


NET

ً



NET

 2019 2018



NET

2019 2018



 

 

4 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المحتويات
 

 5 ..................................................................................... ملخص تنفيذي -1

 7 ...................................................................................... منهجية التقرير -2

 8 ................................................................................................ مقدمة -3

 10 ........................................................ التحليل القانوني لممارسة التدوير -4

 12 ...... ......................................................................... يـالتدوير كاحتجاز تعسف -4-1

 13 ..... ................................................. للحق في محاكمة عادلةالتدوير كانتهاك  -4-2

 14  .... .............................................................. دة القانونـالتدوير كانتهاك لسيا -4-3

 15 ...........................................................  االتهامات الموجهة في قضايا التدوير -4-4

 15 ........................ التدوير تحايل على الحد األقصى لمدة الحبس االحتياطي -5

 18 ........................................... التدوير في ظل تفشي وباء فيروس كورونا -6

 20 ...................................................... االختفاء القسري التدوير بعد فترات -7

 23 ................................................... تدوير بعد البراءة أو قضاء مدة الحكم -8

 25 ........................... رطيةتدوير أثناء قضاء التدابير االحترازية والمراقبة الش -9

 29 .................................................................................... تدوير القضايا -10

 34 ......................................................................................... التوصيات -11

 35 ...................................................................... ملحق: قاعدة بيانات التقرير

 

 



 

 

5 
 

 ملخص تنفيذي -1

تشـــهد مصـــر على مدار الســـنوات األخيرة انتهاكات متوايدة لحقو  ا نســـانذ لم تتوقك تذ  االنتهاكات 

ذ ولعل أحد أبرز تذ  االنتهاكات تو لجوء األجهوة تعقيًداأكثر  أنماًطامحدد بل أنها تمتد لتتخذ  نمطعند 

والذي  أصـــــدرت الجهات  ذالمحبوســـــي  على ضمة قضـــــايا ســـــياســـــيةاألفراد   عادة احتجازاألمنية مؤخًرا 

 اســــتناًدا لمحاحــــر تحريات يجريها ق ال األم  الوطنيفي قضــــايا جديدة  القضــــاقية قراًرا ب خبء ســــبيلهمذ

ألوســا  ا في لق . وي  بوزارة الداخليةذ ويواجهون فيها اتهامات مماثلة لتلك التي احتجووا بســببها ســابًقا

للتعبير ع  تحايل السل ات على قرارات ا فراج  دوير"تأسم "ال تذا النمط الجديدى علالحقوقية المصرية 

                   وإعادة احتجاز األشخاص. 

حــد ات التظاتر على خلفية دعو 2019التي شــهدتها مصــر خبر شــهر ســبتمبر  االحــ راباتبالتوام  مع و

النشـــــ اء حاالت إعادة احتجاز  تدتوايذ ها م  عمليات توقيك وقبض عشـــــواقيحبصـــــاالرقيس الحاليذ وما 

على ضمة قضـــايا جديدة بعدما أصـــدرت الجهات القضـــاقية قرارات مجدًدا والمدافعي  ع  حقو  ا نســـان 

 . آنذاك ب خبء سبيل بعضهم على ضمة القضايا المحبوسي  على ضمتها

ممارسـتها منذ سـنوات وتو ما رصـد  التقرير  البيانات اعتياد ظهرت   وليد اللحظةذ وإنمايك  ضلك النمط لم 

التي اتخذتها  الوقاقيةوعلي الرغم م  ا جراءات  . 2016و  2015 عاميالذي وثق حاالت تدوير تعود إلى 

 داخل الســـــجون وأماك  االحتجازذ والتي م  بينهامواجهة تفشـــــي فيروس كورونا لالعديد م  دور العالم 

 تفشــــــي الوباءتقليل فرص انتقار العدوى وو االزدحاملتخفيك  م  الســــــجناء أعداد كبيرةإطب  ســــــرا  

العكس لم تتوقك ع  ممارســة انتهاكات ال ينتع عنها ســوي زيادة  علىإال أن الســل ات المصــرية  ذبينهم

لة بة أم  الدوبعض السجناء الذي  أصدرت نيا وتوسعت في إعادة حبسأعداد المسجوني  وليس تقليلهاذ 

 لحبس االحتياطي المقررة قانوًنا. القصوى ل مدةالرارات ب خبء سبيلهم بعد تجاوزتم العليا ق

م  الناحية القانونية بوصــفها تمثل انتهاكا لعدد م  حقو  ا نســان  التدوير ممارســة تحليليحاور التقرير 

مواثيق الدولية والقواني  لعل أبرزتا انتهاك الحق في الحرية الذي كفله الدســــتور وكافة ال األســــاســــيةذ

يةذ حيث  ًماتدوير الأن  نجدالوطن ية غير احتجاز فترات يســــــبقه ما داق  احتجازايمك  أن نعتبرتا  ما قانون

 ذمحاكمة عادلة خبر فترة زمنية معقولة علىينتهك التدوير الحق األصـــــيل في الحصـــــور  كما فًيا. تعســـــ

مكنوا م  ال يةذ حصــــور على حقوقهم القانونية المبزمة لتقييد الحرفنجد أن كل م  تعرحــــوا للتدوير لم ي 

يادة القانون  وزارة أمتنعتحيث  كذلك ف ن التدوير في كل الحاالت التي وثقها التقرير ينتهك مبدأ ســــــ

 ضمة على همعرحــ قبل متفاوتة لفترات الضــحايا ســبيل ب خبء القضــاقية الجهات قرارات تنفيذ ع  الداخلية
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بعد فحص جميع حاالت التدوير التي رصــــــدتها المفوحــــــية المصــــــرية للحقو  ك ولذل . الجديدة القضــــــايا

والحريات وجد التقرير انها جميعها توصك باالحتجاز التعسفي استنادا لتعريك االحتجاز التعسفي م  قبل 

تيئات األمم المتحدة كلجنة األمم المتحدة المعنية بحقو  ا نســـان التي تفســـر نصـــوص العهد الدولي 

 . 1966لحقو  المدنية والسياسية لسنة با خاصال

للتدوير  المعتاديعد الشـــكل و. التي اســـتخدمتها األجهوة األمنية أشـــكار التدويركما يحاور التقرير تحليل 

إعادة احتجاز المحبوس احتياطيا على ضمة قضــــية جديدة بعد صــــدور قرار ب خبء ســــبيله في القضــــية تو 

 ويل تل التدوير استخداماج عنه. تقوم السل ات في تذا الشكل برف المحبوس على ضمتها وضلك دون ا

على وع  طريق التحايل المتهم سبيل  السل ات القضاقية ب خبءبمخالفة قرارات  االحتياطي لحبسمدة ا

ــة  ــاقي ــاطي ومــدد  القصــــــوىف. ولعــل الهــد  )قــانون ا جراءات الجن ــذي يحكم إجراءات الحبس االحتي ال

بشـــــطن تخ ي بعض ما واجهته الســـــل ات المصـــــرية م  انتقادات ل تفادي األســـــاســـــي م  تذا الشـــــك

تذ  الحيلة إيجاد  إلىدفعتها والتي ذ فعامي ) للحبس االحتياطي المدة القصــــــوى المحبوســــــي  احتياطيا

)دون تخ ي الحد األقصــــــى  حبس احتياطي جديدة على ضمة قضـــــــايا جديدة لمدد األفراد احتجازعادة  

في  إعادة حبســـــها احتياطيانجد العديد م  الحاالت التي تم وبالفعل  . كل قضـــــيةف للحبس االحتياطي في

كذلك ف ن عدًدا  قضــية أولى. أو أكثر أو أقل في  لحبس احتياطًيا لمدة ســنتي تعرحــها لبعد قضــية جديدة 

 على ضمتهاذاحتياطيا بعد الحصــــــور على براءة في القضــــــية المحبوس  إعادة احتجازتاقد تم م  الحاالت 

بعد قضــــــاء مدة الحبس المحكوم عليها بها كامًلة. وحاالت أخري تم  إعادة احتجازتاحاالت تم فضــــــًب ع  

 أشكار الممارسةكذلك ف ن أحد ذ التحفظ عليها أثناء قضاء التدابير االحترازية أو المراقبة الشرطية المقررة

فاء القســــــري داخل أحد مقرات األم  العديد م  الحاالت بعد فترات متفاوتة م  االخت إعادة احتجازكان 

وكلها أشـكار  . المحبوسـي  على ضمة نفس القضـيةبعض إعادة احتجاز كذلك سـام الشـرطةذ الوطني أو أق

 .)التدويرف وقرارات القضاء لنمط إعادة االحتجاز بالتحايل على القانونمختلفة 

رة التوقك الفوري ع  ممارســـة في النهاية يقدم التقرير عدًدا م  التوصـــيات للســـل ات المصـــرية بضـــرو

بحق المواطني ذ وااللتوام بالمددة القانونية  والحبس االحتياطي الم ور التوقيك والقبض العشــــــواقي

ذ كذلك على هم الموجهة للمحبوس احتياطيامع حــــــرورة ســــــرعة البت في الت المقررة للحبس االحتياطي

ب خبء ســـبيل المتهمي ذ والقيام بدورتا في حفظ وزارة الداخلية حـــرورة احترام قرارات الجهات القضـــاقية 

س ترتيبهمذ والتوقك الفوري ع  ممارســـة التدوير وتلفيق القضـــايا دون أي ســـند حقو  المواطني  ولي

 .بالتحايل على القانون قانوني
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 هجية التقرير من -2

شـــخصـــية المباشـــرة مع لغرض بحث وإعداد تذا التقرير قام فريق عمل التقرير ب جراء عدد م  المقاببت ال

الرأيذ إلى جانب عدد م  المقاببت مع العديد م  المحامي  المهتمي  بالدفال ع  المتهمي  في قضـــــايا 

 تجاز. ححايا سابقي  لعملية التدوير وضوي ححايا اليوالون قيد االح

لحاالت التي في رصــد وتحليل احملة أوقفوا االختفاء القســري ب تم االعتماد على قاعدة بيانات خاصــةكما 

على ضمة قضـــايا جديدة بعد اختفا تم قســـرًيا  إعادة احتجازتاحـــت لبختفاء القســـري أكثر م  مرة أو تعر

  لفترات متفاوتة. 

الحاالت التي وثقها فريق التقرير وقام بجمعها وأســــتخدمها في تحليل تتضــــم  قاعدة البيانات المرفقة  

ة توافر الحد األدنى م  البيانات األســاســية لهذ  الحاالتذ ظاترة التدوير وأنماطهذ مع التطكيد على حــرور

التطكد م  صحة كل ما ورد فيها ع  طريق التواصل المباشر مع محامي الضحية أو ضويه بشكل  والتي تم

 أساسي. 

بعضــــها ألشــــخاص )تدويرف  بالتحايل على القانون أو قرارات القضــــاء حالة إعادة احتجاز 97وقد وثق الفريق 

حالة  56حيث تضمنت  ذأشكار متنوعةأكثر م  مرةذ وتم تقسيم تذ  الحاالت حسب تجازتم ة احإعادتم 

حاالت تدوير أثناء قضـــــاء  7حالة تدوير بعد الحصـــــور على إخبء ســـــبيلذ و 28تدوير بعد اختفاء قســـــريذ و

ة جديدة أثناء التدابير االحترازية أو المراقبة الشــرطيةذ فضــًب ع  ثبخ أشــخاص تم إدانتهم علي ضمة قضــي

إعادة احتجاز  حكم بالبراءةذ وآخر تم  ىصــور علعقب الح اإعادة احتجازتم  تم يشــخصــإحــافة إلى الحبسذ 

 .أولىعلي ضمة قضية جديدة عقب قضاء عقوبة حبس كاملة علي ضمة قضية 

شـــــر أو م  الحاالت رفض أصـــــحابها أو ضويهم النفريق التقرير قام باســـــتبعاد عدد تجدر ا شـــــارة إلى أن و

 .ااستكمار بياناته يتم لمالتي عدد آخر م  الحاالت  إلىذ با حافة استخدام البيانات
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 مقدمة -3

قضـــــــايا ضمة على  هم احتياطًياحبســــــاحتجازتم ب إعادة الذي  يتمأعداد األفراد  في اآلونة األخيرة تتوايد

على جهات القضاقية الم   بيلبء سات إخبعد حصولهم على قرار ا فراج عنهمإجراءات  إتمام جديدة أثناء

اســــــتخدام الحبس في نيابة أم  الدولة العليا نهع في  لتوســــــعشــــــير ي األمر الذي . قضـــــــايا قديمة ضمة

 ذذ والصـحفيي ذ والمدافعي  ع  حقو  ا نسـانذ وأصـحال الرأيالمعارحـي  السـياسـيي  االحتياطي لحرمان

الرتكــابهم الجراقم  حقيقيــةالفي غيبــة األدلــة  يمحــاحــــــر تحريــات األم  الوطن ىاســــــتنــادا إل م  حريتهم

  . المنسوبة إليهم

شهدت وكانت مصر قد . 2019شهدت طفرة في نها أإال  2016و 2015بينما ظهرت ممارسة التدوير في 

للتظاتر حد  دعواتعلى خلفية  "قبضة سبتمبر"والتي عرفت باسم  2019سبتمبر  20حالة م  التوتر في 

  عمليات توقيك وتفتيش عشـــواقي للمواطني  أســـفر لفتا  الســـيســـيذ وما تبعها مالرقيس الحالي عبد ا

لســــــنة  1338أربعة آال  مواط  وعرحــــــهم على النيابات على ضمة القضــــــية  يويد ع ع  القبض على ما 

بتهم مشــاركة جماعة إرتابية في تحقيق أغراحــهاذ بث ونشــر أخبار كاضبةذ إســاءة اســتخدام وســاقل  2019

 رة بدون ترخيص.جتماعيذ واالشتراك في تظاتالتواصل اال

ــالنشــــــ ــاء و ــالتوام  مع تــذ  األحــداخ لم تتوقك األجهوة األمنيــة ع  محــاوالتهــا الــداقمــة للتنكيــل ب ب

 علىوإلي جانب القيام بالقبض . والمعارحــــي  الســــياســــيي  والصــــحفيي  والمدافعي  ع  حقو  ا نســــان

عدد م  النش اء أثناء قضاء المراقبة الشرطية  علىحفظ العديد منهم م  محل سكنهمذ قامت أيًضا بالت

 محمد المدون وجود وأثناء 2019 ســــــبتمبر 21 فيذ فأو التدابير االحترازية داخل أحد أقســـــــام الشــــــرطة

 القضية في االحترازية التدابير لقضاء البساتي  شرطة قسم داخل أكسجي  محمد وشهرته رحوان إبراتيم

 أم  نيابة أمام ظهور  حتى يوًما 18 لمدة قسرًيا إخفا   وتم وجود  رأنك مقسال أن إالذ 2018 لسنة 621

تم التحفظ  كما . بتهم مماثلة للتهم األولى في القضـــــية الســـــابقة جديدة قضـــــية ضمة ىعل العليا الدولة

ر سبتمب 29على المدون والناشط السياسي عبء عبد الفتا  أيًضا أثناء قضاء حكم المراقبة الشرطية يوم 

داخل قســــــم شــــــرطة الدقي والذي أنكر وجود  بعد ضلكذ ليظهر في اليوم التالي أمام نيابة أم   2019

 متهًما على ضمة قضية جديدة.الدولة العليا 

فوجئ  2019ديســمبر  15 فيير تكون ألشــخاص محبوســي . فعلى ســبيل المثار انما معظم حاالت التدو

قوية بعرحـــــه أمام نيابة أم  الدولة العليا علي ضمة محمد القصـــــاص الناشـــــط وناقب رقيس حول مصـــــر ال

بتهم االنضــــــمام لجماعة إرتابية وارتكال جريمة م  جراقم تمويل ا رتالذ  2019ســــــنة ل 1781القضــــــية 
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 الحبس رت  ظلوالتي  2017لســـــنة  977علي إخبء ســـــبيل م  النيابة في القضـــــية وضلك بعد حصـــــوله 

هم يواجه القصــــــاص كان حيث مماثلةذ همتب شــــــهًرا 22 لمدة ضمتها علي االنفرادي  لجماعة االنضــــــمام ت 

 بقصــد بالببد واالقتصــادية الســياســية األوحــال ع  كاضبة أخبار ونشــر القانونذ أحكام خب  علي أســســت

  . ا خوان جماعة أتدا  إطار في العام السلم تكدير

األخيرةذ كما أن تكرار حاالت التدوير تك  حالة محمد القصاص األولي في عملية التدوير ول  تكون أيًضا  لم

إلى أن التدوير ربما يكون ممارسة منهجية ومستمرة م  جهاز األم  الوطني خبر الشهور الماحية أشار 

لســياســيي ذ كما أن تذ  الممارســة لم تك  وليدة اللحظة في أحداخ ســبتمبر وما تبتا تجا  المعتقلي  ا

وات وكان ححاياتا العديد م  المحبوسي  على قضايا سياسية وإنما كانت ممارسة ممتدة بدأت قبل سن

 هات القضاقية خروجهم. مم  حصلوا على إخبء سبيل أو أتموا مدد العقوبة أو قررت الج

ذ على 2018فبراير  14د المنعم أبو الفتو  رقيس حول مصر القوية والمحبوس احتياطيا منذ كذلك كان عب 

قــد ألقي القبض عليــه عقــب عودتــه م  لنــدن إثر مقــابلــة  كــان ذ حيــث2018لســــــنــة  440ضمــة القضــــــيــة 

ذ وقبل أيام 2018انتقد فيها حكم الرقيس عبد الفتا  الســــيســــي قبيل إعادة انتخابه في مارس  تليفويونية

م  انتهاء المدة القانونية لحبســـه احتياطياذ أدرجت الســـل ات المصـــرية المرشـــس الرقاســـي األســـبق رقيس 

قيادة في  ذ بتهم تولي2019لسنة  1781المنعم أبو الفتو  على ضمة القضية رقم  حول مصر القوية عبد

يوما احتياطيا  15وقررت النيابة حبس أبو الفتو  مدة  ذجماعة إرتابية وارتكال جريمة م  جراقم التمويل

  ارتكال جراقم االنضــــمام إلى جماعة أنشــــئت على خب بتهمعلى ضمة التحقيقات في القضــــية الجديدةذ 

 ذية في الببد بقصد تكدير السلم العاملسياسية واالقتصادأحكام القانونذ ونشر أخبار كاضبة ع  األوحال ا

 جدير بالذكر أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتو  قيد الحبس االنفرادي طوار مدة احتجاز . 

منذ فبراير   (Covid-19)م  تفشــــــي وباء فيروس كورونا خبر تذ  الفترة وعلي الرغم مما يعانيه العالم 

م  حمنها الوقاقية إلي اتخاض العديد م  ا جراءات  العالم دورفيه سارل تت ي تال تذ  األزمة ذ وفي2019

لتقليل التكدس والتجمعات في محاولة منها للســــــي رة علي انتشــــــار الوباءذ إال أنه  ا فراج ع  الســــــجناء

والتي تي أكثر األماك  عرحة  تشار الوباء داخل السجونوعلي العكس مما اتخذته دور العالم خوًفا م  ان

بحق الســجناء نتهاكات عدد م  االفي ممارســة  الســل ات المصــرية اســتمرتذ راض المعديةالنتشــار األم

ومنعهم م  الحصــــور علي أدوات النظافة  2020في مارس  بداًية م  منع الســــجناء م  الويارةوضويهمذ 

ليق العمــل بــالمحــاكم والنيــابــات ونظر أمر تجــديــد حبس المحبوســــــي  والم هرات واألدويــةذ وكــذلــك تع

بعض الســجناء الذي  أصــدرت النيابة قراًرا   عادة احتجازًيا دون حضــورتم أو محاميهمذ وصــواًل حتي احتياط

 تياطي المقررة قانوًنا.ب خبء سبيلهم لتجاوزتم مدة الحبس االح
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  التحليل القانوني لممارسة التدوير -4

خصوصا في فترة حكم الرقيس الراحل  ذعصا األجهوة األمنيةكان بموجب قانون ال وارئ  ا داري تقاراالع

اتخاض إجراء  إلىفلم تك  تحتاج  . التي تســـــتخدمها للتنكيل بمعارحـــــي الســـــل ة في مصـــــر ذحســـــني مبارك

تمرار حبســهم اســو م  وزارة الداخلية اعتقار بقراراتبل تعتقل ذ المواطني  علىيخور لها القبض قضــاقي 

على نيابةذ ع  طريق اســـتصـــدار قرار اعتقار اداري جديد الشـــخص أو عرض  دون توجيه تهملمدد متجددة 

 . طوارئالعليا  أم  الدولةمحكمة  بال ع  عليه أمامقرار اعتقار اداري ســـابق  الغاءكلما نجس معتقل في 

وفي تذا الســيا  يمك  طويلة.  وقد ظل بعض األشــخاص في عهد مبارك معتقلي  إداريا تكذا لســنوات

تاج لبعتقار ا داري المتكرر ولك  تذ  المرة بتواطؤ م  ل النظر عادة ان ية وكطنها إ تدوير الحال ظاترة ال

  . درة منهاقرارات صاالسل ات القضاقية التي تقوم باتهام وحبس األشخاص ب

 واحتراماألصــــــيل تجا  ت بيق القانون  االتوامهرغم م  أن إعبن الدولة لحالة ال وارئ ال يعفيها م  الوب

لسنة  162الحقو  األساسية لإلنسان ال يجوز تقييدتا تذرًعا بحالة ال وارئ. كان قانون رقم  سيادتهذ وأن

قيس الجمهورية متي أعلنت حالة ال وارئ أن والمعرو  بقانون ال وارئ قد نص صراًحة علي حق ر 1958

به فيهم دون يتخذ قراًرا م  شطنه وحع قيود على  حرية األشخاص في االجتمال والتنقل وغيرتا متي أشت 

م  القانون نفســـــه قد نصـــــت على أن "لرقيس  17كما أن المادة  1.قانون ا جراءات الجناقية التقيد بطحكام

وم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في تذا القانون كلها أو بعضها الجمهورية أن ينيب عنه م  يق

 .احي الجمهورية أو في مناطق منها"وفي كل أر

م  المادة  1أصــــدرت المحكمة الدســــتورية حكًما بعدم دســــتورية ما تضــــمنه البند  2013يونيو  2بتاريخ و

ــة  162م  القــانون رقم  3رقم  ــل رقيس  1958لســــــن ــالقبض واالعتقــار م  تخوي ــة الترخيص ب الجمهوري

 2قية.وتفتيش األشخاص دون التقيد بطحكام ا جراءات الجنا

غير أن تذا الحكم لم يمنع األجهوة األمنية في مصر م  انتهاك القانون لصالس التنكيل بمعارحي السل ة 

ت طيل إن لجحيث كان البد ذم  نشـــــ اء ســـــياســـــيي  ومدوني  وصـــــحفيي  ومدافعي  ع  حقو  ا نســـــان

حـــة المســـتمرة ما لمدد طويلة وتو ما قوبل بالنقد والمعار االحتياطياســـتخدام الحبس  إلى الســـل ات

 
منشورات قانونيةذ متا  على  مكررذ موقع 29ذ عدد  1958سبتمبر  28خ ذ نشر في الجريدة الرسمية بتاري1958لسنة  162م  قانون رقم  3مادة  1

 https://manshurat.org/node/12875الرابط: 
مكررذ   22ذ عدد 2013يونيو  3 قضاقية " دستورية"ذ نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ  15لسنة  17حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  2

 شورات قانونيةذ متا  على الرابط:موقع من

https://manshurat.org/node/1465 

https://manshurat.org/node/12875
https://manshurat.org/node/1465
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ية إلى البحث ع   دفع في محاولة لتقني  اســــــتمرار حبس المواطني  وعدم ا فراج  حيلةاألجهوة األمن

 .بعد تجاوز المدد القانونية للحبس االحتياطي عنهم

المتهمي  على ضمة قضــــايا حــــد   عادة االحتجازممارســــة التدوير كة اســــتخدام بدأت الســــل ات المصــــري

ية جســــــيمة بحق المواطني ذ إال أنها مما تشــــــكله تذ  الممارســــــة م  مخالفات قانونجديدة على الرغم 

ويشر   استمرت في التوسع في استخدامه بشكل ممنهع حد المحبوسي  على خلفية قضايا سياسية. 

م  العهد الدولي الخاص  9اســــــتنادا للمادة  تذا الفصــــــل أتم الحقو  التي تنتهك حــــــد حــــــحايا التدوير

 والتي نصت على اآلتي:  19663ية والسياسية لسنة بالحقو  المدن

لكل فرد حق في الحرية وفى األمان على شخخخخخوالخخخخخ ت وي يأحد أح اع قحل قو اعا.ال  أ  خخخخخ ات وي 1- 

 .من حريا  إي ألسباب ينص علاها ال.انحن وطب.ا لإلجراء الم.رر فا يأحد حرمان قحل 

الاح اع للى و حع  كما ياحجب إبالغ  سخخري ا ياحجب إبالغ قي شخخوص يات أح ا   ببسخخباب   ا 2- 

 .ببية أهمة أحج  إلا 

ن ي.لم المح حف قو الم ا.ل باهمة جزائاة، سخخخري ا، إلى قحل ال. خخخاح قو قحل المحل ان الموحلا3- 

 انحنا مباشخخخرح ولائع   خخخائاة، ويكحن من ح.  قن يحاكت لال  مهلة م .حلة قو قن ي ر  عن ت وي 

األشخخخخخخوان ال ين ينالرون المحاكمة  ح ال.اعلح ال امة، ولكن من الأائز  يأحد قن يكحن احاأاد

ت المحاكمة في قية مرحلة قلرى من مراحل أ لاق اإلفرا  عنهت على ضخخخخخخمانال لك الة ح خخخخخخحر 

 .جراءال ال. ائاة، ولك الة أن ا  الحكت عنل اي ا اءاإل

لى محكمخة لكي أ الخخخخخخخل  خ   لكخخل شخخخخخخوص حرم من حرياخ  بخالاح اع قو ايعا.خا  حق الرجح  إ4- 

 .ا.ال ، وأبمر باإلفرا  عن  إذا كان ايعا.ا  غار  انحنيالمحكمة دون إبطاء في  انحناة اع

 . انحني حق في الحالح  على أ حيضلكل شوص كان ضحاة أح اع قو اعا.ا  غار 5- 

 

 

 
 1966ديسمبر 16المؤرخ في ف 21-ألك )د 2200لألمم المتحدة  قرار الجمعية العامةذ العهد الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية 3
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 تعسفي احتجازك التدوير -4-1

 35عليقها العام تفي لمنو  بها تفســــــير العهدذ اعتبرت لجنة األمم المتحدة المعنية بحقو  ا نســــــانذ ا

اعتقار  1الجملة الثانية م  الفقرة أنه "تحظر م  العهد  9في تفســــــير ما جاء في المادة  2014لســــــنة 

األشـــخاص أو احتجازتم بشـــكل تعســـفيذ بينما تحظر الجملة الثالثة ســـلب الحرية بصـــورة غير قانونيةذ أي 

 فيمانص عليها القانون وطبقا ً لإلجراء المقرر فيه. وتتداخل حالتا الحظر حرمان أحد م  حريته إال ألســبال ي

االحتجاز قد يكون مخالفا ً للقانون الساري لك  ليس تعسفيا ًذ أو قد يكون بينهماذ م  حيث أن االعتقار أو 

وقت. مســــــموحا ً به م  الناحية القانونية لكنه تعســــــفيذ أو قد يكون تعســــــفيا ً وغير قانوني في ضات ال

 ويكون االعتقار أو االحتجاز تعســــفيا ً أيضــــا ً إضا لم يك  له أي أســــاس قانوني. ويعتبر حبس الســــجناء غير

المطضون به لفترة أطور م  مدة عقوبتهم إجراء تعســفيا ً أيضــا ًن وين بق الشــيء نفســه على التمديد غير 

ي  على الرغم م  صـــدور أمر قضـــاقي المطضون به ألشـــكار االحتجاز األخرى. ويعتبر اســـتمرار حبس المحتجو

الحتجاز مســموحًا به بموجب وقد يكون االعتقار أو ا لك.كذب طب  ســراحهم إجراء تعســفيا ً وغير قانوني 

القواني  المحلية ويكون تعســـفيًا على الرغم م  ضلك. وال يجوز اعتبار مفهوم "التعســـك" صـــنوًا لمفهوم 

وســـع ليشـــمل عناصـــر مخالفة األعرا  والظلم وعدم قابلية "مخالفة القانون"ذ بل يجب تفســـير  بشـــكل أ

ية الواجبةذ عب بال ا جراءات القانون ية وانعدام الضــــــرورة التنبؤ وعدم ات وة على عناصــــــر عدم المعقول

يجب أن يكون الحبس االحتياطي بتهمة جناقية معقوال ً وحـــــروريا ً في  المثارذوالتناســـــب. وعلى ســـــبيل 

يكون أي قرار  الوم ذا العقوبــات التي توقعهــا المحــاكم لفترات محــددة م  جميع الظرو . وفي مــا عــد

االحتجاز تعســـفيا ً إضا لم يخضـــع  عادة تقييم دورية لمبررات  ب بقاء شـــخص ما رت  أي شـــكل م  أشـــكار

 4 ."استمرار االحتجاز

إضن  حصـــولهم علىاألفراد على الرغم م   اســـتمرار حبسيعتبر أن  لحقو  ا نســـان القانون الدوليأي أن 

يعتبر القبض كذلك  . واحتجازا تعســفيا م  الحق في الحرية تعســفي حرمانقضــاقي ب خبء ســبيلهم بمثابة 

م  الحرية واحتجازا  حرماًنا تعســـــفًياالمنصـــــوص عليها في القواني  ا جراءات القانونية  أو االحتجاز بخالفة

 5.تعسفيا

ا يعتبر أي حرمان م  الحرية للعقال على الدوليذ ممارســـــــة أحد الحقو  المحمية بموجب القانون  أيضـــــــً

كالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع الســــلميذ حتى إن كانت مجرمة أو مقيدة بالتشــــريعات 

 
 متا  عبر: 12و 11ذ فقرة رقم 2014ديسمبر 16 ا نسانذ بحقو ذ الجنة المعنية 35التعليق العام رقم  4

ilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2bWPAhttp://docstore.ohchr.org/SelfServices/F

XjdnG1mwFFfPYGIlNfb%2f6T%2fKgVJHw%2bnchc0ZBQsAMK97HK%2bB77UpkDfbQrno5SAzSwo7Qb2edmC3d8OrET25158 
 . 12ة رقم المصدر السابقذ فقر 5

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2bWPAXjdnG1mwFFfPYGIlNfb%2f6T%2fKgVJHw%2bnchc0ZBQsAMK97HK%2bB77UpkDfbQrno5SAzSwo7Qb2edmC3d8OrET25158
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2bWPAXjdnG1mwFFfPYGIlNfb%2f6T%2fKgVJHw%2bnchc0ZBQsAMK97HK%2bB77UpkDfbQrno5SAzSwo7Qb2edmC3d8OrET25158
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ردت اللجنة المعنية فقد أوالوطنيةذ تو بمثابة حرماًنا تعســــــفيا م  الحق في الحرية واحتجازا تعســــــفيا. 

وتشــــــكل إجراءات االعتقار أو االحتجاز بســــــبيل العقال على "لتعليق العام بحقو  ا نســـــــان في نفس ا

ممارســـة الحقو  المشـــروعة التي يكفلها العهد أفعااًل تعســـفيةذ بما في ضلك ممارســـة الحق في حرية 

فذ وحرية الدي  22كوي  الجمعيات )المادة فذ وحرية ت21فذ وحرية التجمع )المادة 19الرأي والتعبير )المادة 

ويشـــكل االعتقار أو االحتجاز على أســـس تمييوية فيها  ف. 17فذ والحق في الخصـــوصـــية )المادة 18لمادة )ا

فعًب تعسفيًا أيضًا م  حيث المبدأ.  26أو المادة  3ذ وألحكام المادة 2م  المادة  1انتهاك ألحكام الفقرة 

ــاقيــة ــة جن ــطثر رجعي م  خبر االحتجــاز على نحو يمثــل  ويكون إنوار عقوب ً  للمــادة ب اعتقــاالً   15انتهــاكــا

ينتهك االختفاء القســــــري العديد م  أحكام العهد الموحــــــوعية وا جراقية ويمثل احتجازاً  تعســــــفيا ً. و

ذ ويشــكل الحكم بالســج  إثر محاكمة غير عادلة بشــكل واحــس إجراء ً تعســفيا ً  خاص. تعســفيا ً خ يرا ً بوحه 

ة إلى حدوخ للمتهمي  بطفعار جناقي 14لمحددة في المادة لك  ال يؤدي انتهاك الضــــــمانات ا جراقية ا

 6 ."اعتقار تعسفي في جميع األحوار

تقوم باحتجاز األفراد أو إخفا تم قســـــرًيا وتو ما ينجلي في ممارســـــات األجهوة األمنية في مصـــــرذ حيث 

حتجاز مقرات اال داخل أحد وبدون إتبال ا جراءات القانونية الواجبةذ لفترات متفاوتة بدون ســــــند قانوني

أنه ال يجوز القبض  والذي ينص لدستور المصريبالمخالفة ل ضمة قضايا جديدةذ على تقديمهم للنيابةقبل 

وفي  7.ســـه أو تقييد حريته إال بموجب أمر قضـــاقي مســـبب يســـتلومه التحقيقبعلى أحد أو تفتيشـــه أو ح

ارســــة أحد تعســــفي م  حريتهم نتيجة لممذ تعرض الضــــحايا للحرمان الغالبية القضــــايا التي رصــــدتا التقرير

 حقوقهم المحمية بموجب القانون الدولي. 

 للحق في محاكمة عادلة كانتهاكالتدوير  -4-2

محاكمة  علىللحق في الحصــــــور  انتهاكاضمة قضــــــايا جديدة  على إعادة احتجاز المتهمممارســــــة  تمثل

 على العرض قبل لفترات احتجازتا سبق قد ناك إعادة احتجازتا تم التي الحاالت م  العديد أن حيثعادلةذ 

م  العهد  2فقرة  9وتنص المادة  االحتجازذ بطســــبال إببغ أي ودون قانونيذ أســــاس أو ســــند دون النيابة

الدولي للحقو  المدنية والســــياســــية على "يتوجب إببغ أي شــــخص يتم توقيفه بطســــبال تذا التوقيك 

م  الدســتور المصــري  54همة توجه إليه"ذ كذلك ف ن المادة ي تبط ســريًعالدي وقوعهذ كما يتوجب إببغه 

كل م  تقيد حريته بطســبال ضلكذ ويحا  بحقوقه كتابًةذ في فقرتها الثانية نصــت علي " يجب أن يبلف فوًرا 

ويمك  م  االتصــار بذويه وبمحاميه فوًراذ وأن يقدم إلي ســل ة التحقيق خبر أربع وعشــري  ســاعة م  

 
 . 17 رقم ةالمصدر السابقذ فقر 6
 2014ربية م  دستور جمهورية مصر الع 54مادة  7
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أي أتصـــــــار مع  بذويه أو االتصـــــــارآخر يتمثل في منع المتهم م   انتهاًكاه"ذ كذلك ف ن وقت تقييد حريت

 بمعور احتجازتا تم قد الحاالت أغلب ونجدعدم التمكي  م  االتصــــــار بمحاميهذ العالم الخارجي بما فيها 

 محامي همنع الدفال ويتولى العليا الدولة أم  نيابة أمام مفاجئ بشـــكل عرحـــها حتي الخارجي العالم ع 

 للشــــــخص يكون"  أن ىعل األولي الفقرة في نص قــد المبــادئ مجموعــة م  16 المبــدأ وكــان منتــدلذ

 م  أو احتجاز مكان م  فيها ينقل مرة كل وبعد مباشــــــرًة  عليه القبض إلقاء بعد المســــــجونذ أو المحتجو

ا  الحق في أن يخ رذ أو ي لب م  الســل ة المختصــة أن تخ ر أفراًدا آخرذ إلي ســج  م  أســرته أو أشــخاصــً

 8الذي تو محتجو فيه"احتجاز  أو سجنه أو بنقله وبالمكان مناسبي  آخري  يختارتمذ بالقبض عليه أو 

 لسيادة القانون كانتهاكالتدوير  -4-3

كان التعنت المســـتمر في تنفيذ قرارات الجهات القضـــاقية تو الســـمة الغالبة علي أداء وزارة الداخلية في 

ذي  أصــــبحوا حــــحايا التدوير علي قضــــايا جديدةذ كانوا قد يرذ حيث نجد غالبية األشــــخاص الممارســــة التدو

 خبء الســـبيلذ إال أن األجهوة قرارا قضـــاقيا بحصـــلوا علي حكم م  أحد الجهات القضـــاقية ســـواء بالبراءة أو 

 9.كم في الدولةاألمنية لم تنفذ تذ  القرارات بالمخالفة الواحـــحة للقانون وانتهاك ســـيادته كطســـاس للح

ب خبء ســـــبيلهم لفترات متفاوتة في انتظار إشـــــارة جهاز األم   قرارالذي  حصـــــلوا علي ويظل األشـــــخاص 

الوطني لتنفيذ إجراءات إخبء سبيلهمذ إال أن بعضهم يظل محتجًوا داخل قسم الشرطة والبعض اآلخر يتم 

. وتنص مجددا يابة أم  الدولة العلياإخفا   قســــــرًيا داخل أحد مقرات األم  الوطني حتي يظهر أمام ن

الشــــعبذ وتكفل الدولة وســــاقل  باســــمتصــــدر األحكام وتنفذ على "  2014م  دســــتور  100المادة رقم 

تنفيــذتــا على النحو الــذي ينظمــه القــانون. ويكون االمتنــال ع  تنفيــذتــا أو تع يــل تنفيــذتــا م  جــانــب 

الحالة حق رفع القانونذ وللمحكوم له في تذ  الموظفي  العموميي  المختصــــــي ذ جريمة يعاقب عليها 

الدعوى الجناقية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلى النيابة العامة بناًء على طلب المحكوم لهذ تحريك 

 10"الدعوى الجناقية حد الموظك الممتنع ع  تنفيذ الحكم أو المتسبب في تع يله

 
ذ متا  على 1988م  مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع األشخاص الذي  يتعرحون ألي شكل م  أشكار االحتجاز أو السج   16المبدأ  8

 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspxالرابط: 
حصانتهذ وتخضع الدولة للقانونذ واستقبر القضاء و: سيادة القانون أساس الحكم في الدولة 2014م  دستور جمهورية مصر العربية  94مادة  9

 .وحيدتهذ حمانات أساسية لحماية الحقو  والحريات
 .2014م  دستور جمهورية مصر العربية  100مادة  10

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/DetentionOrImprisonment.aspx
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 االتهامات الموجهة في قضايا التدوير -4-4

ي ضمة لتذ  الحاالت تي نوعية االتهامات التي يواجهها المحبوســي  عأغلب لمشــترك في قاســم العل ال

القضــــاقية  الجهات قررتفي القضــــايا التي  م  اتهامات جديدة والتي لم تختلك كثيًرا عما واجهو  اقضــــاي

وأن  ســبقوعلي الرغم م  عدم جواز محاكمة أو عقال األشــخاص علي جريمة  ضمتهاذعلى  همســبيل إخبء

إال أن الســــــل ات المصــــــرية توجه اتهامات شــــــبه  ذ 11نهاقي بحكم القضــــــاقية الجهات برقتهم أو بها أدينوا

حيث تنوعت تذ  االتهامات في أغلب الحاالت بي  االنضــــــمام لجماعة إرتابية أو مماثلة لســـــــابقاتهاذ 

ماعي اقل التواصل االجتإساءة استخدام وس إلىخب  أحكام القانونذ با حافة  علىطسست محظورة أو ت

. جانب تولي قيادة جماعة أو ارتكال جراقم تمويل تذ  الجماعة في بعض الحاالت إلىونشــــــر أخبار كاضبةذ 

ء وبعيــًدا ع  ال من قيــة تــذ  االتهــامــات بمــا يعكس بوحــــــو  اتجــا  ق ــال األم  الوطني لحبس تؤال

ا ألي أدلة حقيقية معتمدة علي التلفيق األشخاص اعتمادا علي محاحر تحريات منحازة افتقدت في أغلبه

ما جاء في محاحــــر  ىحيث تقوم النيابة بتوجيه االتهامات دون توافر أي أدلة علي ارتكابها ســــو الواحــــسذ

 شــــــهًرا 22الذي ظل رت  الحبس االنفرادي لمدة  فنجد محمد القصـــــــاصتحريات ق ال األم  الوطنيذ 

بعض المســــــلمي  لتنفيذ مخ  اتهم وإع اء تكليفات ل يواجه اتهامات بتقديم الدعم لجماعة ا خوان

نيابات والمحاكم لتجديد حبســـــه العناصـــــر المرتب ة بالتنظيم وم  بينهمذ وعقد لقاءات أثناء تردد  علي ال

ذ كذلك ف ن عدد م  األشخاص  مع بعض قيادات الجماعة لتفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر التنظيم

ســـــــت على خب  القانون أثناء فترات احتجازتمذ جراقم تمويل لجماعات أســــــ يواجهون اتهامات بارتكال

 يذ أو ممنول عنه الويارات لفترات طويلة. وجدير بالذكر أن بعض تؤالء كان رت  الحبس االنفراد

 االحتياطي لحبستحايل على الحد األقصى لمدة ا التدوير -5

اسـتخدام الحبس االحتياطي علي خلفية اقية شـهدت مصـر سـيًب م  االنتقادات الموجهة للسـل ات القضـ

حبس االحتياطي التي نتهاك الحد األقصى لمدد الللتنكيل بالمعارحي  السياسيي  والنش اءذ فضًب ع  ا

تســــــمس باحتجاز األفراد لمدد  ةقانوني حيلةأقرتا القانونذ األمر الذي دفع الســــــل ات األمنية للبحث ع  

ذ حيث ظل العديد م  المتهمي  خبر الســـــنوات الســـــابقة اءات الجناقيةم  التي يقرتا قانون ا جر أطور

 سنوات علي خب  ما أقر  القانون المصريرت  الحبس االحتياطي لمدد تجاوزت في بعضها أربع وخمس 

 
ى جريمة "ال يجوز تعريض أحد مجدًدا للمحاكمة أو العقال عل 1966م  العهد الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية  7فقرة   14مادة  11

كم نهاقي وفًقا للقانون وا جراءات الجناقية في كل بلد"ذ متا  على الرابط:  سبق أن أدي  بها أو بريء منها بح

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 

 

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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م  قــانون ا جراءات الجنــاقيــة بــطن مــدة الحبس االحتيــاطي ال يجوز أن تتجــاوز ثلــث الحــد  143في المــادة 

بة الســالبة للحريةذ والتي حددتا القانون بما ال يتجاوز ســتة أشــهر في الجنس وثمانية عشــر األقصــى للعقو

 12.إضا كانت العقوبة المقررة للجريمة تي السج  المؤبد أو ا عدامجنايات وسنتي  شهًرا في ال

ه م  ما تبعوعقب تعديل أقر  الرقيس المؤقت عدلي منصــــور علي بعض أحكام قانون ا جراءات الجناقية 

الحبس االحتياطي  اســــــتخدامفي  الدولة أجهوةتوســــــعت  2013لســــــنة  107قرار لقانون التظاتر رقم إ

مدي مصــر بعنوان    موقعفبحســب تحقيق صــحفي أصــدر الســياســيي ذكيل بمعتقليها الم ور كطداة للتن

ما  دت وقولقد شــــــه 2016 – 2013ف ن الفترة بي   "معتقلون لألبد: آلة الحبس االحتياطي تعمل ضاتًيا"

 13قضية سياسية. 1600ضمة  علىيتجاوز عشرة آال  حالة رت  الحبس االحتياطي 

ضمة قضايا  علىالتدوير  إلىخبر الشهور األخيرة تعرض العديد م  المحبوسي  على ضمة قضايا سياسية 

س قرار م  النيابة ب خبء ســـــبيلهم بعد قضـــــاء ما يقرل م  ســـــنتي  م  الحب علىجديدة عقب حصـــــولهم 

 14.ذ والتي طالت بشكل أساسي عدد م  النش اء السياسيي  والحقوقيي  والمدوني االحتياطي

ان وي تذا النمط م  التدوير على أشكار متنوعة م  ممارسة االنتهاك بحق مجموعة م  األفرادذ حيث 

اخل أحد بعض المحبوســــي  على ضمة قضــــايا جديدة بعد قضــــاء فترة احتجاز غير قانوني د إعادة احتجازتم 

ولهم على براءة أو روجهم بعد حصــــأقســــام الشــــرطة في انتظار تطشــــيرة األم  الوطني  تمام إجراءات خ

إخبء ســبيل م  أحد الهيئات القضــاقيةذ في حي  تعرض مجموعة م  األشــخاص عقب حصــولهم على قرار 

ضمة  علىم النيابة المثور أما إلىإخبء ســــبيلهم بعد قضــــاء ما يقرل م  ســــنتي  رت  الحبس االحتياطي 

 قضية جديدة.

 

 

 

 
ذ موقع منشورات قانونيةذ متا  على الرابط: 1950لسنة   150 م  قانون ا جراءات الجناقية رقم 143مادة   12

https://manshurat.org/node/14676 
 https://0i.is/lHylا  على الرابط: محمد حمامةذ معتقلون لألبد: آلة الحبس االحتياطي تعمل ضاتًياذ موقع مدي مصرذ مت  13
الرابط:  علىمتا   مركو القاترة لدراسات حقو  ا نسانذ العبث بمنظومة العدالةذ بيان مشتركذ علىاالعتقار التعسفي المتجدد: دليل إحافي  14

https://0i.is/4FwI 
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 أبو زيد حسي  شادي ▪

 القضية ضمة علي مته نيابة أم  الدولةواته 2018 مايو فيأبو زيد  شادي لقت قوات األم  القبض علىا

 االحتياطي الحبس رت  وظل كاضبةذ أخبار ونشــــر إرتابية لجماعة باالنضــــمام دولة أم  2018 لســــنة 621

. احترازية بتدابير ســـبيله ب خبء 2020 فبراير 4 في الجيوة جنول جنايات مةمحك قررت حتي شـــهًرا 18 لمدة

قامت نيابة أم  الدولة مجددا  2020 فبراير 11 في أنه إال ســــــبيلهذ إخبء إجراءات إتمام انتظار في ظل

 تحقيق في إرتابية جماعة بمشاركة واتهمته مجدداذ 2019 لسنة 1056 القضية ضمة علي معه التحقيقب

 زيد أبو شــادي جانب إلي أخري أســماء شــمل والذي الوطني األم  جهاز تحريات محضــر كان حيث اذاحــهأغر

 حــد للتحرك الســج  خارج المتواجدة للعناصــر المالي الدعم توفير بغرض واجتماعات لقاءات بعقد أتهمهم

 علي العرض ثناءأو التريض أثناء الســج  داخل تتم اللقاءات تذ  وكانت جديدةذ عناصــر واســتق ال الدولة

 .والنيابات المحاكم

 حسي   محمود ▪

اجازته الســـنوية الى  فيمحمود حســـي  م  م ار القاترةذ فور قدومه  الصـــحفي لقت قوات األم  علىأ

حصــر أم  دولة  2016لســنة  1152وتم ادراجه علي ضمة القضــية  2016ديســمبر 22 يومعاقلته بالقاترةذ 

ســـســـت على خب  أحكام الدســـتور والقانون ونشـــر أخبار كاضبة ظل علياذ بتهمتي االنضـــمام إلى جماعة أ  

جنايات القاترةذ المنعقدة بمجمع محاكم طر ذ محبوس احتياطيا علي ضمة القضــــــية حتي قررت محكمة 

ذ رفض اســتئنا  النيابة وتطييد إخبء ســبيله بتدابير احترازية بعد عامي  وخمســة اشــهر  2019وماي 23يوم 

مايو  25ووفقا لبيان االســــرة الذ تم نشــــر  فقد بدأت إجراءات إخبء الســــبيل يوم . يم  الحبس االحتياط

انتقل  ذ وبالفعل خرج محمود حســي  م  ســج  طرة إلى قســم شــرطة الجيوةذ ثم في اليوم نفســه 2019

إلى قســـــم شـــــرطة قرية أبو النمرس بالجيوةذ وتم إعبمه أنه ســـــينفذ تناك التدابير االحترازية يومي  في 

 27ســبولذ ولم يتبقس ســوى إشــارة م  مكتب األم  الوطني  خبء ســبيلهذ اال ان االســرة فوجئت يوم األ

حيث تم التحقيق معه على ضمة نه تم اصــــــ حابه إلى نيابة أم  الدولة في التجمع الخامس بط 2019مايو 

نضـمام إلى جماعة حصـر أم  الدولة العلياذ والمتهم فيها باال 2018لسـنة  1365قضـية جديدة تحمل رقم 

ســســت على خب  أحكام القانون والدســتورذ وبث ونشــر أخبار كاضبة وبناء عليه قررت النيابة حب ســه وتم أ 

 ااعادته لسج  تحقيق طرة مجددً 

 محمود السيد علي معتو ▪

احتياطيا لمدة أربع  وظل محبوســـــــاذ 2014يوليو 2يوم  ت قوات األم  معتو علي الســــــيد محمودعتقلا

بضــــمان محل ا قامة وتم ترحيله م   هترة ب خبء ســــبيلصــــدر قرار م  محكمة جنايات القا ســــنواتذ حتى
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أسبوعا كامب حتى يوم حيث مكث تناك  2018مايو 16قسم شرطة الوايلي يوم  إلىسج  طرة تحقيق 

لمسؤولي  في قسم شرطة الوايلي عنه وع  ا وبسؤار . وانق عت اخبار  منذ ضلك اليوم 2018مايو  23

نه تم اقتياد  الى مقر االم  الوطنيذ اســــــتمر قيد االختفاء القســــــري لقرابة االربعة طب ا ضويهخبروأه مكان

ث علمت أسرته أنه تم التحقيق معه في في سج  طرة تحقيق حي 2018سبتمبر 22أشهر حتى ظهر يوم 

يواجه اتهامات نيابة أم  الدولة و 2018لســنة  1331نيابة أم  الدولة على ضمة قضــية جديدة تحمل رقم 

 .باالنضمام لجماعة إرتابية

 كورونا فيروس وباء تفشي ظل في لتدويرا -6

ذ وفي ظل 2019منذ شهر يناير   (Covid-19)الرغم مما يعانيه العالم م  تفشي وباء فيروس كورونا  علي

ها تســـــــارل دور إلي اتخـاض العـديـد م  ا جراءات االحترازيـة لتقليـل التكـدس والتجمعـات في محـاولـ ة من

ات لتقليل الكثافة للســــــي رة علي انتشـــــــار الوباءذ إال أنه وعلي العكس مما اتخذته دور العالم م  إجراء

داخل الســـــجون وا فراج ع  ســـــجناء لتقليل التكدس خوًفا م  انتشـــــار الوباء داخل الســـــجونذ اســـــتمرت 

درت النيابة قراًرا ب خبء الســـل ات المصـــرية في ممارســـة التدويرذ حيث تم تدوير بعض الســـجناء الذي  أصـــ

 سبيلهم لتجاوزتم مدة الحبس االحتياطي المقررة قانوًنا. 

 حفيان معتو ودنان ومص في األعصرالص ▪

ب خبء ســبيل الصــحفيي  معتو محمد شــمس الدي   2020مايو  7نيابة أم  الدولة العليا قرارا يوم  أصــدرت

اوزتم المدة القانونية للحبس االحتياطيذ "معتو ودنان"ذ ومصـــ في أحمد محمد "مصـــ في األعصـــر" لتج

مســتجدذ إال أنهما وتو ما جاء بالتوام  مع إجراءات الحظر الجوقي المصــاحبة النتشــار وباء فيروس كورونا ال

  بتهم الترويع الرتكال جراقم إرتابية. 2019لسنة  1898على ضمة القضية  إعادة احتجازتماتم 

را مع المســتشــار تشــام جنينة عقب إجراقه حوا 2018فبراير  16في  معتو ودنان قد تم القبض عليه  وكان

 5عرض لبختفاء القســري لمدة بصــفته أحد أعضــاء حملة المرشــس الرقاســي ســامي عنان في ضلك الوقتذ ت

بدون حضــــــور محاميه وصــــــدر قرار  2018فبراير  20أيام حتى تم عرحــــــه على نيابة أم  الدولة العليا يوم 

والمعروفة اعبميا ل"الحراك االعبمي لجماعة ا خوان" وتم  2018لسنة  441ية بحبسه على ضمة القض

ســســت خبًفا ألحكام القانون والدســتور الغرض منها تع يل مؤســســات  اتهامه فيها االنضــمام لجماعة أ 

والذي  2الدولة ومنعها م  ممارســــة عملهاذ ونشــــر أخبار كاضبةذ تم إيداعه بســــج  طرة شــــديد الحراســــة 

ت فيه حالته الصــحية وعانى م  ســوء المعاملة مما دفعه لإلحــرال ع  ال عام مرتي  خبر عامي  تدتور

التي قضاتا على ضمة القضية قبل أن يصدر قرار م  نيابة أم   وثبثة أشهر وتي مدة الحبس االحتياطي

ا بثبثة أشــــــهر. بعد تجاوز  مدة الحبس االحتياطي المقررة قانون 2020مايو  7الدولة ب خبء ســــــبيله في 
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ورغم صـــدور قرار ب خبء ســـبيله لم يتم ترحيله إلى قســـم الشـــرطة التابع له تمهيدا لتنفيذ القرار واســـتمر 

على  2020مايو  9سج  طر  إلى أن فوجئ محامو  بعرحه على نيابة أم  الدولة العليا في بمحبسه في 

 ضمة القضية الجديدة. 

 

بصــــحبة زميله حســــ  البنا   2018فبراير  4م القبض عليه في فيما كان الصــــحفي مصــــ في األعصــــر قد ت

 2018فبراير 17العليا بتاريخ  وتعرض لإلخفاء القســري لحوالي اســبوعي  الى أن ظهرا في نيابة أم  الدولة

ووجهت لهما النيابة اتهامات باالنضـــــمام لجماعة أســـــســـــت على خب  أحكام القانون ونشـــــر أخبار كاضبة 

ـــــــــ"الحراك االعبمي  2018لســـنة  441علي ضمة القضـــية رقم يوم  15وتقرر حبســـه  والمعروفة إعبميا بـ

تجديد حبس مصـــ في علي ضمة القضـــية رغم واســـتمر  لجماعة االخوان" وتم إيداعه بســـج  تحقيق طرةذ

أصــــــدرت نيابة أم   2020مايو  7وفي  . تجاوز مدة الحبس االحتياطي المقررة قانونا بحوالي ثبثة اشــــــهر

وآخري  على ضمة القضــــيةذ وعليه فقد تم ترحيله م  محبســــه بســــج  طر  إلى  هار ب خبء ســــبيلالدولة قر

م التابع لمحل إقامته واســـتمر محتجوا بداخله في انتظار تخشـــيبة الخليفة ومنها إلى قســـم شـــرطة الفيو

د  مايو حي  توجهت االســـــرة للســـــؤار عنه بالقســـــم فتم إنكار وجو 10تطشـــــيرة األم  الوطني حتي يوم 

لســــــنة  1898محامو  بظهور  في نيابة أم  الدولة على ضمة قضــــــية جديدة تحمل رقم  طليتفاجلديهم 

ية التي تم تدوير الصــــــحفي معتو ودنان عليها في اليوم الســــــابقذ أم  دولة عليا وتي ضات القضــــــ 2019

 ووجهت له النيابة اتهام بالترويع الرتكال جراقم ارتابية م  داخل محبسه.

 

  ثابتمد أح أمنية ▪

 الكبد وحساسية علي الصدر  على Bسنة ومريضة بفيروس  22منية ثابت طالبة تبلف م  العمر ا
يوم حتى  17وتعرحـــــــت لبختفاء القســــــري لمدة  2019يونيو 15منولها فجر يوم ألقي القبض عليها م  

تهمة االنضــــــمام  ذ ووجهت لها النيابة2019يوليو 3ظهرت وتم عرحــــــها على نيابة أم  الدولة العليا يوم 

حصــر أم  دولة واســتمر تجديد  2017لســنة   148رتابية وصــدر قرار بحبســها على ضمة القضــية لجماعة ا

ياطيا على ضمة القضية لثمانية أشهر حتي صدر قرار م  محكمة الجنايات ب خبء سبيلها بتدابير حبسها احت

ء التدابير ثم حصــلت على قرارا ب لغا 2018لســنة  148على ضمة القضــية   2020فبراير 27 احترازية في يوم

المحامون  إال أن إخبء الســــبيل لم يتم تنفيذ  وظلت محتجوة بقســــم شــــرطة عي  شــــمس إلى أن فوجئ

جنس  2020لسنة  2775وتدويرتا على قضية جديدة تحمل رقم  2020ابريل  16يوم   بظهورتا في النيابة

ام لجماعة محظورة وحيازة م بوعات تتضـــــم  ترويع أور الســـــبم ووجهت لها النيابة اتهامات باالنضـــــم

 العنك وا رتال.
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 "موكا"  طار  الرحم  عبد ▪

ســاعة يومًيا  12أثناء قضــاء المراقبة الشــرطية لمدة  إعادة احتجاز عبد الرحم  طار  موكا والذي تم  انك

طلق ســــراحه بعد قضــــاء حكم بالســــج  لم دة ثبخ داخل قســــم شــــرطة قصــــر النيلذ حيث كان موكا قد أ 

راقبة ذ وكان الحكم في القضــــية ضاتها قد ألومه بقضــــاء م2013لســــنة  1343ســــنوات علي ضمة القضــــية 

ســبتمبر  10وفي يوم  . شــرطية يومًيا لمدة ثبخ ســنوات أخري داخل قســم الشــرطة التابع له محل ســكنه

دسة مساًء وحتي وعقب توجهه إلي قسم شرطة قصر النيل لقضاء المراقبة المقررة عليه م  السا 2019

يفونًيا فوجدوا تاتفه مغلًقاذ أسرته االتصار به تل حاولت السادسة صباًحاذ إال أنه بعد انتهاء مدة المراقبة

وبالتوجه لقســم شــرطة قصــر النيل والســؤار عنه أنكر القســم وجود ذ ليظهر في اليوم التالي أمام نيابة 

متهًما بنشــــــر أخبار كاضبة واالنضــــــمام لجماعة  2019 لســــــنة 1331أم  الدولة العليا علي ضمة القضــــــية 

وتم  2020مارس  10مة الجنايات إخبء سبيله يوم وظل محتجًوا داخل سج  طرة حتي قررت محك. إرتابية

التدابير  ب لغاءتحصــــــل علي قرار  2020ابريل  12وفي  . تمهيدا لتنفيذ القرارترحيله إلي قســــــم قصــــــر النيل 

 ذاال ان كب القراري  لم ينفذ   ســراحه واخبء ســبيله بضــمان محل االقامةاالحترازية المفروحــة علي اطب

وفي يوم . االم  الوطني تطشــيرةيوما بدعوي انتظار  50حيث اســتمر احتجاز  الغير قانوني بالقســم لمدة 

قضـــية جديدة تحمل رقم ضمة علي  وإعادة احتجاز تم عرحـــه علي نيابة ام  الدولة العليا  2020ابريل  30

ونشــــــر أخبار كاضبة  لة ووجهت لها اتهامات باالنضــــــمام لجماعة إرتابيةحصــــــر ام  دو 2020لســــــنة  588

 وساقل التواصل االجتماعي. باستخدام

 االختفاء القسري التدوير بعد فترات -7

األقل ظهوًرا لكنه بالتطكيد األكثر تكراًراذ ففي ظل توســــــع األجهوة  الشــــــكل م  التدوير توربما يعد تذا 

  واســعذ فضــًب ع  نية في مصــر في ممارســة االختفاء القســري بحق المواطني  المصــريي  على ن ااألم

قيام أجهوة ومؤســـــســـــات الدولة بتوفير غ اء قانوني وســـــياســـــي لمرتكبي تذ  الجريمةذ أصـــــبس إخفاء 

يلهم المواطني  قســــرًيا داخل أقســــام الشــــرطة ومقار جهاز األم  الوطني أثناء انتظار إجراءات إخبء ســــب

ر نصــك ســنوي أصــدرته حملة أوقفوا نمً ا متكرًرا وبارز الممارســة على مدار الســنوات الســابقة. في تقري

ضكرت أن النمط األكثر تكراًرا في االختفاء القســري خبر األشــهر  2019االختفاء القســري في شــهر مارس 

ايا م  داخل أقســــام الشــــرطة الســــتة التي يغ يها التقرير كان االختفاء القســــري المتكرر لعدد م  الضــــح
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كما أكد التقرير الســــنوي للحملة ضاتها 15.ارات إخبء ســــبيلهمالتابع لها محل ســــكنهم أثناء انتظار تنفيذ قر

م  التدويرذ حيث أبرز التقرير اختفاء عدد م  الحاالت قســرًيا ألكثر  الشــكلعلى التوســع في اســتخدام تذا 

وقد عرفت  . ايا م  مقار االحتجاز وعلى رأسها أقسام الشرطةم  مرة كنمط متكرر إلى جانب اختفاء الضح

االتفاقية الدولية االختفاء القســــري بطنه "يقصــــد باالختفاء القســــري االعتقار أو االحتجاز أو االخت ا  أو 

أيدي موظفي الدولةذ أو أشــــــخاص أو مجموعات م   علىأي شــــــكل م  أشــــــكار الحرمان م  الحرية يتم 

العترا  بحرمان الشــــــخص م  ن أو دعم م  الدولة أو بموافقتهاذ ويعقبه رفض ااألفراد يتصــــــرفون ب ض

. وكان نظام روما 16حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجود ذ مما يحرمه م  حماية القانون

األســـاســـي للمحكمة الجناقية الدولية قد أدرج االختفاء القســـري حـــم  الجراقم حـــد ا نســـانية إضا ما تم 

 17تكابها بشكل منهجي أو واسع الن ا .ار

ذ إال أن األجهوة األمنية في مصر ال توار األشخاصغم م  جسامة االختفاء القسري كانتهاك بحق وعلي الر

تتوسع في استخدامه ليس لمرة أو مرتي  وإنما لمرات متعددة وبحق أشخاص أصدرت الجهات القضاقية 

الء األشخاصذ السل ات المصرية على استمرار التنكيل بحق تؤ قراًرا ب خبء سبيلهمذ في إصرار واحس م 

نظًرا لما يفترحــه النظام المصــري م  خصــومة مع معارحــيه الســياســيي . وبحســب حملة أوقفوا االختفاء 

 وقعوا حــــــحاياحالة وثقتها الحملة وقدمت لها الدعم القانوني وا عبمي  40القســــــري ف ن تناك عدد 

ترات متفاوتةذ وفيما يلي أبرز على ضمة قضـــــــايا جديدة بعد إخفاقهم قســــــرًيا لفم للتدوير ب عادة احتجازت

 .تعرحت لذلك الحاالت التي 

 إبراتيم متولي حجازي ▪

ان إبراتيم متولي محامي ومؤســــــس راب ة أســــــر المختفي  قســــــرًيا قد تم توقيفه للمرة األولي داخل ك

ك لمقــابلــة الفريق العــامــل المعني بحــاالت أثنــاء توجهــه إلي جني  2017ســــــبتمبر  10م ــار القــاترة في 

ومناقشة حالة اختفاء نجله عمر إبراتيم متولي  113فاء القسري وغير ال وعي لحضور وقاقع دورته االخت

ذ وتم إخفاء متولي إلي أن ظهر علي ضمة 2013المختفي قســــرًيا منذ أحداخ الحرس الجمهوري في يوليو 

ية لدعمه في لة عليا متهًما بالتواصـــل مع جهات أجنبية خارجحصـــر أم  دو 2017لســـنة  900القضـــية رقم 

نشر أفكار الجماعة التي أسسها علي خب  القانونذ وكان الفريق العامل قد أعل  ع  استياء  م  القبض 

 
"ذ متا  على الرابط: 2019فبراير  – 2018حملة أوقفوا االختفاء القسري سبتمبر المجهور إلى المجهور "تقرير نصك سنوي ل م  15

content/1.pdf-http://stopendis.org/wp 
: ذ متا  على الرابط2006االختفاء القسريذ م  االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص م   2 مادة 16

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx 
ابط: ذ متا  على الر1998م  نظام روما األساسي للمحكمة الجناقية الدوليةذ  7 مادة 17

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/InternationalCriminalCourt.aspx 

http://stopendis.org/wp-content/1.pdf
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/InternationalCriminalCourt.aspx
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علي إبراتيم متوليذ وأن اعتقاله ربما يشير إلي عمل إنتقامي حد  لتعاونه مع أحد آليات حقو  ا نسانذ 

ير  م  حـــحايا االختفاء القســـري في طه المشـــرول في البحث ع  مصـــير نجله المختفي وغوعرقلة لنشـــا

 18.مصر

 14ظل إبراتيم متولي رت  الحبس االحتياطي ألكثر م  عامي  حتى قررت نيابة أم  الدولة العليا بتاريخ 

الســبيل وتم إخفا   إخبء ســبيلهذ إال أن وزارة الداخلية ظلت تماطل في تنفيذ إجراءات إخبء  2019أكتوبر 

أمام نيابة أم  الدولة العليا ليواجه اتهامات االنضمام  2019نوفمبر  5ر  يوم قسرًيا مرة أخريذ حتى ظهو

 2019.19لسنة  1470لجماعة إرتابيةذ وارتكال جراقم تمويل ا رتال على ضمة القضية 

 20خالد يسري زكي ▪

 9متتاليةذ كانت أولها بعد القبض عليه في ل الب الجامعي الذي تعرض لبختفاء القســــــري ســــــت مرات ا

إال أنه لم  2015أغس س  11جنس النوتة وتم إخبء سبيله في  488ضمة القضية  علىوعرحه  2015يناير 

 جهاتفيهم  وتكرر األمر ضاته في خمس مرات قررت . ضمة قضــــــية جديدة على إعادة احتجاز يخرج وتم 

علي ضمة قضية جديدةذ  إعادة احتجاز تم إخفا   قسرًيا وم  ثم قضاقية إخبء سبيله إال أنه في كل مرة ي

دار الســبم  2018لســنة  822حتي حصــل علي إخبء ســبيل بتدابير احترازية م  النيابة في القضــية األخيرة 

ذ 2019فبراير  5حكم بالبراءة في جلســة كمة وحصــل علي اولكنه لم ي لق ســراحه وتم إحالة القضــية للمح

م نيابات جنول القاترة علي ضمة أما 2019سبتمبر  30رًيا للمرة السادسة حتي ظهر يوم وتم إخفا   قس

 سبتمبرذ وال يوار رت  الحبس االحتياطي. 20والمعروفة باعتقاالت  2019لسنة 1413 القضية 

 محمد محمود عبد الحليم شحاتة ▪

قســــــري لمدة شــــــهر حتي ظهر وظل رت  االختفاء ال 2017فبراير  3قبض عليه بتاريخ ان محمد قد تم الك

تم حبسه احتياطًيا حتي حصل علي إخبء  2017لسنة  3016ا علي ضمة القضية أمام نيابة أم  الدولة العلي

أنه  وتم ترحيله إلي قســم شــرطة أبو كبير  تمام إجراءات إخبء ســبيلهذ إال 2018أبريل  12ســبيل في يوم 

يونيو  9م تم إخفا   قســـرًيا مرة أخريذ حتي ظهر يوم ذ ث2018مايو  1ظل محتجًوا داخل القســـم حتي يوم 

 
إبراتيم متوليذ متا  على الرابط:  خبراء حقو  ا نسان باألمم المتحدة م  اعتقار المحامي المصري استياء 18

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22079&amp;LangID=E 
 https://0i.is/Oeg9 على الرابط:تدوير القمعذ إبراتيم متولي حجازيذ المفوحية المصرية للحقو  والحرياتذ متا   19
 https://0i.is/9hxcذ متا  على الرابط:   2019التقرير السنوي الرابع لحملة أوقفوا االختفاء القسري أغس س  20

 

 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22079&amp;LangID=E
https://0i.is/Oeg9
https://0i.is/9hxc
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علي ضمة القضــــــية ضاتها أمام المحكمة والتي قامت بدورتا ب خبء ســــــبيله مرة أخريذ ليتم ترحيله  2018

يوليو علي ضمة قضية  13هر يوم قسرًيا للمرة الثانية حتي ظ ب خفاقهإلي قسم شرطة أبو كبير والذي قام 

وأثناء إتمام إجراءات االحتياطي حتي أصـــــــدرت محكمة بلبيس حكمها بالبراءةذ  جديدةذ وظل رت  الحبس

ظل قيد االختفاء و 2019فبراير  23خروجه م  قسم شرطة أبو كبير تم إخفا   قسرًيا مرة أخري منذ يوم 

 عليانيابة ام  الدولة الأمام  2020مايو  9 يومالي ان ظهر  شــــهًراأربعة عشــــر للمرة الرابعة لمدة تجاوزت 

حصــــــر ام  دولة ووجهت له النيابة تهمة  2020لســــــنة  549علي ضمة قضــــــية جديدة تحمل رقم  متهًما

 .االنضمام لجماعة ارتابية وحيازة منشورات

 حنظلة أحمد الماحي ▪

بعد اســـــبول م  االختفاء القســـــري علي ضمة وظهر  2014اكتوبر  24يوم  ان حنظلة قد تم القبض عليه ك

وزت الثبخ جنايات قســم ثاني دميا  واســتمر حبســه احتياطيا لمدة تجا 2015 لســنة 1217القضــية رقم 

تم ترحيله الي مركو شرطة كفر الب يخ و  2018يناير  24بجلسة حتي حصل علي قرار ب خبء سبيله سنوات 

حبســــه التي أمرت بنيابة كفر الب يخ وأمام  2018مارس  18خ بتاريذ ليظهر والذي تعنت في اخبء ســــبيله

أكتوبر  1 ةحصــل علي اخبء ســبيل بجلســذ حتي إداري كفر الب يخ 2018لســنة  531ضــية رقم ضمة الق علي

لســنة  2409متهًما علي ضمة القضــية  2018أكتوبر  27يوم وظل قيد االختفاء القســري حتي ظهر ذ 2018

قســـم وجود  مرة ذ لينكر ال2019فبراير  13الب يخذ وقررت النيابة إخبء ســـبيله يوم جنس إداري كفر  2018

إداري كفر الب يخذ والتي  2019لســــــنة  568علي ضمة القضــــــية  مارس 13يوم  أخري حتي ظهر مرة أخري

ذ وعقب نقله لمركو شــــــرطة كفر الب يخ 2019مارس  28قامت النيابة ب خبء ســــــبيله علي ضمتها بتاريخ 

مايو  2يوم تي ظهر للمرة الرابعة ح تم إخفا   قســرًيا 2018أبريل  1ًدا  خبء ســبيلهذ إال أنه في يوم تمهي

 .علي ضمة قضية جديدة 2020

 تدوير بعد البراءة أو قضاء مدة الحكم  -8

ةذ أو قضاء مدة الحكم كاملالبراءة  علىاألفراد بعد الحصور تو إعادة احتجاز شكل آخر م  أشكار التدوير 

قيد الحبس ة قد قضـــــوا مدد طويلة براءة كانوا بالضـــــرور علىوجدير بالذكر أن األشـــــخاص الذي  حصـــــلوا 

 االحتياطي.للحبس االحتياطي والتي تجاوزت في بعضها المدة القانونية المقررة 
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 س البلتاجي أن ▪

ضمة قضــــيتي  االولي كان متهما فيها بحيازة ســــب   على وإدراجه 2013ديســــمبر 31م القبض عليه يوم ت

نوات وغرامة والقضــــــية الثانية ســــــ 5س بالحب 2015أكتوبر 3خرطوش وصـــــــدر فيها حكم اور درجة في 

 با حــــــافة ذ2015يونيو 23حكم بالبراءة بتاريخ  علىالمعروفة اعبميا بخلية الماريوت والتي حصــــــل فيها 

الحكم الصــادر  ب لغاءالبراءة في قضــية ثالثة حيث قامت محكمة جنس مســتطنك المعادي  علىالي حصــوله 

 .2015ابريل  26حرس طر  بتاريخ  علىحد  بقضية التعدي 

 2016في  ىولاأل تي ذخرآضمة قضـــــيتي   علىجه ادرإعب  تم أضمة القضـــــايا المذكورة  علىواثناء حبســـــه 

سنوات  5طوش السابق ضكرتا وحكم عليه فيها بالسج  وتي قضية منسوخة م  قضية حيازة سب  خر

 2016ثانية لســـنة ية الوالقضـــذ 2018مارس  18الحكم في  ب لغاءن قامت محكمة النقض أ ىلإ ذور درجةأ

لغا   م  محكمة إتم  2017بالحبس ســنتي  في فبراير  ايضــا كان متهما فيها بالتظاتر وصــدر حــد  حكمأ

 .2018مارس  22جنس مستطنك مدينة نصر في 

البراءة في جميع القضـــايا  علىبعد حصـــوله  اخبء ســـبيله واجبً إصـــبس أ" 2018مارس  22منذ ضلك التاريخ "

 نهاء إجراءات  2019أبريل  8وعليه فقد تم ترحيله إلى قســــــم مدينة نصــــــر في يوم بها  التي تم ادراجه

خبء إ م  لبختفاء القســـــري بداًل حيث تعرض احتجاز ذ  قســـــمخروجهذ ولك  فوجئت أســـــرته ب نكار قوات ال

 640ة ضمة القضــــي ىعل إعادة احتجاز تم م  الدولة العليا وأبنيابة  2018يونيو  26ظهر في  ىســــبيله حت

 خب  القانون. ىسست علأاتهامه باالنضمام لجماعة  وتم دولةم  أ 2018لسنة 

ليتم  ذخبء سبيلهإنه لم يتم أال إ 2018لسنة  640في القضية  2020فبراير 6خبء سبيل بتاريخ إ علىحصل 

ي ضمة م  الدولة علأحيث ظهر في نيابة  ذوحــــــمه لقضــــــية جديدة بعدتا بطيام مرة ثانيةإعادة احتجاز  

م  داخل  رتابية وامدادتا بمعلوماتإمواجها اتهامات باالنضــــمام لجماعة  2019لســــنة  1470 القضــــية

 السج .

 جهاد الحداد  ▪

 

درج اســــــمه في قضــــــيتي  وتما 2013ألقي القبض عليه في ســــــبتمبر  غرفة "و "التخابر مع حماس"ذ وأ 

حصـــــــل على حكم ذ الحكمي  ع  علىوبال  ذ. صـــــــدر حـــــــد  حكمي  في كل منهما بالمؤبد"عمليات رابعة

حصل على حكم آخر بالبراءة  2019سبتمبر 11وفي  . 2017بالبراءة في قضية غرفة عمليات رابعة في مايو 

المنســوخة م  قضــية رابعة والتي حصــل على  2015لســنة  19092في قضــية التخابرذ با حــافة للقضــية 

لة  يل فيها بكفا تاريخ  50إخبء ســــــب يه ب كا2019ر أكتوب 21ألك جن ن أتله ينهون إجراءات إخبء ذ وفيما 

حصـــر أم  دولة  2019/ 1400ب دراجه على ضمة قضـــية جديدة رقم  2019أكتوبر  23ســـبيلهذ فوجئوا يوم 
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عليا باتهامات "تولي قيادة جماعة ومدتم بمعلومات وتعليمات خبر ســــــجنه"ذ رغم أنه كان في حبس 

  عنه الويارة.ذ وممنوعاً 1حراسة انفرادي طوار سنوات سجنه في طرة شديد ال

 

 إيهال صب  الدي  ع يتو ▪

 

يوم حتى ظهر أمام النيابة  95وتعرض لبختفاء القســــــري لمدة  2016ســــــبتمبر  17تم القبض عليه يوم 

عسكرية والتي تم اتهامه فيها  2017لسنة  148وظل محتجوا على ضمة القضية  2016ديسمبر  22بتاريخ 

ًقا ســنوات قضــاتا كاملة وأصــبس مســتح 3رتابية وحكم عليه بالســج  لمدة إماعة بتهم منها االنضــمام لج

يفرج نه لم إإال  إجراءات خروجه وتم نقله إلى تخشـــيبة الخليفة ومنها إلى قســـم المرج  نهاء ذلإلفراج عنه

إلى أن تم عرحــه  . 2020يناير  6من قة الســبم بالقاترة يوم  فيلى معســكر قوات األم  إعنه وتم نقله 

 .ةأم  دول 2019لسنة  810على ضمة القضية  2020مارس  1أم  الدولة بتاريخ على نيابة 

 تدوير أثناء قضاء التدابير االحترازية والمراقبة الشرطية -9

الشــخص  علىتحفظ الشــكل آخر م  األشــكار التي اســتخدمتها األجهوة األمنية في ممارســة التدوير كان 

عكس  علىذ تدابير االحترازية أو المراقبة الشــرطية داخل قســم الشــرطة التابع له محل ســكنهأثناء قضــاء ال

م العام كذلك الحفاظ ما نص عليه الدستور بتحديد دور تيئة الشرطة بمسئوليتها ع  حفظ األم  والنظا

ية يمارس انتهاكات الكرامة ا نســانية وحقو  ا نســانذ إال أن جهاز األم  الوطني التابع لوزارة الداخل على

تلفيق  إلىمســتمرة بحق المحتجوي  داخل أقســام الشــرطة بدايًة م  االختفاء القســري والتعذيب وصــواًل 

 .قضايا بحق المعتقلي  السياسيي 

كبديل  االحترازيةالتدابير  اســـتخدامفي  خبر الســـنوات األخيرة القضـــاقية قد توســـعتوكانت الســـل ات 

  في القضـــايا ضات ال ابع الســـياســـيذ إال أن تذ  الممارســـة لم تخلو م  مع المتهمي االحتياطيللحبس 

ك جراء ضمة القضـــــايا الســـــياســـــية أكثر منه  علىكونها إجراء غرحـــــه ســـــلب الحرية والتنكيل بالمحبوســـــي  

الحبس االحتياطي سل ة إصدار أمر بطحد السل ة المختصة بوكانت القانون المصري قد أع ي  احترازي. 

ي حددتا قانون ا جراءات الجناقيةذ ك لوام المتهم بعدم مبارحة مســــــكنهذ أو أن يقدم نفســــــه التدابير الت

م  اســــــتخدام التدابير لك  وعلي الرغم  21لمقر الشــــــرطة في أوقات محددةذ وحظر ارتياد أماك  محددة.

التدابير داخل  االحترازية كبديل للحبس االحتياطي الم ور والمقيد للحريةذ إال أن التوام المتهمي  بقضــــــاء

 
ذ موقع منشورات قانونيةذ متا  على الرابط: 2006 لسنة 150م  قانون ا جراءات الجناقية رقم  201مادة  21

https://manshurat.org/node/14676 
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القســري  لبختفاءقســم الشــرطة لم يوفر أًيا م  أشــكار الحماية لهؤالء األشــخاصذ حيث تعرض بعضــهم 

ما تبعه في العديد م  الحاالت ظهور تؤالء بشــــــكل غير قانوني داخل مراكو الشــــــرطةذ وتو  واالحتجاز

 .اء التدابير االحترازيةاألشــــــخاص بعد تدويرتم علي ضمة قضــــــايا جديدة تعلق بعضــــــها بالتهرل م  قضــــــ

 .والمراقبة الشرطية االحترازية التدابير قضاء أثناءاحتجازتا  إعادةالحاالت التي تم  أبرزتنا  ونعرض

 تيثم محمدي والناشط الحقوقي المحامي  ▪

خلفية األحداخ المعروفة  على 2018مايو  18تيثم محمدي  قد ٌألقي القبض عليه بتاريخ  ان الناشــــــطك

بتهمة مشـاركة جماعة  2018لسـنة  718ضمة القضـية  لىالمتروذ وتم التحقيق معه وحبسـه ع باحتجاجات

إرتابية واالشــتراك في تظاتر وإســاءة اســتخدام مواقع التواصــل االجتماعيذ وأســتمر تيثم قيد الحبس 

قســــم  إلىابه وأثناء لذت. 2018أكتوبر  8االحتياطي حتي قررت النيابة إخبء ســــبيله بتدابير احترازية بتاريخ 

لتنفيذ التدابير االحترازية بعدما اســتدعا  القســم  2019مايو  13ل إقامته يوم شــرطة الصــك التابع له مح

خبر أتصــــار تاتفي أخبر  فيه بطن تناك محضــــًرا محرًرا حــــد  وعليه الحضــــور للقســــمذ وضتب تيثم إلي 

ر نيابة أم  الدولة العليا بالتجمع داخل مق 2019مايو  16القســــــم إال أنه تم إخفا   قســــــرًيا ليظهر يوم 

حصــــــر أم  دولة والمتهم فيها بمشــــــاركة جماعة  2019لســــــنة  741الخامس متهما علي ضمة القضــــــية 

 إرتابية مؤسسة علي خب  أحكام القانونذ واستخدام مواقع التواصل االجتماعي لنشر أخبار كاضبة.

 محمد حس  مص في محمد ▪

اليوم التالي علي ضمة القضية  وعرحه علي النيابة في 2016سبتمبر  26م القبض عليه للمرة األولي في ت

والدعوة للتظاترذ لجماعة محظورةذ ونشر أخبار كاضبةذ  انضمامجنس قصر النيلذ بتهم  2016لسنة  15060

 اوظل محتجو 2018مايو  فيوظل قيد الحبس االحتياطي حتي حصــــوله علي إخبء ســــبيل بتدابير احترازية 

ذ وأســـتمر في قضـــاء التدابير االحترازية 2018يونيو  حتيفي انتظار تنفيذ قرار إخبء ســـبيله  داخل القســـم

حيث حضـــرت قوة م  قســـم الشـــرطة لمنوله  2019ســـبتمبر  16داخل قســـم شـــرطة المق مذ حتي يوم 

واصــ حابه بحجة أن الضــابط المســئور ع  التدابير يرغب بســؤاله ع  بعض التفاصــيلذ وعقب وصــوله إلي 

إنكار وجود  وظل قيد االختفاء القســـــري حتي ظهور   المق م انق عت أخبار  وبدأ القســـــم فيقســـــم 

ذ 2019لسنة  1480علي ضمة القضية  وإعادة احتجاز  2019ديسمبر  12أمام نيابة أم  الدولة العليا يوم 

وال يوار قيد  متهًما باالنضـــمام لجماعة إرتابية وإســـاءة اســـتخدام وســـاقل التواصـــلذ وإضاعة أخبار كاضبةذ

 ضمة القضية الجديدة.الحبس االحتياطي علي 
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 محمد إبراتيم رحوان "أكسجي " ▪

 2018ان المدون محمد إبراتيم الشــــــهير بمحمد أكســــــجي  قد تم القبض عليه للمرة األولي في أبريل ك

ء حصـــر أم  دولة حتي قررت النيابة إخب 2018لســـنة  621وظل قيد الحبس االحتياطي علي ضمة القضـــية 

خبء ســــبيله يوم ذ وظل محتجو داخل القســــم حتي تنفيذ قرار إ2019يوليو  22ســــبيله بتدابير احترازية يوم 

ذ وظل يقضــي التدابير االحترازية داخل قســم شــرطة البســاتي  التابع له محل ســكنهذ حتي 2019يوليو  31

ي  تم التحفظ عليه وإنكار وأثناء تواجد  لقضــاء التدابير داخل قســم شــرطة البســات 2019ســبتمبر  24يوم 

 2019لســــنة  1356ليا علي ضمة القضــــية وجود  وتم إخفا   قســــرًيا حتي ظهر أمام نيابة أم  الدولة الع

بتهم مشـــاركة جماعة إرتابية في تحقيق أغراحـــهاذ ونشـــر وإضاعة أخبار كاضبةذ وإســـاءة اســـتخدام وســـاقل 

 22.االجتماعيالتواصل 

عقوبة تكميلية في بعض لم تقك المراقبة بوصــــــفها ذ حيث لشــــــرطيةالمراقبة االوحــــــع ضاته يتكرر في 

فلم يتوقك التعســــك م  جانب األجهوة المتهمي ذ تؤالء مام انتهاك حقو  حاقًب أ القضــــايا الســــياســــية

م  قانون العقوبات قد حددت الحاالت التي يجوز فيها  28األمنية تجا  تؤالء األشـــــخاصذ وكانت المادة 

م  القانون ضاته بطحقية القضــــــاء في الحكم  375المادة كما أقرت  23ذقبة الشــــــرطيةت بيق عقوبة المرا

باســــــتعمار القوة أو العنك أو بوحــــــع ال يه تحت المراقبة الشــــــرطية في الجراقم المتعلقة  محكوم عل

وعلي الرغم مما تن وي عليه ممارســــة المراقبة الشــــرطية م  انتهاكات    24.ا رتالذ وترويع المواطني 

بحق المحكوم عليهم بدًءا م  إجبارتم علي تنفيذ العقوبة في أماك  داخل أقســـام الشـــرطة ال مســـتمرة 

تراعي آدمية تؤالء األشــــخاصذ مروًرا بما قد يتعرحــــوا له م  عنك جســــدي ولفظيذ وإجراءات تعســــفية 

ل بهم األشــخاصذ إال أن تذا لم يمنع الســل ات األمنية في مصــر م  اســتمرار التنكي مســتمرة تجا  تؤالء

حتي في ظل قضــاقهم مراقبة شــرطية يومية لمدة إثني عشــر ســاعة داخل قســم الشــرطةذ وكانت حاالت 

الناشــط محمد عادر والمدون عبء عبد الفتا  والناشــط عبد الرحم  طار  موكا تي أبرز الحاالت التي تم 

 يرتا علي ضمة قضية جديدة أثناء قضاء المراقبة داخل قسم الشرطة.تدو

 

 

 
 /OAgMhttps://0i.isتدوير القمعذ محمد أكسجي ذ المفوحية المصرية للحقو  والحرياتذ متا  على الرابط:  22
 https://manshurat.org/node/14677ذ موقع منشورات قانونيةذ متا  على الرابط: 1973لسنة  58م  قانون العقوبات رقم  28مادة  23
 ذ موقع منشورات قانونيةذ المرجع السابق1973لسنة   58م  قانون العقوبات رقم  375مادة   24
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 حمد عادرالناشط م ▪

ان الناشــط الســياســي محمد عادر قد فوجئ بالتحفظ عليه أثناء قضــاقه للمراقبة الشــرطية داخل قســم ك

شـــرطة أجاذ حيث كان عادر قد قضـــي حكًما بالســـج  لمدة ثبخ ســـنوات كان قد صـــدر حـــد  في القضــية 

د دومة بالتظاتر جنس عابدي ذ والتي كان متهًما فيها مع الناشــــ ان أحمد ماتر وأحم 2013ســــنة ل 9593

بدون ترخيص ومقاومة السل اتذ والتعدي بالضرل علي أفراد الشرطة المكلفي  بتطمي  المحكمةذ وبعد 

مدة ثبخ بالمراقبة داخل قســم الشــرطة ل ةالتكميلي العقوبةقضــاء المدة أســتمر محمد عادر في تنفيذ 

اقبة وأثناء استعداد  للمغادرة قامت وبعد قضاء فترة المر 2018يونيو  19سنوات أخريذ إال أنه في يوم 

قوات األم  بالتحفظ عليه وإببغ والد  بطنه في مقر األم  الوطني بالمنصــــورةذ وبعد عدة ســــاعات ظهر 

إداري أجاذ بتهم نشــــر أخبار كاضبة  2018لســــنة  5606أمام نيابة المنصــــورة الكلية علي ضمة القضــــية رقم 

جدير  25.علي ضمة التحقيق احتياطياالتي قررت بدورتا حبسـه علي موقع التواصـل االجتماعي فيسـبوكذ و

بالذكر أن محكمة القضـــاء ا داري بالمنصـــورة قد أصـــدرت حكمها في ال ع  المقدم م  المحامية عويوة 

ادر بتســــليم نفســــه يومًيا لقســــم الشــــرطة التابع لهذ إال أن ال ويل حــــد قرار وزير الداخلية ب لوام محمد ع

 .26د عادر بقضاء فترة المراقبة في منوله بداًل م  قسم الشرطةالمحكمة سمحت لمحم

قررت محكمة جنايات المنصــــــورة إخبء ســــــبيل محمد عادرذ إال أنه لم يتم إخبء  2020أبريل  6في يوم 

 علىإداري شــربي  بتهم قيادة جماعة أســســت  2018لســنة  4118ضمة القضــية  علىســبيله وتم عرحــه 

 كاضبة.خب  القانونذ ونشر أخبار 

  عبء عبد الفتاالمدون  ▪

لســـــنة  1343رقم ان عبء عبد الفتا  الذي قد أكمل حكًما بالســـــج  لمدة خمس ســـــنوات في القضـــــية ك

بالمراقبة الشــرطية  ةتكميلي عقوبةذ والتي كان يقضــي الشــورىوالمعروفة إعبمًيا بطحداخ مجلس  2013

لم يكمل عبد الفتا   . 2019مارس  29يوم بعد خروجه  ســــاعة يومًيا 12داخل قســــم شــــرطة الدقي لمدة 

وأثناء انتظارتم خارج قســـم  2019ســـبتمبر  29صـــبا  يوم ســـتة أشـــهر خارج الســـج ذ حتي فوجئت عاقلته 

المراقبة اليوميةذ وأنكرت قوة قســــــم الشــــــرطة وجود عبء الذي الدقي أنه لم يخرج عقب انتهاء مدة 

 باالنضـــمامي ظهر أمام نيابة أم  الدولة العليا متهًما قامت باخت افه واحتجاز  في مكان غير معلومذ حت

 
الرابط:  علىالقمعذ محمد عادرذ المفوحية المصرية للحقو  والحرياتذ متا   تدوير 25

https://www.facebook.com/ecrf.net/posts/1481776538652741 
اقبة في منوله بدال م  قسم الشرطةذ المفوحية المصرية للحقو  والحرياتذ ترة المرالقضاء ا داري يقضي بالسما  لمحمد عادر بقضاء ف 26

 متا  على الرابط:  

0133/1473254566171605/?type=3&theaterhttps://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.34480273235 

https://www.facebook.com/ecrf.net/posts/1481776538652741
https://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.344802732350133/1473254566171605/?type=3&theater
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 1356وساقل التواصل االجتماعي علي ضمة القضية  استخداملجماعة إرتابيةذ ونشر أخبار كاضبةذ وإساءة 

ذ والتي قررت بدورتا حبســـه خمســـة عشـــر يوًما علي ضمة التحقيقات 27ذر أم  دولة علياحصـــ 2019لســـنة 

م المحامي الحقوقي محمد الباقر والذي كان قد تم التحفظ عليه داخل نيابة وتي القضية ضاتها التي تض

 28.أم  الدولة العليا أثناء حضور  التحقيق حم  فريق الدفال ع  عبء عبد الفتا 

 لقضاياتدوير ا -10

آخر م  التدوير التي رصـــدتا التقريرذ وتو تدوير عدد م  األفراد المتهمي  علي ضمة نفس القضـــية  شـــكًب 

علي ضمة قضــــية جديدة وبواقعة اتهام منفصــــلةذ ولعل تذا النمط يعد األبرز حيث نجد أن عدًدا كبيًرا م  

تناك قضايا صارت  األشخاص الذي  تم تدويرتم علي قضايا جديدة كانوا علي ضمة نفس القضاياذ حتي أن

ايا ســـيتم تدويرتم علي معروفة بقضـــايا التدويرذ أي أنه أصـــبس تناك قناعة بطن المتهمي  علي تذ  القضـــ

ضمة قضـية جديدة بمجرد حصـولهم علي قرار ب خبء سـبيلهم علي ضمة القضـية األوليذ كما أن تناك عدد 

فنجد قضـــايا كامل المتهمي  علي ضمتها ها ى ضمتاألفراد علإعادة احتجاز م  القضـــايا المفتوحة التي يتم 

 ة قضاياتم القديمة. عقب حصولهم علي إخبء سبيل علي ضم إعادة احتجازتمتم 

 عسكرية 2016لسنة  185قضية  -1

ضمتها بعد إخبء  ىعدد م  األشـــخاص المتهمي  عل إعادة احتجازكانت تذ  القضـــية أحد القضـــايا التي تم 

  . ضمة قضايا جديدة ىسبيلهم ثم إخفاقهم قسرًيا لفترات متفاوتةذ ليظهروا عل

 إسبم أحمد خميس الششتاوي ▪

ظل قيد االختفاء القســــــري م  المنور و 2015ديســــــمبر 29بتاريخ  للمرة األوليان قد تم القبض عليه ك

اســتقبار طرة  بســج  2016ابريل  17 يوم ظهر حتىالظوغلي ميدان بمقر األم  الوطني بيوم  128 لمدة

لقضـــــية  تم نقلهو . بالبراءة وعدم اختصـــــاص له المحكمة توحكم ذعســـــكري 2016لســـــنة  185ضمة  على

 ىوتم ترحيله الي ســج  برج العرل لحضــور تحقيقات النيابة حت ذنس اداري ســيدي جابرج 2019لســنة  4584

 
 https://0i.is/cWuDلحرياتذ متا  على الرابط: تدوير القمعذ عبء عبد الفتا ذ المفوحية المصرية للحقو  وا 27
ركذ المفوحية المصرية للحقو  والحرياتذ متا  على لماضا محمد الباقر في السج ؟ وأي إرتال ارتكبه ليحرم م  حقه في الحرية؟ذ بيان مشت  28

 https://0i.is/4PJlالرابط: 
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ابريل  10م  ســــج  برج العرل م  يوم تم نقله   . 2019 ابريل 8اخبء ســــبيل فيها بكفالة يوم  ىحصــــل عل

 ىعل تم ترحيله 2019ابريل  23في ســـــج  اســـــتقبار طرةذ وفي يوم  2019ابريل  22ظهر يوم  حتى 2019

داخل  ذ وظل محتجوًا بدون وجه حق2019ابريل  25خشـــيبة بقســـم الخليفة ثم قســـم عي  شـــمس يوم الت

 26وفي يوم  . عســكري 2016لســنة  185في القضــية  تنفيذ قرار اخبء ســبيله الصــادرالقســم في انتظار 

ضــــية نيابة ام  الدولة علي ضمة القأمام  2019يونيو 29ظهر يوم  حتىمعه  انق ع التواصــــل 2019يونيو

خبء ســـبيل إ ىحصـــل عل ىوظل محتجوًا في قســـم مدينة نصـــر حتذ مدينة نصـــر اور 2019لســـنة  76رقم 

وبســــؤار االســــرة عنه  ذتم دفع الكفالة 2019غســــ س أ 19وفي يوم  2019اغســــ س  17بكفالة يوم 

يد ومازار ق ذ ليتهم إخفا   قســـرًيا مرة أخريالقســـم وجود  لديهم أنكربمحبســـه بقســـم اور مدينة نصـــر 

 ن.اآل حتىاالختفاء 

 يوسك نجا  الدي  أحمد ▪

تقريبا  أشــهروتعرض لبختفاء القســري لثبثة  2016مارس  27في  للمرة األولي القبض عليه م  منوله مت

ابريل  8في وا باالنضــمام لجماعة ارتابيةذ متهًم عســكرية  2016لســنة  185ضمة القضــية  علىظهر بعدتا 

ســم اور مدينة ترحيله م  محبســه بســج  اســتقبار طرة الي قتم وذ ةاخبء ســبيل بكفال علىحصــل  2019

ذ كر القســــــم وجود  لديهمأنن أالي  2019ابريل  27يوم  حتىبالقســــــم ذ وظل 2019ابريل  25في  نصــــــر

لســنة  6106علي ضمة قضــية رقم أمام النيابة  2019يونيو  30في ليختفي قســرًيا للمرة الثانية حتي ظهر 

 إرتابية.همة االنضمام لجماعة بت ذجنس التجمع 2019

 مد محمدذ عبد الرحم  رأفت أحمد محمدعبد الله رأفت أح ▪

عسكري شمار القاترة بالبراءة وعدم االختصاص  185القضية رقم انت المحكمة قد حكمت للشقيقي  ك

ابريل  8سبيلهم يوم  خبء بتحويل القضية للقضاء المدني الذي حكم تم ولجماعة إرتابيةذ  في االنضمام 

م  محبســــه الي قســــم شــــرطة المرج حيث تعنت المطمور في  مم  محكمة المنشــــية وتم ترحيله 2019

حي  ضتبت االســـــرة للســـــؤار عنه فطنكر  2019يونيو  28اجراءات اخبء الســـــبيل حتي تعرض لبختفاء يوم 

رور عام علي ة اشهرذ وبعد مالقسم تواجد  لديهم واستمر اخفا   قسريا تو وشقيقه لما يويد ع  تسع

لي آقرار اخبء الســــــبيــل ظهر الشــــــقيقي  في نيــابــة االميريــة حيــث تم التحقيق معهمــا بتهم حيــازة فرد 

 ش.وخرطو
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  2017لسنة  316قضية  -2

عدد م  المتهمي  على ضمتها بعد حبســهم احتياطيا  إعادة احتجازقد تم  2017لســنة  316كانت القضــية 

 م  تذ  القضية: إعادة احتجازتمبرز م  تم ضمة قضايا جديدة ولعل أ علىلمدة عامي  

 عب يوسك القرحاوي ▪

جنت في انت عب القرحـــاوي قد ك حصـــر أم  دولة  2017لســـنة  316على ضمة القضـــية  2017يوليو  1ســـ 

 علياذ بتهمة االنضــــمام إلى جماعة إرتابيةذ وظلت في الســــج  االحتياطي االنفرادي حتى صــــدور قرار م 

برقاســة المســتشــار حســ  فريدذ باســتبدار الحبس االحتياطي بطحد التدابير  28الــــــــ  محكمة الجنايات الداقرة

. وبداًل م  تنفيذ قرار إخبء الســــــبيل وإطب  ســــــراحهاذ فوجئت في اليوم 2019يوليو  3االحترازية في 

ة. حصر أم  دول 2019لسنة  800التالي ب حضارتا إلى نيابة أم  الدولةذ والتحقيق معها في القضية رقم 

جنت بســـببها  ّجهت إليها تهمتا "االنضـــمام إلى جماعة إرتابية"ذ وتي ضات التهمة في القضـــية التي ســـ  وو 

عامي ذ وحصــــــلت على قرار إخبء ســــــبيل. والتهمة الثانية "تمويل جماعة إرتابية"ذ وكان التمويل في أثناء 

 .ر عبقاتها داخل السج فترة سجنهاذ بحسب اّدعاء السل اتذ عبر استغب

 حسام الدي  علي  ▪

كان محبوًسا  التيوتي نفس القضية  2017لسنة  316عد عامي  م  حبسه احتياطًيا على ضمة القضية ب

في  هســبيل خبء ب اصــدر قرارإرتابيةذ كان قد فيها زوجته عب القرحــاوي بتهم م  بينها االنضــمام لجماعة 

مدة أربعة شهور بعد قرار إخبء لم المق م م م  ضلك ظل محتجًوا بقسإال أنه وعلى الرغ 2019يوليو  19

سبيلهذ تم اقتياد  بعدتا إلي أحد مقرات األم  الوطني وإخفاقه تناك لمدة شهر ونصكذ كان فيها مقيد 

نيابة أم  الدولة العليا على ضمة قضــــــية أمام  2020 يناير 5يوم اليدي  ومعصــــــول العيني ذ إلي أن ظهر 

باالنضـــمام لجماعة إرتابية وارتكال جريمة "م  دولةذ واتهامه فيها حصـــر أ 2020لســـنة  58جديدة رقمها 

شـــــهور م  احتجاز  وإخفاقه بعد إخبء ســـــبيله في يوليو  5م  جراقم تمويل ا رتال”. وضلك بعد أكثر م  

 .أم  دولة 2017لسنة  316ية بتدابير احترازية على ضمة القض 2019

 بدر بدر محمد بدر ▪

 316علي ضمة القضــية  ن ظهرأي إلم  مكتبه  وتعرض لبختفاء القســري  2017مارس  29م اعتقاله في ت

خبء سبيل م  إن حصل علي ألي إم  الويارة  اممنوًع ظل وذ ضمة القضية وظل محبوس علي 2017لسنة 

عد أكثر م  عامي  وثمانية شــهور م  الحبس االحتياطيذ بعد أقل ب 2019نوفمبر  24المحكمة بتاريخ يوم 
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  خبءا حيث تم ترحيله لقســــــم شــــــرطة الهرم تمهيدً ذ م  القرار وبدء تنفيذ إجراءات ا خبءم  أســــــبول 

نيابة أمام ظهر  حتيتعرض لبختفاء القسري لحوالي ثبثة اشهر   2019ديسمبر  3 منذ يوم اال انه ذسبيله

االنضــمام لجماعة وقامت النيابة بتوجيه نفس االتهامات الســابقة وتي  2020فبراير  24يوم  ام  الدولة

أســـســـت خب  األحكام القانون والدســـتور الغرض منها تع يل مؤســـســـات الدولة ومنعها م  ممارســـة 

 .عملها

محمد عبد الله علي عبد الله وعوت الســــــيد عبد الفتا  المحبوســـــــان على ضمة  إعادة احتجازكذلك تم 

ذ 2018لســــنة  1175ة القضــــية بعد إخبء ســــبيلهمذ ليتم اتهام األور علي ضم 2017لســــنة  316القضــــية 

 بتهمة االنضمام لجماعة إرتابية. 2018لسنة  1118ضمة القضية  علىوالثاني 

 لي دارى قإ 2019لسنة  1214المحضر رقم  -3

ســــــتة أشــــــخاص كانوا متهمي  علي ضمة تذا المحضــــــر بتهم االنضــــــمام لجماعة إرتابية  إعادة احتجازتم 

وتم أحمد ســــمير عبد الفتا  غلمشذ محمد عرفة فتو  أبو  والترويع لهاذ وحيازة م بوعات ومنشــــوراتذ

ع ية عبد الفتا   بكرذ محمود عبد  محمود عبد الجواد زيدذ الســــــيد عبد المجيد الســــــيد ع اللهذ إبراتيم

وجدير بالذكر أن جميع تؤالء األشــــــخاص  طلبة الحي اويذ عبد الرحم  ع ية عبد الفتا  طلبة الحي اويذ

ســـابًقا بعد فترات اختفاء قســـري  إعادة احتجازتمللمرة الثانيةذ حيث كانوا قد تم  تمإعادة احتجازكان يتم 

لي ذ حتي قررت غرفة مشــــــورة جنايات كفر إداري ق 2019لســــــنة  1214متفاوتة علي ضمة المحضــــــر رقم 

وتم إخبء ســبيل المتهمي  الســتةذ إال أن وزارة الداخلية تعنتت في تنفيذ القرار  2019يوليو  6الشــيخ في 

 6520أمام نيابة قلي  علي ضمة المحضـــــر  2019أغســـــ س  25إخفا تم قســـــرًيا حتي ظهروا جميًعا يوم 

إخبء ســــبيلهم علي  ىقررت غرفة المشــــورة مرة أخر 2019ر ديســــمب 1وبتاريخ إداري قلي ذ  2019لســــنة 

أربعة منهم  ظهر ضمة المحضــــــر الجديدذ إال أن القرار لم يتم تنفيذ  مرة أخري وتم إخفا تم قســــــرًيا حتي

إعادة  2020يناير  13يوم  وتم الســيد عبد المجيدذ أحمد ســمير غلمشذ عبد الرحم  ع يةذ إبراتيم ع ية

 إداري قلي .   2020لسنة  275علي ضمة المحضر مرة أخري  احتجازتم

 إداري المنتو  ثاني   2019لسنة  8557قضية  -4

 إعادة احتجازبقضية قبضة سبتمبرذ والتي كان قد تم والمعروفة إعبمًيا  2019لسنة  1338كانت القضية 

ل أبرز تؤالء عـدد م  األشــــــخـاص المقبوض عليهم علي ضمتهـا بعـد حصــــــولهم علي إخبء ســــــبيـلذ ولعـ

إداري  2019لســــنة  8557علي ضمة نفس القضــــية  إعادة احتجازتماألشــــخاص تم خمســــة أشــــخاص تم 

رمضان عوض السيدذ عبد الرحم  السيد عبد الحميدذ وتمذ محمد  المنتو  ثانيذ  وكان المتهمي  الخمسة
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قد تم  لعار الديبذصبري مرعي فهميذ مدحت شعبان محمد عبد الرحيمذ السيد عبد الحميد محمد عبد ا

لســنة  1338وتم التحقيق معهم علي ضمة القضــية  2019ســبتمبر  28 – 20القبض عليهم في الفترة بي  

اك في مظاترة بدون ترخيص وإســــاءة اســــتخدام مواقع التواصــــل بتهم نشــــر أخبار كاضبة واالشــــتر 2019

لك  لم يتم إخبء ســــــبيلهم ليتم  2020فبراير  17االجتماعيذ وكانوا قد حصــــــلوا علي إخبء ســــــبيل بتاريخ 

إداري المنتو  ثانيذ بنفس  2019لسنة  8557علي ضمة القضية  2020فبراير  22عرحهم أمام النيابة يوم 

نشـــر أخبار كاضبةذ واالشـــتراك في مظاترة بدون ترخيصذ وإســـاءة اســـتخدام مواقع  وتيالتهم الســـابقة 

 التواصل االجتماعي.
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 التوصيات -11
 

 تالمعنية بالتوصـــياوالشـــرطية تتقدم المفوحـــية المصـــرية للحقو  والحريات إلى الســـل ات القضـــاقية 

 التالية:

إعادة احتجازتم ذ وكل م  تم مة قضايا رأيع  المحبوسي  احتياطًيا على ضوغير المشرو  ا فراج الفوري  -

اتهم الدســـتورية وعلى بنفس التهم القديمة بســـبب ممارســـتهم لحقوقهم وحري على ضمة قضـــايا جديدة

  . رأسهم األسماء التي تم ضكرتا في تذا التقرير

على  المتهمي  إعادة حبسالتوقك الفوري ع  وتنفيذ قرارات الجهات القضــــاقية ب خبء ســــبيل المتهمي   -

  ضمة قضايا جديدةذ وتلفيق اتهامات واسعة ومتكررة دون أدلة حقيقية. 

فحص أورا  المحاحــر وســرعة الفصــل فيهاذ وعدم االعتماد بشــكل كامل علي التحريات المرفقة باألورا   -

كدليل منفردذ والتحقق م  صـــحة ومصـــدر تلك التحرياتذ خاصـــة وأن أغلب تؤالء المتهمي  يتم عرحـــهم 

 سبيلهم بها سابًقا م  النيابة أو القضاء. ىتهامات المخلضات اال على

دام الحبس االحتياطي الم ور للتنكيل بالمعارحــــــي  الســــــياســــــيي ذ وااللتوام بالمدة التوقك ع  اســــــتخ -

 القانونية المقررة للحبس االحتياطي.

 .التوقك الفوري ع  ممارسة االختفاء القسري بحق المواطني  المصريي  -

 .ع في استخدام التوقيك والقبض العشواقي على المواطني التوقك ع  التوس -

القانون المحلي والتوامات مصر الدولية فيما يخص حقو  المتهمي  في الحرية واألمان احترام الدستور و -

 وفي حمانات المحاكمة عادلة.
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 ملحق: قاعدة بيانات التقرير
 

ــــــــمــــــــط  م ن

 التدوير

ــخ اعـــا رقم القضية تاريخ القبض االسم دة تـــاري

 االحتجاز

رقـــــــــــــــــــــــم 

الــقضــــــــيـــة 

 الجديدة

االتهـــامـــات في القضـــــــيـــة 

 الجديدة

تـــــــدويـــــــر  1

بعد اخبء 

 سبيل

مصــــــ في 

احــــــــــمــــــــــد 

مــــــحــــــمــــــد 

"مصـــ في 

 االعصر"

17-Feb-

18 

القضــــــية رقم 

ـــة  441 لســــــن

حصــــــــر  2018

 ام  دولة 

10-May-20   لقضـــــــيـــة ا

 1898رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

امــ  دولـــة 

 عليا

الـــتـــرويـــع الرتـــكـــال جـــراقـــم 

 ارتابية

 تـــــــدويـــــــر 2

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

مــــــحــــــمــــــد 

ماتر احمد 

 تنداوي

13-Feb-

16 

القضــــية رقم  

ـــة  998 لســــــن

جنايات  2014

الوقــازيق كلي 

 جنول

10-May-20  الــقضــــــــيـــة

 549رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2020

 ام  دولة 

 االنضمام لجماعة ارتابية

تـــــــدويـــــــر  3

بعد اخبء 

 سبيل

مـــــــعـــــــتـــــــو 

مــــــحــــــمــــــد 

شــــــــــمــــس 

ـــــــــ   الـــــــــدي

"مــــــعــــــتــــــو 

 ودنان"

20-Feb-

18 

القضــــــية رقم 

لســــــنـــة  441

حصــــــــر  2018

 ام  دولة 

9-May-20   لقضـــــــيـــة ا

 1898رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

امــ  دولـــة 

 عليا

الـــتـــرويـــع الرتـــكـــال جـــراقـــم 

 ارتابية

تـــــــدويـــــــر  4

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

مــــــحــــــمــــــد 

مــــحــــمــــود 

محمد عبد 

ــــم  ــــي ــــحــــل ال

شــــــــحـــاتـــه 

ــــــــمــــــــرة  )ال

 الثالثةف

13-Jul-18   القضــــية رقم

1094 

 ج 2018لسنة

 كبير بوأ

9-May-20  الــقضــــــــيـــة

 549رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2020

 ام  دولة 

االنضــــــمام لجماعة ارتابية  

 وحيازة منشورات

تـــــــدويـــــــر  5

بعد اخبء 

 سبيل

 عــــــــــــبــــــــــــد

الـــــرحـــــمـــــ  

طـــــــــــــــــار  

"مـــــــوكـــــــا" 

ــــــــمــــــــرة  )ال

 الثانيةف

10-Sep-

19 

القضــــــية رقم 

لســــــنة  1331

حصــــــــر  2019

امـــــ  دولـــــة 

 عليا

30-Apr-20  الــقضــــــــيـــة

 588رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2020

 ام  دولة

االنضــــــمام لجماعة إرتابية  

باســتخدام  ونشــر أخبار كاضبة

 وساقل التواصل االجتماعي
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تـــــــدويـــــــر  6

بعد اخبء 

 سبيل

امنية احمد 

ثــــــــــابــــــــــت 

 منصور

15-Jun-

19 

القضــــــية رقم 

ـــة  148 لســــــن

حصــــــــر  2017

 ام  دولة 

16-Apr-20   لقضـــــــيـــة ا

 2775رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

جنس  2020

أور 

 السبم

االنضــمام لجماعة محظورة  

وحيازة م بوعات تتضــــــم  

 ترويع العنك وا رتال

تـــــــدويـــــــر  7

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

عــبـــد الــلـــه 

رأفت احمد 

 محمد 

17-Dec-

15 

القضــــــية رقم 

ـــة  185 لســــــن

2016 

 عسكرية

11-Apr-20   محضر جنس

امــ  دولـــة 

ـــــة  ـــــنـــــيـــــاب ب

 االميرية 

 حيازة فرد الي وخرطوش

تـــــــدويـــــــر  8

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

عــــــــــــبــــــــــــد 

الـــــرحـــــمـــــ  

رأفت احمد 

 محمد 

17-Dec-

15 

القضــــــية رقم 

ـــة  185 لســــــن

2016 

 عسكرية

11-Apr-20   محضر جنس

  دولـــة امــ

ـــــة  ـــــنـــــيـــــاب ب

 االميرية 

 حيازة فرد الي وخرطوش

تـــــــدويـــــــر  9

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

عــــــــــــبــــــــــــد 

الـــــرحـــــمـــــ  

نصـــر ق ب 

 موسى 

31-Dec-

15 

القضــــية رقم  

لســــــنة  6649

2016 

10-Apr-20    القضــــــيـــة

 602رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2020 

طــــــــــــــوارئ 

عــــــــــــيــــــــــــ  

 شمس

 االنضمام لجماعة إرتابية 

تـــــــدويـــــــر  10

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

مــــــــــاجــــــــــد 

مــــــحــــــمــــــد 

 عوت

20-Dec-

19 

رقم  القضــية  

لســــــــــنــــة  96

ــــس  2020 جــــن

 قسم إمبابة

8-Mar-20  الــقضــــــــيـــة

 42رقـــــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2020 

عــــــــراقــــــــض 

حـــــــــــــوادخ 

 العجوزة

انضمام إلى جماعة أسست  

على خب  أحكام الدســــــتور 

والقانون ""داعش""ذ ونشــــــر 

أخبـــار كـــاضبـــة على مواقع 

التواصـــــل االجتماعي "فيس 

بــــوك"ذ الــــتــــرويــــع ألفــــكــــار 

تكفيريــة ورصــــــــد منشــــــــ ت 

 عسكرية

ر تـــــــدويـــــــ 11

ـــــــــعـــــــــد  ب

قضـــــــــــــاء 

ـــة  عـــقـــوب

 كاملة

ايــــــــهــــــــال 

صــــــــــــــــــب  

ـــــــــ   الـــــــــدي

  ع يتو

17-Sep-

16 

القضــــــية رقم 

ـــة  148 لســــــن

2017 

 عسكرية

1-Mar-20   لقضـــــــيـــة ا

 810رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2019 .

حصـــــــر ام  

 دولة 

 االنضمام لجماعة ارتابية 
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تـــــــدويـــــــر  12

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

بــــــدر بــــــدر 

 محمد بدر

29-Mar-

17 

القضــــــية رقم 

ـــة  316 لســــــن

حصــــــــر  2017

 ام  دولة 

24-Feb-20  الــقضــــــــيـــة

 1360رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 ام  دولة

 االنضمام لجماعة ارتابية 

تـــــــدويـــــــر  13

بعد اخبء 

 سبيل

مــــــحــــــمــــــد 

رمضــــــــــــــان 

ـــــــــــــــــوض  ع

 السيد

26-Sep-

19 

القضــــــية رقم 

لســــــنة  1338

حصــــــــر  2019

 ام  دولة 

22-Feb-20  الــقضــــــــيـــة

 8557رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2019 

اداري 

 منتو  ثاني

االنضــــــمام لجماعة ارتابية  

ونشــــــر اخبـــار والترويع لهـــا 

 كاضبة

تـــــــدويـــــــر  14

بعد اخبء 

 سبيل

عــــــــــــبــــــــــــد 

الـــــرحـــــمـــــ  

الســـيد عبد 

 الحميد

28-Sep-

19 

القضــــــية رقم 

لســــــنة  1338

حصــــــــر  2019

 ام  دولة 

22-Feb-20  الــقضــــــــيـــة

 8557رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2019 

اداري 

 منتو  ثاني

نشــر اخبار كاضبة واالشــتراك  

في مظـــاترة بـــدون ترخيص 

واســــــاءة اســــــتخدام مواقع 

 اعيالتواصل االجتم

تـــــــدويـــــــر  15

بعد اخبء 

 سبيل

صــــــــــــبــــــري 

مـــــــــرعـــــــــى 

 فهمي

28-Sep-

19 

القضــــــية رقم 

لســــــنة  1338

حصــــــــر  2019

 ام  دولة 

22-Feb-20  الــقضــــــــيـــة

 8557رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2019 

اداري 

 منتو  ثاني

نشــر اخبار كاضبة واالشــتراك  

فى مظـــاترة بـــدون ترخيص 

واســــــاءة اســــــتخدام مواقع 

 التواصل االجتماعي

تـــــــدويـــــــر  16

بعد اخبء 

 يلسب

مـــــــدحـــــــت 

شـــــــــعـــبـــان 

محمد عبد 

 الرحيم

26-Sep-

19 

القضــــــية رقم 

لســــــنة  1338

حصــــــــر  2019

 ام  دولة 

22-Feb-20  الــقضــــــــيـــة

 8557رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2019 

اداري 

 منتو  ثاني

نشــر اخبار كاضبة واالشــتراك  

فى مظـــاترة بـــدون ترخيص 

واســــــاءة اســــــتخدام مواقع 

 التواصل االجتماعي

تـــــــدويـــــــر  17

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

ـــــــــــــــــــــس  ان

 البلتاجي

ـــــــمـــــــرة )  ال

 الثانيةف

26-Jun-

18 

القضــية رقم   

ـــة  640 لســــــن

حصــــــــر  2018

 ام  دولة

13-Feb-20   لقضـــــــيـــة ا

 1470رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 ام  دولة

 االنضمام لجماعة محظورة
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تـــــــدويـــــــر  18

بعد اخبء 

 سبيل

مــــــــهــــــــال 

 االبراشي

31-Jan-

19 

القضــــــية رقم 

لســــــنة  1739

حصــــــــر  2018

 ام  دولة

11-Feb-20   لقضـــــــيـــة ا

 1898رقــم 

ة لســـــــــــــنـــــــ

حصــر  2019

امــ  دولـــة 

 عليا

نشــر أخبار كاضبةذ واالنضــمام 

 لجماعة ارتابية

تـــــــدويـــــــر  19

بعد اخبء 

 سبيل

 شــــادي ابو

 زيد

7-May-18  القضــــــية رقم

ـــة  621 لســــــن

حصــــــــر  2018

 ام  دولة

11-Feb-20  الــقضــــــــيـــة

 1056رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 ام  دولة

مشاركة جماعة ارتابية في  

تحقيق أغراحـــــــهـــاذ وعقـــد 

ناء لقاءات داخ ل الســــــج  أث

التريضذ وأثنـــاء العرض على 

النيابة والمحاكم واتفاقهم 

على توفير الـــدعم المـــالي 

للعنـــاصــــــر المتواجـــدة خـــارج 

 السج  للتحرك حد الدولة

تـــــــدويـــــــر  20

بعد اخبء 

 سبيل

الــقضــــــــيـــة  Feb-20-11 غير متوفر May-19-5 خالد عول

 1056رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 ام  دولة

 ةمشاركة جماعة ارتابي 

تـــــــدويـــــــر  21

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

محمد عبد 

المجيد عبد 

 العويو

القضــــية رقم   2016عام 

لسنة  10530

2016 

9-Feb-20   لقضـــــــيـــة ا

 810رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2019 .

حصـــــــر ام  

 دولة 

 االنضمام لجماعة إرتابية 

قضــــــــيـــة  22

جـــــديـــــدة 

اثـــــــــنـــــــــاء 

 الحبس

عــــــــــــبــــــــــــد 

 المنعم ابو

 الفتو 

14-Feb-

18 

القضــــية رقم  

ـــة  440 لســــــن

حصــــــــر  2018

 ولةام  د

2-Feb-20  الــقضــــــــيـــة

 1781رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 ام  دولة 

ارتكال جراقم االنضــمام إلى  

جماعة أنشــــــئت على خب  

أحكام القانونذ ونشــــــر أخبار 

ـــــة عـــــ  األوحـــــــــــال  ـــــاضب ك

السياسية واالقتصادية في 

الببد بقصـــــد تكدير الســـــلم 

 العام
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تـــــــدويـــــــر  23

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

مــــــحــــــمــــــد 

ـــــد  الســـــــــــي

شــــــــحـــاتـــة 

 الخولي

س اداري ابو جن 2019ابريل 

 صوير 

1-Feb-20   لقضـــــــيـــة ا

 810رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2019 .

حصـــــــر ام  

 دولة 

 تولي قيادة جماعة إرتابية 

تـــــــدويـــــــر  24

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

عبد الجليل 

مــــــحــــــمــــــد 

يــــوســــــــــك 

 بريك

القضــــــية رقم  2017عام 

ـــة  630 لســــــن

حصــــــــر  2017

 ام  دولة

27-Jan-20   الــمــحضــــــــر

 330رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2020 

ادارى 

 الحامور

الخوان االنضــــــمام لجماعة ا 

الــــمســــــــــلــــمــــيــــ  وحــــيــــازة 

 م بوعات

تـــــــدويـــــــر  25

بعد اخبء 

 سبيل

ناردي  علي 

 محمد

2-Nov-19   القضــــية رقم

ـــة  488 لســــــن

حصــــــــر  2019

 ام  دولة

26-Jan-20  الــقضــــــــيـــة

 1530رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 ام  دولة

مشـــــــاركــة جمــاعــة إرتــابيــة  

 ونشر أخبار كاضبة

تــــــدويــــــر   26

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

حســــــــــــــــام 

 الدي  علي

1-Jul-17 قضــــــية رقم ال

ـــة  316 لســــــن

حصــــــــر  2017

 ام  دولة 

5-Jan-20   لقضـــــــيـــة ا

 58رقـــــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2020

 أم  دولة

االنضــــــمام لجماعة إرتابية  

وارتكـــال جريمـــة م  جراقم 

 تمويل ا رتال

تـــــــدويـــــــر  27

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

عــــــاصــــــــــــم 

مجدي انور 

 عبد الواحد

6-Nov-16   القضــــية رقم

لسنة  10530

اداري  2016

 بال شر 

27-Dec-19  لقضـــــــيـــة ا

رقـــــــــــــــــــــــم 

10028 

لســـــــــــــنـــــــة 

2019 

اداري بــــال 

 شر 

 االنضمام لجماعة ارتابية

تـــــــدويـــــــر  28

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

زكــــــــــــــــــــــى 

رمضــــــــــــــان 

احــــــــــمــــــــــد 

مــــــحــــــمــــــد 

 البيومي 

4-Jul-17  القضــــــية رقم

ـــة  760 لســــــن

حصــــــــر  2017

 ام  دولة

22-Dec-19   لقضـــــــيـــة ا

 26رقـــــــم 

لســـــــــــــنـــــــه 

جنس  2020

امــ  دولـــه 

طــــــــــــــوارئ 

 الحامور

 لجماعة إرتابية االنضمام 
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ر تـــــــدويـــــــ 29

بعد اخبء 

 سبيل

مــــــحــــــمــــــد 

 القصاص

8-Feb-18  القضــــــية رقم

ـــة  977 لســــــن

حصــــــــر  2017

 دولةام  

12-Dec-19  الــقضــــــــيـــة

 1781رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 ام  دولة 

االنضــــــمام لجماعة ا خوان 

المســــــلمي  وتقديم الدعم 

المـــادي لتنفيـــذ مخ  هم 

لبعض  يفـــات  تكل وإع ـــاء 

العناصـــــر المرتب ة بالتنظيم 

ـــاء تردد   وعقـــد لقـــاءات أثن

لنيـــابـــات والمحـــاكم  على ا

لتجـــديـــد حبســـــــــه مع بعض 

ور قيادات ا خوان لتفعيل د

 لجان الدعم المالي 

تـــــــدويـــــــر  30

اثنــاء اداء 

الــتـــدابــيــر 

 االحترازية

مــــــحــــــمــــــد 

حســــــــــــــــــ  

مصــــــ في 

 محمد

26-Sep-

16 

القضــية رقم   

لسنة  15060

ــــس  2016 جــــن

 قصر النيل

12-Dec-19   لقضـــــــيـــة ا

رقـــــــــــــــــــــــم 

لسنة 1480

حصــر  2019

 ام  دولة

االنضــــــمام لجماعة ارتابية  

واســــاءة اســــتخدام وســــاقل 

 التواصل واضاعة اخبار كاضبة

تـــــــدويـــــــر  31

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

احمــد زكريــا 

صـــــــــــديـــــق 

 نبوي

القضــــــية رقم  غير متوفر

لســــــنـــة  148

حصــــــــر  2017

 ام  دولة 

ديســــــــــمـــــبــــر 

2019 

لقضـــــــيـــة   ا

 1109رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

امــ   2019

ــــــــــــــــــــة  دول

 طواري

االنضــــــمام لجماعة ارتابية 

 وحيازة خرطوش

تـــــــدويـــــــر  32

اثنــاء اداء 

الــتـــدابــيــر 

 االحترازية

حســــــــــــــــــ  

مــــحــــمــــود 

رجـــــــــــــــــــــب 

 القباني

22-Jan-

15 

القضــية رقم   

ـــة  718 لســــــن

م حصــــر 2015

أمـــــ  دولـــــة 

 عليا

26-Nov-19   لقضـــــــيـــة ا

رقـــــــــــــــــــــــم 

لسنة 1480

حصــر  2019

 ام  دولة

يةذ   مشـــــــاركة جماعة ارتاب

جراقم  يمـــة م   جر تكـــال  ار

التمويلذ ونشــر اخبار وبيانات 

 كاضبة 

 تـــــــدويـــــــر 33

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

عبدالصـــمد 

مــــحــــمــــود 

 الفقي

القضــــــية رقم  2016عام 

ـــة  630 لســــــن

حصــــــــر  2017

 ام  دولة

25-Nov-19  الــقضــــــــيـــة

 1360رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 دولةام  

 االنضمام لجماعة إرتابية  
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تـــــــدويـــــــر  34

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

ابــــراتــــيــــم 

ـــــي  ـــــول مـــــت

 حجازي

10-Sep-

17 

القضــــــية رقم 

ـــة  900 لســــــن

حصــــــــر  2017

 ام  دولة

5-Nov-19  ل قضـــــــيـــة ا

 1470رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 ام  دولة

االنضــــــمام لجماعة إرتابيةذ  

م  جراقم  وارتكـــال جريمـــة

 تمويل ا رتال

تـــــــدويـــــــر  35

بعد حكم 

 بالبراءة 

جــــــــــهــــــــــاد 

 الحداد

ــر  ــمــب ــت ســــــــب

2013 

قضـــية التخابر 

 -مــــع قــــ ــــر 

قضــــــية غرفة 

عمليات رابعة 

- 19092 

المنســـــــوخـــة 

 م  رابعة

23-Oct-19   لقضـــــــيـــة ا

رقـــــــــــــــــــــــم 

لسنة 1400

حصــر  2019

أمــ  دولـــة 

 عليا 

تولي قيادة جماعة ومدتم  

بمعلومــات وتعليمــات خبر 

 سجنه"

تـــــــدويـــــــر  36

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

احمد وحيد 

ـــــد  الســـــــــــي

 السباعي

القضــية رقم    2019عام 

لســــــنة  2009

ادارى  2019

 الرياض

7-Oct-19   لقضـــــــيـــة ا

 4576رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2019 

ادارى 

 الرياض

 االنضمام لجماعة إرتابية  

تـــــــدويـــــــر  37

ثنــاء اداء ا

الــتـــدابــيــر 

 االحترازية

مــــــحــــــمــــــد 

ابــــراتــــيــــم 

مــــــحــــــمــــــد 

رحـــــــــــــــوان 

 "اكسجي "

6-Apr-18  القضــــــية رقم

ـــة  621 لســــــن

حصــــــــر  2018

 ام  دولة

4-Oct-19   لقضـــــــيـــة ا

 1356رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 ام  دولة 

مشاركة جماعة ارتابية في  

تحقيق اغراحـــهاذ اضاعة اخبار 

ـــةذ إســـــــــاءة  ـــات كـــاضب ـــان وبي

اســـتخدام وســـاقل التواصـــل 

 الجتماعيا

تـــــــدويـــــــر  38

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

خالد يسري 

زكي محمد 

ــــــــمــــــــرة  )ال

 السادسةف

25-Jan-

18 

القضــــية رقم  

ـــة  822 لســــــن

دار  2018

 السبم

30-Sep-19   لقضـــــــيـــة ا

 1314رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 ام  دولة

 االنضمام لجماعة إرتابية  

تـــــــدويـــــــر  39

اثنــاء اداء 

المراقبـــة 

 الشرطية

عبء احمـــد 

ســــــــــــيــــــك 

االســــــــــبم 

 ا عبد الفت

28-Nov-

13 

القضــــــية رقم 

لســــــنة  1343

كــــلــــي  2013

وســـــــــــــــــــــــــط 

 القاترة

29-Sep-19   لقضـــــــيـــة ا

 1356رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 ام  دولة 

االنضــــــمام لجماعة إرتابيةذ  

ونشــــــر أخبار كاضبةذ وارتكال 

جريمة تختص بتمويل جماعة 

 إرتابية
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تـــــــدويـــــــر  40

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

احــــــــــمــــــــــد 

مــــــحــــــمــــــد 

مــــــــنــــــــدي 

حــافظ عبــد 

الــــــفــــــتــــــا  

ــــــــمــــــــرة  )ال

 فالثانية

10-May-

19 

القضــية رقم   

لســــــنة  3121

اداري  2019

شــــــــــــــــــــــــــر  

 سمالو  

14-Sep-19   لقضـــــــيـــة ا

 4450رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2019 

اداري شر  

 سمالو 

 االنضمام لجماعة إرتابية 

تـــــــدويـــــــر  41

اثنــاء اداء 

المراقبـــة 

 الشرطية

عــــــــــــبــــــــــــد 

الـــــرحـــــمـــــ  

طـــــــــــــــــار  

"مـــــــوكـــــــا" 

ــــــــمــــــــرة  )ال

 االوليف

26-Nov-

13 

القضــــــية رقم 

لســــــنة  1343

كــــلــــي  2013

 وســـــــــــــــــــــــــط

 القاترة

10-Sep-19   لقضـــــــيـــة ا

 1331رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 ام  دولة

االنضــــــمام لجماعة إرتابية 

 ونشر أخبار كاضبة

تـــــــدويـــــــر  42

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

الســـيد عبد 

الــــمــــجــــيــــد 

ـــــد  الســـــــــــي

 ع الله 

12-Nov-

18 

المحضـــــر رقم 

لســــــنــة 1214

ادارى  2019

 قلي  

25-Aug-19  الــمــحضــــــــر

 6520رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2019 

 ادارى قلي 

خليــه إرتــابيــة االنضــــــمــام ل

 االخوان

 حيازة م بوعاتو

تـــــــدويـــــــر  43

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

احــــــــــمــــــــــد 

ســــمير عبد 

الــــــفــــــتــــــا  

 غلمش

22-Nov-

18 

المحضـــــر رقم 

لســــــنــة 1214

ادارى  2019

 قلي  

25-Aug-19  الــمــحضــــــــر

 6520رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2019 

 ادارى قلي 

 االنضمام لخليه إرتابية  

 حيازة م بوعات ومنشورات

تـــــــدويـــــــر  44

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

ابــــراتــــيــــم 

يــه عبــد ع 

الــــــفــــــتــــــا  

طـــــــلـــــــبـــــــه 

 الحي اوى 

1-Dec-18  المحضـــــر رقم

لســــــنــة 1214

ادارى  2019

 قلي  

25-Aug-19  الــمــحضــــــــر

 6520رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2019 

 ادارى قلي 

االنضــــــمـــام لخليـــه ارتـــابيــه 

 االخوان

 حيازة م بوعات ومنشورات

تـــــــدويـــــــر  45

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

عــــــــــــبــــــــــــد 

الـــــرحـــــمـــــ  

عبــد  ع يــه

الــــــفــــــتــــــا  

طـــــــلـــــــبـــــــه 

 الحي اوى

22-Nov-

18 

قم المحضـــــر ر

لســــــنــة 1214

ادارى  2019

 قلي  

25-Aug-19  الــمــحضــــــــر

 6520رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2019 

 ادارى قلي 

االنضــــــمـــام لخليـــه ارتـــابيــه 

 االخوان

 حيازة م بوعات ومنشورات

تـــــــدويـــــــر  46

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

مــــــحــــــمــــــد 

عرفه فتو  

 ابو بكر

27-Nov-

18 

مـــــــــحضـــــــــــــــر 

لســــــنــة 1214

ادارى  2019

 قلي  

25-Aug-19  مــــــحضــــــــــــر

6520 

لســـــــــــــنـــــــة 

االنضــــــمـــام لخليـــه ارتـــابيــه 

 االخوان

 حيازة م بوعات ومنشورات
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2019 

 ادارى قلي 

تـــــــدويـــــــر  47

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

مــــحــــمــــود 

عــــــــــبــــــــــد  

مــــحــــمــــود 

عبــد الجواد 

 زيد 

27-Nov-

18 

مــــــــحضــــــــــــــر  

لســــــنــة 1214

ادارى  2019

 قلي  

25-Aug-19  مــــــحضــــــــــــر

6520 

لســـــــــــــنـــــــة 

2019 

 ادارى قلي 

 االنضمام لخليه ارتابيه 

 حيازة م بوعات ومنشورات 

تـــــــدويـــــــر  48

ء بعد اخب

 سبيل

الســـيد عبد 

الــــحــــمــــيــــد 

مــــــحــــــمــــــد 

عبـــدالعـــار 

 الديب

28-Sep-

19 

القضــــــية رقم 

لســــــنة  1338

حصــــــــر  2019

 ام  دولة 

25-Aug-19  الــقضــــــــيـــة

 8557رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2019 

اداري 

 منتو  ثاني

نشــر اخبار كاضبة واالشــتراك  

في مظـــاترة بـــدون ترخيص 

واســــــاءة اســــــتخدام مواقع 

 التواصل االجتماعي

تـــــــدويـــــــر  49

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

حســــــــــــــــــ  

مصــــــ في 

اســــــماعيل 

 العربي

21-Jan-

18 

القضــــــيـــة    Aug-19-19 غير متوفر

 5079رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2018 

ادارى اور 

 المحلة

 االنضمام لجماعة إرتابية  

تـــــــدويـــــــر  50

بعد اخبء 

 سبيل

اســـــــــــــــبم 

زكـــــــــــريـــــــــــا 

رفــــــــاعــــــــي 

ــــــــمــــــــرة  )ال

 الثانيةف

19-Aug-

18 

القضــــــية رقم 

ـــة  441 لســــــن

حصــــــــر  2018

 ام  دولة 

اغســــــــــ ــــس 

2019 

لقضـــــــيـــة   ا

 1331 رقــم

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 ام  دولة

باالنضـــــمام لجماعة ونشـــــر  

 اخبار كاضبة

تـــــــدويـــــــر  51

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

احــــــــــمــــــــــد 

مــــــحــــــمــــــد 

ـــــــس  ـــــــوي ع

 قابيل

28-May-

18 

القضــــــية رقم 

ـــة  760 لســــــن

حصــــــــر  2017

 ام  دولة

10-Jul-19  الــقضــــــــيـــة

 800رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 ام  دولة

 االنضمام لجماعة إرتابية  

تـــــــدويـــــــر  52

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

مصــــــ في 

ســــــماعيل إ

 سيد حس 

مـــــــــــــــــــارس 

2017 

القضــــــية رقم 

ـــة  148 لســــــن

حصــــــــر  2017

 ام  دولة 

7-Jul-19  الــقضــــــــيـــة

 750رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 ام  دولة

 االنضمام لجماعة ارتابية
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تـــــــدويـــــــر  53

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

مــــــحــــــمــــــد 

إســــــماعيل 

 سيد حس 

مـــــــــــــــــــارس 

2017 

القضــــــية رقم 

ـــة  148 لســــــن

حصــــــــر  2017

 ام  دولة 

7-Jul-19  الــقضــــــــيـــة

لســـنة  750

حصــر  2019

 ام  دولة

 االنضمام جماعة ارتابية

تـــــــدويـــــــر  54

بعد اخبء 

 سبيل

عـــــــــــــــــــــــــب 

 القرحاوي

1-Jul-17  القضــــــية رقم

ـــة  316 لســــــن

حصــــــــر  2017

 ام  دولة 

4-Jul-19  الــقضــــــــيـــة

 800رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 ام  دولة

االنضــــــــمـــام إلــى جــمـــاعـــة  

إرتـــابيـــة وتمويـــل جمـــاعـــة 

إرتابية"ذ وكان التمويل في 

جنهـــاذ عب ثنـــاء فترة ســـــــ ر أ

اســــــتغبر عبقــاتهــا داخــل 

 السج 

تـــــــدويـــــــر  55

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

يــــوســــــــــك 

لدي   نجا  ا

 احمد

27-Mar-

16 

القضــــــية رقم 

ـــة  185 لســــــن

2016 

 عسكرية

30-Jun-19   قضية 

6106 

لســـــــــــــنـــــــة 

جنس  2019

 التجمع

 االنضمام لجماعة ارتابية 

تـــــــدويـــــــر  56

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

اســـــــــــــــبم 

احــــــــــمــــــــــد 

خـــــمـــــيـــــس 

 الششتاوي

29-Dec-

15 

القضــــــية رقم 

ـــ 185 ة لســــــن

2016 

 عسكرية

29-Jun-19   لقضـــــــيـــة ا

 76رقـــــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2019 

مدينة نصـــر 

 اور

 االنضمام لجماعة ارتابية 

تـــــــدويـــــــر  57

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

محمد على 

مــــــحــــــمــــــد 

احــــــــــمــــــــــد 

 الصعيدي

13-May-

19 

القضــــــية رقم 

ـــة  184 لســــــن

ــــس  2019 جــــن

امـــــ  دولـــــة 

طـــــــــــــــــــــوارئ 

 الحامور

17-Jun-19   لقضـــــــيـــة ا

 298رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

جنس  2019

امــ  دولـــة 

طــــــــــــــوارئ 

 امورالح

االنضــــــمام لجماعة االخوان  

المســـلمي  وترويع اشـــاعات 

 وحيازات م بوعات

تـــــــدويـــــــر  58

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

طـــاتر منير 

احــمـــد ابــو 

 العب

27-Jan-

19 

القضــــــية رقم 

لســــــنـــة  184

ــــس  2019 جــــن

امـــــ  دولـــــة 

طـــــــــــــــــــــوارئ 

 الحامور

16-Jun-19   لقضـــــــيـــة ا

 298رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

جنس  2019

امــ  دولـــة 

طــــــــــــــوارئ 

 الحامور

االخوان  االنضــــــمام لجماعة 

المســـلمي  وترويع اشـــاعات 

 وحيازات م بوعات
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تـــــــدويـــــــر  59

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

عــلــي عــمــر 

عبــد الغفــار 

 ببر

27-Jan-

19 

القضــــــية رقم 

ـــة  184 لســــــن

ــــس  2019 جــــن

دولـــــة امـــــ  

طـــــــــــــــــــــوارئ 

 الحامور

16-Jun-19   لقضـــــــيـــة ا

 298رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

جنس  2019

امــ  دولـــة 

طــــــــــــــوارئ 

 الحامور

االنضــــــمام لجماعة االخوان  

يع اشـــاعات المســـلمي  وترو

 وحيازات م بوعات

تـــــــدويـــــــر  60

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

عــــــــــــبــــــــــــد 

الـــــرحـــــمـــــ  

اســــــــــامـــــة 

مــــــحــــــمــــــد 

مــــــحــــــمــــــد 

 العقيد

6-Jun-17  القضــــــية رقم

لــــيــــنــــة  760

حصــــــــر  2017

 ام  دولة

13-Jun-19  الــقضــــــــيـــة

 800رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 ام  دولة

االنضــــــمام لجماعة إرتابية   

 وتمويلها

تـــــــدويـــــــر  61

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

احمد ماتر 

كـــــــــمـــــــــار 

 مص في

القضــــــيـــة    Jun-19-12 غير متوفر متوفر غير

 944رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 ام  دولة

بانرات عليها   التظاتر ورفع 

 صور محمد مرسي

تـــــــدويـــــــر  62

اخبء بعد 

 سبيل

ســـــــــمــــيــــة 

 ناصك

21-Nov-

18 

القضــــــية رقم 

لســــــنة  1552

حصــــــــر  2018

امـــــ  دولـــــة 

 عليا

3-Jun-19  الــقضــــــــيـــة

 800رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 أم  دولة

ماعة محظورة االنضــمام لج 

 وتمويل تلك الجماعة

تـــــــدويـــــــر  63

بعد اخبء 

 سبيل

مـــــــــــــــــــروة 

 مدبولي

21-Nov-

18 

القضــــــية رقم 

لســــــنة  1552

حصــــــــر  2018

امـــــ  دولـــــة 

 عليا

3-Jun-19   قضـــــــــــيـــــة

لســـنة  800

حصـــر 2019

 أم  دولة

االنضــمام لجماعة محظورة  

 وتمويل تلك الجماعة

تـــــــدويـــــــر  64

بعد اخبء 

 سبيل

مــــحــــمــــود 

 حسي  

22-Dec-

16 

لقضــية رقم ا  

لســــــنة  1152

حصــــــــر  2016

أمـــــ  دولـــــة 

 عليا

27-May-19   لقضـــــــيـــة ا

 1365رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2018

أم  الدولة 

 العليا

االنضــــــــمـــام إلــى جــمـــاعـــة  

ســــســــت على خب  أحكام  أ 

القـــانون والـــدســــــتورذ وبـــث 

 ونشر أخبار كاضبة
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تـــــــدويـــــــر  65

اثنــاء اداء 

الــتـــدابــيــر 

 االحترازية

تـــــــيـــــــثــــــم 

فـــــــــــــــــوزي 

مــحــمـــديــ  

 محمود

18-May-

18 

القضــــية رقم  

ـــة  718 لســــــن

حصــــــــر  2018

 ام  دولة

16-May-19   لقضـــــــيـــة ا

 741رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 ام  دولة

والمتهم فيهــا بمشــــــــاركــة  

جماعة إرتابية مؤســــــســــــة 

على خب  أحكــام القــانونذ 

واســـتخدام مواقع التواصـــل 

 االجتماعي لنشر أخبار كاضبة

تـــــــدويـــــــر  66

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

احــــــــــمــــــــــد 

مــــــحــــــمــــــد 

مــــــــنــــــــدي 

حــافظ عبــد 

الــــــفــــــتــــــا  

ــــــــمــــــــرة  )ال

 االوليف

28-Jun-

18 

قضــــــيــة رقم  

ر  6112

اداري  2018

 بني موار

10-May-19    القضــــــيـــة

 3121رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2019 

اداري شر  

 سمالو  

 االنضمام لجماعة إرتابية 

تـــــــدويـــــــر  67

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

حــــنــــظــــلــــة 

احمد احمد 

احــــــــــمــــــــــد 

الــــمــــاحــــي 

ــــــــمــــــــرة  )ال

 الرابعةف

13-Mar-

19 

القضــية رقم   

ـــة  568 لســــــن

اداري  2019

 لب يخكفر ا

2-May-19 االنضمام لجماعة إرتابية   غير متوفر 

تـــــــدويـــــــر  68

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

اســـــــــــــــبم 

ــنــي  حســــــــي

ــــــم  ســــــــــــال

 عسلية 

مـــــــــــــــــــارس 

2017 

القضــــــية رقم 

ـــة  148 لســــــن

حصــــــــر  2017

 ام  دولة 

لقضـــــــيـــة   2019مايو  ا

 4202رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2019 

اداري 

الــــتــــجــــمــــع 

 االور

 االنضمام لجماعة ارتابية

تـــــــدويـــــــر  69

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

مصـــــــــعـــب 

كـــــــــمـــــــــار 

 توفيق

22-Feb-

16 

القضــــية رقم  

لســــــنة  3494

إداري  2016

 عي  شمس

3-Apr-19   لقضـــــــيـــة ا

 1345رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

أمــ  دولـــة 

 عليا

 االنضمام لجماعة إرتابية  

تـــــــدويـــــــر  70

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

حــاحي عبد 

الــفضـــــــيـــل 

فـــــيصـــــــــــل 

 عوض الله

21-Apr-

15 

القضــــــية رقم 

ـــة  900 لســــــن

حصــــــــر  2017

 ام  دولة

20-Mar-19   لقضـــــــيـــة ا

 311م رقـــــ

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 ام  دولة

 االنضمام لجماعة إرتابية  
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تـــــــدويـــــــر  71

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

حــــنــــظــــلــــة 

احمد احمد 

 احــــــــــمــــــــــد

الــــمــــاحــــي 

ــــــــمــــــــرة  )ال

 الثالثةف

27-Oct-18    القضــية رقم

لســــــنة  2409

اداري  2018

 كفر الب يخ

13-Mar-19    القضــــــيـــة

 568رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2019 

اداري كــفــر 

 الب يخ

 االنضمام لجماعة إرتابية  

تـــــــدويـــــــر  72

بعد اخبء 

 سبيل

مــــحــــمــــود 

مــــوســـــــــي 

 السيد

القضــــــية رقم  غير متوفر

ـــة  385 لســــــن

حصــــــــر  2017

امـــــ  دولـــــة 

 عليا

لقضـــــــيـــة   2019عام  ا

 810رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2019 .

حصـــــــر ام  

 دولة 

 االنضمام لجماعة إرتابية 

تـــــــدويـــــــر  73

بعد اخبء 

 سبيل

عــمــر عــبم 

ابوحســــــي  

 ابوزيد

القضــــــية رقم  غير متوفر

ـــة  385 لســــــن

 حصــــــــر 2017

امـــــ  دولـــــة 

 عليا

الــقضــــــــيـــة  2019عام 

 750رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 ام  دولة

 االنضمام لجماعة إرتابية 

تـــــــدويـــــــر  74

بعد اخبء 

 سبيل

القضــــــية رقم  غير متوفر احمد زكي

ـــة  699 لســــــن

حصــــــــر  2015

امـــــ  دولـــــة 

 عليا

الــقضــــــــيـــة  2019عام 

 8529رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

جنس  2019

 المق م

االنضــــــمام لجماعة ارتابية 

 وحيازة خرطوش

تـــــــدويـــــــر  75

بعد اخبء 

 سبيل

داوود 

ـــــــــرت  خـــــــــي

ســـــــليمـــان 

 ســـــــليمـــان

 أبو شنب 

25-Aug-

13 

القضــــية رقم  

ـــة  390 لســــــن

حصــــــــر  2013

أمــ  الـــدولـــة 

 العليا

لقضـــــــيـــة   2019عام  ا

 1823رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 ام  دولة 

 االنضمام لجماعة ارتابية

تـــــــدويـــــــر  76

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

حــــنــــظــــلــــة 

احمد احمد 

احــــــــــمــــــــــد 

الــــمــــاحــــي 

ــــــــمــــــــرة  )ال

 الثانيةف

18-Mar-

18 

القضــية رقم   

ـــة  531 لســــــن

إداري  2018

 كفر الب يخ

27-Oct-18    القضــــــيـــة

 2409رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2018 

اداري كــفــر 

 الب يخ

 االنضمام لجماعة إرتابية  

قضــــــــيـــة  77

جـــــديـــــدة 

اثـــــــــنـــــــــاء 

 الحبس

القضــــــية رقم  Mar-18-1 عوت غنيم

ـــة  441 لســــــن

حصــــــــر  2018

 ام  دولة 

4-Sep-18   لقضـــــــيـــة ا

 1118رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 أم  دولة

نشــر أخبار كاضبة واالنضــمام  

لجماعة أســســت على خب  

أحكــام القــانون والــدســــــتورذ 

 تع يل مؤسسات الدولة 
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قضــــــــيـــة  78

جـــــديـــــدة 

اثـــــــــنـــــــــاء 

 الحبس

عـــــــــــــــــــــووز 

 محجول

1-Mar-18  القضــــــية رقم

ـــة  441 لســــــن

حصــــــــر  2018

 ام  دولة 

4-Sep-18   لقضـــــــيـــة ا

 1118رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2019

 أم  دولة

ة واالنضــمام نشــر أخبار كاضب 

لجماعة أســســت على خب  

أحكــام القــانون والــدســــــتور 

والـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــ ـــيـــل 

 مؤسسات الدولة 

تـــــــدويـــــــر  79

بعد اخبء 

 سبيل

اســـــــــــــــبم 

زكـــــــــــريـــــــــــا 

رفــــــــاعــــــــي 

ــــــــمــــــــرة  )ال

 االوليف

23-Nov-

17 

القضــــــية رقم 

ـــة  977 لســــــن

حصــــــــر  2017

 ام  دولة

19-Aug-18   لقضـــــــيـــة ا

 441رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2018

أمــ  دولـــة 

 عليا 

ام إلــى جــمـــاعـــة االنضــــــــمـــ 

أنشــــــئــت على خب  أحكــام 

القانونذ الغرض منها الدعوة 

إلى تع يل أحكام الدســـــتور 

والقواني  ومنع مؤســســات 

 الدولة والسل ات العامة

تـــــــدويـــــــر  80

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

مــــــحــــــمــــــد 

مــــــحــــــمــــــد 

مــــحــــمــــود 

 الشحات

القضــــية رقم   2018يناير 

لســــــنــة 3315

جنايات  2017

 سمنود

18-Aug-18   لقضـــــــيـــة ا

 5079رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2018 

ادارى اور 

الــــمــــحــــلــــة 

 الكبرى

 االنضمام لجماعة إرتابية 

تـــــــدويـــــــر  81

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

مــــــحــــــمــــــد 

مــــحــــمــــود 

محمد عبد 

ــــم  ــــي ــــحــــل ال

شــــــــحـــاتـــه 

ــــــــمــــــــرة  )ال

 الثانيةف

9-Jun-18    القضــية رقم

لســــــنة  3016

2017 

13-Jul-18   لقضـــــــيـــة ا

 1094رقــم 

 2018لسنة

 كبيرأبو ج 

 االنضمام لجماعة إرتابية 

تـــــــدويـــــــر  82

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

تو علي مع

الســـــــعــيـــد 

 محمود

2-Jul-14   القضــــية رقم

لســــــنة  2996

إداري  2014

 الوايلي

22-Jun-18   لقضـــــــيـــة ا

 1331رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2018

امــ  دولـــة 

 عليا

 االنضمام لجماعة إرتابية  

تـــــــدويـــــــر  83

اثنــاء اداء 

المراقبـــة 

 الشرطية

مــــــحــــــمــــــد 

 عادر

ــــوفــــمــــبــــر   ن

2013 

القضــــية رقم  

لســــــنة  9593

ــــس  2013 جــــن

 عابدي  

19-Jun-18    القضــــــيـــة

 5606رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2018 

 إداري أجا

بتهمة نشر أخبار كاضبة على  

موقع التواصــــــل االجتماعي 

 فيسبوك
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تـــــــدويـــــــر  84

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

مــــــحــــــمــــــد 

مــــحــــمــــود 

محمد عبد 

ــــم  ــــي ــــحــــل ال

شــــــــحـــاتـــه 

ــــــــمــــــــرة  )ال

 االوليف

3-Feb-17    القضــية رقم

لســــــنة  3016

2017 

9-Jun-18    القضــــــيـــة

 3016رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2017 

 اعة إرتابيةاالنضمام لجم 

تـــــــدويـــــــر  85

بعد اخبء 

 سبيل

شـــــــــــــــادي 

الــــغــــوالــــي 

 حرل 

14-May-

18 

المحضـــر رقم  

لســــــنة  1697

إداري  2018

 الدقي

15-May-18    القضــــــيـــة

 621رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2018

أمــ  دولـــة 

 عليا

 نشر اخبار كاضبة

تـــــــدويـــــــر  86

بعد حكم 

 بالبراءة

ـــــــــــــــــــــس  ان

 البلتاجي

ـــــــمـــــــرة   )ال

 االوليف

28-Dec-

13 

حيازة ســــــب  

ـــــــــــــاري  - ن

التحريض على 

 2016التظاتر

12-Apr-18   قضـــــــــــيـــــة

لســـنة  640

حصــر  2018

 ام  دولة

االنضــــــمام لجماعة ارتابية 

 وتمويلها

تـــــــدويـــــــر  87

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

حــــنــــظــــلــــة 

احمد احمد 

احــــــــــمــــــــــد 

الــــمــــاحــــي 

ــــــــمــــــــرة  )ال

 االوليف

24-Oct-14   القضــــية رقم

لســــــنة  1217

جنايات  2015

ـــاني  قســــــم ث

 دميا 

18-Mar-18    القضــــــيـــة

 531رقـــــم 

ة لســـــــــــــنـــــــ

2018 

إداري كــفــر 

 الب يخ

 االنضمام لجماعة إرتابية  

تـــــــدويـــــــر  88

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

خالد يسري 

زكي محمد 

ــــــــمــــــــرة  )ال

 الخامسةف

القضــــية رقم   2017عام 

لسنة  10430

جنس دار  2017

 السبم

25-Jan-18   لقضـــــــيـــة ا

 822رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

دار  2018

 السبم 

 االنضمام لجماعة إرتابية  

تـــــــدويـــــــر  89

بعد اخبء 

 سبيل

محمد عبد 

الــلـــه عــلــي 

 عبد الله

القضــــــية رقم  غير متوفر

ـــة  316 لســــــن

حصــــــــر  2017

 ام  دولة 

القضــــــيـــة    2018عام 

 1175رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2018

 ام  دولة

 االنضمام لجماعة ارتابية 
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تـــــــدويـــــــر  90

بعد اخبء 

 سبيل

عوت السيد 

 عبد الفتا 

القضــــــية رقم  غير متوفر

ـــة  316 لســــــن

حصــــــــر  2017

 ام  دولة 

لقضـــــــيـــة   2018عام  ا

 1118رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2018

 أم  دولة

 االنضمام لجماعة ارتابية 

تـــــــدويـــــــر  91

ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

خالد يسري 

زكي محمد 

ــــــــمــــــــرة  )ال

 الثالثةف

6-Oct-16   القضــــية رقم

لسنة  21586

ــــس  2016 جــــن

 البساتي 

4-Mar-17    القضــــــيـــة

 635رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2017 

إداري 

 الق امية

 االنضمام لجماعة إرتابية  
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ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

خالد يسري 

زكي محمد 

ــــــــمــــــــرة  )ال

 الرابعةف

4-Mar-17    القضــية رقم

ـــة  635 لســــــن

إداري  2017

 الق امية

لقضـــــــيـــة   2017عام  ا

رقـــــــــــــــــــــــم 

10430 

لســـــــــــــنـــــــة 

جنس  2017

 دار السبم

 االنضمام لجماعة إرتابية  
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ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

خالد يسري 

زكي محمد 

ــــــــمــــــــرة  )ال

 الثانيةف

18-Sep-

16 

القضــــية رقم  

لســــــنة  8760

إداري  2016

 المرج

6-Oct-16   لقضـــــــيـــة ا

رقـــــــــــــــــــــــم 

21586 

لســـــــــــــنـــــــة 

جنس  2016

 البساتي 

 االنضمام لجماعة إرتابية  
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ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

خالد يسري 

زكي محمد 

ــــــــمــــــــرة  )ال

 االوليف

9-Jan-15    القضــية رقم

ـــة  488 لســــــن

ــــس  2015 جــــن

 النوتة

18-Sep-16   لقضـــــــيـــة ا

 8760رقــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

2016 

إداري 

 المرج

 النضمام لجماعة إرتابيةا  

تـــــــدويـــــــر  95

بعد اخبء 

 سبيل

نــور الـــديــ  

حســـــ  عبد 

ـــــــــــر و   ال

 عمار

3-Oct-15  القضــــــية رقم

ـــة  699 لســــــن

حصــــــــر  2015

امـــــ  دولـــــة 

 عليا

12-Dec-15   لقضـــــــيـــة ا

رقـــــــــــــــــــــــم 

53661 

لســـــــــــــنـــــــة 

جنس  2015

 م. نصر اور

االنضــــــمام لجماعة ارتابية 

واالشــــــــتــراك فــي تــجــمــهــر 

واالخبر بـــاألم  والنظـــام 

وتنظيم تظاترة بدون العام 

 اخ ار
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ـــــــــعـــــــــد  ب

 اختفاء

مــــــحــــــمــــــد 

حــــــلــــــمــــــي 

 تمام بدير

3-Oct-15  القضــــــية رقم

ـــة  699 لســــــن

حصــــــــر  2015

امـــــ  دولـــــة 

 عليا

12-Dec-15   لقضـــــــيـــة ا

رقـــــــــــــــــــــــم 

53661 

لســـــــــــــنـــــــة 

جنس  2015

 م. نصر اور

االنضــــــمام لجماعة ارتابية 

واالشــــــــتــراك فــي تــجــمــهــر 

 واالخبر باألم  والنظام 

تـــــــدويـــــــر  97

ـــــــــعـــــــــد  ب

 فاءاخت

عـــــــــبـــــــــادة 

احمـــد علي 

 جمعة

17-Jul-15   القضــــية رقم

لسنة  31807

أور  2015

 مدينة نصر

10-Nov-15  الــقضــــــــيـــة

 699رقـــــم 

لســـــــــــــنـــــــة 

حصــر  2015

امــ  دولـــة 

 عليا

 االنضمام لجماعة ارتابية

 

 


