بيان ببعثات تقصى الحقائق
للمجلس القومى لحقوق اإلنسان
فى الفتره من يونية  ٢٠١٠وحتى ديسمبر ٢٠١٣م
م
١

التاريخ
يونيو ٢٠١٠

المحافظة
اإلسكندرية

٢
٣

يوليو ٢٠١٠
أغسطس ٢٠١٠

القليوبية
القاھره

٥
٦

يناير ٢٠١١
يناير ٢٠١١

اإلسكندرية
اإلسكندرية

٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤

مارس ٢٠١١
إبريل ٢٠١١
إبريل ٢٠١١
إبريل ٢٠١١
مايو ٢٠١١
مايو ٢٠١١
مايو ٢٠١١
يونيو ٢٠١١

البحيره
المنيا
قنا
جميع المحافظات
الجيزه
الجيزه
القاھره
البحيره

١٥
١٦
١٧
١٨
١٩

يونيو ٢٠١١
يونيو ٢٠١١
يوليو ٢٠١١
يوليو ٢٠١١
يوليو ٢٠١١

القاھره
سوھاج
القاھره
السويس
السويس

٢٠١٠
البعثه
تعرض مواطن لإلعتداء والتعذيب حتى الوفاه على يد مخبرى قسم شرطة
سيدى جابر " خالد سعيد "
تعرض رجل مسن للتعذيب على يد رجال الشرطه
عدم تسليم مواطنى الدويقه لوحدات سكنية
٢٠١١
تفجيرات كنيسة القديسين
وفاة أحد المتھمين فى تفجيرات كنيسة القديسين أثناء التحقيق معه من قبل
الشرطه " سيد بالل "
مقتل مدير سجن وادى النطرون أثناء إقتحام السجون " اللواء  /البطران "
إشتباكات بين المسلمين والمسيحيين بأبو قرقاص
مظاھرات رافضه لتعيين لواء شرطه سابق " مسيحى " كمحافظ
رصد وتوثيق ألحداث ثورة  ٢٥يناير
إشتباكات بين مسلمين ومسيحيين بمنطقة إمبابه
إشتباكات بين مسلمين ومسيحيين بمنطقة الوراق
إشتباكات بين المعتصمين أمام مبنى ماسبيروا على خلفية احداث إمبابه
محاولة خطف فتاه من قبل عدد من البلطجية إنتھت بوفاة إحداھم وإصابة
أمين شرطه
إشتباكات بين المتظاھرين وقوات األمن " مسرح البالون "
إشتباكات بين مسلمين ومسيحيين " قرية الكشح "
أحداث اإلعتداء على متظاھرين من قبل قوات األمن
إعتداء على مواطن من قبل األمن مما أدى إلى وفاته
حريق مبنى مديرية أمن السويس

)مرفق (٢

توصيف الحدث
إنتھاك الحق فى الحياه
تعذيب
الحق فى السكن
أعمال إرھابية
إنتھاك الحق فى الحياه
أعمال إرھابية
أحداث طائفية
إعتصامات ومطالبات
رصد وتوثيق
أحداث طائفية
أحداث طائفية
إشتباكات وإعتصامات
الحق فى الحرية واألمان الشخصى
إشتباكات وإعتداءات
أحداث طائفية
إشتباكات وإعتداءات
إنتھاك الحق فى الحياه
إعتداء على منشأت
١

٢٠

أكتوبر ٢٠١١

الفيوم

٢١

سبتمبر ٢٠١١

الجيزه

٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣٤
٣٥
٣٦
٣٧
٣٨
٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤

فبراير ٢٠١٢
فبراير ٢٠١٢
إبريل ٢٠١٢
إبريل ٢٠١٢
يونيو ٢٠١٢
يوليو ٢٠١٢
أغسطس ٢٠١٢
سبتمبر ٢٠١٢
سبتمبر ٢٠١٢
سبتمبر ٢٠١٢
سبتمبر ٢٠١٢
أكتوبر ٢٠١٢
أكتوبر٢٠١٢
أكتوبر ٢٠١٢
أكتوبر ٢٠١٢
أكتوبر ٢٠١٢
أكتوبر ٢٠١٢
أكتوبر ٢٠١٢
أكتوبر ٢٠١٢
أكتوبر ٢٠١٢
أكتوبر ٢٠١٢
نوفمبر ٢٠١٢
نوفمبر ٢٠١٢

بورسعيد
الشرقية
بورسعيد
بنى سويف
السويس
الجيزه
الدقھلية
القاھره
كفر الشيخ
اإلسكندرية
القاھره
الجيزه
القاھره
الجيزه
القاھره
شمال سيناء
القاھره
القاھره
القاھره
بنى سويف
القاھره
القاھره
القاھره

مقتل مواطن على يد أمين شرطه بإستخدام عصا أثناء ھروبه من أحد
األكمنه
أحداث إقتحام السفاره اإلسرائيليه
٢٠١٢
أحداث مذبحة إستاد بورسعيد
إشتباكات بين مسلمين ومسيحيين بقرية ميت بشار
فصل جماعى لعدد من اطباء مستشفى " أل سليمان "
إشتباكات بين مسلمين ومسيحيين بعزبة جليله
مقتل طالب بكلية الھندسه على يد أحد المتشديين
إشتباكات بين مسلمين ومسيحيين بدھشور
إضراب العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى
إضراب أحد األطباء عن الطعام داخل مقر نقابة األطباء
إضراب أمام مسجد الخياط
إعتصام عمال شركة العامرية
إضراب صحفى جريدتى األحرار والوفد
واقعة تھجير أسر قبطية من منازلھم بمنطقة فيصل
إضراب األطباء والممرضين
إضراب عمال شركة النيل لحليج األقطان
إضراب صحفى الصحف الحزبية
تھجير األقباط بمنطقة رفح
إعتصام حاملى درجة الماجيستير والدكتوراه أمام مجلس الشعب
إشتباكات بين المتظاھرين بالتحرير " جمعة كشف الحساب "
إشتباكات بين األمن واألھالى بمنطقة المناصره
إشتباكات بين مسلمين ومسيحيين بعزبة ماركو
القبض على الخلية اإلرھابية بمدينة نصر
إعتصام مصابى الثوره وأھالى الشھداء
إعتصام عمال مترو األنفاق

إنتھاك الحق فى الحياه
إعتداء على منشأت
إنتھاك الحق فى الحياه
أحداث طائفية
مطالب فئوية
أحداث طائفية
إنتھاك الحق فى الحياه
احداث طائفية
إضرابات عمالية
إضرابات عمالية
مطالب فئوية
إضرابات عمالية
إضرابات عمالية
أحداث طائفية
إضرابات عمالية
إضرابات عمالية
إضرابات عمالية
أحداث طائفية
مطالب فئوية
إشتباكات وإعتداءات
إشتباكات وإعتداءات
أحداث طائفية
أعمال إرھابية
مطالب فئوية
إضرابات عمالية
٢

٤٥
٤٦
٤٧

نوفمبر ٢٠١٢
نوفمبر ٢٠١٢
ديسمبر ٢٠١٢

أسيوط
الجيزه
القاھره
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ديسمبر ٢٠١٢

القاھره
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٥٢
٥٣
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يناير ٢٠١٣
يناير ٢٠١٣
يناير ٢٠١٣
يناير ٢٠١٣
يناير ٢٠١٣
يناير٢٠١٣

الجيزه
الفيوم
القليوبية
اإلسكندرية
مرسى مطروح
جميع المحافظات

٥٥
٥٦
٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢
٦٣
٦٤
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فبراير ٢٠١٣
فبراير ٢٠١٣
فبراير ٢٠١٣
فبراير ٢٠١٣
مارس ٢٠١٣
مارس ٢٠١٣
إبريل ٢٠١٣
إبريل ٢٠١٣
مايو ٢٠١٣
يونيو ٢٠١٣
سبتمبر٢٠١٣

القاھره
الجيزه
بورسعيد
القاھره
القاھره
القاھره
القليوبية
القاھره
القاھره
الجيزه
عدد  ١٠محافظات

٦٦
٦٧

سبتمبر ٢٠١٣
أكتوبر ٢٠١٣

القاھره
الجيزه

حادث قطار اسيوط ومقتل عدد من طلبة المدارس
إشتباكات بين مواطنين والشرطه العسكرية " جزيرة القرصاية "
إعتصام بعض المنتمين للتيار اإلسالمى ومؤيدى الشيخ  /حازم أبو
إسماعيل أمام مدينة اإلنتاج اإلعالمى
إعتداء مؤيدى الرئيس السابق على المعتصمين بجانب قصر اإلتحادية
٢٠١٣
حادث قطار البدرشين
إشتباكات بين مسلمين ومسيحيين بمركز طامية
مقتل أحد المواطنين على يد شرطى عن طريق الخطأ
إقتحام محكمة اإلسكندرية
إقتحام قسم شرطة مطروح
رصد وتوثيق أحداث ذكرى ثورة  ٢٥يناير
تعذيب مرضى بمركز عالج اإلدمان بحى المقطم
متابعة محاكمة المتھمين فى أحداث جزيرة القرصاية
أحداث العصيان المدنى
حريق مقر حزب غد الثوره
التعدى على صحفيين أمام المقر الرئيسى لجماعة اإلخوان بمنطقة المقطم
إعتصام أصحاب المخابز
إشتباكات بين مسلمين ومسيحيين بمنطقة الخصوص
تسمم طلبة المدينة الجامعية باألزھر
حريق محكمة جنوب القاھره
مقتل أربعه من الشيعه أثناء ممارسة شعائرھم الدينية بمنطقة أبو النمرس
جمع معلومات عن أحداث العنف والتخريب واإلعتداء على منشأت والتى
تلت  ٦ / ٣٠بشكل عام وفض إعتصامى رابعة والنھضه بشكل خاص
أحداث فض إعتصام رابعه العدوية
أحداث إقتحام قسم شرطة كرداسة ومقتل ضباط القسم

إھمال أدى إلى إنتھاك الحق فى الحياه
إشتباكات وإعتداءات
حرية رأى وتعبير
إشتباكات وإعتداءات
إھمال أدى إلى إنتھاك الحق فى الحياه
أحداث طائفية
إنتھاك الحق فى الحياه
إعتداء على منشأت
إعتداء على منشأت
إشتباكات وأعمال عنف وإعتداءات على
منشأت
تعذيب
متابعة لواقعة اإلشتباكات
إعتصامات وإضرابات
إعتداء على منشأت
إشتباكات وإعتداءات
مطالب فئوية
أحداث طائفية
إنتھاك الحق فى األمن والسالمه الجسدية
إعتداء على منشأت
أحداث طائفية
إشتباكات وإعتداءات
إعتصامات
أعمال إرھابية
٣

٦٨
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أكتوبر – نوفمبر
أكتوبر ٢٠١٣
أكتوبر ٢٠١٣
نوفمبر ٢٠١٣
ديسمبر ٢٠١٣

عدة محافظات
القاھره
القاھره
القليوبية
الدقھلية

أحداث اإلعتداء على دور العباده المسيحية وممتلكاتھم الخاصه
مقتل عدد من المقبوض عليھم داخل سيارة الترحيالت
إضراب عمال مصنع الحديد والصلب بحلوان
إعتصام عمال مصنع كريستال عصفور
مقتل سائق تاكسى على يد متظاھرين من مؤيدى الرئيس السابق
بالمنصوره

أحداث طائفية
إنتھاك الحق فى الحياه
إضرابات عمالية
إضرابات عمالية
إنتھاك الحق فى الحياه
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