 معسكر بنها لألمن المركزي

 4 مقر فرق األمن بدمنهور

 2 فرق األمن المركزي باإلسماعيلية

 1 قوات األمن المركزي بكفر سعد

 1 معسكر األمن المركزي بطنطا

 24 إجمالي 



 مقار أمن الدولة التي شهدت حاالت تعذيب؟ -3

 1 ابو النمرس 25 القاهرة

 1 األقصر 13 االسكندرية

 1 السويس 13 غير محدد

 1 أسوان 6 الفيوم

 1 بني سويف 6 المنصورة

 1 بورسعيد 3 اسيوط

 1 شبرا الخيمة 3 الزقازيق

 1 قطور 2 المنوفية

 1 قنا 2 طنطا

 99 إجمالي

 

إنسان جراء  83حالة تعذيب في عام واحد وصلت أخبارها الى وسائل اإلعالم، توفى منها  711

 التعذيب. لو كانت هذه هي قمة جبل الثلج، لنا ان نتخيل أن ما خفي كان أعظم وأفدح!

  



 ثالثا: اإلهمال الطبي في اماكن االحتجاز

 823حتجاز :عدد األشخاص الذين عانوا من اإلهمال الطبي داخل أماكن اال -0

 الحاالت الطبية التي لم تلق رعاية داخل أماكن االحتجاز -5

 12 ارتفاع في ضغط الدم 54 كبد

 11 أمراض جلدية 45 قلبأمراض ال

 11  نزيف 31 تعذيبآثار ال

 8 مرض معدي 27 اعصاب

 4 حركية وحسية اعاقة 26 سكر

 4 حروق 24 عظام

 3 اتاغماء 21 صدر

 3 التهاب زائدة 21 كسور

 4 امراض دم 20 أمراض الكلى والجهاز البولي

 3 أمراض عقلية 19 تدهور صحي عام

 3 قرح فراش 16 ات اصاب

 2 اسنان 15 والجهاز الهضميالمعدة 

 2 عن الطعام ضرابآثار اال 15 أورام

 2 ارتفاع شديد في الحرارة 14 عيون

 

، أي أكبر من إجمالي األفراد وذلك 451بجمع عدد الحاالت الواردة في الجدول سوف نالحظ أن مجموعها ملحوظة: 

 بسبب وجود اكثر من علة مرضية في بعض الحاالت

 التي حرمت المحتجزين بها من الرعاية الطبية  سجونال -8

 2 سجن بنها العمومي  52 سجن العقرب

 2 سجن بني سويف المركزي 33 سجن برج العرب

 2 سجن شبين الكوم 27 سجن طره

 2 سجن طنطا العمومي 19 سجن وادي النطرون

 2 سجن عتاقة بالسويس 18 سجن المنصورة العمومى

 2 سجن قنا العمومي 12 سجن ميت سلسيل

 2 سجن كرموز 10 سجن جمصة

 1 العقابية 8 سجن استقبال طرة

 1 بسجن كرموز باإلسكندرية 8 سجن االبعادية، دمنهور

 1 سجن األمن المركزي بسوهاج  7 سجن القناطر

 1 سجن العريش 7 سجن الوادي الجديد

 1 سجن الكيلو عشرة ونص 5 سجن العزولي

 1 سجن المستقبل 5 سجن بور سعيد العمومى

 1 سجن كفر سعد بدمياط 5 شجن أبو زعبل

 1 سجن مركز الفيوم 4 سجن المنيا العمومي

 1 سجن منية النصر 3 أحداث دكرنس

    2 سجن أسيوط



 االختفاء القسري: رابعا

نظرا لوجود منظات وهيئات أكثر تخصصا منا في رصد أحوال المختفين قسريا فسوف نعرض لما وصقناه من االعالم 

بشأن هذه الظاهرة المخيفة باختصار تاركين التقرير عن تفاصيلها لتلك الهيئات األخرى التي ياتي على رأسها 

وصفحة الحرية للجدعان وكالهما أفرد اكثر من تقرير عن االختفاء القسري،  ية المصرية للحقوق الحرياتضوالمف

فجاء رد الداخلية متفاوتا بين أنه "ال يوجد لدينا اختفاء قسري" وأن "المختفين قسريا تركوا البالد لالنضمام الى 

 في واقع األمر في حوزتها.  المقاتلين في سوريا أو داعش" الى أن اعترفت الداخلية أخيرا بأن بعضا من المختفين هم

ن ما يهمنا في هذا الرصد االحصائي لما نشر في االعالم بشأن االختفاء القسري هو من أين اختطفوا وأين ظهر م

وكالهما مؤشر على أن من اختطفهم هم األجهزة األمنية وأنهم، حين يظهرون، يكون ذلك في مؤسسات الدولة  ظهروا

 ذاتها التي نفت اخفائهم، سواء كان في السجون أو المحاكم أو النيابات أو أمن الدولة. 

ذكر أيضا تلك الظاهرة الجديدة التي يختفي فيها الشباب بعد اخالء سبيلهم من النيابة أو المحاكم لتظهر بالجدير 

 أسماءهم الحقا في قضايا جديدة باتهامات جديدة ذات صلة بأحداث حدثت أثناء وجودهم رهن االعتقال. 

منهم  083، اختطف 5102ختفاء قسري منذ بداية يناير الى آخر ديسمبر حالة ا 464إجمالي ما رصدناه من اإلعالم  

بواسطة رجال أمن في مالبس مدنية ورسمية بدون إظهار أوامر بالتفتيش أو من مقار عملهم  52ومن منازلهم 

 ، على حين اختطف الباقين من الشارع أو محطات المترو وأكثر من شخص اختطف من المطار. القبض

 اختفوا بعد صدور أمر النيابة بإخالء سبيلهم أو تبرئتهم من المحكمة.  50أشخاص اختفوا من محبسهم، و ربعةأ

أما من ظهروا بعد اختفاء في هذه المدة وبحسب ما رصدنا من اإلعالم فكانوا كالتالي، دليال على انهم 

 كانوا وقت اختفائهم في حوزة األجهزة األمنية:

 العدد مكان الظهور

 18 مقر أمن الدولة بمدينة السادس من أكتوبر

 9 األمن المركزي بمركز الزقازيقمقر قوات 

 8 نيابة جنوب الجيزة

 5 النيابة العسكرية

 4 نيابة أمن الدولة

 4 نيابة دمنهور

 4 الظوغلي

 2 نيابة المرج

 1 استقبال طره

 

  

 

 

 

 



 5102روابط األرشيف اإلعالمي عن شهور عام 

 

  RrWXUwRDQ/view?usp=sharingQqOchi4gFelNlNk-https://drive.google.com/file/d/0B2    يناير

 QqOchi4gFRy1HTXhKMzRwaWM/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/0B2   فبراير

 QqOchi4gFRy1HTXhKMzRwaWM/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/0B2  مارس

 QqOchi4gFSk1HQUo2bE92RDA/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/0B2 أبريل

 QqOchi4gFUEtKSENmY0Zhak0/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/0B2 مايو

 view?usp=sharingQqOchi4gFMkVwR09TaDBhQ0-https://drive.google.com/file/d/0B2/0 يونيو

 QqOchi4gFdTJTbjRQb0FkdFk/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/0B2 يوليو

 QqOchi4gFZF95c2VkWkFJc1E/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/0B2 أغسطس

 QqOchi4gFbmFkR2NRSmF3QjQ/view?usp=sharing-B2https://drive.google.com/file/d/0 سبتمبر

 QqOchi4gFQUtOQzRHRGE0Zm8/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/0B2 أكتوبر

 QqOchi4gFQUtOQzRHRGE0Zm8/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/0B2 نوفمبر

 QqOchi4gFWVlqN2FfZVRmc1E/view?usp=sharing-https://drive.google.com/file/d/0B2   ديسمبر
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