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 المقدمة: 
في أي بلد، لما يُمثله أو منهجي على الرغم من كون االختفاء القسري جريمة ضد اإلنسانية، إن تم بشكل واسع النطاق  

، 2011يناير  25على الرغم من التطور الفارق في الدستور المصري منذ من اعتداء صريح على عدد من حقوق اإلنسان، "

، إال أنه ال يوجد نص في 1971، بالمقارنة مع دستور 2013يونيو  30بعد  2014ر ، أو تعديله في دستو2012في دستور 

يمثل االختفاء القسري، باإلضافة لكونه تعدي على حرية  1".الدستور المصري يُعرف االختفاء القسري او يُجرمه صراحة  

ال  عن الحق في الحرية الشخصية، وحقوق الشخص، عددا  من االنتهاكات للحقوق األساسية لإلنسان مثل " الحق في الحياة، فض

المحتجز قبل المحاكمة كالحق في المثول العاجل أمام السلطة القضائية، والحق في االتصال بالعالم الخارجي، والحق في 

االستعانة بمحام قبل المحاكمة، وحق المحتجز أو الموقوف في االطالع على المعلومات الخاصة به، والحق في الطعن على 

روعية االحتجاز، وحق المحتجز أو الموقوف في محاكمة عادلة خالل مدة زمنية معقولة أو االفراج عنه لحين المحاكمة مش

والحق في حظر االكراه على االعتراف، والحق في التزام الصمت والحق في االحتجاز في مكان معترف به، والحق في عدم 

 2يرا  إهدار مبدأ افتراض البراءة."التعرض للتعذيب أو أي ضرب من سوء المعاملة وأخ

في العهد الدولي للحقوق خاصة االختفاء القسري ممارسات ينطوي عليها وعلى الرغم من المواد القانونية الخاصة بتجريم 

غير والتي تتذرع مصر بكونها  عامة،لحقوق االنسان والقانون الدولي االنساني بصفة  القانون الدولي في وأالمدنية والسياسية، 

إلنكارها قائلين بأن  ستمرة في مصر، بل ويسعى المسؤولون، فإن ظاهرة االختفاء القسري ما زالت مبعضهاُمصدقة على 

االختفاء القسري إنما هي جريمة من ضرب الخيال وال تنتهجها السلطات المصرية. ولكن ثَبُت من خالل الحصر الدائم لحاالت 

 الُمستخدمة من قِبل  االستراتيجياتفظات المصرية أن االختفاء القسري أصبح من أحد االختفاء القسري في العديد من المحا

النتزاع االعترافات وجمع المعلومات تحت وطأة التعذيب، األمنية، الحتجاز األشخاص في أماكن احتجاز سرية  هاألجهز

 . وخاصة نيابة أمن الدولةوتجهيز عددا  من القضايا ليظهروا بعد فترة على ذمتها في النيابات المختصة، 

من خالل تقديم حصر ُمفصل للحاالت التي اختفت قسريا  خالل كٍل من شهري أكتوبر ونوفمبر، يسعى التقرير لتفنيد ادعاءات و

 انتهاج االختفاء القسري.السلطات المصرية الخاصة بعدم 

                                                           
 2015، 30الحلو، محمد، اإلطار التشريعي لالختفاء القسري: االختفاء القسري والقانون المصري، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أغسطس 1 
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 منهجية الرصد: 
لتحقق من كافة المعلومات الخاصة بالرصد، حيث اعتمدت الحملة في سعت حملة أوقفوا االختفاء القسري في هذا التقرير إلى ا

على مصادر  2015نوفمبر  30 حتىأكتوبر و الصادر عن الحاالت التي تعرضت لالختفاء القسري منذ األول منتقريرها 

اصل المباشر من خالل التواصل مع أهالي المختفين قسريا ، إما عن طريق التوجمع المعلومات وأولية في التوثيق من خالل 

 عن طريقفضال عن رصد بعض الحاالت  –للتأكد من كافة المعلومات المتاحة لنا الهاتفية المقابالت الشخصية أو المكالمات 

 حدوث خطأ أو توفير معلومات غير صحيحة عن أعداد المختفين قسريا . لتجنب ،-ورهاتقديم الدعم القانوني لها فور ظه

ي الرصد على االستمارة الصادرة عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات والمتاحة على موقعنا لرصد كما اعتمدت الحملة ف

خالل  4، وتم التأكد من تلك االستمارات من خالل التواصل المباشر مع أهل الضحايا أو محاميهم. 3حاالت االختفاء القسري

، وقد حُصل على إخالء سبيل ثم 2015نوفمبر  21عملية الرصد، ُوجد أن هناك شخص يُدعى حسين علي هاشم ظهر في 

 .2015نوفمبر  29اختفى مرة أخرى من مكان احتجازه في 

خالل رصد  يالتعريف الذي اعتمدته االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسركما اعتمدت الحملة على 

أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي  االعتقال)الحاالت وهو: 

الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من األفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض 

خص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية االعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الش

 م.حالة وذلك لنقص المعلومات المتاحة عنه 20قامت الحملة باستبعاد  5(.القانون

 ، وضعت الحملة تصنيف لحاالت المختفين قسريا  ما بين من خالل تصنيف الحاالت 

 دت النيابة حبسه "حبس احتياطي"(الختفاء القسري، وم)وهو الشخص الذي ظهر في النيابة بعد فترة ا قيد الحبس 

 وهو الشخص الذي ال زال رهن االختفاء في مكان غير معلوم ولم يظهر بعد( )االختفاء  رهن 

                                                           
 لقسري: اللينك الخاص باستمارة حملة االختفاء ا3 

https://docs.google.com/a/aucegypt.edu/forms/d/1EcBrtFp9cpxRiO08dsiVdwnDK5EhSx542sCC555HtbI/viewform 

 
شمال سيناء ووجب التنويه على أنها ليست الحالة الوحيدة وذلك لنقص المعلومات وعدم قدرة الحملة على التواصل مع  ** تم توثيق حالة واحدة فقط من

 مصادر معلومات في سيناء 

 2006 لسنة القسري االختفاء من األشخاص ميعجية لحما يةالدول يةاالتفاق5 
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CONVEnforcedDisappearance.html 

 

https://docs.google.com/a/aucegypt.edu/forms/d/1EcBrtFp9cpxRiO08dsiVdwnDK5EhSx542sCC555HtbI/viewform
https://docs.google.com/a/aucegypt.edu/forms/d/1EcBrtFp9cpxRiO08dsiVdwnDK5EhSx542sCC555HtbI/viewform
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CONVEnforcedDisappearance.html
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/CONVEnforcedDisappearance.html
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  وهو الشخص الذي تم االفراج عنه من مقر احتجازه بدون توجيه أي اتهامات له( سراحهأطلق( 

  علي ذمة قضية"ا  أو ظهر متهمطلق سراحه أ)هو كل شخص نجي من االختفاء القسري سواء الناجي 

ما بين يومين إلى أسبوع، أسبوع إلى أسبوعين، أسبوعين إلى شهر، وشهر كما تم وضع تصنيف لإلطار الزمني لمدة االختفاء 

 فيما أكثر. 

تعريف الرجل  حت)رجل، وت 50-30، (شباب)سنة  30-18سنة )أطفال(،  18-0تم تصنيف الفئة العمرية للمختفين ما بين 

 .(كهل)+ 50من النوعين االجتماعيين الذكر واألنثى(، يُدرج كل 

 .اإلسكندريةو : القاهرة، الجيزةتشمل الجمهورية إلى محافظات مركزية كما قامت الحملة بتصنيف محافظات

  .المنوفيةو ياطدمالشيخ،  البحيرة، كفرمحافظات الدلتا وتشمل: الشرقية، الغربية، الدقهلية،  

 .األقصر، وأسوان ، أسيوط، سوهاج، قنا،اسويف، المني: بني صعيدباإلضافة إلى محافظات ال

 ، والسويس.القناة، وتشمل: بورسعيد، اإلسماعيليةمحافظات 

فاء وليس كل حاالت االختالبد من التنويه على أن الرقم اإلجمالي الذي رصده التقرير يعبر عن ما توصلت إليه الحملة وأخيرا 

ال يعني بالضرورة خلو المحافظة من أي حاالت ولكن يعني عدم توصل الحملة ألي معلومات بتلك  "صفر"أن الرقم القسري، و

 المحافظة.
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 أكتوبر ونوفمبر في أرقام:
، حيث شهد شهر 2015خالل شهري أكتوبر ونوفمبر اختفاء قسري حالة  125 وفقا  لما تمكنت الحملة من رصده ُوجد أن هناك

الجتماعية حيث تباينت هذه الحاالت في األعمار والطبقات احالة.  33حالة، بينما شهد شهر نوفمبر اختفاء  92أكتوبر اختفاء 

عاما ، بينما  70عاما ، وكان السن األقصى للحاالت المختفية قسريا  في أكتوبر  31مار المختفين في شهر أكتوبر عبلغ متوسط أ

في شهر . قسريا  في شهر أكتوبر عاما  هو العمر األكثر تكرارا  بين المختفين 21، بينما كان عمر ال عاما   14السن األدنى هو 

عاما ، بينما بلغ  55الحاالت المختفية  عاما ، وكان السن األقصى الذي ظهر بين 25.3غ متوسط أعمار المختفين قسريا  بل نوفمبر

 السن األكثر تكرارا  بين المختفين قسريا  في شهر نوفمبر.  هو  17عاما ، وكان سن ال 15السن األدنى 

أطفال قسريا  وظهور أغلبهم إما في النيابات أو أقسام  6طفل، حيث شهد شهر أكتوبر اختفاء  11هرين معا  اختفاء شِهد الش

أطفال قسريا  وظهر واحد منهم فقط بقسم أول مدينة نصر، ومن خالل التحليل الكمي  5الشرطة، كما شهد شهر نوفمبر اختفاء 

خالل شهري أكتوبر ونوفمبر تبين أن القطاع األكبر من المختفين قسريا  من  للبيانات المجمعة عن وظائف المختفين قسريا  

الطلبة، كما تنتمي باقي الخلفيات إلى الطبقة المتوسطة أو ما تحت المتوسطة، كما حظيت القاهرة بالنصيب األكبر من حاالت 

 االختفاء خالل شهري أكتوبر ونوفمبر.

ظهور العديد من الحاالت المختفية قسريا ، حيث شهد شهد شهري نوفمبر وأكتوبر فقد أما فيما يخص بنسب ظهور المختفين قسريا 

بهذا الشهر، كما شهد شهر نوفمبر نشاطا  متزايد بالنسبة لظهور المختفين حالة  92من إجمالي حالة  62شهر أكتوبر ظهور 

حالة بنسبة  14الت التي اختفت في شهر نوفمبر انوفمبر أو أكتوبر أو شهور سابقة، حيث ظهر من الحقسريا  سواء بشهر 

من إجمالي أعداد المختفين في شهر نوفمبر. كما شهد األسبوعين الثاني والثالث من شهر نوفمبر تزايد في أعداد  36.36%

 الحاالت التي ظهرت إما في النيابات أو أقسام الشرطة.
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 ور المختفين قسريا  وأنماط الظهور: نسب ظه 

 92حالة من إجمالي  62أكتوبر ظهور  ظهور العديد من الحاالت المختفية قسريا ، حيث شهد شهرشهد شهري نوفمبر وأكتوبر 

من جملة المختفين بهذا الشهر، كما شهد شهر نوفمبر نشاطا   %66خالل شهر أكتوبر بنسبة  تعرضوا لالختفاء القسريحالة 

ظهور المختفين قسريا  سواء بشهر نوفمبر أو أكتوبر أو شهور سابقة، حيث ظهر من الحاالت التي اختفت في متزايد بالنسبة ل

من إجمالي أعداد المختفين في شهر نوفمبر. كما شهد األسبوعين الثاني والثالث من  %36.36حالة بنسبة  14شهر نوفمبر 

 6لنيابات أو أقسام الشرطة. شهر نوفمبر تزايد في أعداد الحاالت التي ظهرت إما في ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 جميع األعداد موضحة تفصيليا  بداخل االكسيل شيت على موقع المفوضية المصرية للحقوق والحريات 6 
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 في شهر أكتوبر:قسريا  األطفال المختفين  بيانات 

 

 االسم

 

 السن

 

 تاريخ االختفاء

 

 تاريخ الظهور

 19/10/2015 15/10/2015 16 فارس أحمد الرحمن عبد

 ظهر في شهر أكتوبر 12/10/2015 16 صالح الرحمن عبد

 عدلم يظهر ب 10/10/2015 17 فايد محمد هشام عمار

 11/11/2015 03/10/2015 17 عمار الدين نور

 18/11/2015 03/10/2015 14 حيمالر عبد هيثم

 ظهر في شهر أكتوبر 12/10/2015 16 طه ياسر

 

 بيانات األطفال المختفين قسريا  خالل شهر نوفمبر: 

 

 تاريخ الظهور تاريخ االختفاء السن االسم

 صابر مصطفى أحمد

 الغامري

17 14/11/2015 N/A 

 18/11/2015 15/11/2015 15 فوزي محمد أحمد

 17/11/2015 10/11/2015 16 عادل حمزة

 ابو رسمي احمد مدحت مهاب

 الدهب

15 13/11/2015 N/A 

 7N/A 23/11/2015 17 محمود الدين نور

 

 

 

 

                                                           
** N/Aتعني تاريخ ظهورهم مجهول، ومازالوا قيد االختفاء : 
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  :إحصاءات شهري أكتوبر ونوفمبر 

 احصاء بعدد األشخاص المختفين حتى اآلن

 46 رهن االختفاء

 79 لناجي من االختفاءا

 125 اإلجمالي
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 احصاء لعدد المختفين قسريا وفقا لتصنيف الفئة العمرية

 11 طفل

 34 شباب

 15 رجل

 9 كهل

N/A 56 

 125 اإلجمالي
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 احصاء لعدد المختفين قسريا وفقا للتوزيع الجغرافي

 55 محافظات مركزية

 43 محافظات الدلتا

 15 محافظات الصعيد

 0 محافظات القناة

 1 سيناء

N/A 11 

 125 اإلجمالي
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 احصاء لعدد المختفين قسريا وفقا للمهنة

 IT SPECIALIST 1   41 طالب

 3 إمام مسجد   2 عامل

 1 تاجر   1 محاسب

 2 أعمال حرة   1 محامي

 2 صحفي   1 مصمم جرافيك

 1 صيدلي   10 معلم

 N/A 48   6 مهندس

     5 طبيب

 125 اإلجمالي

 

 

 



2015ديسمبر   المفوضية المصرية للحقوق والحريات  

14 
 

 الوضع القانوني للناجين من االختفاء القسري

 3 أطلق سراحه

 2 إخالء سبيل

 74 قيد الحبس

 79 اإلجمالي
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 االجتماعياحصاء لعدد المختفين قسريا وفقا للنوع 

 124 ذكر

 1 أنثى

 125 اإلجمالي
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 احصاء باألماكن التي ظهر بها المختفين قسريا

 34 مقرات شرطية

 22 أمام النيابة

 23 غير معروف

 79 اإلجمالي
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 احصاء لعدد المختفين قسريا وفقا لمدة االختفاء

 41 أسبوع–يومين 

 19 أسبوعين–أسبوع 

 6 شهر–أسبوعين 

 8 شهر أو أكثر

N/A 46 

 5 غير معروف بالتحديد

 125 اإلجمالي
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 التفصيلية لضحايا االختفاء القسري: البيانات 

  :أكتوبر 

 مكان الظهور تاريخ الظهور  تاريخ االختفاء الوظيفة المحافظة السن االسم

 N/A N/A N/A 14/10/2015 N/A N/A أبو بكر متولي عبد الباسط

 N/A 19/10/2015 24/10/2015 N/A اإلسكندرية 33 إبراهيم عبد الحميد عبد الجواد

 N/A 08/102015 06/10/2015 طالب القاهرة 21 حي التهاميإبراهيم فت

 قسم أول الزقازيق 11/10/2015 04/10/2015 محاسب الشرقية 32 أحمد صابر العراقي

 N/A 19/10/2015 24/10/2015 N/A االسكندرية N/A أحمد فتح هللا جاد

 مركز قطور الغربية  27/10/2015 19/10/2015 طالب الدقهلية 19 أحمد ماهر عطية يوسف زهري

 N/A 19/10/2015 24/10/2015 N/A االسكندرية 28 أحمد محمد زكي

أحمد محمود محمد عبد اللطيف 

 إبراهيم

 نيابة الزيتون  24/11/2015 16/10/2015 إمام مسجد القاهرة 32

 سجن دمنهور N/A 27/10/2015 03/11/2015 االسكندرية N/A أحمد شلبي

 قسم أول مدينة نصر 16/10/2015 04/10/2015 طبيب لقاهرةا 27 أحمد عبد الرحيم

 قسم ثان الزقازيق 17/10/2015 10/10/2015 إمام مسجد الشرقية N/A أحمد عمر

 N/A 03/10/2015 N/A N/A بني سويف 48 أحمد محمد عبد الجواد

 قسم ثان الزقازيق 18/10/2015 10/10/2015 عامل الشرقية 23 أحمد محمد علي ربيع

مركز شرطة بني  N/A 10/10/2015 25/10/2015 بني سويف 21 8أحمد يحي الجارحي

 سويف

فرع األمن الوطني  27/10/2015 05/10/2015 تاجر دمياط N/A أسامة زهران

 طريق دمياط

 قسم استقبال طرة N/A 15/10/2015 19/10/2015 الجيزة 26 إسماعيل القمري

 نيابة المطرية N/A 18/10/2015 07/11/2015 القاهرة N/A إسالم عبد الحميد أحمد فتح الباب

 مديرية أمن سوهاج N/A 25/10/2015 29/11/2015 سوهاج N/A أشرف عبد المغيث

                                                           
8   N/A :هول أو ال تتوافر معلومات عن تلك الحالةتعني مج 
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 N/A 23/10/2015 N/A N/A أسيوط N/A أمجد أحمد عبد الصبور

 قسم المنتزه 14/10/2015 03/10/2015 طالب االسكندرية 18 أمين محمد أمين الدمراوي

 تم عرضه على النيابة 29/10/2015 26/10/2015 طبيب الدقهلية 29 ير إبراهيم بسيونيأم

 نيابة كفر الشيخ 18/10/2015 07/10/2015 أعمال حرة دمياط 42 أنس كيوان

 N/A 18/10/2015 21/10/2015 N/A البحيرة N/A أيمن العادلي

 ان الزقازيققسم ث 17/10/2015 10/10/2015 عامل الشرقية N/A أيمن صالح

 N/A 17/10/2015 N/A N/A الغربية N/A جمال سيد أحمد سليمان

 نيابة أمن الدولة العليا 27/10/2015 22/0/2015 صحفي القاهرة N/A حسام الدين السيد

 قسم ثان طنطا N/A 12/10/2015 22/10/2015 الغربية N/A حسن أحمد شهاب

إختفى من مقر  21/11/2015 25/10/2015 معلم سوهاج 44 حسين علي هاشم

إحتجازه بعد حصوله 

 على إخالء سبيل

 قسم ثان طنطا N/A 12/10/2015 22/10/2015 الغربية N/A 9حمدي أحمد شهاب

 N/A 08/11/2015 05/10/2015 مهندس الجيزة N/A خالد حسني عبد السالم غانم

 N/A 05/10/2015 N/A N/A القاهرة N/A خالد عبد العزيز أحمد

 نيابة الواسطى 25/10/2015 13/10/2015 معلم بني سويف 26 أحمد رزق البرغوثيرزق 

 شبين الكوم، المنوفية  N/A 01/10/2015 06/11/2015 المنوفية N/A سامي شاهين

 N/A N/A 28/10/2015 إمام مسجد كفر الشيخ N/A سيد الحريز

 أمن قنامديرية  N/A 25/10/2015 08/11/2015 قنا 70 سيف الدين مغربي

 N/A 19/10/2015 --/10/2015 N/A االسكندرية N/A عادل السيد عبد العزيز مصطفى

 N/A 10/2015/-- 02/10/2015 مهندس القاهرة 35 عبد الوهاب هاشم الجندي

 مركز المنصورة 19/10/2015 15/10/2015 طالب الدقهلية 16 عبد الرحمن أحمد فارس

 تم إخالء سبيله 10/2015/-- 12/10/2015 طالب القاهرة 16 عبد الرحمن صالح

 قسم أول مدينة نصر 18/11/2015 03/10/2015 طالب القاهرة 21 عبد العزيز سامي الفرماوي

                                                           
9  N/A :تعني مجهول أو ال تتوافر معلومات عن تلك الحالة 
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 قضايا 3على ذمة  23/10/2015 06/10/2015 مصمم جرافيك الغربية 29 عبد هللا عبد البصير بدير الفشاوي

 N/A N/A 03/10/2015 طالب يةالشرق 19 عبد هللا محمد سعد أحمد السمنودي

 N/A N/A 16/10/2015 طالب الجيزة 18 عبد هللا ناجي محمود

 N/A 17/10/2015 N/A N/A الغربية N/A عبد المعز سعد

 مجمع محاكم سوهاج 22/11/2015 25/10/2015 معلم سوهاج N/A عثمان تعلب عبد هللا

 N/A 12/10/2015 N/A N/A القاهرة 59 عالء عبد المنعم داوود

 N/A N/A10 25/10/2015 معلم األقصر 55 علي مصطفى عبادي

 N/A 28/10/2015 06/10/2015 طالب القاهرة 18 علي عبد الفتاح

 N/A N/A 03/10/2015 طالب الجيزة N/A عمار حسن

 N/A N/A 10/10/2015 طالب المنوفية 17 عمار هشام محمد فايد

 N/A 19/10/2015 24/10/2015 N/A االسكندرية N/A عمر خضر

 N/A N/A 19/10/2015 رجل أعمال الشرقية 28 عمر فوزي

 N/A N/A 03/10/2015 طالب الجيزة N/A عمر مراد

 تم عرضه على النيابة N/A 24/10/2015 29/10/2015 القاهرة N/A عمرو حجازي

ي نيابة أمن الدولة ف 08/11/2015 03/10/2015 طالب القاهرة 20 عمرو عبد الرحيم

 التجمع الخامس

 قسم المعصرة IT specialist 14/10/2015 20/10/2015 القاهرة 29 فتحي مجدي جاد

معسكرات قوات  N/A 28/10/2015 18/11/2015 كفر الشيخ N/A فهمي عبد المجيد عبد الباقي

 األمن بكفر الشيخ

 N/A 19/10/2015 24/10/2015 N/A االسكندرية 47 قباري جودة محمد

 N/A N/A 05/10/2015 مهندس دمياط N/A بو بكرمحمد أ

 N/A 19/10/2015 24/10/2015 N/A االسكندرية 40 محمد أحمد راشد

 قسم شرطة ديرب نجم  17/10/2015 05/10/2015 طبيب الشرقية N/A محمد الحسيني

 N/A 11/10/2015 N/A N/A الشرقية 30 محمد السيد الشحات

                                                           
10   N/A :تعني مجهول أو ال تتوافر معلومات عن تلك الحالة 
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 قسم ثان الزقازيق 23/11/2015 10/10/2015 البط الشرقية 23 محمد السيد يونس

 N/A N/A 05/10/2015 معلم دمياط 31 محمد الشحات

 مركز زفتى  01/11/2015 17/10/2015 معلم الغربية N/A محمد الفخراني

 N/A 19/10/2015 24/10/2015 N/A االسكندرية N/A محمد حسن إمام عمارة

 N/A N/A 10/10/2015 طالب المنوفية 19 محمد حمدي خالد

 محكمة الجيزة 22/10/2015 08/10/2015 طالب الجيزة 21 محمد زكريا إمام

 تم اإلفراج عنه 10/2015/-- 09/10/2015 معلم شمال سيناء 50 محمد عبد الرؤوف عبد الباسط

 N/A N/A 24/10/2015 طالب الدقهلية N/A محمد علي عيسى بدر

 قسم شرطة بلبيس 17/10/2015 05/10/2015 مهندس الشرقية N/A محمد فياض

 تم عرضه على النيابة N/A 24/10/2015 29/10/2015 القاهرة N/A محمد كامل

 N/A N/A 03/10/2015 طالب القاهرة N/A محمد محمود

 N/A N/A 10/10/2015 طالب المنوفية 18 محمد محمود الشافعي

 نيابة منوف 16/10/2015 09/10/2015 طالب المنوفية 20 محمد وجيه عاشور غانم

 N/A 19/10/2015 24/10/2015 N/A االسكندرية 33 محمود سالمة محمد

 N/A N/A 25/10/2015 معلم قنا 58 محمود عبد المقصود

 نيابة امن الدولة العليا  27/10/2015 23/10/2015 صحفي القاهرة N/A محمود مصطفى سعد

 N/A 19/10/2015 24/10/2015 N/A االسكندرية N/A محمود يحي عبد الحميد

 N/A N/A 25/10/2015 معلم األقصر 57 مصطفى أبو شريفة

 N/A N/A 09/10/2015 طالب الغربية 21 مصطفى زكريا أحمد البسيوني

 تم عرضه على النيابة  N/A 23/10/2015 29/10/2015 القاهرة N/A مصطفى محمد عبد الباقي

 سجن دمنهور N/A 27/10/2015 03/11/2015 دريةاالسكن 28 مصطفى عبد هللا فخري أحمد

 المحلة11مركز شرطة  15/10/2015 12/10/2015 صيدلي الغربية 44 ممدوح أحمد عبد المقصود علوان

 قسم أول مدينة نصر 11/11/2015 03/10/2015 طالب القاهرة N/A مهند أحمد عمارة

 N/A 12/10/2015 07/10/2015 مهندس دمياط 52 نبيل توفيق

                                                           
11   N/A :تعني مجهول أو ال تتوافر معلومات عن تلك الحالة 
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 قسم أول مدينة نصر 11/11/2015 03/10/2015 طالب القاهرة 17 نور الدين عمار

 نيابة التجمع الخامس N/A N/A N/A 21/10/2015 24/10/2015 هشام جعفر

نيابة أمن الدولة في  18/11/2015 03/10/2015 طالب القاهرة 14 هيثم عبد الرحيم

 التجمع الخامس

 N/A 10/10/2015 09/10/2015 حاسبم المنوفية 50 وجيه عاشور غانم

 تم إخالء سبيله 10/2015/-- 12/10/2015 طالب القاهرة 16 ياسر طه

 N/A 19/10/2015 24/10/2015 N/A االسكندرية N/A يحي عبد الحميد عبد الرحمن

 N/A 27/10/2015 N/A N/A12 الشرقية N/A يوسف محمود سيد أحمد

 

  :نوفمبر 

 أماكن الظهور تاريخ الظهور تاريخ االختفاء ظيفةالو المحافظة السن االسم

 مديرية أمن أسوان N/A 07/11/2015 12/11/2015 أسوان N/A أحمد أنور

 N/A N/A 14/11/2015 طالب N/A 17 أحمد مصطفى صابر الغامري

 قسم أول مدينة نصر 18/11/2015 15/11/2015 طالب القاهرة 15 أحمد محمد فوزي

نيابة أمن الدولة  N/A N/A N/A 26/11/2015 28/11/2015 قصود أحمدأحمد محمد عبد الم

 بالقاهرة الجديدة

 N/A N/A 23/11/2015 طالب N/A N/A أحمد جمعه

 N/A N/A 17/11/2015 طالب القاهرة 18 أنس أحمد السيد بدوي

 N/A 25/11/2015 23/11/2015 طالبة الشرقية N/A اية مصطفي ابراهيم

 N/A N/A 03/11/2015 طالب القاهرة 22 حذيفة رضا فكري

 N/A 17/11/2015 10/11/2015 طالب القاهرة 16 حمزة عادل

 N/A N/A 23/11/2015 طالب الجيزة 21 حاتم سيف سليمان

نيابة أمن الدولة  N/A N/A N/A 26/11/2015 28/11/2015 حسام اإلسالم أنور محمد سالم

 بالقاهرة الجديدة

                                                           
12    N/A   :حالةتعني مجهول أو ال تتوافر معلومات عن تلك ال 
 



2015ديسمبر   المفوضية المصرية للحقوق والحريات  

23 
 

نيابة أمن الدولة  N/A 14/11/2015 18/11/2015 لقاهرةا N/A خالد البلتاجي

 بالقاهرة الجديدة

 قسم أول المنصورة 19/11/2015 16/11/2015 طبيب الدقهلية 30 خالد عاطف13

 N/A N/A 09/11/2015 طالب القاهرة N/A سيف عوالي

 N/A N/A 17/11/2015 طالب القاهرة 21 سيف إسماعيل

 N/A N/A 15/11/2015 معلم المنيا 55 شعبان شحاتة مراد السيد

 N/A N/A 01/11/2015 محامي البحيرة N/A عبد الرحمن الخناني

 N/A 03/11/2015 N/A N/A الشرقية 55 عبد اللطيف ابراهيم غلوش

عالء محمد صابر الصادق 

 محمد

N/A N/A N/A 26/11/2015 28/11/2015  نيابة أمن الدولة

 بالقاهرة الجديدة

 N/A N/A 07/11/2015 مهندس أسوان N/A محمدمحمد محمود 

 N/A N/A 07/11/2015 طبيب الجيزة N/A محمد االحمدي

 N/A 13/11/2015 N/A N/A القاهرة 34 محمد عيسى سيد احمد جمعه

 قسم أول المنصورة N/A 16/11/2015 19/11/2015 الدقهلية 27 محمد محسن

 قسم عين شمس 26/11/2015 18/11/2015 طالب القاهرة 18 محمد أشرف إبراهيم

نيابة أمن الدولة  N/A N/A N/A 26/11/2015 28/11/2015 محمد عبد هللا محمد سياف

 بالقاهرة الجديدة

 N/A 15/11/2015 10/11/2015 طالب القاهرة 19 محمد ضياء

 N/A 02/11/2015 N/A N/A الشرقية 31 محمود أحمد عبد الحميد

 N/A N/A 23/11/2015 طالب N/A N/A محمود احمد

نيابة أمن الدولة  N/A N/A N/A 26/11/2015 28/11/2015 ممدوح مرسى متولي

 بالقاهرة الجديدة

مهاب مدحت احمد رسمي ابو 

 الدهب

 N/A N/A 13/11/2015 طالب القاهرة 15

                                                           
13 N/A  :تعني مجهول أو ال تتوافر معلومات عن تلك الحالة 
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 N/A N/A 23/11/2015 طالب N/A 17 نور الدين محمود

 N/A N/A 15/11/2015 بطال الغربية 25 ياسر محمود محمود مصطفى

 N/A 24/11/2015 N/A N/A أسيوط N/A14 محمود عبد الفتاح         

 

                                                           
14 N/A تعني مجهول أو ال تتوافر معلومات عن تلك الحالة 


