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 تـقريـر 

 عن اإلختفاء القسرى فى مصر

 بين اإلدعاء والحقيقة 

 مقدمة تحليلية :

فراد نتهاكات حقوق النسان اذ يحرم األا أسوأمن  اا يمثل الختفاء القسرى واحد

 ة، ويجعلهم عرضمان الشخصى ، وينتهك حقهم فى الحرية واألمن غطائهم القانونى 

نزل . كما ي  السالمة البدنية  لحق فى الحياة والحق فىاإنتهاك نماط النتهاكات كألخطر أ

  . طفالباألسر أوضاعا كارثية وخاصة النساء واأل

خالل فترة حكم الرئيس األسبق حالت من الختفاء القسرى عدة شهدت مصر 

حالة إختفاء  28 النسان  لمساعدة السجناء  ، وقد وثق مركز حقوقمحمد حسنى مبارك 

تضمنت الكثير التفاصيل  20/6/2000إلى  17/12/1989لمواطنين فى الفترة من 

وقامت عدة بالغات بشأنها للنائب العام ،  مهمة بشأن هذه الحالت ، كما قدم المركزال

ألستاذ / ا حالةأبرزها بتوثيق عدة حالت أخرى كان المنظمة المصرية لحقوق النسان 

ذى ل يزال مصيره مجهولا حتى لوا  2006 /13/8األهرام فى الصحفي ب رضا هالل 

 ن .ال

لم تقتصر حالت اإلختفاء القسرى التى شهدتها مصر على المواطنين المصريين و

عربية ، وقد وثقت المنظمة العربية لحقوق النسان ثالث بل إمتدت أحياناا إلى شخصيات 

منصور الكخيا ) وزير خارجية ليبيا السبق ( الذى اختفى خالل  حالة أبرزهاحالت كان 

لحضور الجمعية العمومية للمنظمة العربية لحقوق  12/12/1993فى للقاهرة زيارة له 

على المستوى سواء المنظمة  ورغم الجهود المضنية والمتواصلة التى بذلتها .  النسان

بعد سقوط نظام العقيد من إجالء مصيره إل  تتمكنم لالدولى ف وأقليمى اإل وأالوطنى 

 . معمر القذافى واعتراف عبد هللا السنوسى رئيس مخابراته باختطافه ومكان دفنه

كان يشغل مستشاراا عسكرياا يمنى هما لمواطن احدفتعود إن ان األخرياأما الحالت

بعد خالف بينه وبين على للرئيس األسبق على عبدهللا صالح وانتقل إلى القامة فى مصر 

بأنه  تفيدوأحاط أسرته بإشارة هاتفية عبدهللا صالح ، وقد ظهر فى اليمن بعد بضعة أشهر 



فى تفى فى مدينة السادس من أكتوبر تعلق الحالة األخرى بطالب يمنى اخوت ،بخير

 ظروف غامضة .

، وقد تصاعدت فراد اختفاء عدد محدود من األ 2011نايرحداث ثورة يشهدت أو

فى عمليتى  ابات التى شهدتها البالد وبلغت ذروتهارضطالخالل هذه الجرائم تدريجياا 

 . 2013غسطس تجمعى رابعة العدوية والنهضة فى أفض 

وتدريجيا تطورت الشكاوى والبالغات والتقارير التى تتضمن ادعاءات باختفاء 

الدعاءات بنقص كبير فى وقد اتسمت هذه  2014منذ العام قسرى وبلغت المئات 

والجهات أته بدقة أو توقيو ظروف الختفاء بدءا من  أسماء المدعى اختفائهم أالمعلومات 

طعن ل يقد  خفاء القسرى ،لوف فى جرائم اإلأوهو أمر م ،هذا الجرم  يزعم ارتكابهاالتى 

 .جالء مصير الضحايا من صعوبة إ ن كان يزيدى مصداقية هذه الدعاءات وإف

داااات ممااة تتتل  اس  حلد حرر   لالالراصدة  الرئيسية وقد تصدرت المصادر
 المتظمة العربية للقوق االتسان المشهود لها بالدقة ، وحخرى اختراته ذات المتظمة

، وقد تفت المتظمة وحتخذت من ااصمة المملكة المتلدة البريطاتية ) لتدن( مقرًا لهما
كوى إلى اللكومة ين الممااتين بها ، وومهت شالعربية للقوق االتسان صلة هات

 . البريطاتية بذلك

داامة لهذه االداااات إلى تدوي  هذه القضية ، وحالتت حخرى وسعت متظمات 
تقدمها ببالغات إلى الفريق العام  المعتى باالختفاا القسرى رى المملس الدولى للقوق 
اإلتسان الذى حلالها بدوره لللكومة المصرية . لكن رغ  اد  مدية الشكوك رى صلة 

التعام  قوق االتسان ، الى العديد من هذه االداااات ، رقد لرص المملس القومى لل
التفاا  مع هذه االداااات بااتبارها بالغات تستلق البلث والتدقيق ، بسبب خطورة و 

 هذه المريمة ، وضرورة موامهتها بك  لز  لتى لو تبين حتها ممرد لاالت رردية .

نه ل يوجد قيد أ تكدالت اختفاء قسرى وأحوجود  مراراا وزارة الداخلية وقد نفت  

يا المحبوسين بقرارات من النيابة العامة على ذمة قضاالسجناء أو سوى طرفها حتجاز ال

بين المدعى نه ربما يكون من وأ، فراج عنهم اكمة أو اإلتمهيدا لتقديمهم الى المح



عاملة فى عدة بلدان رهابية الغادرت البالد لإلنضمام للمنظمات اإلاختفائهم قسريا عناصرب

 .تنفيذاا لقرار النيابة العامةالقبض مطلوب هاربة  عناصر وعربية أ

سر على استنتاجات ول تفى بتساؤلت أوردود تقوم ، دلة ا األهنقصوبين ادعاءات ت

األستاذ / محسن عوض السيد برئاسة  عمللجنة بادر المجلس بتشكيل ، بعض المختفين 

 ،نصرأحمد أ. ،شلبى  عبدالمحسنكريم أ. ،أ.نبيل شلبى  ) : كل منو، عضو المجلس 

، أ.اسالم ريحان  ) :لجان المجلس ووحداتهاألمانة الفنية بهم من ونوعا (أ.أحمد عبدالجيد 

 أ. إيمان عبدالمهدى ، أ.محمد طوسون ،أ. ، أحمد عبدهللاأ.أ.أمانى فتحى ، ، أ.معتز فادى

 بهم المهام التالية : نيط وأ (،محمود السرجانى 

معلومات تصل اليهم  يةتهم للمجلس ، واحاطته بأابالغ وجيهسر الضحايا لتدعوة أ -1

يوميا للتواجد فريق العمل عضاء وتحديد بعض أ ،ن حالة ذويهم الغائبينبشأ

 المهتمين بغيابهم .أو الغائبين  أسر  بالمجلس للتعامل مع

فحص تشابه األسماء زالة التكرار وسماء والبيانات المبلغ عنها إلمضاهاة األ -2

 .مكن من المعلومات التى تتطلبها المتابعة الصحيحة مال ما أومحاولة استك

بهذه للمبلغين الفريق العامل المعنى بالختفاء القسرى أعدها لستمارة التى اإتاحة  -3

المجلس ت دزوحكومية المعنية التى المنظمات غيرالوالسعى لدى الدعاءات 

حيثما باستكمال بيانات هذه الستمارة بالغاتها   ن بتعزيزبمعلومات بهذا الشأ

 .ذلك (  أمكن

نسان بوزارة الداخلية لفحص اإل ققومع قطاع ح تح مسار اتصال منتظمف  -4

 .الحالت المبلغ عنها 

عمل اللجنة المعنية باإلختفاء القسرى  فترةالذى يغطى  –تناول هذا التقرير ي

 اا قسام بدءأأربعة عه فى وموض - 2016 مارسوحتى نهاية  2015من إبريل  بالمجلس

ها ضخاصة إزاء إختالفات بع قسرىللختفاء اليل المعايير الدولية ذات الصلة بامن تح

األبعاد القانونية لجريمة  يتناول القسم الثانىكما  ،بشأن بعض جوانب هذه الجريمة 

القسرى الفريق العامل المعنى بالختفاء وإجراءات الختفاء القسرى فى القانون الوطنى 

عرض القسم الثالث يتناول بينما ، لقبول ومتابعة البالغات المتعلقة بالختفاء القسرى 



إلى وزارة الداخلية وتحليل ردود   النسان حالها المجلس القومى لحقوق الحالت التى أ

 يتناول القسم الرابع الخالصة والتوصيات .، في حين  وزارة عليهاال

 

 رفق بالتقرير المالحق التالية : وقد أ

ة مم المتحدآليات األوشخاص من الختفاء القسرى لتفاقية الدولية لحماية جميع األا -

 .تها المكافحة الختفاء القسرى واجراء

 .بالختفاء القسرى  المعنى  استمارة البيانات الصادرة عن الفريق العامل -

عنى بالختفاء القسرى بشأن إدعاءات بعض الوثائق الصادرة من الفريق العامل الم -

 الختفاء القسرى فى مصر .

 

  



 

 :ء القسرى وفقا للمعايير الدولية االختفاأوالً :

وهى أهم ، خاص من الختفاء القسرى رف التفاقية الدولية لحماية جميع الشع  ت  

أو صك من صكوك األمم المتحدة فى هذا الشأن ، الختفاء القسرى بأنه ) العتقال 

الحتجاز أو الختطاف أو أى شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدى 

من الدولة  دعمبذن أو راد يتصرفون بإفموظفى الدولة أو أشخاص أو مجموعات من األ

و اخفاء مصير العتراف بحرمان الشخص من حريته أرفض ويعقبه و بموافقتها أ

  . مما يحرمه من حماية القانون وجوده و مكانأالشخص المختفى 

تحظر  كما، الختفاء القسرى ى شخص لحظر التفاقية حظرا قطعيا تعريض أوت

عدام و انأالتهديد باندلع حرب سواء كان حالة حرب أو  رف استثنائىظالتذرع بأى 

 .خرى أ ئية حالة استثنا أية الستقرار السياسى الداخلى أو 

على هذه العناصر فى  باإلختفاء القسرى واإلقليمية المعنيةوتجمع الوثائق الدولية 

ساسى للمحكمة الجنائية الدولية الذى ختفاء القسرى عدا قانون روما األتعريف ال

ن أيشترط فى تعريف الختفاء القسرى شرطان هما وجود نية مزدوجة لدى الجانى فى 

ن يفعل ذلك لفترة أهو والثانى ، يسحب الشخص من تحت المظلة الوقائية للقانون 

ا تضع ن طبيعة الجريمة بحد ذاتهبينما تذهب التحليالت إلى أ، ن مطولة من الزم

ح مشكالت النية فى تحقيق هذه النتيجة يطر ن اشتراط الشخص خارج نطاق القانون وأ

 .غير قابلة للحل ربما صعبة و

، رط اختفاء الشخص لفترة مطولة من الزمن تشا األدبيات المعنيةتعارض و 

ا الشخص على سلطة قضائية رض خاللهن يع  أيتعين ربط هذه الفترة بتلك التى و

القانون  هيفرضوفق ما ذلك  انقضى ، وهلإعتقاله قانونية  مدى فحص رض لغ

يبقى  عندئذ ل. السلطة القضائيةقد مثل أمام يكن الفرد لم إذا الدولى ( ، أما  وأ)الوطنى 

 ن وإ حتى، لشخص قد وضع خارج حماية القانون أو ل مجال للسؤال عما اذا كان هذا ا

 .لم تكن هذه الفترة مطولة 

باتخاذ التدابير الالزمة لتجريم الختفاء طراف كذلك تلزم التفاقية الدول األ

التى ( وعدم الكتفاء بتعريف الجرائم 4القسرى فى قانونها الوطنى كجريمة منفصلة )م



لحرمان غير غالبا ما تزامن الختفاء القسرى كالختطاف والعتقال غير القانونى وا

 .عذيب والعدام خارج نطاق القانونالتالقانونى من الحرية و

جريمة ضد و الممنهجة ( العامة أقسرى )مارسة الختفاء الالتفاقية م تعتبرو

المنصوص العواقب  وتستتبع " لمطبققانونى الدولى اال" فى نسانية كما تم تعريفها اإل

نسانية ن الختفاء القسرى يعد جريمة ضد الورغم ما يبدو من أ. عليها فى ذلك القانون

ل يضع لمطبق ن ربطه بالقانون الدولى افإ ةو ممنهجفقط اذا كان ممارسة عامة أ

من الممكن ساسى تجعل السابعة من نظام روما األفالمادة ، فاصلة لهذه الممارسةاا حدود

من هجوم عام  اا نسانية طالما كانت جزءجريمة ضد اإلة فاء قسرى واحدتاعتبار حالة اخ

و ة أفى سياق ممارسة عام فحسب تحدث اممنهج ضد سكان مدنيين وليس عندمو

 .فاء القسرى بحد ذاته ممنهجة لإلخ

 على أقلحمل المسؤلية الجنائية ت   أن الىوتدعو التفاقية الدولية كل دولة طرف 

و يحاول ، أ ى بارتكابهاو يوصخفاء القسرى أو يأمر أمن يرتكب جريمة اإل تقدير لكل

 .ارتكابها او يكون متواطئا او يشترك فى ارتكابها 

شخاص لة األأيضا مساءنه يتعين على الدول العمل أأعلنت مجموعة ومع ذلك 

والتحريض والموافقة طؤ االتو :سس التالية خفاء قسرى على األإى المتورطين ف

نظام من  25المادة  التزمتفقد وبالضافة إلى ذلك . ول الضمنى والتستر اليجابىبوالق

ضد على الجريمة للمسؤلية الجنائية المنطبقة بالمبادىء األساسية روما األساسى 

ليمات صادرة من و تعالتذرع  بأى أمر أالتفاقية  تجيز ول ،خفاء القسرىالنسانية لإل

 .( 2ف  6) م لتبرير جريمة الختفاء القسرى و غيرها سلطة عامة مدنية أو عسكرية أ

فكرته  راسخا وأساسيا من حقوق النسان ، لكن وبينما يعد الحق فى الجبر حقا 

ورد ألول مرة فى صك دولى واقليمى فى التفاقية الدولية تفاء القسرى لالخبالنسبة 

لالتفاقية أن  24من المادة  5وتحدد الفقرة ء القسرى لحماية جميع األشخاص من الختفا

المعنى لفريق العامل يفرق ايشمل األضرار المادية والمعنوية ، ول الحق فى الجبر 

بالختفاء القسرى بين الضحايا المباشرين وغير المباشرين ، بل يعتبر الشخص 

فاء القسرى ومن ثم ضحايا لإلخت نتيجة الخفاء ،واألشخاص الذين يعانون المختفى 

 .يحق لهم الجبر



ويشدد على اعتماد تعريف واسع للضحية ل يرتبط بانشاء المسئولية الجنائية 

 .دانتهللجاني وإ

 ثانياً : جريمة اإلختفاء القسرى فى القانون الوطنى 
 

 األبعاد القانونية لجريمة اإلختفاء القسري  - أ

 

كما أن ، القسرى اإلختفاء نصاا مباشراا بتعريف ل يتضمن القانون الوطنى 

عليها فى حالة القبض على الشخص واحتجازه بدون وجه حق العقوبات المنصوص 

هذه ، للحقوق والحريات ، رغم حمايته المتميزة  2014، ولم يسد دستور  ةضعيف

 إلختفاء القسرى .ذكر لالثغرة، فلم يأت 

لمنظومة  الرئيسية التسعورغم أن مصر طرف فى ثمانى إتفاقيات من التفاقيات 

حماية جميع األشخاص من اإلختفاء لم تنخرط فى اتفاقية ال انها حقوق النسان الدولية ، 

اللتان الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ، تصادق على اتفاقية روما القسرى ، كما لم 

 حيال مواجهة جريمة الختفاء القسرى . تزمات الدولالبشكل مباشر  تناولتا

فى مواجهة جريمة اإلختفاء القسرى أو حتى  القانونىالقصور ولكن ليعنى هذا 

ها مع هذه ية التزامات فى تفاعلمتحررة من أالحتجاز غير القانونى ، أن الدولة 

على لم ينص على تعريف جريمة اإلختفاء القسرى ، فقد شدد وإن ، فالدستور الجريمة

 -:  54،55،99ضمانات األحتجاز فى المواد 

، وهى مصونة ل تمس ، أن الحرية الشخصية حق طبيعى 54ة تنص المادحيث 

د حريته بأى قيتوقيفه أو حبسه أو يحالة التلبس ل يجوز القبض على أحد أو وفيما عدا 

 سبب يستلزمه التحقيق .مقيد إل بأمر قضائى 

ن مكا ويجب أن يبلغ فوراا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة وي  

ومحاميه فوراا ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خالل أربع وعشرين من التصال بذويه 

 د حريته . يقيمن وقت تساعة 

يندب له محام ول يبدأ التحقيق معه إل فى حضور محاميه ، فإن لم يكن له 

فيه خالل  فصل حق التظلم أمام القضاء. والولغيره كل من تقيد حريته ، ول ....محام

  .وجب الفراج عنه فوراا وإل  ،اإلجراءأسبوع من ذلك 



على أن كل من يقبض عليه أو تقيد حريته تجب معاملته بما  55كما تنص المادة 

ا ينهيبه ول إكراهه ول إيذاؤه بديجوز تعذيبه ، ول تريحفظ عليه كرامته ، ول  اا أو معنويا

 مخصصة لذلك لئقه انسانياا وصحياا ....ول يكون حجزه أو حبسه إل فى أماكن 

 ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون .

لحياة أو حرمة اكل اعتداء على الحرية الشخصية  "على أن :  99وتنص المادة  

 من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون،، وغيرها للمواطنينالخاصة 

وللمضرور إقامة  ، المدنية الناشئة عنها بالتقادمالدعوى الجنائية ولجريمة لتسقط 

 . " الدعوى الجنائية بالطريق المباشر

 

 إجراءات عمل الفريق العامل المعنى باالختفاء القسرى   - ب

 

 للمقبولية بالنسبة  -1

عائلة اختفاء مقبولا لنظر الفريق يجب أن يصدر عن لكى يعتبر أى بالغ عن حالة 

إلى الفريق عن طريق مثل هذه البالغات  قود أو أصدقائه، كما يمكن تحويلالشخص المف

ممثلى األسرة والحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات النسانية والمنظمات 

 كتابة .المرفوعة بها . ويجب تقديم البالغات غير الحكومية وغيرها من المصادر 

إجراء تحقيقات جادة يزودها الفريق فى البالغات من ولتمكين الحكومات المذكورة 

تتضمن على األقل حدا أدنى من البيانات األساسية ، وبالضافة إلى ذلك يقوم بمعلومات 

من التفاصيل عن هوية الشخص المزيد  تقديمث مصادر البالغات على حالفريق العامل ب

اء ، ويشترط الفريق ظروف الخفوالمختفى بما فى ذلك رقم بطاقة الهوية إن وجد ، 

 ا التالية :العناصر الدني

جنسه وجنسيته ووظيفته أو الكامل للشخص المفقود وإن أمكن سنة واألسم  . أ

 مهنته .

تاريخ الختفاء أى يوم وشهر وسنة حدوث القبض على الشخص المختفى أو  . ب

وإذا كان ذلك فى مركز  ، إختطافه أو اليوم الذى شوهد فيه للمرة األخيرة

 احتجاز فيكفى تقديم بيان تقريبى بذلك .



أو الختطاف أو أنها تحتجز الشخص أنها قامت بالقبض األطراف التى يفترض  . ج

 معترف به .فى مكان غير 

 وجوده .الخطوات التى اتخذت لتحديد شخصية الشخص المختفى أو مكان  . د

وينبغى أن يكون مقدم الحالة إلى الفريق مصدرا موثوقاا به ، وإذا لم يكون من  . ه

قد وافقت مباشرة فيجب أن يوضح ما إذا كانت أسرة الضحية أسرة الضحية 

 على عرض هذه الحالة على الفريق .

  معالجة الحالت : -2

على الفريق حالت الخفاء المبلغ عنها حديثاا ليدرسها بالتفصيل أثناء انعقاد يعرض 

الشارة إليها إلى الحكومات  قدوراته وتحال الحالت التى تستوفى المتطلبات الساب

 غ الفريق بالنتائج .مع طلب إجراء تحقيقات وإبالالمعنية 

غير أن الحالت التى تكون قد حدثت فى غضون األشهر الثالثة السابقة لتلقى 

هو ما يطلق المعنى ، وإلى وزير خارجية للرد الفريق العامل البالغ عنها تحال رأساا 

ولم تكون قد حدثت قبل األشهر الثالثة أما الحالت التى  ،  " إجراء العمل العاجل "عليه 

أكثر من سنة من تاريخ دورها إلى األمانة فيمكن إحالتها فيما بين يمضى على وقوعها 

 الدورات برسالة وذلك بناء على إذن من رئيس الفريق .

 

 وتوضيح الحالت أو وقفها أواتخاذها :ردود الحكومات  -3

عن مصير أو  تفصيليةأى رد من الحكومة يتضمن معلومات يحال إلى المصدر 

نحو اعتبره وإذا لم يرد المصدر أو شكك فى الرد على مختفى مكان وجود شخص 

المصدر فى معلومات الحكومة  الحالة موضحة أما إذا شكلكالفريق غير معقول تعتبر 

 على أسس معقولة ، ت علم الحكومة بذلك ويطلب منها التعليق .

ب رقااألة بموافتعلق السلطة المختصة منتهية عندما ويجوز للفريق أن يعتبر الحالة 

أنه مختفى ، ويقضى افتراض مة األخرين عن وفاة الشخص الذى ذكر تالمهواألطراف 

 فى التعويض المناسب والحق فى معرفة الحقيقة عن مصير الوفاة مراعاة الحق 

 الشخص المتوفى فى جميع األحوال .

فى الحالة التى تبدى ويجوز للفريق أيضاا فى ظروف استثنائية أن يقرر وقف النظر 

 فيها األسرة رغبتها فى عدم الستمرار فى متابعة الحالة أو إذا لم يعد المصدر موجودا .



قت النظر فيها ل يعفى على أن اعالن الفريق أن الحالة موضحة أو منتهية أو و

عنى فى تحقيق الحالة ، وتقديم الجناة للعدالة ، والتعويض الحكومة من إلتزاماتها بالم

 لألسرة واتخاذ جميع التدابير الالزمة لمنع حدوث هذه الحالت فى المستقبل .

يصبح فيها مصير الفرد وإذا كانت ولية الفريق ل تمتد إلى ما بعد المرحلة التى 

تابعة لألمم المتحدة يمكن المختفى معروفاا فإن إجراءات أخرى متصلة بحقوق النسان 

 انتهى اليه الفريق العامل .أن تتولى متابعة الحالة من حيث 

 في إجالء الحقائق المجلس منهج:  ثالثاً 

عدد من إختفاء وتغيب  بشأنمختصة ببحث الدعاءات  لجنة المجلسأنشأ 

  .المواطنين فى ظروف ومالبسات مختلفة

المدعى  الحالت فى البحثو المعلومات تجميع علىفى أعمالها اللجنة عمدت وقد 

 منظمات تقارير ورصد ،المختفين وذوى الشهود إلى اإلستماعو ،اختفاء/ تغيب أصحابها

  .اإلختفاء قضية إلى تطرقت التى اإلنسان حقوق

المعدة من جانب الفريق العامل  اإلستمارةعلى  الشكاوىاللجنة فى آلية  تستنداو

 توضح التفصيلية األسئلة من اا عدد تطرح معيارية ستمارةكا ، المعنى بالختفاء القسري

 من للتأكد مؤشرات تعطىو،  الحالة تصنيف تتيح التى بالوقائع المحيطة المالبسات كافة

 المعنية السلطات مخاطبة على خاللها من العمل يمكن ،فيها الواردة البيانات مصداقية

الستمارة على اللجنة  وأتاحت ،مصيره إجالءو المختفى الشخص لتسهيل البحث عن

 .القسرى اإلختفاء بحالت المعنية المنظمات عممتها علىو اإللكترونى، المجلس موقع

كافة  امإليه أرسلت ، حيث الداخلية والنيابة العامة وزارة مع  آلية إتصال تأسيس

 األشخاص هؤلء أنبشكوك  ذويها عند ويوجد أختفت أنهافى  اإلشتباه تم التى الحالت

 عدد وجود عن إلى أن أعلنتالداخلية  مع وزارة التواصل وإستمر عهدتها فى موجودون

أخر  اا ، وأن هناك عدد التحقيقات رهن طرفها ، مودعين أحيلت إليها التى الحالت من

 الحالت تلك حصرت أخلى سبيلها عقب التأكد من سالمة موقفها ، وقد من الحالت

 .  لهم الجمالى العدد ليتناقص المختفين كشوف من وخرجت

 دولية منظماتال رصدتها التى لحالتل مسحاا الكترونياا اللجنة  كذلك أجرت

 المفوضية"و "للجدعان الحرية حملةمثل " المعنية مبادراتالشبكات المحلية والو



وكذا المصادر  "القسرى اإلختفاء أوقفوا حملة"و " والحريات للحقوق المصرية

 .اإلعالمية

راجعت بالمثل تقارير الهيئات المعنية باألمم المتحدة وفي مقدمتها الفريق العامل و

  بالختفاء القسري، والمنظمات الدولية المعنية. المعني 

مع ممثلين ألمانة الفريق العامل المعنى كما حرصت اللجنة على اجراء حوار 

الختفاء ب ءإدعاعن حالت فى تقاريره  هوردألمناقشة ما  بالختفاء القسرى فى جنيف

 بشأنها الحكومية المصرية .  لعن مصر ، وراسالقسرى التى تلقاها 

 

 : ختفاء قسرىاإلتحليل الشكاوى المتعلقة بإدعاءات  - أ

يتوافر فيها الحد  التى بالحالت قوائموأعدت  ،جمعتها البيانات التى اللجنة وثقت 

موضوعياا للحالت، ومدى اقترابها أو ابتعادها  البحثمن المعلومات التى تتيح األدنى 

، ومدى قدرتها على المساعدة في اجالء مصير عن المعايير المعتمدة لالختفاء القسري

  الحالت المنظورة.

، بينما قدرتها آلفقدرتها منظمات محلية بال التي م وابتداءا استبعدت اللجنة األرقا

ولكن أيضاا لما ا، مليس فقط للتباين الفج بينهمثل العفو الدولية بالعشرات  عريقةمنظمة 

 . جالء مصير المدعى اختفائهم، واستحالة الستفادة منها في إ بدا من طابعها السياسي

الفريق ها مثل تلك التى أحالسقط األسماء، كذلك استبعدت اللجنة الدعاءات التى ت  

حالت من بين  6ء القسري الى وزارة الخارجية المصرية بشأن العامل المعني بالختفا

دون الثامنة عشر في "عبارة اختفاء حالت ل يتوافر لهم من بيانات سوى حالة  41

 ."محافظة كذا أو كذا

حالتها الى وزارة الداخلية، إتم  حالة 266 وبتطبيق هذه المعايير تضمنت قوائم الحصر

اإلنسان  بالختفاء القسري بمجلس حقوقحالة أحالها الفريق العامل المعني  41وعدد 

على أساس  ، وقد تم تحليل هذه البيانات على عدة مستويات إلى وزارة الخارجية)الدولي( 

  .  والمهن النوع الجتماعي )ذكور وإناث( والفئة العمرية ) بالغين وقصر(



  :  تحليل البيانات الواردة بالجدول:  ب 

 : للتوزيع الجغرافىتصنيف الشكاوى وفقاا  -1

من محافظة  22حالة  تتوزع بين ( 266)إختفائها إدعاء بلغ عدد الحالت المبلغ ب

( حالة 143عدد )بالقاهرة الكبرى نصيب األكبر لمحافظات محافظات الجمهورية كان ال

 –السكندرية  –دمياط  –كفر الشيخ  –الشرقية  –تلى ذلك محافظات الدلتا ) الغربية  ،

ثم محافظات الوجه  حالة ، ( 86البحيرة ( حيث بلغ عدد الحالت ) –المنوفية  –الدقهلية 

( 24أسوان( بواقع ) –قنا  –سوهاج  –أسيوط  –المنيا  –الفيوم  -بنى سويف القبلى )

اإلسماعيلية( عدد  –بورسعيد  –)السويس  األخيرة محافظات القناةى المرتبة حالة ،وف

أما باقى الحالت لم  ،بالضافة الى شكوى واحدة من محافظة شمال سيناء  ( حالت 8)

 تتوافر معلومات بشأنها .

 

 التصنيف المهنى ألصحاب الشكاوى : -2

مرتبة األولى إحتلت عدد حالت الطالب المبلغ بتغيبهم/إختفائهم إلى المجلس ال 

أما باقى الحالت  . المرحلة الثانوية ب( حالت لطالب 8بينهم عدد ) ( حالة66) بواقع

حيث بلغ  ،  عاطلين عن العمل ( –حرفيين  –يمكن تقسيمهم إلى ثالث فئات )مهنيين ف

ومحامين ( حالة تنوعت مابين أطباء ومهندسين ومحاسبين ومدرسين 65) عدد المهنيين

( حالة تنوعت مابين عمال فى 32الفئة الثانية وهى الحرفيين بلغ عددها ) ،وصحفيين 

ولم تتجاوز تخصصات مختلفة بجانب عدد من العاملين فى األعمال الحرة والتجارة ، 

أما عن باقى الحالت فلم يتوافر بيانات بشأنها  ( حالت ،14العاطلين عن العمل )عدد 

 بعد .

 

 :، والنوع العمر للسن/وفقاا أصحاب الشكاوى  تصنيف -3

بالغ  إلىالعمر /قاا للسنتصنيف الحالت التى وردت إلى المجلس وفمن حيث   

من إجمالى ما   حالة (177)فوق الثمانية عشر عاماا(  بلغ عدد البالغين )ما وقاصر،

بينما  ،إختفاء/ تغيب حالة  (266)ه المجلس حتى تاريخ إصدار التقرير وعددهم استقبل

 ( حالت ،9( التى رصدها المجلس ) عاماا حالت القاصرين )دون الثامنة عشربلغ عدد 



أما فيما  ، ر معلومات بشأن أعمارهم( حالة لم يتواف81ما عن باقى الحالت وعددها )وأ

 . ( حالت 8) يخص الناث و، ( حالة 259) يخص الذكور منهم ف يتعلق بالنوع

 

 قضاها محتجزاا :المدة التى تصنيف  -4

فترة التغيب أو اإلختفاء هى الفترة مابين اإلبالغ بإختفاء الشخص وحتى إجالء 

تلفت طول مدة اإلختفاء من حالة المجلس فقد إخفحصها ووفقاا للحالت التى  مصيره ،

( 14وعدد ) ( حالة ترواحت مدة تغيبها ما بين ستة إلى ثمانية أشهر ،67خرى فهناك )أل

وهناك أيضاا ستة حالت تغيبت  ،ربعة إلى خمسة أشهرة تغيبها من أحالة ترواحت مد

 .وستة حالت أخرى تغيبت شهرين  أكثر من عشرة أشهر ،

رة من قبل وزا من الحالت تم التجاوب معهاحالة  (43)عدد  بجانب ماسبق فهناك

مع  وزارة الداخلية رغم تجاوب، دا أربعة حالت مازالت تحت الفحص، ماعالداخلية 

 25الفترة من ثورة بتغيبهم  إلرتباط اختفائهم/ همإجالء مصيرلم تستطع  (39)الحالت 

 م عدم تحديد مصيرهمردود الجهات بشأنهأفادت ، حيث  2014حتى عام  2011يناير 

 أى أتخاذ أو المذكور ضبط سابقة على يستدل لم بأنه" بالمضمون التالى :  وجاء الرد

 الغياب حالت من كبير عدد يوجد أنه إلى الفحص نتائح وتشير حياله قانونية إجراءات

 النضمام-البالد شاهدتها التى العنف أحداث – عائلية أسباب)  إلى تعود المشابهة

 والعراق بسوريا النزاعات مناطق إلى السفر – سيناء بشمال التكفيرية للجماعات

 . ( "الرهابى داعش لتنظيم لالنضمام

حيث جاءت أغلب   2014 حتى عام 2011من األعوام  فىالحالت تلك  تم حصرو

ستة ،هذا باإلضافة  2014حالت فى عام عشر و، ( 24) بعدد 2013الحالت فى عام 

   2011يناير  25أحداث ثورة ب ارتبطت  ثالث حالت، و 2012عام حالت فى 

 

 : الردود الورادة من وزارة الداخليةتحليل  -5

حالة إدعاء  (266) عدد ) قطاع حقوق النسان (وزارة الداخلية المجلس خاطب  

، منهاحالة  238 مصير عددالوزارة  جلت، وأحتى تاريخ إعداد التقرير  / تغيببإختفاء 

طبيعة الردود تحليلية ل بقراءة و ،الحالت المرسلةاقى متابعة بفحص واستمرارها فى مع 



قضايا مع  إحتياطياا على ذمةمحبوسين  (143) عددتبين أن يالداخلية وزارة الورادة من 

،هذا بجانب تأكيد تكون أما بأحد السجون أو أحد أقسام الشرطة تحديد أماكن إحتجازهم و

حالة وذلك عقب التأكد من سالمة موقفهم  (27)إخالء سبيل عدد  على وزارة الداخلية

 حالة (44) عدد أكدت الوزارة أيضاا وجودو وعدم تورطهم فى أعمال مخالفة للقانون ،

 أن المرجح ومن ، حيالهم قانونية إجراءات إتخاذ أوتبين بعد الفحص أنه لم يتم ضبطهم 

 للجماعات النضمام أو األمنية المالحقة من خوفاا  اقامتهم محل تركهم إلى يعود غيابهم

 ( حالت أفاد الرد الوارد من الوزارة بشأنهم بأنه "8وجود عدد )وكذلك تبين  ، التكفيرية

 ئهم اختفا صحة وعدم ماقامته بمحل ين المذكور تواجد تبين الميدانية التحريات اجراء بعد

مطلوب منهم ستة هاربين لحالت  (9)كما تبين أيضاا بعد الفحص وجود عدد  " ، قسريا  

،  من ذويهم م هاربينتبين أنه ت الثالثة الباقية لفتياتوالحال ، ضبطهم على ذمة قضايا 

 ،حالت( تغيب لمواطنين محرر بشأنهم محاضر شرطية  6كما تبين أن هناك عدد )

وذلك  حالت (4)وبجانب الردود الورادة من وزارة الداخلية فقد تم إجالء مصير عدد 

من قبل مجموعة عمل المجلس والتى تواصلت مع ذويهم فى مرحلة لحقة بعد عمليات 

ن ذويهم قد قاموا بإجالء وتبين أ  -وذلك كجزء من عمل المجموعة  – الحصر

 .مصيرهم

 : مصيرهم "المجلى"التواصل مع  -ج

مع عدد  المعنية بملف اإلختفاء القسرى بالمجلسجنة لبال تواصلت مجموعة العمل     

وذلك عقب التأكد من سالمة  -تم إخالء سبيلهم  والذى المبلغ بإختفائهم األشخاص من

من أجل اإلجابة على بعض  وذلك موقفهم وعدم تورطهم فى أعمال مخالفة للقانون،

هل و تعرضوا له أثناء فترة اإلحتجاز ، وما ، اإلختفاء معرفة طول مدةب األسئلة المتعلقة

هل تعرضوا ألى إنتهاكات و الفترة من عدمه ، من التواصل خالل تلك ذويهمتمكن 

 ومكان احتجازهم.

عمل  مجموعةإل أن غالبية الحالت التى تم التواصل معها رفضت التعاون مع 

خر قال أنه ليرغب فى الدخول فى والبعض اآل عض منهم تذرع بأشغاله ،فالب ، اللجنة

 ،بعة حالت على التعاطى مع المجلسفى حين وافقت أر مشاكل وإكتفى بإخالء سبيله ،

وأفادوا بأنه تم إحتجازهم فى إحدى مقرات األمن الوطنى وأن التحقيقات إستمرت معهم 



على علم بمكان  اكما أن ذويهم لم يكونو وهم معصوبى األعين ،، لفترات طويلة 

لفترات طويلة تجاوزت األسبوعين  العامة وأيضاا لم يتم عرضهم على النيابة إحتجازهم ،

التواصل مع احدى الحالت التى مازالت قيد  كما تم ، وأكثر من ذلك فى حالت أخرى

 الحبس الحتياطى على ذمة قضايا .

    :هم أسرالحاالت و مع واالتصاالت التى أجريت المقابالت -د 

 1/6/2015بتاريخ  تم إلقاء القبض عليهاوالتى  إ .م  للمواطنة  الحالة األولى :

هى أمام نايل سيتى الزمالك ومدنية المالبس ال رتدونيمن قبل مجموعة من األشخاص 

المقصود أن عملية القبض  أثناءوضح لها قد  حيث أكدت أنه،  ابصحبه اثنان من أصدقائه

  إتصالبإجراء  أحد أفراد القوةوذلك من خالل قيام  من عملية القبض هو أحد أصدقائها 

إلى فأبلغه بإحضارهم ، فقام بإصطحابهم وبنت  ينبأحد األشخاص وأبلغه بأن هناك ولد

وهى معصوبة لعديد من التحقيقات إخضاعها لتم و ، (الظوغلىباألمن الوطنى مقر)

م ولم يقم أحد بإبالغه إحتجازها لم يكونوا على علم بمكان  أن أهلها  ، كما أكدتالعينيين 

، القبض يوم من عملية  15مدة  ال بعد مرورالعامة  بمكانها ، ولم تعرض على النيابة

 لذلك تم تحويلها إلى النيابة إختفائها على القنوات الفضائية ثيرولكنها عرضت بعدما أ

 . وتم إخالء سبيلها على ذمة القضية محل إتهامها  العامة 

 

بأنه تم إلقاء القبض الذى أكد و ) األقصر( كانت للمواطن م. ر :الثانية الحالة 

من ولم يتمكن ذويه ، أثناء تواجده بمحافظة القاهرة للعالج  25/7/2015بتاريخ عليه 

معرفة مكان احتجازه على مدار ثالثة أشهر ولم يعرض خالل تلك المدة على جهات 

يخشى ذويه  كان يعمل بإحدى الوظائف التابعة لوزارة األوقافونظراا آلنه كان ، التحقيق 

احتجازه ، إل أنه تم إطالق سراحه ال فترة ل مدة انقطاعه طومن فصله من العمل لطو

  مرة أخرى . أكد من سالمة موقفه ورجوعه لعملهبعد الت

 

المواطن ح . أ الذى أكد على أنه تم القبض عليه أثناء عودته من  الحالة الثالثة : 

يوماا بمكان غير معلوم له   44، وظل محتجزاا طوال مدة   16/11/2015عمله يوم 

م يكن ذويه ، ول العامة طوال تلك المدةولم يعرض على النيابة ، وهو معصوب العنيين 

تواجد به هو مقر األمن الوطنى  ، وتوقع أن يكون المكان الذى على علم بمكان إحتجازه



عض المعارف بأنهم تواصلوا مع ب هبذلك إلى أقوال ذويه عند إختفائ بأكتوبر وإستند

موجود باألمن الوطنى بأكتوبر، وتم إطالق أكدوا بأنه هم بوزارة الداخلية والذين  بدور

سات التحقيق والتى كانت تستمر عديد من جلبعد خضوعه لل 30/12/2015 فى راحه س

 . مكان اإلحتجازبساعات ل

 

فكانت للمواطن هـ . خ الذى ألقى القبض عليه يوم  : الحالة الرابعةأما 

، والذى أكد خالل التواصل معه  أحد زمالئه بالعمل أثناء عودته بصحبة  16/11/2015

مكان غير معلوم معصوب العينيين ولم يعرض بيوماا   44 على أنه ظل محتجزاا لمدة 

توقع أن يكون ، كما  هذويه بمكان إحتجاز يعلم، ولم  العامة على النيابة خالل تلك المدة 

نقل إليه من فيما ، مستنداا فى ذلك تواجد به هو مقر األمن الوطنى بأكتوبر  المكان الذى

بدورهم أكدوا  عض المعارف بوزارة الداخلية والذينبأنهم تواصلوا مع بئه ذويه عند إختفا

 فىراحه طالق سإلقد تم موجود باألمن الوطنى بأكتوبر، و لهم بأن نجلهم

مكان استمرت لساعات بلعديد من جلسات التحقيق التى ، بعد خضوعه ل30/12/2015

 اإلحتجاز .

 

الذى قبض عليه بمنطقة المعادى بالقاهرة فى  س. أ للمواطن :والحالة الخامسة

 بمحافظة دمياط  المقيمة يوم دون علم أسرته 21على مدار  اا ، وظل محتجز 2/7/2015

األمن الوطنى بالقاهرة لمدة  بقطاع اا على أنه ظل محتجز والذى أكدبمكان احتجازه ، 

إلى أن تم عرضه على  فرق األمن بمحافظة دمياط إلى معسكر  ، ورحل بعدها ن يومي

 ، مازال محبوساا على ذمتها .هم فى عدد من القضايا كمتالنيابة العامة 

 

 

 

  



 القسرىحصر بحاالت ادعاءات االختفاء 

 2016نهاية مارس حتى  2015عام  الواردة للمجلس
 مفاتيح قراءة الجدول

 تم    مختفين من أكثر من عامتم رد الداخلية      ( 1) ما ق دم إلى الفريق المعني باالختفاء القسري

 تم التوصل عليهم من قبل ذويهم هاربين       اخالء سبيلهم

 السم م
المحافظ

 ة

 إدعاء تاريخ
/التغياالختفاء
 ب

 موقف الحالة 

1.  
محمد صديق توفيق 

 عجالن
- 28/1/2011 

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله 

2.  
سليمان رمضان صالح 

 رمضان
 المنيا

االسبوع الثانى 

 25من ثورة 

 2011يناير 

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله 

 تحت الفحص  1/6/2011 الجيزة رضا فتحي محمد إبراهيم  .3

4.  
عالء أمين عبد السالم 

 حسين
 تحت الفحص 9/4/2012 القليوبية

 15/4/2012 الجيزة  محمود ماهر مراد أحمد  .5
لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله 

6.  
أحمد شوقي مصطفى 

 عبد الرحيم البحيري
 تحت الفحص 3/5/2012 الجيزة

 4/9/2012 القاهرة هلبيس نبيل اسكندر  .7

أن المذكورة غادرت محل اقامتها بتاريخ 

رفقه أحد األشخاص  4/9/2012

بتحرير المحضر المسلمين وقيام اهليتها 

إدارى قسم شرطة  2012/ 4740رقم 

الزيتون ، وأنها غير محتجزة بأى من 

 التابعة لوزارة الداخلية أماكن االحتجاز

8.  
محمد محمود سالمه 

 سليم

 

 14/9/2012 القاهرة
لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله 

 سوهاج مينا مالك لوقا سريانه  .9
22/10/

2012 

أن المذكور تغيب عن منزله بتاريخ 

وقامت أهليته بتحرير 22/10/2012

إدارى قسم  3497/2012المحضر رقم 

ثان سوهاج ولم تتوصل التحريات لمكان 

تواجده حتى األن والمذكور غير محتجز 

بأى من أماكن االحتجاز التابعة لوزارة 

 الداخلية

10.  
عالء عبد الحكيم محمد 

 السعيد
 3/7/2013 الشرقية

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

  

                                                           
1
 أرسل الفريق العامل المعنى بالختفاء القسرى تلك الحالت إلى الحكومة المصرية عبر القنوات الرسمية ممثلة فى وزارة الخارجية. 



 السم م
المحافظ

 ة

 إدعاء تاريخ
/التغياالختفاء
 ب

 موقف الحالة 

11.  
عمرو إبراهيم عبد المنعم 

 متولي
 8/7/2013 كفرالشيخ

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

 27/7/2013 المنوفية أشرف حسن ابراهيم  .12
ضبط المذكور أو لم يستدل على سابقة 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

13.  
 خالد محمد حافظ محمد

 عز الدين

بني 

 سويف
27/7/2013 

أن المذكور لم يتم ضبطه أو اتخاذ 

 اجراءات قانونية حياله 

14.  
 يعل يعمر محمد عل

 ادحم  
 14/8/2013 الشرقية

أن المذكور لم يتم ضبطه أو اتخاذ 

باالضافة الى عدم اجراءات قانونية حياله 

 ورد اسمه بأى من المحاضر والقضايا .

15.  
عبد الحميد محمد محمد 

 علي عبد السالم

كفر 

 الشيخ
14/8/2013 

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله 

 عادل درديري عبد الجواد  .16
األسكندر

 ية
14/8/2013 

سابقة ضبط أن المذكور لم يستدل على 

المذكور أو أتخاذ أى إجراءات قانونية 

 حياله .

17.  
محمد الشحات عبد 

 الشافي أحمد
 14/8/2013 الفيوم

أن المذكور لم يستدل على سابقة ضبط 

المذكور أو أتخاذ أى إجراءات قانونية 

 حياله .

18.  
محمود إبراهيم مصطفى 

 أحمد عطية
 14/8/2013 الغربية

على ذمة ومطلوب ضبطه   المذكور هارب

حصر أمن دولة  331/2015القضية 

 عليا

19.  
محمود محمد عبد 

 السميع
 14/8/2013 الفيوم

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله 

20.  
سامح علي الشافعي 

 عمارة
 14/8/2013 القاهرة

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

 14/8/2013 بورسعيد محمد خضر علي محمد  .21
لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

22.  
محمود أحمد محمد علي 

 بدوي
 14/8/2013 القاهرة

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

23.  
محمد حسين السيد 

 السمان
 14/8/2013 القاهرة

المذكور هارب ومطلوب ضبطه على ذمة 

 حصر أمن دولة عليا 142/2015الضية 

24.  
 سعيد سيد رمضان علي

 
 14/8/2013 ةالجيز

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

25.  
عماد زكريا عبد هللا عبد 

 الجواد
 14/8/2013 الجيزة

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

26.  
محمد حسين سيد 

 الشحات
 14/8/2013 القاهرة

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

 الجيزة عزت سعيد فؤاد مراد  .27
16/8/2013 

 أحداث رمسيس 

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

28.  
إبراهيم جرجس عطا هللا 

 إبراهيم
 16/8/2013 القاهرة

المذكور تغيب عن منزله بتاريخ 

وقامت أهليته بتحرير المحضر  16/8/2013

جنح األزبكية دون إتهام  2013/ 8615رقم 

أحد بالتسبب فى الواقعة ولم تتوصل التحريات 

لمكان تواجده حتى األن والمذكور غير محتجز 



 السم م
المحافظ

 ة

 إدعاء تاريخ
/التغياالختفاء
 ب

 موقف الحالة 

التابعة لوزارة  بأى من أماكن االحتجاز

 الداخلية 

29.  
محمد السيد محمد 

 اسماعيل
 24/8/2013 الشرقية

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

30.  
أبو بكر أحمد إبراهيم 

 النمر
 9/2013 الجيزة

 

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله 

31.  
أبو السعود عبدالمنعم 

 محمد 
-- 9/2013 

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

 القاهرة أحمد محمد حسن علي  .32
16/11/

2013 
 تحت الفحص

 الجيزة رأفت فيصل علي شحاته  .33
13/1/2014 

 

المذكور لم يستدل على أية خلفيات تجاه 

تشمله أية اختفائه فضالً عن أنه لم 

محاضر ضبط أو تحريات، ولم يستدل على 

 احتجازه على ذمة أي قضايا

34.  
ياسر محمد ابراهيم 

 عطية
 19/2/2014 الجيزة

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

35.  
شريف فكري جبرة 

صليب عبدالملك  )أسم 

 الشهره: روماني(

 21/2/2014 الجيزة

ن يشغل وظيفة عامل توصيل كاالمذكور 

اجةالبخارية" بإحدى بالدرطلبات"

، وتغيب عن منزله بتاريخ الصيدليات

وقامت أهليته بتحرير   21/2/2014

إدارى قسم  2496/2014المحضر رقم 

شرطة الهرم  دون إتهام أحد بالتسبب فى 

الواقعة  ، إال أن  مالك الصيدلية التى كان 

رقم  يعمل بها قام بتحرير المحضر

حنج أبو النمرس باتهامه  2850/2014

بسرقة الدراجة البخارية المسلم له ، علما 

بأن المذكور غير محتجز بأى من أماكن 

 االحتجاز التابعة لوزارة الداخلية

36.  
  أسماء خلف

شندين عبد 

 المجيد قاسم

 18/4/2014 سوهاج
أشارت نتائج الفحص والتحريات إلى أن 

 هاربة من أهلهاالمذكورة 

37.  
محمد أحمد عبد المجيد 

 حسين عويس
 18/6/2014 القاهرة

أن المذكور حرر بشأنه محضر  غياب 

اداري عتاقه على  1174/2014برقم 

خليفة اختفائه وأخر أثناء تواجدهما 

 بشاطىء األدبية بمحافظة السويس

38.  
محمد يحيى عبد المعطي 

 إبراهيم عطية
 11/9/2014 الغربية

مذكور أو لم يستدل على سابقة ضبط ال

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

39.  
محمود مصطفى 

 اسماعيل حسين
 17/9/2014 الجيزة

أن المذكور حرر بشأنه المحضر رقم 

اداري كرداسة، وبالتحري  3293/2014

عنه تبين اختفائه على خلفية ارتباطه 

بعالقة غير شرعية مع احدى الفتيات 

بمحيط محل اقامته، وافتضاح أمره 

 خالفات عائلية بينهموحدوث 

 تحت الفحص 23/9/2014 القاهرة سيد مصطفى يس محمد  .40

أن المذكور مودع بسجن الزقازيق   7/12/2014 الشرقية أحمد الحسيني السيد   .41



 السم م
المحافظ

 ة

 إدعاء تاريخ
/التغياالختفاء
 ب

 موقف الحالة 

العمومي على ذمة القضية  أحمد متولي

 –جنايات منيا القمح  60487/2014

 اغتيال فرد شرطة

42.  
عمر عبد الوهاب حسين 

 مهني
 المنيا

16/12/

2014 

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

43.  
  سمير محمد عباس

 الهيتي 
 9/1/2015 الغربية

 القضية هارب ومطلوب ضبطه على ذمة

 جنايات عسكرية  52/2015رقم 

 16/1/2015 القليوبية السيد همحمد فؤاد عليو  .44

بسجن بنها العمومي  مودع أن المذكور

 221/2015 على ذمة القضية رقم

  جنايات عسكرية شمال القاهرة

 2015 /1/ 21 القاهرة عبدالفتاح محروس يهان  .45

أفادت نتائج الفحص بمعرفة قطاع األمن  

بمحافظة القاهرة عدم صحة ماجاء 

بالشكوى،  وأن كل ما أتخذ من إجراءات 

حيال ضبطه جاء فى إطار من الشرعية 

تجاوزات ، وبناءأ على والقانون دون ثمة 

تحريات سابقة وأذن صادر من النيابة 

العامة ، حيث أنه مطلوب التنفيذ عليه فى 

قضية اخرهم القضية رقم  15عدد

 حلوان)تبديد( 14229/2013

46.  
حسين حسن حسين أبو 

 عقدة
  25/1/2015 القاهرة

أن المذكور  مودع بحجز قسم شرطة 

المطرية على ذمة القضية رقم 

 إدارى قسم شرطة المطرية  672/2015

47.  
بو المعاطي أإسالم علي 

 سالم علي
 25/1/2015 الدقهلية

مودع بحجز مركز شرطة ميت أن المذكور 

على ذمة القضية رقم  سلسيل

إدارى مركز شرطة ميت  745/2015

 سلسيل 

48.  
عبد النبي أحمد السيد 

 يعقوب
 31/1/2015 القاهرة

بتاريخ  26رد الداخلية برقم صادر 

بأنه مودع بمجمع سجون  14/1/2016

حصر  857/2014طره على ذمة القضية 

أمن دولة عليا في االنضمام لجماعة 

 االخوان االرهابية

49.  
المنعم مخيمر  محمد عبد

 محمد
 2/2/2015 القاهرة

على  طرهسجون مجمع بمودع   المذكور

حصر أمن  857/2014ذمة القضية رقم  

 دولة عليا

50.  
محمد الناصر  شريف عبد

 السيد صبيح
 5/2/2015 القاهرة

المذكور مودع بمجمع سجون طره على 

حصر أمن دولة  237/2015ذمة القضية 

 عليا 

 

51.  
أحمد عبد الباسط أبو 

 القاسم عبد العال
 تحت الفحص  8/2/2015 قنا

 26/2/2015 الجيزة ماجد زكريا أمين  .52
لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

  قانونية حيالهأتخاذ أى إجراءات 

53.  
حاتم منصور محمد عبد 

 الرحمن
 18/4/2015 الجيزة

المذكور مودع بسجن القاهرة على ذمة 

حصر أمن دولة  386/2015القضية 

 عليا



 السم م
المحافظ

 ة

 إدعاء تاريخ
/التغياالختفاء
 ب

 موقف الحالة 

54.  
عبدالفتاح أحمد عبد 

 العزيز الشيخ
 20/4/2015 كفرالشيخ

المذكور تم اخالء سبيله بتاريخ 

على ذمة القضية رقم  21/8/2015

 مركز شرطة دسوق إدارى 4725/2015

55.  
 ييحيى عادل نبو

 عبدالحميد
 21/4/2015 القاهرة

على  طره مودع بسجن استقبالالمذكور 

نيابة  2015لسنه  465ذمة القضية رقم 

 أمن الدولة

56.  
 هالمنعم سالم أحمد عبد

 يعل
 22/4/2015 كفرالشيخ

 يمودع  بسجن طنطا العموم المذكور 

جنايات  22/2015على ذمة القضية 

 عسكرية طنطا

 22/4/2015 كفرالشيخ فرحات فؤاد الديب  .57

 يمودع  بسجن طنطا العموم المذكور

جنايات  22/2015على ذمة القضية 

 عسكرية طنطا

58.  
لطفي إبراهيم خليل 

 إسماعيل
 22/4/2015 كفرالشيخ

 يمودع  بسجن طنطا العمومالمذكور 

جنايات  22/2015على ذمة القضية 

 عسكرية طنطا

 22/4/2015 كفرالشيخ فرحات فؤاد الديب رعما  .59

على ذمة القضية اخالء سبيله تم  المذكور

جنايات مركز  2755/2015رقم 

 كفرالشيخ

60.  
أسامة صالح عطية 

 محمد أحمد الفقى
 22/4/2015 كفرالشيخ

على ذمة القضية اخالء سبيله المذكورتم  

جنح قسم شرطة  17216/2015رقم 

 الرياض

61.  
 عابدين ابراهيم يعل

 سلمان
 22/4/2015 كفرالشيخ

على ذمة القضية اخالء سبيله المذكور تم  

 جنايات كفرالشيخ 2755/2015رقم  

62.  
صالح عطية محمد أحمد 

 يالفق

 

 23/4/2015 الغربية

 يمودع  بسجن طنطا العموم المذكور

جنايات  22/2015على ذمة القضية رقم 

 عسكرية طنطا

 27/4/2015 كفرالشيخ سعد إبراهيم محمد حسن  .63

 يمودع  بسجن طنطا العموم المذكور

جنايات  22/2015على ذمة القضية رقم 

 عسكرية طنطا

 27/4/2015 كفرالشيخ ضياء كمال السيد ابراهيم  .64

 يمودع  بسجن طنطا العموم المذكور

جنايات  22/2015على ذمة القضية رقم 

  عسكرية طنطا

65.  
العليم  حسين حسين عبد

 شرشر

كفر 

 الشيخ
28/4/2015 

 يمودع  بسجن طنطا العموم المذكور

جنايات  22/2015على ذمة القضية رقم 

  عسكرية طنطا

66.  
عبد الناصر عنتر 

 مصطفى موافي
 1/5/2015 كفرالشيخ

 يمودع  بسجن طنطا العموم المذكور

جنايات  22/2015على ذمة القضية رقم 

 عسكرية طنطا

67.  
محمد طلبه عبد الشافي 

 عطية
 1/5/2015 كفرالشيخ

المذكور تم اخالء سبيله بتاريخ 

على ذمة القضية رقم  8/9/2015

إدارى مركز شرطة   4568/2015

 دسوق 

68.  
محمود أحمد عبدالمولى 

 مشعوط
 2/5/2015 كفرالشيخ

المذكور تم اخالء سبيله بتاريخ 

على ذمة القضية رقم  8/9/2015

 إدارى مركز شرطة دسوق 2474/2015



 السم م
المحافظ

 ة

 إدعاء تاريخ
/التغياالختفاء
 ب

 موقف الحالة 

69.  
 محمد يذك يأحمد يسر

 سويلم
 3/5/2015 القاهرة

 طرهسجون مودع  بمجمع المذكور 

حصر  422/2015على ذمة القضية رقم  

 أمن دولة عليا

 يبالل محمد حسن بشند  .70
اإلسماعيل

 ية
5/5/2015 

مودع بحجز مركز شرطة القنطرة  المذكور

 1792/2015على ذمة القضية غرب

 اداري مركز شرطة القنطرة غرب

71.  
 أحمد محمد أحمد محمد

 السيد
 6/5/2015 الشرقية

قسم ثان الزقازيق  بحجزمودع  المذكور

اداري  2015/ 530على ذمة القضية 

 قسم ثان الزقازيق بتهمة 

72.  
 حسام الدين محمد جوده

 عبد الحميد
 9/5/2015 القاهرة

 طرهسجون مودع  بمجمع المذكور

حصر  634/2015على ذمة القضية رقم 

 أمن دولة عليا

73.  
إبراهيم  أحمد عبد السعيد

 محمد
 9/5/2015 القاهرة

 مودع بسجن شديد الحراسة بطرةالمذكور 

حصر  634/2015على ذمة القضية رقم 

 أمن دولة عليا 

74.  
تامر عادل محمود أحمد 

 الهنداوي

األسكندر

 ية
11/5/2015 

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

75.  
بدور محمد رجب محمد 

 علي
 11/5/2015 الجيزة

المذكورة  هاربة من منزلها منذ عام 

ومحرر بغيابها محضر رقم 

 اداري قسم شرطة الوراق 3558/2015

 12/5/2015 القاهرة أسامة أحمد فؤاد أحمد  .76

المذكوركان مودع على ذمة القضية رقم 

جنح حلوان ، وتم إخالء  13754/2015

 2/7/2015سبيله بتاريخ 

 13/5/2015 القاهرة هللا باسم أحمد عبد  .77

المذكور مودع بمجمع سجون طره على 

حصر أمن دولة  423/2015ذمة القضية 

 عليا 

78.  
السميع عبد  عمر عبد

 الواحد
 17/5/2015 قنا

على قنا العمومي مودع بسجن  المذكور

اداري  2916/2015ذمة القضية رقم 

 مركز نجع حمادي

 18/5/2015 القاهرة محمد بهي الدين أحمد  .79

المذكور مودع بمجمع سجون طره على 

حصر أمن دولة  423/2015ذمة القضية 

 عليا 

80.  
حسن محمود سقاو 

 محمود
 تحت الفحص 21/5/2015 قنا

 21/5/2015 القاهرة قاسم ي سيدمحمد ناد  .81

مودع  بمجمع طره سجن شديد  المذكور

 الحراسة

حصر  422/2015على ذمة القضية  رقم 

 أمن دولة عليا

82.  
السيد محفوظ سالم إسالم 

 خليل
 24/5/2015 الغربية

 يسجن برج العرب العمومالمذكور مودع ب

 8261/2015على ذمة  القضية رقم 

 قسم ثان الرمل

83.  
الرحمن عادل أبو  عبد

 سريع حافظ
 24/5/2015 القاهرة

 طرهسجون مودع  مجمع  المذكور

حصر  422/2015على ذمة القضية رقم 

 أمن دولة عليا

 26/5/2015 --------- أمين أحمدأمين صابر   .84
لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله



 السم م
المحافظ

 ة

 إدعاء تاريخ
/التغياالختفاء
 ب

 موقف الحالة 

85.  
عادل زين العابدين  رعما

 محمد
 28/5/2015 القاهرة

 مودع  بمجمع طره المذكور

حصر أمن  423/2015على ذمة القضية 

 دولة عليا

86.  
عبدهللا محمد نجيب محمد 

 على معروف
 28/5/2015 القاهرة

المذكور متهم فى قضية مقتل  فى  العميد 

وائل الطاحون الضابط بقطاع مصلحة 

 االمن العام 

87.  
 مصطفى عثمان عبد

 الفتاح عامر
 28/5/2015 الغربية

 يمودع  بسجن زفتى العموم المذكور 

إداري  8822/2015على ذمة القضية 

 مركز شرطة زفتى

 30/5/2015 القاهرة وليد رفعت محمد حسن  .88

المذكور مودع بمجمع سجون طره على 

حصر أمن دولة  423/2015ذمة القضية 

 عليا 

89.  
عبد هللا كمال حسن 

 مهدي
 تحت الفحص 2015 /5/ 30 القليوبية 

 30/5/2015 الجيزة سيد خطابالأحمد طه   .90

المذكور كان متهم في القضية رقم  

اداري مركز البدرشين  2015/ 3103

 وتم اخالء سبيله

91.  
عبد هللا صبحي أبو 

 القاسم حسين
 31/5/2015 القاهرة

 طرهسجون مودع  بمجمع  المذكور

جنايات  174/2015على ذمة القضية 

 عسكرية

92.  
عبد الرحمن أحمد محمد 

 البيلي
 31/5/2015 دمياط

 طرهسجون مودع  بمجمع المذكور 

جنايات  174/2015على ذمة القضية 

 عسكرية 

93.  
محمد علي أحمد أمين 

 عامر
 31/5/2015 الغربية

 طرهسجون مودع  بمجمع  المذكور

إداري  8822/2015علي ذمة القضية رقم 

 شرطة زفتى

94.  
 هاشم محمد السعيد عبد

 الخالق
 31/5/2015 الجيزة

 طره سجون مجمعبمودع  المذكور 

جنايات  147/2015علي ذمة القضية 

 عسكرية

 1/6/2015 القليوبية يحسن سعود يمحمد عل  .95

 طرهسجون مجمع بمودع   المذكور

حصر أمن  503/2015علي ذمة القضية 

 دولة عليا

 1/6/2015 القاهرة محمود سيد غزالن  .96

المذكور مودع بمجمع سجون طره على 

حصر أمن دولة  423/2015ذمة القضية 

 عليا

97.  
سراء محفوظ محمد إ

 محمد الطويل
 1/6/2015 الجيزة

سبيلها على ذمة المذكوره تم إخالء 

حصر أمن  -2015سنة  485القضية 

 دولة عليا 

98.  
الحافظ  عمر جمال عبد

 حسن
 2/6/2015 القاهرة

 طرهسجون مجمع بمودع المذكور 

حصر أمن  423/2015علي ذمة القضية 

 دولة عليا

 3/6/2015 بورسعيد أحمد أحمد رزق يوسف  .99

 يمودع بسجن بورسعيد العموم المذكور

جنح شرق  571/2015علي ذمة القضية 

إداري  2575/2015بورسعيد، والقضية 

 المناخ

 الغربية يأحمد أبو رية أحمد بدو  .100
3/6/2015 

 

 يمودع  بسجن طنطا العموم المذكور

إداري  7065/2015علي ذمة القضية 



 السم م
المحافظ

 ة

 إدعاء تاريخ
/التغياالختفاء
 ب

 موقف الحالة 

 مركز سمنود

101.  
براهيم إمحمد رشاد 

 الطنوني

كفر 

 الشيخ
4/6/2015 

مودع بسجن طنطا العمومي على المذكور 

جنح أول  4435/2015ذمة القضية رقم 

 كفر الشيخ 

 4/6/2015 القاهرة أيمن مجدي محمد علي  .102
لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله 

103.  
أسامة ماهر عباس 

 القصاص
 4/6/2015 الجيزة

 طره سجون مودع  بمجمع المذكور

حصر أمن  514/2015القضية علي ذمة 

 دولة عليا

104.  
ين حافظ نجمال حسا

 السخاوي
 4/6/2015 الجيزة

 طرهسجون مودع  بمجمع  المذكور

حصر أمن  514/2015علي ذمة القضية 

 دولة عليا

 5/6/2015 القليوبية إبراهيم سالم يعادل عل  .105

 طره سجون مودع  بمجمعالمذكور 

حصر  503/2015علي ذمة  القضية      

 أمن دولة عليا

106.  
محمود توفيق محمد عبد 

 العال
 6/6/2015 الغربية

 مودع بسجن طنطا العمومي المذكور

قسم أول  8322/2015القضية  علي ذمة

إداري  2792/2015المحلة، والقضية 

 ثان المحلة الكبرى

 6/6/2015 القاهرة يوسف سامي مهدي  .107

على ذمة طرة مودع بسجن المذكور 

حصر أمن دولة  422/2015القضية رقم 

 عليا 

 6/6/2015 الشرقية خالد محمد أحمد محمد  .108

على  المذكور مودع بقسم ثان الزقازيق

إدارى ثان  530/2015ذمة القضية 

 الزقازيق

109.  
مصطفى جمال عوض 

 السيد
 6/6/2015 القاهرة

 طرهسجون مودع  بمجمع  المذكور

حصر أمن  422/2015القضية علي ذمة 

 دولة عليا

110.  
عبد الرؤوف  ىمصطف

 علي عمر
 7/6/2015 الغربية

 يمودع بسجن طنطا العموم المذكور

اداري  8822/2015علي ذمة القضية 

 قسم شرطة زفتى

111.  
السعيد بدوي السعيد 

 بدوي
 8/6/2015 الدقهلية

 يمودع بسجن طنطا العمومالمذكور 

جنح  16241/2015علي ذمة القضية 

 كفرالشيخ

112.  
فتحي شاكر جمعة السيد 

 أبو يوسف
 10/6/2015 الجيزة

 طره سجون مودع  بمجمع المذكور

حصر أمن  514/2015علي ذمة القضية 

 دولة عليا

113.  
محمد سمير سليمان 

 محمود
 14/6/2015 الشرقية

مودع بحجز قسم شرطة الصالحية المذكور

 950/2015علي ذمة  القضية الجديدة

الصالحية الجديدة، والقضية إداري قسم 

الصالحية الجديدة،  2644/2015

إداري الصالحية  850/2015والقضية 

 الجديدة

 15/6/2015 القليوبية محمد حمد محمد محمد  .114

 يمودع بسجن بنها العموم المذكور

إداري  5168/2015علي ذمة القضية 

 قسم العبور



 السم م
المحافظ

 ة

 إدعاء تاريخ
/التغياالختفاء
 ب

 موقف الحالة 

115.  
أبو بكر محمد أبو بكر 

 حسن
 15/6/2015 الشرقية

مركز شرطة بلبيس  سجنمودع بالمذكور 

 2015/ 35630على ذمة القضية رقم 

 جنح بلبيس 

جنح  35620/2014علي ذمة  القضية 

 بلبيس

116.  
عاصم مصباح مجاهد 

 عبد الوهاب
 16/6/2015 أسيوط

 

اخالء سبيله عقب التأكد من تم  المذكور

 سالمة موقفه

 

117.  
رضا فتحي عبد الهادي 

 عبد السالم
 16/6/2015 المنيا

 يمودع بسجن المنيا العموم هبأن المذكور 

إداري  3003/2015علي ذمة القضية 

 بني مزار

118.  
محمد صابر أحمد 

 البطاوي
 17/6/2015 القليوبية

 طرهسجون مودع  بمجمع  المذكور

حصر أمن  503/2015علي ذمة القضية 

 دولة عليا

119.  
أشرف أحمد مرسي 

 محمد الشعار
 21/6/2015 قنا

ي علي مودع بسجن قنا العمومالمذكور 

، والقضية 2015-321ذمة القضية رقم 

إداري مركز شرطة  2015-1135رقم 

 قوص

120.  
تيسير محمد أبو عجيلة 

 رشوان
 21/6/2015 الجيزة

ستقبال طره على سجن اب مودع المذكور

حصر أمن  672/2015 ذمة القضية رقم

 دولة عليا 

121.  
بو مسلم محمد أمحمود 

 السيد
 22/6/2015 بورسعيد

 يمودع بسجن بورسعيد العمومالمذكور 

حصر أمن  291/2015علي ذمة القضية 

 دولة عليا

122.  
حاتم مصطفي محمد 

 محمد السيد
 23/6/2015 القاهرة

محبوس بسجن استقبال مودع ) المذكور

 672/2015على ذمة القضية رقم  (طره

  حصر أمن دولة عليا

123.  
 ىعمرو أحمد مرتض

 محمود عبد هللا
 24/6/2015 القاهرة

عقب التأكد  المذكور اخالء سبيلتم        

 ه من سالمة موقف

     

 

124.  
 محمود أحمد ىمصطف

 ى)شهرته مصطفأحمد 

 ماصوني(

 القاهرة
26/6/2015 

 

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو  

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

125.  
خالد رفاعي عبد الشافي 

 حسين
 تحت الفحص 26/6/2015 القاهرة

 28/6/2015 الجيزة حمد بدويأأحمد حسن   .126

مودع بقسم شرطة الهرم على المذكور 

جنح 21779/2015ذمة القضية رقم 

 الهرم

127.  
سعد عبد السميع منصور 

 عبد السيد الدويك
 28/6/2015 الجيزة

على  مودع بسجن استقبال طرةالمذكور 

حصر أمن  514/2015ذمة القضية رقم 

 دولة عليا

128.  
محمد عبد هللا  أحمد

 السباعي
 28/6/2015 الغربية

 مودع بحجز مركز شرطة المحلةالمذكور 

اداري  6891/2015علي ذمة القضية 

 3731/2015مركز المحلة والقضية 



 السم م
المحافظ

 ة

 إدعاء تاريخ
/التغياالختفاء
 ب

 موقف الحالة 

 اداري أول المحلة

 29/6/2015 الجيزة بو العالأياسر سيد أحمد   .129
لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 حيالهأتخاذ أى إجراءات قانونية 

130.  
جمال عبد الصمد سيد 

 عمر البهواشي
 تحت الفحص 29/6/2015 الجيزة

 29/6/2015 الجيزة أحمد تامر فتحي أحمد  .131

على  مودع بقسم شرطة الهرمالمذكور 

جنح 21779/2015ذمة القضية رقم 

 الهرم

132.  
محمد عيد محمود 

 رمضان سراج الدين
 29/6/2015 الجيزة

على  مودع بقسم شرطة الهرمالمذكور 

جنح 21779/2015ذمة القضية رقم 

 الهرم

 2/7/2015 الشرقية حمد بيوميأمحمد محمد   .133

 مودع بحجز مركز شرطة فاقوسالمذكور 

 8828/2014على ذمة القضية رقم 

 إدارى فاقوس

134.  
 محمد عبد يوالء وصف

 الخالق
 2/7/2015 القاهرة

لم يستدل على سابقة ضبط المذكورة أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حيالها 

135.  
سيف اإلسالم السعيد 

 إبراهيم الطناحي
 2/7/2015 القاهرة

 يمودع بسجن بورسعيد العموم المذكور

جنايات  2015/ 514على ذمة القضية 

 بورسعيد  عسكرية

136.  
عبد الرحمن محمد محمد 

 عبد الرحمن

األسكندر

 ية
 تحت الفحص 5/7/2015

137.  
عبد المالك محمد عبد 

 المالك حسين
 9/7/2015 القاهرة

مودع بسجن استقبال طره على  المذكور

حصر أمن  2015/ 634ذمة القضية 

  دولة عليا

138.  
هادي محمد سليمان 

 هعود
 11/7/2015 البحيرة

بسجن  )محبوس احتياطياً( مودع المذكور

 ور على ذمة القضية رقمهدمن

 راداري دمنهو 4783/2015

139.  
أحمد الرفاعي أحمد 

 الفقي
 11/7/2015 القاهرة

مودع بقسم شرطة حلوان على  المذكور

جنح  27877/2015 ذمة القضية رقم

 بتهمة حلوان

 أحمد حسن سعد حسن  .140
بني 

 سويف
11/7/2015 

مركز بني سويف مودع بسجن  المذكور

اداري  4773/2016على ذمة القضية 

 مركز ببا 

141.  
عبد الرحمن عاطف 

 حسين محمود
 11/7/2015 القاهرة

بسجن برج العرب على المذكور مودع 

  الرمل يادار 2015/ 8621ذمة القضية 

142.  
أحمد إبراهيم الحسيني 

 حسان
 13/7/2015 الشرقية

مودع بقسم ثان الزقازيق على المذكور 

ج  2015لسنة  10882ذمة القضية رقم 

 ثان الزقازيق قسم 

 15/7/2015 أسيوط طه عليحمدي محمد   .143

بحجز قسم ثان أسيوط  المذكور مودع 

اداري - 1578/2015على ذمة القضية 

 أبو تيج

 

144.  
ياسر عبد السالم نعمان 

 بسيوني
 تحت الفحص 15/7/2015 القاهرة

 15/7/2015 - خالد البدري رمضان  .145
المذكور مودع بسجن االستقبال بطره على 

حصر أمن دولة  627/2016ذمة القضية 



 السم م
المحافظ

 ة

 إدعاء تاريخ
/التغياالختفاء
 ب

 موقف الحالة 

 عليا

146.  
 أحمد هيثم أحمد محمود

 الدجوى 
 16/7/2015 القاهرة

مودع بسجن شديد الحراسة طره  المذكور

حصر  142/2014على ذمة القضية رقم 

 أمن دولة عليا 

 18/7/2015 القليوبية أحمد خيري محمد السيد  .147

بسجن )محبوس احتياطياً( مودع  المذكور

 بنها العمومي على ذمة القضية رقم

  اداري كفر شكر 2822/2015

 20/7/2015 الشرقية أسامة رأفت محمد السيد  .148

مودع بحجز قسم ثان شرطة  المذكور

االسماعيلية على ذمة القضية رقم 

 –إدارى التل الكبير  1148/2015

جنح قسم ثان  2014/ 4277

   االسماعيلية

149.  
إبراهيم عامر شحاتة 

 فتوح
 22/7/2015 القاهرة

ومطلوب ضبطه على ذمة  المذكور هارب

 672/2015القضية رقم 

150.  
محمد المشير محمد 

 حشيش
 23/7/2015 الغربية

مودع بحجز مركز شرطة قطور المذكور 

 5660/2015على ذمة القضية رقم 

 إدارى قطور

151.  
مدحت محمد الصغير 

 أحمد
 25/7/2015 قنا

على ذمة طرة مودع بسجن  المذكور  

حصر أمن دولة  672/2015القضية رقم 

 عليا

152.  
محمد رمضان محمد 

 الصغير
 25/7/2015 قنا

تم اخالء سبيل المذكورعقب التأكد من 

 سالمة موقفه

153.  
حسني محمد طلعت 

 يوسف النجار
 27/7/2015 الشرقية

مودع بقسم شرطة ثان العاشر من المذكور

لسنة 5497القضية رقم رمضان على ذمة 

 جنح 2015

154.  
محمد أحمد عبد الحميد 

 عنتر
 28/7/2015 الشرقية

مودع بسجن جمصه على ذمة المذكور

جنحة العاشر  5497/2015القضية رقم 

 من رمضان

155.  
معاذ أحمد محمد محمد 

 فرماوى 
 29/7/2015 الشرقية 

مودع بسجن الزقازيق العمومى المذكور

 5497-5504على ذمة القضيتين 

جنح لجان نوعيةالعاشر من  2015/

 رمضان

156.  
سهيل عادل عبد هللا 

 محمود
 29/7/2015 القاهرة

 

تم إخالء سبيل المذكور بتاريخ 

، وكان محتجز على ذمة 14/11/2015

جنح  2177،25441/2015القضيتين 

 حلوان

 

157.  
ام عبد عبد الهادي هم  

 يالحميد العوادل
 30/7/2015 المنصورة

مودع بسجن المنصورة العمومى  المذكور

جنح  20552/2015على ذمة القضية 

 قسم المنصورة

158.  
ياسر محمد موسى 

 الدبيكي
 30/7/2015 القاهرة 

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

159.  
طارق محمد عيسى 

 محمدين
 30/7/2015 السويس

مودع بسجن طره على ذمة المذكور 

جنح األربعين  6934/2015 القضية رقم



 السم م
المحافظ

 ة

 إدعاء تاريخ
/التغياالختفاء
 ب

 موقف الحالة 

 بالسويس 

160.  
رمضان إسماعيل حسان 

 منصور
 30/7/2015 القاهرة

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

  31/7/2015 القليوبية فؤاد عمر فؤاد أبو زيد  .161

تم اخالء سبيل المذكور بتاريخ 

 على ذمة القضية رقم 23/10/2015

 إدارى شبرا 4927/2015

162.  
عبد العزيز محمد أحمد 

 محمد على سليم

األسكندر

 ية
31/7/2015 

على  مودع بسجن برج العرب المذكور

إدارى  8239/2015ذمة القضية رقم 

 أول المنتزة

 2/8/2015 القاهرة عمر أيمن محمد محمود  .163

بحجز قسم شرطة البساتين  مودعالمذكور 

 يادار 2015/ 18364على ذمة القضية 

  البساتين

164.  
أحمد فكري أحمد عبد 

 السالم
 2/8/2015 الشرقية

مودع بقسم شرطة ثان العاشر المذكور 

 5497من رمضان على ذمة القضية رقم 

 جنح 2015لسنة 

165.  
نبيل عزمي محمود 

 حمدتو
 3/8/2015 الدقهلية

على ذمة  مودع بسجن طرهالمذكور 

حصر أمن  2015/ 570القضية رقم 

 دولة عليا  

166.  
حمزة محمود عمر محمد 

 وشهرته )حمزة حالوة(

بنى 

 سويف 
3/8/2015  

تم اخالء سبيل المذكور بتاريخ 

، وكان مودع على ذمة 2/9/2015

 اداري مركز ناصر 3916/2015القضية 

167.  
خالد محمد عبد العظيم 

 سليم
 6/8/2015 الجيزة

حجز مودع  بتم إخالء سبيل المذكور وكان 

قسم الجيزة على ذمة القضية رقم 

 جنح قسم الجيزة 14864/2015

168.  
مازن محمد حسن أحمد 

 عواره
 6/8/2015 القاهرة

مودع بسجن استقبال طره على المذكور 

حصر أمن دولة  672/2015ذمة القضية 

 اعلي

169.  
المعز حمد  كريم عبد

 السعيد
 6/8/2015 القاهرة

بسجن استقبال طره على   مودعالمذكور 

حصر أمن دولة  672/2015ذمة القضية 

 عليا

170.  
أحمد محمد أحمد المرسي 

 البطوط
 8/8/2015 دمياط 

بعد قيامه بعمل  المذكور سبيل تم اخالء

المعارضة فى القضايا الصادر بشأنه أحكام 

 بها

 محمد رأفت سيد سيد  .171
بني 

 سويف
10/8/2015 

بالسجن المركزي ببني مودع  المذكور

سويف على ذمة القضية رقم 

 إداري مركز ناصر  1011/2015

 

172.  
العزب  ىأحمد مصطف

 إبراهيم بالل
 10/8/2015 الغربية

 

 –مودع بسجن زفتى المركزى المذكور 

 الغربية

 

173.  
هاني سعد محمد عبد 

 الستار
 الشرقية

10/8/2015  

 

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 إجراءات قانونية حيالهأتخاذ أى 

174.  
 الكريم عبد ناصر عبد

 مصطفى طفىالكريم مص
 12/8/2015 الشرقية

المذكور قد سبق ضبطه في القضية  

جنح وتم اخالء سبيله في  9226/2015



 السم م
المحافظ

 ة

 إدعاء تاريخ
/التغياالختفاء
 ب

 موقف الحالة 

15/12/2015 

175.  
محمد عبد الفتاح عبد 

 محمد السالم
 8/2015/ 13 القاهرة

المذكور كان مودع على ذمة القضية رقم 

جنح العجوزة  ، وتم   17165/2015

 إخالء سبيله 

176.  
عبد الرحمن السيد عطية 

 إبراهيم
 16/8/2015 الشرقية

مودع بحجز قسم ثان العاشر من  المذكور

على ذمة القضايا أرقام  رمضان بالشرقية

جنح العاشر من رمضان  5497/2015

 –إدارى مركز الزقازيق  1722/2014 –

 جنح أول الزقازيق  7375/2015

 17/8/2015 القاهرة محمود مجدي علي محمد  .177

مودع على ذمة القضية رقم المذكور 

إدارى المرج  ، وتم إخالء  6629/2015

 29/9/2015سبيله بتاريخ 

 

178.  
عبد الرحمن السيد 

 مفتاح محمود حسن عيد
 19/8/2015 دمياط

المذكور  هارب ومطلوب ضبطه على ذمة 

حصر أمن دولة  672/2015القضية 

 تحرك داعش –عليا 

 

 19/8/2015 الجيزة علي رمضان محمد سيد  .179
تم اخالء سبيل المذكور عقب التأكد من 

 سالمة موقفه

180.  
محمد صبحي عبد الحميد 

 علي حسين
 22/8/2015 القليوبية

بالسجن المركزي ببني المذكور مودع 

 672/2015سويف على ذمة القضية 

 حصر أمن دولة عليا 

181.  
مصطفى علي عبد الحليم 

 علي حسن الشرقاوي
 25/8/2015 القاهرة

المذكور كان مودع على ذمة القضية رقم 

إدارى المطرية  ، وتم  8981/2015

 30/11/2015إخالء سبيله بتاريخ 

182.  
عبد الرحمن علي عبد 

 الشرقاويالحليم حسن 
 25/8/2015 القاهرة

المذكور كان مودع على ذمة القضية رقم 

إدارى المطرية، وتم  8981/2015

 9/11/2015إخالء سبيله بتاريخ 

183.  
شع يحسن علي أبوشع

 علي خليفة
 28/8/2015 كفرالشيخ

المذكور مودع بسجن طنطا على ذمة 

 56460/2013القضية 

 29/8/2015 القاهرة وليد جندي عمر جنيدي  .184

تم اخالء سبيل المذكور بتاريخ 

، وكان مودع على ذمة 8/9/2015

 جنح القطامية 386/2015القضية 

185.  
بالل عبد الباسط ذكي 

 جمال عيسى
 31/8/2015 الجيزة 

المذكور مودع بحجز مركز شرطة 

البدرشين على ذمة القضية 

 جنح مركز البدرشين 13614/2015

186.  
محمد حسن بشندي 

 حمزة

االسماعيل

 ية
12/9/2015  

كان مودع على ذمة القضية رقم  

إدارى القنطرة غرب و  1793/2015

مودعا حاليا بحجز قسم شرطة القنطرة 

 غرب

187.  
فتحى محمد أبو  أبوقورة

 قورة
 12/9/2015 المنوفية

مودع بسجن ترحيالت شبين المذكور 

 الكوم

جنح  1579/2015رقم على ذمة القضية 

 السادات



 السم م
المحافظ

 ة

 إدعاء تاريخ
/التغياالختفاء
 ب

 موقف الحالة 

188.  
عبد الفتاح  أنس مجدي

 ممحمود عال  
 13/9/2015 القليوبية

مودع بسجن ترحيالت شبين المذكور 

الكوم المنوفية على ذمة القضية 

 شبين الكوم  -اداري  7210/2015

189.  
ام مجدي عبد الفتاح عز  

 ممحمودعال  
 13/9/2015 القليوبية

المذكور مودع بسجن شبين الكوم على 

اداري شبين  7210/2015ذمة القضية 

 الكوم

190.  
اسالم محمد محمد 

 ابراهيم
 المنيا

13/9/2015 

من كمين 

 الصف بالمنيا

تم التواصل مع أسرته وقد تم اجالء 

مصيره وتبين أنه محبوس احتياطياً بقسم 

شرطة التل الكبير، محرر بشأنه محضر 

في القضية  22/9/2015بتاريخ 

  1148/2015العسكرية رقم 

 15/9/2015 البحيرة راوينحياسر فرج فايد ال  .191

بسجن دمنهور على ذمة  مودع المذكور 

جنح  15842/2015القضية رقم 

  دمنهور

192.  
 هللا أنس محمود سيد عبد

 غزالن
 الجيزة

21/9/2015 

أخر مكان 

تواجد به حجز 

مركز شرطة 

 كرداسة

مودع بحجز قسم شرطة برج  المذكور

العرب على ذمة القضية رقم 

 إدارى قسم شرطة الرمل 8361/2015

 22/9/2015 الشرقية إسالم عطية علي عطية  .193

المذكور مودع بسجن جمصه على ذمة 

جنح العاشر من  2015/ 5497القضية 

 رمضان

194.  
محمد على محمد على 

 عيسى
- 27/9/2015 

العمومية المذكور مودع بأحد السجون 

حصر  2015/ 695على ذمة القضية رقم 

 أمن دولة عليا

 29/9/2015 القاهرة يأمين محمد أمين عل  .195

المذكور مودع بحجز قسم شرطة المرج 

 1336/2016على ذمة القضية رقم 

 إدارى قسم شرطة المرج 

196.  
عمرو عبد الرحمن أحمد 

 يوسف مبروك
 تحت الفحص 1/10/2015 الجيزة

197.  
محمد  هيثم محمد أحمد

 عبد الرحيم
 3/10/2015 القاهرة

تم اخالء سبيل المذكور بتاريخ  

، حيث كان مودع على ذمة 9/12/2015

حصر أمن دولة  699/2015القضية رقم 

 عليا 

198.  
عمرو محمد أحمد محمد 

 عبد الرحيم
 3/10/2015 القاهرة

تم اخالء سبيل المذكور بتاريخ 

، وأنه كان مودع على ذمة 9/12/2015

حصر أمن دولة  699/2015رقم القضية 

 عليا

 5/10/2015 القاهرة علي محسن حسن محمد  .199

المذكور مودع بالسجن المركزي أكتوبر 

حصر أمن  699/2015على ذمة القضية 

 دولة عليا

200.  
محمد الشحات شعبان 

 فرج
 6/10/2015 دمياط

المذكور مودع بسجن مركز شرطة كفر 

 2641/2015سعد على ذمة القضية 

 أول دمياط اداري قسم

 7/10/2015 دمياط أسامة محمد أسعد زهران  .201
 يمودع حالياً بالسجن المركزالمذكور 

على ذمة القضية  من دمياطأبادارة قوات 



 السم م
المحافظ

 ة

 إدعاء تاريخ
/التغياالختفاء
 ب

 موقف الحالة 

إدارى قسم أول دمياط  2641/2015رقم 

 الجديدة

202.  
أنس أحمد عبد الستار 

 عوض كيوان
 7/10/2015 دمياط

مودع بسجن مركز شرطة كفر المذكور  

على ذمة القضية رقم   دمياط – البطيخ

إدارى  مركز شرطة كفر   4776/2015

 سعد

203.  
 –وسيم فؤاد الفقعاوى 

 فلسطينى الجنسية
 7/10/2015 القاهرة

تم ترحيل المذكور إلى قطاع غزة بتاريخ  

3/12/2015 

204.  
أبو بكر الصديق راضي 

 عبد القادر عبد الجواد
 8/10/2015 الجيزة 

بتاريخ  64رد الداخلية برقم صادر 

بأنه بعد اجراء التحريات  10/2/2016

الميدانية تبين تواجد المذكور بمحل اقامته 

 وعدم صحة اختفاءه قسرياً 

205.  
زكريا أحمد  ىمصطف

 البسيوني
 الغربية

9/10/2015 

 

تم اخالء سبيل المذكور بتاريخ 

حيث كان متهم في القضية  24/1/2015

 اداري قسم طنطا 6136/2013

206.  
قدوره محمد أبو الفتوح 

 حسن
 القاهرة

13/10/

2015 

المذكور مودع بسجن إستقبال طره على 

حصر أمن  502/2015ذمة القضية رقم 

 دولة عليا 

207.  
أحمد محمد صالح أحمد 

 عزيز
 القاهرة

21/10/

2015 

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

208.  
محمد  ىمحمد علي عيس

 بدر
 الدقهلية

25/10/

2015 
  تحت الفحص

209.  
محمود أحمد عبد الحميد 

 أحمد
 2/11/2015 الشرقية 

المذكور مودع بسجن الزقازيق العمومي 

)جنايات  103/2015على ذمة القضية 

 الزقازيق( –عسكرية 

210.  
محمود مصطفى كمال 

 اسماعيل
 4/11/2015 القاهرة

المذكور مودع بحجز قسم شرطة البساتين  

جنح  2034/2016 على ذمة القضية رقم

 البساتين

211.  
محمد زغلول فتح هللا 

 سرور
 4/11/2015 الدقهلية

المذكور مودع بالسجن المركزي أكتوبر 

حصر أمن  672/2015على ذمة القضية 

 دولة عليا 

 

212.  
المنعم حسن  شيماء عبد

 ندا يالمتول
 8/11/2015 القاهرة

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 قانونية حيالهأتخاذ أى إجراءات 

 القاهرة  عمر أحمد حسن حجازي  .213
10/11/

2015 

مودع بسجن استقبال طره على المذكور 

حصر أمن دولة  853/2015ذمة القضية 

 عليا

214.  
عالء سعد علي بسيوني 

 عبد هللا
 البحيرة 

10/11/

2015 

المذكور مودع بسجن برج العرب على 

اداري  3434/2015ذمة القضية 

واقعة زرع عبوة محدث صوت  –العامرية 

 أعلى شريط السكك الحديد بالعامرية

 القاهرة  يخالد محمد البلتاج  .215
13/11/

2015 

المذكور بتاريخ  تم إخالء سبيل 

من ديوان قسم شرطة  18/11/2015

 التجمع الخامس



 السم م
المحافظ

 ة

 إدعاء تاريخ
/التغياالختفاء
 ب

 موقف الحالة 

 الجيزة هيثم خليل أحمد إمام  .216
16/11/

2015 

باجراء التحريات الميدانية تبين تواجد 

بمحال إقامته وعدم صحة االدعاء  المذكور

 باختفائه قسرياً 

217.  
حماده سيد عبد العظيم 

 محمد جمعه
 الجيزة

16/11/

2015 

باجراء التحريات الميدانية تبين تواجد 

المذكور بمحال إقامته وعدم صحة االدعاء 

 باختفائه قسرياً 

218.  
محمد مصطفى محمد 

 الصوفى
 الجيزة

17/11/

2015 

المذكور أو لم يستدل على سابقة ضبط 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

219.  
أحمد مهدي امام عبد 

 الحليم
 الجيزة

17/11/

2015 

باجراء التحريات الميدانية تبين تواجد  

المذكور بمحال إقامته وعدم صحة 

 االدعاء باختفائه قسرياً 

 القاهرة قطب سعيد قطب محمد  .220
20/11/

2015 
 تحت الفحص

221.  
محمود محمد قدوره 

 حسينمحمد 
 العريش

21/11/

2015 

باجراء التحريات الميدانية تبين تواجد 

المذكور بمحال إقامته وعدم صحة االدعاء 

 باختفائه قسرياً 

 دقهلية أحمد سمير أحمد حامد  .222
22/11/

2015 
 تحت الفحص

223.  
كمال محمد كمال صديق 

 الشافعي )كيمو(
 الدقهلية

24/11/

2015 

تواجد باجراء التحريات الميدانية تبين 

المذكور بمحال إقامته وعدم صحة االدعاء 

 باختفائه قسرياً 

224.  
محمود محمد أحمد محمد 

اسماعيل )محمود محمد 

 الصايغ(

 الجيزة
24/11/

2015 
 تحت الفحص

225.  
مصطفى سيد عبد الحميد 

 عبد الفتاح القشالوي

بنى 

 سويف

24/11/

2015 

المذكور مودع بسجن مركز شرطة 

الواسطي على ذمة القضية 

 اداري الفشن  5685/2016

226.  
السيد فوزي السيد 

 محروس

االسكندر

 ية 

28/11/

2015 

بحجز قسم شرطة الرمل   المذكور مودع

 31164/2015على ذمة القضية رقم 

 جنايات الرمل ثان إتجار بالهروين 

227.  
إسالم محمد محروس 

 حسين
 5/12/2015 الجيزة

المذكورمودع بحجز قسم شرطة المطرية 

جنح  1336/2016على ذمة القضية رقم 

 قسم شرطة المطرية

228.  
حسام مصيلحي الدسوقي 

 إبراهيم سعيد
 القاهرة

14/12/

2015 

 1754/2016المذكور متهم بالقضية 

جنح مدينة نصرثان ومودع بحجز قسم 

 شرطة مدينة نصر ثان  

 القاهرة عمر محي الدين السيد  .229
16/12/

2015 

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

230.  
محمد فاروق محمد 

 محمود
 الشرقية

17/12/

2015 

مودع بسجن ترحيالت الزقازيق   المذكور

حصر  47/2016على ذمة القضية رقم 

 أمن دولة عليا

231.  
محمد حسن محمد محمد 

 نجم عوف
 الدقهلية

20/12/

2105 

مودع بحجز مركز شرطة المنزلة  المذكور

اداري  567/2016على ذمة القضية 

 مركز المنزلة



 السم م
المحافظ

 ة

 إدعاء تاريخ
/التغياالختفاء
 ب

 موقف الحالة 

232.  
أحمد محمود غريب 

 محمد مبارك
 الجيزة

25/12/

2015 

المذكور مودع بسجن جمصة على ذمة 

حصر أمن دولة  79/2016القضية رقم 

 عليا 

 دمياط عبده محمد محمد عرفات  .233
27/12/

2015 

ضبط المذكور أو لم يستدل على سابقة 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

234.  
عبد الرحمن عبد اللطيف 

 السيد أبو طاهر
 سوهاج

29/12/

2015 

المذكور مودع بحجز قسم شرطة العجوزة 

اداري  1188/2016على ذمة القضية 

 قسم العجوزة 

235.  
أحمد مصطفى عبيد 

 الشيوي
 القاهرة

31/12/

2015 

أو لم يستدل على سابقة ضبط المذكور 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

236.  
حمدي يوسف علي 

 مرسي سالم
 5/1/2016 كفرالشيخ

المذكور مودع بسجن طنطا العمومى على 

إدارى  1078/2016ذمة القضية رقم 

 مركز كفر الشيخ  .

 6/1/2016 القليوبية معتز أحمد محمد حسن  .237

 سجون طره  بمنطقةمودع 

 2015لسنة  502على ذمة القضية رقم 

 حصر أمن دولة عليا 

 

238.  
إيهاب عمر حسن أبو 

 حامد

بني 

 سويف
7/1/2016 

أنه باجراء التحريات الميدانية تبين تواجد 

المذكور بمحال إقامتهم وعدم صحة 

 االدعاء باختفائهم قسرياً 

239.  
يوسف عبد العال عبد 

 الفتاح علي
 9/1/2016 الجيزة

بسجن االستقبال بطره على المذكور مودع 

حصر أمن دولة  45/2016ذمة القضية 

 عليا

240.  
أحمد عبد العال عبد 

 الفتاح على 
 9/1/2016 الجيزة

مودع بحجز قسم شرطة الطالبية  المذكور

حصر أمن  45/2016على ذمة القضية 

 دولة عليا 

241.  
عبد العال عبد الفتاح 

 علي علي
 9/1/2016 الجيزة

المذكور مودع بسجن االستقبال بطره على 

حصر أمن دولة  45/2016ذمة القضية 

 عليا 

242.  
عاصم عبد الرحيم محمد 

 عبد الرحيم
 تحت الفحص 9/1/2016 القاهرة

243.  
عمار عبد الرحيم محمد 

 عبد الرحيم
 تحت الفحص 9/1/2016 القاهرة

244.  
أحمد حسن محمد عبد 

 الهادي عثمان
 الفحصتحت  10/1/2016 القليوبية

245.  
فاطمة عبد هللا أحمد علي 

 محمد

األسماعيل

 ية
11/1/2016 

لم يستدل على سابقة ضبط المذكور أو 

 أتخاذ أى إجراءات قانونية حياله

246.  
آسر محمد زهرالدين 

 منصور
 12/1/2016 الجيزة

مودع بالسجن المركزي أكتوبر المذكور 

حصر أمن  45/2016على ذمة القضية 

 دولة عليا 

247.  
بديوي سمير محمد 

 محمود
 14/1/2016 أسوان

المذكور مودع بسجن االستقبال بطره على 

حصر أمن دولة  79/2016ذمة القضية 

 عليا 

248.  
أحمد محمد محمد 

 شربيني
 14/1/2016 أسوان

مودع بسجن االستقبال بطره على  المذكور

حصر أمن دولة  79/2016ذمة القضية 



 السم م
المحافظ

 ة

 إدعاء تاريخ
/التغياالختفاء
 ب

 موقف الحالة 

 عليا 

 17/1/2016 المنوفية محمد جمال محمد دراز  .249

المذكور مودع بمنطقة سجون طره على 

حصر أمن  314/2015ذمة القضية رقم 

 دولة عليا

250.  
آدهم أيمن على 

 عبدالعظيم عالم
 17/1/2016 القاهرة

المذكور هارب ومطلوب ضبطه على ذمة 

 حصر أمن دولة عليا  79/2016الضية 

 18/1/2016 الجيزة أحمد محمد قاسم محمد  .251

المذكور مودع بالسجن المركزي بأكتوبر 

حصر أمن  45/2016على ذمة القضية 

 دولة عليا 

252.  
ديانه سليمان فخري 

 سليمان
 هروب  من األهل  ------------- البحيرة 

 24/1/2016 الجيزة حمزة محمد فهيم إيهاب  .253

تم التواصل مع أسرته وقد تم اجالء 

مصيره وعودته إلى أسرته بعد يومين من 

تقديم الشكوى، وقامت أسرته بأخطار 

 المكتب باألمر

254.  
عبد هللا مسعود إبراهيم 

 عبد العال
 24/1/2016 الجيزة

أنه باجراء التحريات الميدانية تبين تواجد 

المذكور بمحال إقامتهم وعدم صحة 

  االدعاء باختفائهم قسرياً 

255.  
عمرو عبد الستار عبد 

 المجيد مسعد
 الفحصتحت  24/1/2016 القاهرة

256.  
عمر سعيد سعدالدين عبد 

 الفتاح
 25/1/2016 القليوبية

المذكور مودع بحجز قسم ثان شبرا 

الخيمة على ذمة القضية رقم 

إدارى قسم ثان شبرا  1260/2016

 الخيمة 

257.  
إسالم عزب عبد الحليم 

 عزب
 29/1/2016 كفرالشيخ

المذكور مودع بسجن طنطا العمومى على 

 5671ذمة القضايا أرقام 

إدارى  96/2016 – 5417/2015،

 مركز الرياض 

258.  
خالد محمد ربيع محمد 

 إبراهيم شعفه
 30/1/2016 الجيزة

المذكور مودع بسجن أستقبال طره على 

حصر أمن  79/2016ذمة القضية رقم 

 دولة عليا ) تحرك عمليات نوعية (

259.  
عبيده سيد أحمد أبو 

 العاموري
 4/2/2016 الجيزة

المذكور مودع بسجن استئناف بالقاهرة 

جنايات  105/2016على ذمة القضية 

 شمال القاهرة العسكرية

260.  
محمد صبري محمد أبو 

 سعد
 5/2/2016 المنوفية

المذكور مودع بحجز قسم أول مدينة نصر 

جنح أول  8898/2016على ذمة القضية 

 مدينة نصر 

261.  
إسالم إبراهيم التهامي 

 إبراهيم
 5/2/2016 كفرالشيخ

المذكور مودع بسجن استقبال طره على 

جنايات  105/2016ذمة القضية رقم 

 عسكرية شمال القاهرة 

262.  
مدحت محمد بهي الدين 

 أحمد الديب
 تحت الفحص 7/2/2016 الدقهلية

263.  
عمرو محمد محمد محمد 

 االمام
 تحت الفحص 10/2/2016 الشرقية

264.  
 سليمان الرحمن عبد

 كحوش محمد
 تحت الفحص 13/2/2016 الشرقية



 السم م
المحافظ

 ة

 إدعاء تاريخ
/التغياالختفاء
 ب

 موقف الحالة 

265.  
 حسن محمد قطب إسالم

 عوض
 تحت الفحص 18/2/2016 القاهرة

 تحت الفحص 29/2/2016 الجيزة سامح ربيع سالم عويس  .266

267   محمد إبراهيم

 سيد جميل

األسكندر

 ية

5/6/2014  

268   فؤاد فاروق

 محمود قنديل

األسكندر

 ية 

15/6/2014  

269   أحمد سالم

 عمر رمضان عمر

 28/6/2014  

270   فتحي عبد

الراضي عبد السالم 

 رضا

 -الفشن 

بني 

 سويف

3/8/2014  

271   أحمد مسعد

 العداوي محمد

قبض عليه 

أول األمر 

فى مطار 

فى  أبوظبى

13/1/

2014  ،

ورحل فى 

7/8/

2014 

وقبض عليه 

فور وصوله 

مطار 

القاهرة فى 

 ذات التاريخ

7/8/2014  

272   عمرو محمود

 عثمان محمود

باكوس 

/األسكندر

 ية

25/9/2014  

273   علي محمد

 عبد الحميد

مدينة 

السادس 

 من أكتوبر 

24/9/2014  

274   علياء طارق

 محمد السيد

أمام 

الجامعه 

 بالقاهرة

20/10/

2014 

 

275   أسعد شحاتة

 عبده شحاتة

شارع 

حمزة 

البطران / 

 الهرم

28/11/

2014 

 

276   أحمد ياسر

 أحمد أبو عيطة

  2/11/2014 دمياط

277   سعدالدين

 السعدني

/10/10 المحلة

2014 

 

278   سمير مصطفى

 إبراهيم

/10/10 المحلة

2014 

 

279   محمود محمد

 يوسف أبو سلمى

المطريه / 

 القاهرة

7/11/2014  

280   22/9/2014 الجيزةعبد الرحمن  



 السم م
المحافظ

 ة

 إدعاء تاريخ
/التغياالختفاء
 ب

 موقف الحالة 

 كمال عمر محمود

281   والء أحمد

 علي الجمسي

/19/12 الغربية

2014 

 

282   محمود نافع

 عاشور

  28/1/2015 المنصورة

283   محمد عبد هللا

 محمد عبد هللا

مطار 

 القاهرة

1/1/2015  

284   عبد الرحمن

شريف سيد محمد عبد 

 الوهاب

مطار 

 القاهرة

6/1/2015  

285   عبد هللا عبد

 الحليم عبد الحليم زلط

طنطا / 

 الغربية

16/1/2015  

286   مجدي خضر

 عبد الغفار القمي

  30/1/2015 الغربية

287   أحمد عبد

الكريم محمد بسيوني 

 عبد الكريم

  30/1/2015 الغربية

288   محمد إبراهيم

فتحي علي إبراهيم 

 المبارك

  31/1/2015 المنصورة

289   بالل أشرف

 عبد الهادي الدسوقي

  31/1/2015 المنصورة 

290   أحمد جمعة

الرؤوف شحاتة عبد 

 البغدادي

  31/1/2015 المنصورة 

291   جالل الدين محمود

 محمود جالل

قسم اول 

 المنصورة

31/1/2015  

292   عبد الرحمن علي

أحمد إبراهيم 

 الجالدي

قريه 

البدوي 

/المنصور

 ه

1/2/2015  

293   أحمد يوسف خليل

 يوسف محمد

محطه 

قطار 

الرمل 

األسكندر

 يه

21/1/2015  

294   أحمد محمد

 فهمي الوتيدي

مطار برج 

العرب 

/األسكندر

 يه

2/2/2015  

295   رشاد علي

 البرقاوي

األسماعل

 يه

27/1/2015  

296  علي جمال 

 عبدالمقتدرعبد الرازق

كفر 

 الشيخ 

21/1/2015  

297   سالم عزت

 سالم الجوهري

المحله 

 الكبري 

4/1/2015  



 السم م
المحافظ

 ة

 إدعاء تاريخ
/التغياالختفاء
 ب

 موقف الحالة 

298   رضا رضوان

 مرسي

مدينه 

 نصر 

7/2/2015  

299   محمود

 إبراهيم محمد أبو سعيدة

سيدي 

بشر / 

األسكندر

 يه

31/1/2015  

300   أحمد محمد

 محمود قشطة

المحله 

 الكبري 

1/1/2015  

301   عماد الزغبي

 عطاهللا سند

المحله 

 الكبري 

27/1/2015  

302   حسن محمود

 عبد الحميد بكير

مدينه 

 السادات 

16/2/2015  

303   شخص دون

 الثامنة عشر

كفر 

 الزيات

28/1/2015  

304   شخص دون

 الثامنة عشر

  26/1/2015 شبرا

305   شخص دون

 الثامنة عشر 

  3/2/2015 دمياط

306   شخص دون

 الثامنة عشر

  31/1/2015 الحضره

307   شخص دون

 الثامنة عشر

المحله 

 الكبرى

2/1/2015  

308   شخص دون

 الثامنة عشر

قريه ميت 

طاهر / 

 الدقهليه 

3/2/2015  

309   السيد عبدهللا

 الغريب علي الملوني 

  15/1/2015 ةالغربي

310   عبدهللا محمد

 عبدهللا العبيط 

  14/2/2015 ةالغربي

311   محمد عبد

 السالم علي الدسوقي 

  29/1/2015 ةالمحل

 

 

 

 

 

 



 والتوصياتالخالصة  :رابعاً 

ل ما أورده التقرير بشأن ادعاءات الختفاء القسرى يمكن ممتعمقه لمجبقراءة 

 إيراد الستخالصات التالية : 

، لختفاء القسرىاختالط المعايير لدى المصادر المختلفة فى معالجة ادعاءات ا . أ

 .القانون وجريمة الختفاء القسرى بين الحتجاز خارج نطاق  أوجدت التباساا 

إعاقة الجهود الرامية كذلك أدى نقص المعلومات لدى المصادر المختلفة إلى  . ب

إلى إجالء مصير الحالت المدعى إختفائها ، ولم يسلم  من ذلك حتى الفريق 

 معاييره الصارمة فى مقبولية الحالت. العامل المعنى بالختفاء القسرى رغم 

من حالة 238 عددجالء مصيرفى إوزارة الداخلية والنيابة العامة ساعد تعاون  . ت

المشار  الجهتينمع . ويتابع المجلس لحالتأى معظم ا (الةح 266)إجمالى 

 إجالء مصير باقى الحالت . اليهما

ردود الجهات المعنية بخصوص جميع الحالت التى تلقاها المجلس وبفحص  . ث

عبر المصادر المختلفة ، فقد تبين أن هناك فجوة زمنية بين أو بلغت إلى علمه 

تغيب بعض الحالت ، والتاريخ الذى حددته الجهات المعنية لظهورهم 

بين تصنيف هذه أحدث خلطاا مما تراوحت بين بضعة أشهر وبضعة أيام 

رى أيدته القانونى وجريمة الخفاء القسالحالت من تجاوز فترات الحبس 

 تواصل المجلس معهم .سر الضحايا الذين بعض أشهادات 

 

 ويوصى المجلس باألتى :

تجريم اإلختفاء القسرى فى بالنص على  التشريع المصريضرورة قيام  -1

خاصة بعد على التفاقية المعنية بتلك الجريمة  والمصادقة، ن الوطنىالقانو

في مجلس حقوق اإلنسان  الشاملةالمراجعة الدورية مالحظات الدولة لقبول 

جميع موافقة على التفاقية بحماية البالتى تضمنت التوصية األخيرة  )الدولي(

 .األشخاص من الختفاء القسرى

وتبين أنها محتجزه بدون وجه ، تفائها اخبالعمل على فحص الحالت المدعى  -2

العامل خاصة فى ظل إهتمام الفريق  ،واقرار حقهم فى جبر الضررحق 

 بالقسرى بضرورة جبر الضرر فى تلك الجريمة .المعنى بالختفاء 



 .أخرى  جهاتضرورة الهتمام  بأسر المختفيين سواء من قبل الدولة أو  -3

العمل على تغيير قانون اإلجراءات الجنائية على نحو يلبى المواد الدستورية  -4

رج نطاق ر القانونى أو خاالمتعلقة بحماية المحتجزين فى إطار الحتجاز غي

 القانون.

 دة .بدائل الحبس الحتياطى فى العقوبات المحد عنالسراع فى البحث  -5

لمتابعة من قبل النيابة العامة وتخصيص ملف ضرورة إيجاد آلية متابعة  -6

ت قضية الختفاء القسرى ، والنظر إلى جسامة الجريمة من ناحية ، ومحاول

 ها سياسياا من ناحية أخرى .توظيف

******* 

 

 

 

  



 

 ق :ــالحـالم

 االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من اإلختفاء القسرى . .1

استمارة تقديم بالغات اإلختفاء القسرى الصادرة عن الفريق العامل  .2

 المعنى باإلختفاء القسرى بمجلس حقوق االنسان .

بعض الوثائق الصادرة من الفريق العامل المعنى باالختفاء القسرى  .3

 االختفاء القسرى فى مصر . بشأن إدعاءات

 

 


