
 

 المصادر المعتمدة للتوثيق بالتقرير 

  مصادر الجهات الرسمية : وال :أ

 تضمن ــ الطب لشرعى ... ملف 1

 . قائمة بالجثامين التى تم تشريحها بمعرفة الطب الشرعى 

 . قائمة بالجثامين التى صدر لها تصريح دفن من مفتش الصحة 

  قائمة بالجثامين بالمستشفيات المحيطة بميدان رابعة العدوية. 

  محافظة كرد فعل على أحداث فض اعتصام رابعة . 32حصر بأعداد القتلى من المدنيين والشرطة فى 

  جثة 233مؤشرات لطبيعة االصابات المسببة للوفاة واتجاهات إطالق النيران ووفقاً لعنية اجريت على 

 األعيرة النارية المستخدمة، وكذلك عينة من 

 

  3 تضمن ــ وزارة الداخلية ...ملف 

 . البيانات الصادرة من وزارة الداخلية بشأن اعتصام رابعة العدوية وعملية َفّضِه 

 . قائمة بأسماء واعداد  المتوفين والمصابين من الشرطة 

 الء عليها .و اإلستيتلكات التى تخص وزارة الداخلية والتى تم تدميرها أقائمة بالمم 

 ورد الفعل فى محافظات مصر  مدمجة تحتوى على مقاطع فيلمية المتصلة باألحداث أربعة اسطوانات

  المختلفة .

 سلحة المضبوطة .بيان بأعداد المقبوض عليهم و األ 

   :  مصادر غير رسميةثانيا : 

  .الزيارات الميدانية وشهادات الشهود  -1    

  عشرات وتجميع  لمنطقة رابعة العدوية ومحيطة لمدة عشرة أيام متصلةزيارات ميدانية إرسال

 داث مدونه بأستمارات جّمعتها اللجنة بغرض جمع المعلومات .موقع األح الشهادات من

 المدعومة  الشهادات المستقرة و 



 جلسات االستماع . - 3    

  عقدت اللجـنة جــلسات استماع للشهادات المحورية وشهـود العيان ألحـداث الفض بمقر مكتب شكاوى

 .القومى لحقوق األنسان المجلس 

 .لقاءات مع منظمات المجتمع المدنى  -2

  :عقدت اللجنة لقاءات مع ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى التالية 

 نظرة للدراسات النسوية . (1

 المصرية للحقوق الشخصية .المبادرة  (3

 . المركز المصرى للحقوق اإلقتصادية و االجتماعية  (2

 ندلس لدراسات التسامح و مناهضة العنف .مركز ا (4

 موقع ويكى ثورة . (5

 رايتس ووتش .هيومن  منظمة (6

 

 مقابالت مع مراسلى الصحف المصاحبين لعملية الفض . -4

  مراسل صحيفة الوطن 

  مراسل صحيفة المصرى اليوم 

  مراسل النيوز ويك 

 مراسل صحفية الشروق 

 

 المواقع االلكترونية   -5

حداث محل التقرير فى المواقع لمقاطع فيلمية متعلقة باأل ةساعة مشاهد 151حققت اللجنة حوالى 

 على شبكة االنترنت .االلكترونية المختلفة 

  

 


