


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1أوقفوا االختفاء القسري
ــرية للحقوق والحريات يوم  هي        ــية المصـــــ أغســـــــطس    30حملة أطلقتها المفوضـــــ

بالتزامن مع اليوم العالمي لضـحايا االختفاء القسـري، بهدف نشـر الوعي بخطورة    2015
ختفاء  المجتمع المصــري، وضــرورة الوقوف أمام جريمة اال  علىجريمة االختفاء القســري  

ــ ــلطات المصــ ــع الســ ــر في ظل توســ ــري في مصــ ارتكاب الجريمة، وتقديم  رية في القســ
الدعم النفسـي واإلعالمي والقانوني لضـحايا االختفاء القسـري وذويهم، والسـعي لدي  
أجهزة الدولة للكشف عن مصير األشخاص المختفين قسرًيا، ومالحقة مرتكبي الجريمة،  

تعويض وجبر ضــــرر الضــــحايا، والضــــغط    علىصــــول  ومكافحة إفالتهم من العقاب، والح
ــناع الق  على ــدار  صــ ــرية من خالل إصــ ــريعي في القوانين المصــ ــور التشــ رار لمعالجة القصــ

ــمــام إلى االتفــاقيــة الــدوليــة لحمــايــة جميع  ــري، واالنضـــــ قــانون لتجريم االختفــاء القســـــ
 .األشخاص من االختفاء القسري

 
 
 

 
  الصفحة الرسمية لحملة أوقفوا االختفاء القسري على موقع فيسبوك:  1

://www.facebook.com/StopForcedDisappearencehttps  
 http://stopendis.orgالموقع الرسمي لحملة أوقفوا االختفاء القسري: 
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 ملخص تنفيذي

أثناء   متباينة في تسجيالت مصورةن قسرًيا بعد فترات وعادة ما يظهر المختف 

اختفائهم تحت التعذيب أو الترهيب، يدلون فيها باعترافات بارتكابهم جرائم  

 2. ات اإلجهاد وآثار التعذيبمعينة، ويظهر في كثير من األحيان على بعضهم عالم

رلس رأسررررها قطا     ،األجهزة األمنيةال تزال جريمة االختفاء القسررررري رلس رأئ قاامة االنتهاكات التي ترت  ها  

  .بحق المواطنين ومعارضررري السرررلطة في مصرررر   ،األمن الوطني التابع لوزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة

اسرررتخداال االختفاء القسرررري    للسرررلطات المصررررية باررررورة التوق  رن  ورلس الرغم من المطال ات المسرررتمرة

يمة رلس المختفين وذويهم، إال أنها ال تتراجع رن التوسرررررررع في بحق المواطنين لما له من آثار سرررررررل ية جسررررررر

 استخدامه بحق شرااح أك ر من المواطنين.  

ومرا ت عهررا من ترررا رات    2013يوليو    3محمررد مرسررررررري في  الراحرل  خالل السرررررررنوات التي تلررئ رزل الرايس  

نهارررة مصرررر بالقوة  ي رابعة العدوية وانتصرررامات وأحداه شرررهدتها مصرررر، كان أبرز ا ف  ارتصرررامي ميدوار

ا الف من مميرردي مرسررررررري وجمررارررة اإلخوان  المفرطررة والمميتررة، ومررا أرق هررا من أحررداه تعرال خاللهررا 

، شنئ  ا للسجن واإلرداال بحق ال ثيرينالمسلمين للتوقي  واالرتقال، ولمحاكمات غير رادلة وصلئ أح امه 

الشررررررار  المصررررررري ومنع أي حركة   سرلاألمنية في مصررررررر حمالت أمنية متعاق ة إلح اال سرررررريطرتها    األجهزة

 فياإلنسرررررررران    حقوقالعرديرد من    انتهرا   رليرهمعرارضررررررررة للنرراال الحراكم وغلق المجرال العراال، و و مرا ترتر   

وردال توافر ضرررررمانات للمحاكمة العادلة والقتل    القسرررررري  ءواالختفا  عذي توال  التعسرررررفي  االحتجاز  مقدمتها

 .السياسيين  المعارضين  ضد  خارج إطار القانون

بترال تقييررد الحق في حريررة التع ير والتجمع   بررالتزامن مع  ررذح األحررداه تم إصرررررررردار ررردد من التشرررررررريعررات 

،  2015نة  لسررر  94قم  وقانون م افحة اإلر اب ر  2013لسرررنة    107رقم  رأسرررها قانون الترا ر    رلس  ،السرررلمي

واللذان منحا سرررلطات وصرررالحيات أوسرررع لوزارة الداخلية باسرررتخداال القوة في ف  الترا رات والتجمعات،  

فاررراًل رن بع  المواد التي تارررفي صرررفة قانونية رلس ممارسرررات االختفاء القسرررري، كما تم إطالق يد جهاز  

 دون راد .انتهاكات  األمن الوطني الرت اب  

تحرديًدا مع تعيين اللواء مجردي ر رد التفرار وزيًرا للرداخليرة، وكان    2015منرذ مارئ    هاكاتاالنتتصررررررراردت  ذح  

المسروول األول رن جراام االختفاء القسرري والتعذي     ،قد شرتل العديد من المناصر  داخل جهاز أمن الدولة

 يناير إلس قطا  األمن الوطني.    25رق  ثورة  تتيير اسمه  والذي تم   ،في مصر

أطلقئ المفوضرررية    ،وبالتزامن مع اليوال الدولي لارررحايا االختفاء القسرررري  ،2015ي من راال  الثانلنصررر   في ا

لمنا اررررة جريمة االختفاء القسررررري، وتقديم    "أوقفوا االختفاء القسررررري"المصرررررية للحقوق والحريات حملتها  

 
نوفم ر   13 – 34)الدورة الر  مجمورة العمل المصرية من أجل حقوق اإلنسان، تقرير مشتر  مقدال  لية االستعراال الدوري الشامل باألمم المتحدة  2

2019 ) 
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الحقة مرت  ي  م، وماالته الدرم والمسرررراردة النفسررررية واإلرالمية والقانونية لاررررحايا االختفاء القسررررري ورا

ج ر الاررر للارحايا، والارتل رلس السرلطات المصررية    رلسالجريمة وم افحة إفالتهم من العقاب، والحصرول  

لسرن تشرريعات لم افحة االختفاء القسرري واالنارماال لالتفاقية الدولية لحماية جميع األشرخاا من االختفاء  

 القسري.

، وظلئ التصررريحات الصررادرة  قو  جريمة االختفاء القسررريام لوالدا  لم تتراجع السررلطات المصرررية رن إن ار ا

صرررررر   إن ار وجود اختفاء قسرررررري في مصرررررر، وأن   رلسرن المسررررروولين في األجهزة األمنية والجهات المعنية ت 

المختفين إما متتي ين أو اناررموا لجمارات مسررلحة. وفي ظل  ذا االن ار شررنئ السررلطات حملة أمنية ك يرة  

توثيق انتهاكات حقوق اإلنسررران، وصرررلئ في   رلسوتحديًدا التي تعمل منها    ،لمدنيتمع االمج  منرمات  رلس

 ات ومنع بعاهم من السفر أو التصرف في أمالكهم.  ارتقال أفراد  ذح المنرم  إلسكثير من األحيان 

  ا شررررررخصرررررر  2653توثيق تعرال    " منأوقفوا االختفاء القسررررررري"مدار خمس سررررررنوات اسررررررتطارئ حملة    رلس

االحتجاز الرسررررررمية وغير    مقارقطا  األمن الوطني وغير ا من  مقار  رات متفاوتة داخل  القسررررررري لفتلالختفاء  

الرسررررررمية، كما رصرررررردت الحملة أنماط ممارسررررررة الرا رة خالل  ذح الفترة بما ال يد  مجااًل للتشرررررر يك في 

 نطاق واسع.  ورلسجي  ممارسة األجهزة األمنية لالختفاء القسري بش ل منه 

برل امتردت االنتهراكرات لتطول أسرررررررر م    جهزة األمنيرةلم تتوق  األ ا،  رنرد انتهرا  حقوق المختفين قسرررررررريرً

ورااالتهم، فخالل رحلتهم لل حث رن مصررير ذويهم المختفين وثقئ الحملة تعرال العديد منهم للتعنئ في 

يرد من أ رالي   ردني، كمرا وثقرئ الحملرة تعرال العردتنفيرذ اإلجراءات القرانونيرة أو التهرديرد برالح س واإليرذاء ال

السرلمية  أنهم يسرل ون الطرق    سرو  س واالختفاء قسررًيا ليلقوا مصرير ذويهم ال لشريء  المختفين قسررًيا للح

 بحًثا رن ذويهم.  والقانونية  

أكثر نرًرا لما يمثله االختفاء القسررررررري من حرمان للشررررررخص من حماية القانون، فخنه يجعل المختفي قسرررررررًيا  

  " أوقفوا االختفاء القسررررررري "كالتعذي  وسرررررروء المعاملة، وقد وثقئ حملة   أخر ررضررررررة للتعرال النتهاكات 

من الوطني والمخابرات  األمقار العديد من شرهادات التعذي  الشرديد الذي يتعرال له المختفين قسررًيا داخل  

القتل خارج  إلس  سررررًيا ق ل فترات  خالل فترات اختفااهم، كذلك تعرال ردد من األشرررخاا الم  لا باختفااهم ق

تلوا في ت ادل إلطالق النار، إال أن أسر م كانئ تزرم   . نإطار القانو بيانات وزارة الداخلية أن  مالء األشخاا ق 

 واختفااهم قسرًيا ق ل فترات من قتلهم.    رليهمقد قدمئ بالغات بالق    

ان   يحاول  ذا التقرير ررال ظا رة االختفاء القسررررررري في مصررررررر خالل خمس سررررررنوات من خالل تحليل الجو

وآثار ا الجسرردية والنفسررية واالقتصررادية رلس المختفين قسرررًيا ورااالتهم،    ،مارية للرا رةالسررياسررية واالجت

بجمعه من بيانات للناجين من االختفاء القسررررري    "أوقفوا االختفاء القسررررري"ارتماًدا رلس ما قاال فريق حملة 

رن إن ار وجود اختفاء  يها التي ال تتواري  وأسررررر م، وررال أداء األجهزة األمنية المصرررررية وتصررررريحات مسرررروول

نرات صرررررررادرة رن  اوبير  قسرررررررري رلس الرغم من كرل الردالارل واإلث راترات التي تقردمهرا المنرمرات غير الح وميرة

 .  منرمات دولية كاألمم المتحدة
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تطور أنماط ممارسرررة االختفاء القسرررري خالل السرررنوات الخمس الماضرررية، حيث   رلسكما يلقي التقرير الاررروء  

ومقار  القسرررررري بدًء من تطور وطول مدد االختفاء، وأماكن االحتجاز وقئ االختفاء  ددت أشررررر ال االختفاء  تع 

االحتجاز    مقاراالحتجاز غير الرسرررررررمية، فاررررررراًل رن االختفاء القسرررررررري للنسررررررراء واألطفال، واالختفاء من داخل  

 الرسمية وردال تنفيذ قرارات القااء بخخالء الس يل واإلفراج.

ف المحلية والدولية لارررحايا االختفاء القسرررري، وما يواجهه أ الي المختفين  ت االنتصرررارير إجراءاويوضرررح التق

قسرررررًيا من تعنئ أثناء اتخاذ  ذح اإلجراءات إلجالء مصررررير ذويهم المختفين سررررواء داخل أقسرررراال الشرررررطة أو 

  إلس مسرررررررتقلرة    جهرة قاررررررراايرة  وتحولهرا من  ليراالع النيرابرات. كرذلرك تطور دور النيرابرة العرامرة ونيرابرة أمن الردولرة  

شررررريك أسرررراسرررري في انتها  حقوق ضررررحايا االختفاء القسررررري سررررواء بحرمانهم من حقوقهم القانونية أثناء  

األمن الوطني أثناء فترات االختفاء القسررررري، وصررررواًل    مقارالتحقيق، وردال إث ات تعرضررررهم لالنتهاكات داخل 

  للتعذي  انتهاكات وصرلئ في بع  األحيان ورطهم في قياال أراراء وممثلي النيابة بتهديد المتهمين وت  إلس

 وسوء المعاملة.

، وبيان ما قد  2014حاالت القتل خارج إطار القانون التي ارت  تها وزارة الداخلية منذ راال    إلسكما يشرررير التقرير  

ا من قترل نتيجرة التعرذير ة في ر س مرا تزرم وزارة الرداخلير  ورلس    أو بطلق نرارييتعرال لره المختفين قسرررررررريرً

تلو  مالء الاررررحايا كان قد تم  العديد من ا في ت ادل إطالق النار مع قوات الشرررررطة، فخن تصررررريحاتها ب نهم ق 

 الت ليا باختفااهم قسرًيا ق ل فترات من وفاتهم.

بارت اب األجهزة األمنية جراام االختفاء    يقدال التقرير ردًدا من التوصرريات للح ومة المصرررية بارررورة االرتراف

ر، ومحاسررررر ة مرت  ي الجريمة وم افحة  ي والتعذي  بحق المواطنين ومعارضررررري السرررررلطة في مصرررررالقسرررررر

إفالتهم من العقاب، فاررراًل رن ضررررورة سرررن تشرررريعات تجرال االختفاء القسرررري صرررراًحة في القانون المصرررري،  

   ية جميع األشخاا من االختفاء القسري. وضرورة اناماال مصر لالتفاقية الدولية لحما
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 يةالمنهج

الحملة منذ بدايتها، باإلضررررافة    بمراجعة كافة التقارير التي أصرررردرتها  العمللترال إرداد  ذا التقرير قاال فريق 

األخر  المتعلقرة براالختفراء القسرررررررري في مصرررررررر. كمرا قراال فريق الحملرة بتحرديرث بيرانرات    تكرل اإلصررررررردارا  إلس

االختفاء ممن تواصررررلوا مع الحملة وقامئ  ومعلومات ضررررحايا االختفاء القسررررري الناجين والذين ما زالوا قيد 

 .2015منذ إطالقها في أغسطس    بتوثيق وقااع اختفاؤ م وظهور م

رلس التوثيق الم اشرر مع المصرادر األولية من خالل    "قفوا االختفاء القسرريأو"منذ ت سريسرها ارتمدت حملة 

ت شررخصررية م اشرررة أو م المات  جمع المعلومات والتواصررل مع أسررر المختفين قسرررًيا رن طريق إجراء مقابال

ا    و مرا ارتمردتره كر حرد  وفور ظهور م   راتفيرة، كمرا قرامرئ الحملرة بتقرديم الردرم القرانوني للمختفين قسرررررررريرً

 .  ادر الحاالتمص 

الحاالت التي تعرضررررئ لالختفاء  اسررررتمارة إل ترونية أصرررردرتها ك حد مصررررادر رصررررد   رلسارتمدت الحملة    ذلكك

نسرخة من ال الغات والتلترافات وكافة اإلجراءات القانونية التي    رلسطال   القسرري، ويقوال فريق الحملة باال

 وتعرال لالختفاء القسري. ليهرقاال بها ذوي الاحية باالدراء ب ن الشخص قد تم الق    

المختفين قسررًيا لمتابعة وضرعهم القانوني ورصرد    أ اليكان فريق الحملة رلس تواصرل ومتابعة مسرتمرة مع 

من النجاحات الملموسررررررة    اوحققئ الحملة ردد  وتقديم الدرم القانوني واإلرالمي الالزال،وتوثيق ظهور م  

   المساردة وتقديم الدرم الالزال.   رلس، والقدرة  المختفين قسرًيا  ورااالت  صعيد اكتساب ثقة أسر  رلس

األمنية في   كذلك حققئ الحملة نجاًحا ك يًرا في تسرليل الاروء رلس االختفاء القسرري الذي تمارسره األجهزة

سرررريق مع المنرمات  حمالت المناصرررررة المسررررتمرة للمختفين قسرررررًيا، والتن  مصررررر بشرررر ل منهجي، من خالل

االحتجاز السرررررية من تعذي  وسرررروء معاملة    مقارما يعانيه المختفون قسرررررًيا داخل  ررال  و  المحلية والدولية،

ب ع     ن محراكمرات غير ررادلرة وصرررررررلرئفترات االختفراء القسرررررررري م  رلسمن أجرل انتزا  االرترافرات، ومرا ترتر   

 أح اال باإلرداال.    إلسالمختفين قسرًيا  

رن أشر ال التعذي  التي يواجهها المختفون قسررًيا خالل    شرهادات  رلسرمله فترة  خالل    حصرل فريق الحملة

األمن الوطني والمخابرات، وما تتعرال له أسررررررر المختفين قسرررررررًيا من تهديدات    مقارفترات اختفاؤ م داخل 

 تمرة أثناء رحلتهم في ال حث رن مصير ذويهم المختفين قسرًيا.  مس

  رلس لعل أبرز ا اقتصررار األنشررطة في بع  األوقات  واجهئ الحملة خالل فترة رملها العديد من الصررعوبات  

،  دون القدرة رلس النشرررررر رن الحاالت   الرصرررررد والتوثيق وتقديم الدرم القانوني للمختفين قسررررررًيا ورااالتهم

التعرامرل مع منرمرات المجتمع  لنراجين من االختفراء القسرررررررري من توثيق تجربتهم أو  خوف بع  ا كرذلرك فرخن

 . ، و و ما مثل رق ة أثناء تحديث بيانات بع  الناجين من االختفاء القسري المدني خوًفا من المالحقة األمنية
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 خلفية 

رية مصرررر العربية رزل الرايس  مهولج  اليالحر د الفتاح السررريسررري الرايس   لفريق أولأرلن ا  2013يوليو    3في 

وارتقاله، رق  ردد من الترا رات الرافاررررة السررررتمرارح وجمارة اإلخوان   محمد مرسرررري من منصرررر هالراحل  

، وتعيين المستشار ردلي  2012المسلمين رلس رأئ السلطة في مصر، كما أرلن تعطيل العمل بدستور راال 

 لل الد.رايًسا ممقًتا    ،رايس المح مة الدستورية  ،منصور

الطوارئ لمدة شرررررررهر مع فرال حرر التجوال، وبدأت شرررررررن حملة  أرلنئ الح ومة الممقتة وقتها فرال حالة  

، واتسررعئ داارة الق   واالرتقال التعسررفي لتطال ا الف ارتقاالت ضررد قيادات جمارة اإلخوان المسررلمين

لتفجير في محيل  ورق  وقو  حاده ا  2013من أرارررررراء الجمارة ومميدي محمد مرسرررررري. وفي ديسررررررم ر  

 ح ومي بارت ار جمارة اإلخوان المسلمين جمارة إر ابية.مديرية أمن الدقهلية، صدر قرار  

السرلطات المصررية ردًدا من    تالشرار  المصرري، أصردر  رلسفي محاوالتها المسرتمرة لفرال ق ارتها األمنية 

قانون رقم  ، لعل أبرز ا  المعارضةر السلمي وكافة أش ال  تقييد الحق في التجمع والترا القوانين من ش نها  

والذي أصررردرح الرايس الممقئ ردلي منصرررور في نوفم ر راال  والمعروف بقانون الترا ر،    2013لسرررنة    107

صررررررالحيات واسررررررعة السررررررتخداال القوة لتفريق الترا رات، مع وضررررررع وقد منح القانون لقوات األمن ،  2013

 رقوبات مشددة تصل للسجن خمس سنوات.

قمعية، ضررد الحمالت  تصررارد الرأئ السررلطة في مصررر مع   رلس  2014في يونيو    اليالحرايس  تزامن قدوال ال

العديد من النشرررطاء والمحامين    رلسمميدي محمد مرسررري وجمارة اإلخوان المسرررلمين، فاررراًل رن الق    

لسررررنة    94أصرررردر ر د الفتاح السرررريسرررري قانون    2015وفي أغسررررطس راال    . والمدافعين رن حقوق اإلنسرررران

قيد الحق في حرية التع ير والتجمع السرررلمي بشررر ل غير مسررر وق،  انون م افحة اإلر اب"، والذي ي"ق  2015

  رلس العرال    رلسوضرررررررعها لتقنين فترات االختفاء القسرررررررري السرررررررابقة  من القانون تم   41و  40غير أن المواد  

 .بعد تعديالت أدخلئ رلس القانون الحقا  يوًما  28  أص حئ النيابة المختصة لمدة

كمسرمول رايسري رن رمليات الق   واالرتقال    أخر من الوطني مرة  برز دور قطا  األ  2015ال  اال رامنذ أو

في   ، وتحديًدا مع تعيين اللواء مجدي ر د التفار وزيًرا للداخليةواالختفاء القسررري والتعذي  وتلفيق القاررايا

طلق يد جهاز األمن الوطني للتح م في مصرررررير آالف المواطنين2015مارئ   مع توسررررريع داارة االشرررررت اح،    ، أ 

    ح ا الف من المختفين قسرًيا ر ن إرادة ض اط األمن الوطني. أصو

احتجراز غير رسرررررررميرة، صررررررراح رة   مقرارو ي    ،جهراز األمن الوطني في القرا رة والمحرافررات المختلفرة مقراركرانرئ 

  التعذي  وغيرح من ضرروب ن قسررًيا ألبشرع أنوا  ولالختفاء القسرري، يتعرال بها المختف  مقارالنصري  األك ر ك

العررديررد من جراام اإلر رراب، ويتم ررال النرراجين من االختفرراء   المعرراملررة السررررررريوررة، النتزا  ارترافررات بررارت رراب 

النيابة التي تواجههم باالتهامات اسرررتناًدا لمحارررر تحريات األمن الوطني، ويتم اسرررتخداال  ذح   رلسالقسرررري  

 ل المحاكمة.االرترافات أثناء مراح
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مصررررررطلح االختفاء القسررررررري في مصررررررر، إال أن  ذا ال ينفي اسررررررتخداال األجهزة  تداول اثة  من حد  الرغم  رلس

وفي ظل تعتيم إرالمي  االختفاء القسرررري بحق المواطنين ومعارضررري السرررلطة منذ سرررنوات طويلة،   األمنية

الجريمة.  راد  أو رقاب لمرت  ي  وصرررعوبة التواصرررل وتقديم الدرم القانوني للمختفين وذويهم، ودون وجود  

كان جهاز م احث أمن الدولة في رهد م ار  داام اإلقداال رلس إخفاء المواطنين قسرررررًيا دون اإلفصرررراح  فقد 

 .رن أماكن احتجاز م في تسعينيات القرن الماضي

،  الجهاز في ردد من المحافرات   مقارحسررررني م ار  واقتحاال  الراحل  ورق  سررررقوط الرايس    ،2011في راال  

  غير بقرار وزاري  صرردر قرار ح ومي بحل جهاز م احث أمن الدولة، وتم تتييرح    ،المتراكم  ونرًرا للتارر  الشررع ي

ل ن  ذا المسرررمس الجديد لم يصررراح ه أي تتير في سرررياسرررات الجهاز الذي    ،قطا  األمن الوطني  إلس  منشرررور

 .  3ضد المواطنينواالنتهاكات  استمر في ممارسة كافة أش ال القمع  

أول    1997قد أصرردرت راال    ،و ي منرمة حقوقية مصرررية  ،لمسرراردة السررجناءجمعية حقوق اإلنسرران  كانئ 

ا لالختفاء القسرررري في الفترة    11لذي وثق تعرال  تقارير ا رن ظا رة االختفاء القسرررري في مصرررر، وا شرررخصرررً

القسررري في تقريًرا آخر لتوثيق االختفاء    1998في أغسررطس راال    كما أصرردر المركز ذاته  1996.4 –  1992بين  

شرخاا المختفين الذين وثقهم التقرير السرابق، إال أن ردد المختفين قسررًيا في  ذا يد برهور أحد األمصرر يف

   5مختفي قسرًيا.  19  إلسالتقرير قد أرتفع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
متاح رلس الرابل: أمن الدولة إلي األمن الوطني: تتيرت األسماء والمفا يم والقانون  و الح م، المصري اليوال،  منمصطفي المرصفاوي وآخرون،   3

oum.com/news/details/128155https://www.almasryaly 
، متاح رلس الرابل:  1997حقوق اإلنسان لمساردة السجناء، ظا رة االختفاء القسري في مصر،   جمعية 4

https://hrcap.org/artical.php?id=383&cat_id=114 
 https://hrcap.org/artical.php?id=393&cat_id=114متاح رلس الرابل:   ،1998اردة السجناء، حياة غير محققة،  حقوق اإلنسان لمس  جمعية 5

 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/128155
https://hrcap.org/artical.php?id=383&cat_id=114
https://hrcap.org/artical.php?id=393&cat_id=114
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 حملة أوقفوا االختفاء القسري

لحريات  ة للحقوق واأطلقئ المفوضرية المصرري  2015الدولي لارحايا االختفاء القسرري راال    اليوالبالتزامن مع  

لتاررامن مع المختفين قسرررًيا وأسررر م ومسرراردتهم  اها لمنا اررة ظا رة االختفاء القسررري في مصررر، وحملت

 6.في اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية، وتوثيق الحاالت لمالحقة مرت  ي الجريمة، وج ر ضرر الاحايا

مم المتحدة لالختفاء القسرررررري ب نه  ارتمدت الحملة منذ انطالقها وخالل فترة رملها التعري  الذي أقرته األ

أيدي موظفي الدولة،   رلسأو أي ش ل من أش ال الحرمان من الحرية يتم  "االرتقال أو االحتجاز أو االختطاف 

أو بموافقتها، ويعق ه رف  االرتراف  أو أشرررخاا أو مجمورة من األفراد يتصررررفون بخذن أو درم من الدولة  

 ."صير الشخص المختفي أو م ان وجودح، مما يحرمه من حماية القانونبحرمان الشخص من حريته أو إخفاء م

أصررررردرت الحملة تقرير ا الرصررررردي األول، وتم نئ الحملة خالل شرررررهري أغسرررررطس    2015في شرررررهر أكتوبر  

مسرررررررتوي    رلسرردد من المحرافررات المختلفرة  حرالرة اختفراء قسرررررررري في    215من رصرررررررد    2015وسررررررر تم ر  

من المركزي، وال ع  ا خر أماال النيابات  الشرررررررطة ومعسرررررر رات األظهر بعاررررررهم في أقسرررررراال  الجمهورية،  

   7متهمين بالترا ر واالناماال لجمارة إر ابية.

 ا "المختفون قسرررررًرا في انترار  أصررررردرت المفوضرررررية المصررررررية للحقوق والحريات تقرير  2015نهاية راال  في 

  وحتس   2013يونيو    30ل الفترة من  إنصاف العدالة"، والذي حاول ررال ظا رة االختفاء القسري في مصر خال

، من خالل إجراء ردد من المقابالت الم اشررررة وتوثيق حاالت اختفاء قسرررري ألشرررخاا داخل  2015نهاية راال  

دثوا خاللها رن أشررر ال التعذي  وسررروء المعاملة التي يتعرال لها  األمن الوطني والمخابرات الحربية، تح  مقار

 8المختفون قسًرا.

يد جهاز    رلسمن أماكن مختلفة    رليهمالختفاء القسررررررري بعد الق    ت تعرال ال ثيرين لوثق التقرير شررررررهادا

،  األمن الوطني، وكذلك المفقودين منذ أحداه الحرئ الجمهوري والمنصرررررررة وف  ارتصررررررراال رابعة العدوية 

رأسرها    رلسأماكن االحتجاز غير الرسرمية  داخل للتعذي   المختفين قسررًيا  العديد من  وثق التقرير تعرال  كذلك  

 قطا  األمن الوطني التابع لوزارة الداخلية.  مقار

ترابعرة للمخرابرات الحربيرة، حيرث أكرد بع  النراجين من    مقراركرذلرك وثق التقرير حراالت اختفراء قسرررررررري داخرل  

من   اك ير  ااالختفاء القسرررررري في سرررررجن العازولي بمقر قيادة الجيل الثاني الميداني أن السرررررجن يارررررم ردد

 .اشخص   600 –  400بين   -  بحس  تقدير م -وح  رايتوالذي  المختفين  

 
س الرابل:  المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إطالق حملة أوقفوا االختفاء القسري، بيان صحفي، متاح رل  6

2350133/526451960851875/?type=3&theaterhttps://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.34480273 
، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، متاح رلس الرابل:  2015وبر ونوفم ر تقرير حملة أوقفوا االختفاء القسري رن شهري أكت  7

https://bit.ly/3gCfvta 
 https://stopendis.org/?p=5938، متاح رلس الرابل:  2015العدالة، انصاف المختفون قسًرا في انترار  ،المفوضية المصرية للحقوق والحريات  8

 

https://www.facebook.com/ecrf.net/photos/a.344802732350133/526451960851875/?type=3&theater
https://bit.ly/3gCfvta
https://stopendis.org/?p=5938
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الردولي لمنرا ارررررررة التعرذير  أصررررررردرت المفوضررررررريرة المصرررررررريرة للحقوق    اليوالوبرالتزامن مع    2017  في يونيو

والذي ررال األوضررا    "مسرررح الجالدين وق و المختفين قسرررًيا  :جالء العسرر ريالمعسرر ر  "والحريات تقرير ا  

أيردي   رلسن من جراام التعرذير  واالختفراء القسرررررررري  وال لره المحتجزداخرل معسررررررر ر الجالء الحربي، ومرا يتعر

شرررررخص تعرضررررروا لالختفاء القسرررررري والتعذي  داخل    1000ة، ويذكر التقرير أن ماال يقل رن  المخابرات الحربي

   9سجون معس ر الجالء العس ري.

سرررياسرررات الرايس  بحق المعارضرررين لري  في ممارسرررة االختفاء القسررر ك يًرا  قد شرررهد توسرررًعا  2015كان راال  

ففي تقرير ا السرررنوي    ،محمد مرسررريالراحل  لمصرررري، وأراررراء جمارة اإلخوان المسرررلمين ومميدي الرايس  ا

  912تعرال    2016أغسرررطس    -2015األول وثقئ حملة أوقفوا االختفاء القسرررري في الفترة بين أغسرررطس  

 10شخص لالختفاء القسري لفترات متفاوتة.

  مدار سرررنوات رملها أربعة تقارير سرررنوية وثقئ خاللها تعرال   رلس  "سرررريأوقفوا االختفاء الق"أصررردرت حملة 

حالة    837بينما وثقئ الحملة  ذا العاال  شرررررررخص لالختفاء القسرررررررري في محافرات مصرررررررر المختلفة،    1886

حالة اختفاء قسررررري،    2773  إلسليصررررل إجمالي الحاالت التي وثقتها الحملة خالل فترة رملها  اختفاء قسررررري،  

داءات والمطال ات بالتوق  رن استخداال االختفاء القسري ضد المعارضين السياسيين  نن كل الالرغم م  ورلس

 .2013إال أن األجهزة األمنية استمرت في استخدامه رلس نطاق أوسع وبش ل منهجي منذ راال  

 

 

 

 

 

 

 
https://www.ec-الرابل:  رلسالمصرية للحقوق والحريات، معس ر الجالء العس ري مسرح الجالدين وق و المختفين قسرًيا، متاح  المفوضية 9

rf.net/?p=1975 
، أوقفوا االختفاء القسري،  2016لس منتص  أغسطس إ 2015أغسطس  1ألول لحملة أوقفوا االختفاء القسري في الفترة من التقرير السنوي ا 10

 https://stopendis.org/?p=5940متاح رلس الرابل: 

 

https://www.ec-rf.net/?p=1975
https://www.ec-rf.net/?p=1975
https://stopendis.org/?p=5940
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  أنماط ممارسة االختفاء القسري في مصر

رأسرها ردد من ضر اط قطا  األمن الوطني    رلسلشررطة  ت دأ رحلة االختفاء القسرري رادة باقتحاال قوات من ا

دون إظهار أي سرررررند قانوني أو توضررررريح سررررر      رليهملمنازل الارررررحايا بعد منتصررررر  الليل، ويلقون الق    

مع االسرررررررتجواب وانتزا    ةمعاناالاالحتجاز غير الرسرررررررمية، وت دأ   مقارأحد   إلساالرتقال، ويتم اقتياد الارررررررحايا  

منذ  ذح اللحرة يصررر ح مصرررير الشرررخص المختفي ر ن إرادة ضرررابل األمن  لتعذي ، واالرترافات تحئ وط ة ا

 الوطني.

تتراوح بين     ي االختفاء القسرررري لمدد قصررريرة  2013أحداه   رلسكانئ السرررمة التال ة في الفترات الالحقة  

 داخل أحد  االحتجاز غير الرسرررمية، يرهر بعد ا الشرررخص المختفي  مقارداخل أحد  األكثر  رلسشرررهر    إلسيومين  

أقسرررررراال الشرررررررطة أو أماال أحدي النيابات أو في بيانات مصررررررورة لوزارة الداخلية أو يتم إطالق سررررررراحه بدون  

 النيابة كما حده مع ردد قليل من الحاالت.    رلسالعرال  

ا مرارة التعرذير  داخرل  ويواجره المختف األمن الوطني، ف حسررررررر  شرررررررهرادات أغلر  النراجين من    مقرارن قسرررررررريرً

االرتراف بارت اب    رلسر م  سرررري أنهم تعرضررروا ل افة أشررر ال التعذي  الجسررردي والنفسررري إلج ااالختفاء الق

غير   جراام، وانتزا  االرترافات تحئ وط ة التعذي ، أضرررطر بعارررهم في أوقات كثيرة لالرتراف بارت اب أرمال

 مال إر ابية.متورطين بها كارت اب أر

قرارات السررررلطات    رلسلاررررحايا ما يدفعه دااًما للتحايل  في إطار اسررررتهداف قطا  األمن الوطني لعدد من ا

القاررررااية بخطالق سررررراحهم أو إخالء سرررر يلهم، يق ع العديد من المختفين قسرررررًيا ر ن إشررررارة ضررررابل األمن  

ير قانوني داخل أقساال الشرطة،  ذا االحتجاز  الوطني، ف حجة انترار تلك اإلشارة يرل احتجاز األفراد بش ل غ

 .أخر رطة ال ي ون إال تمهيًدا إلرادة اخفاؤ م قسرًيا مرة داخل أقساال الش

ا لالختفاء القسرري بعد حصرولهم    2015في راال   قرار من النيابة    رلسوثقئ الحملة تعرال خمسرة رشرر شرخصرً

إال أن  مالء األشررررخاا لم  ،  2014نة  لسرررر  319ذمة القاررررية    رلسبخخالء سرررر يلهم    2015أغسررررطس    15يوال  

بمقر األمن الوطني بالظوغلي لمدة تتجاوز الشرررهر، تعرضررروا خاللها     مرة أخر  يطلق سرررراحهم وتم إخفاؤ م

لسرررنة    8261ذمة القارررية    رلسبنيابة اإلسررر ندرية    2015سررر تم ر    22ظهروا يوال    حتسألبشرررع أنوا  التعذي   

2015.11 

جراز، وفي من حراالت االختفراء من داخرل أمراكن االحت  اكرانرئ الحملرة قرد وثقرئ ررددفي التقرير السرررررررنوي الرابع  

ار من أحد الهيوات القاررررااية بخخالء سرررر يله، ويتم ترحيله لقسررررم أو مركز  كل الحاالت يحصررررل الاررررحية رلس قر

م، ومن  الشررطة التابع له محل سر نه إلتماال اإلجراءات، إال أن القسرم بعد ردة أياال ين ر وجود الشرخص لديه 

 ذمة قاية جديدة.    رلسحتس يرهر أماال النيابة    ثم يتم إخفاؤح قسرًيا مرة أخر

 
 https://bit.ly/3hmnBaKالرابل:  رلساء القسري، متاح  ق و المختفين قسرًيا، بيان صحفي، أوقفوا االختف الظوغلي  11

https://bit.ly/3hmnBaK


 

   14 
 

ا ألكثر من مرة   أحرد األنمراط التي اسرررررررتخردمتهرا األجهزة األمنيرة في كرذلرك كران اختفراء األشرررررررخراا قسرررررررريرً

كل مرة  محاوالتها للتن يل بالارررررحايا، حيث وثقئ الحملة تعرال الارررررحايا لالختفاء القسرررررري ردة مرات وفي  

 ا ألكثر من خمس مرات مختلفة. األشخا  اختفاء إلسيرهر رلس ذمة قاية جديدة، وصلئ في بع  الحاالت  

خلفية اسررتخداال  ذح األنماط تم اسررتحداه ردد من القاررايا المعروفة إرالمًيا بقاررايا الثالجة أو قاررايا    رلس

ال راءة أو إخالء    رلسقد حصرررررلوا    ا ذح القارررررايا أفراد  رلسالمعتقلين، وي ون معرم المتهمين    "تدوير"إرادة  

بع   مالء األشرخاا ال يتعرضرون   ق ل إتماال إجراءات اإلفراج، وجدير بالذكر أن  السر يل وتم إخفاؤ م قسررًيا

قرار من    رلسلالختفاء القسرري مرة واحدة، وإنما ي ونون ررضرة لالختفاء القسرري في كل مرة يحصرلون فيها  

 خالء س يلهم.جهة قاااية بخ

تحايل    لي أسررراإشرررعار آخر: التدوير أو  في تقرير أصررردرته المفوضرررية المصررررية للحقوق والحريات بعنوان "وحتس  

السررررلطات رلس قرارات القارررراء إلرادة احتجاز السررررجناء السررررياسرررريين" لتحليل ظا رة تدوير المعتقلين وإرادة  

التي اسررتخدمتها األجهزة األمنية  ي تدوير المعتقلين  ذكر التقرير أن أحد أشرر ال التدوير  أخر   احتجاز م مرة 

ا وقعوا ضرررررحايا للتدوير بعد    40تفاء القسرررررري، حيث وثق التقرير حاالت بعد فترات متفاوتة من االخ شرررررخصرررررً

 12ختفاء قسري.فترات ا

حيث ،  ليةمتتاوالذي تعرال لالختفاء القسرري لسرئ مرات   "خالد يسرري زكي"لعل أبرز تلك الحاالت كانئ حالة  

  أخر  ؤح قسرررًيا مرة تم إخفا إال أنه  ،إخالء سرر يل  رلس، وحصررل  2015يناير    9للمرة األولي في    رليهتم الق    

ذمة قارررية جديدة باتهامات جديدة، األمر الذي ت رر في خمس مرات قررت فيها جهات قارررااية    رلسليرهر  

ذمة    رلس  2019سرررر تم ر    30ظهر للمرة السررررادسررررة في  حتس،  أخر يتم إخفاؤح قسرررررًيا مرة ثم  إخالء سرررر يله  

 ا ن.  حتستم ر، وال يزال ر ن الح س االحتياطي س   20والمعروفة بارتقاالت    2019لسنة    1413القاية  

،  ليةمتتاالذي تعرال لالختفاء القسررررري لخمس مرات    "محمد محمود ر د الحليم شررررحاتة"األمر ذاته ت رر مع  

  رلس ظهر    حتسوظرل ر ن االختفراء القسرررررررري    2017ف راير    3للمرة األولي في   رليرهحيرث كران قرد تم الق    

قررت النيابة إخالء س يله، إال أنه   حتستم ح سه احتياطًيا لمدة تجاوزت العاال    . 2017لسنة    3016ذمة القاية  

مر في كل مرة  ، وت رر األأخر وأثناء انترار إتماال اإلجراءات داخل قسرم شررطة أبو ك ير تم إخفاؤح قسررًيا مرة  

 تقرر النيابة إخالء س يله.

األمن    مقارنة رشرررررر لالختفاء القسرررررري داخل وثقئ الحملة منذ بداية رملها تعرال األطفال دون سرررررن الثام

  طفاًل، بينما وثق التقرير السرنوي   93المخابرات الحربية، فقد وثق التقرير السرنوي األول اختفاء    مقارالوطني و

حرالرة اختفراء قسرررررررري لتطفرال، وال تزال األجهزة األمنيرة تمرارئ االختفراء القسرررررررري بحق األطفرال    30  الثراني

  )اختفاء مع الوالدين أو أحد ما(  اال الواحدبعاهم لم يتجاوز الع 

 
قرارات القااء إلرادة احتجاز السجناء السياسيين، المفوضية المصرية للحقوق والحريات،  رليوحتس إشعار آخر: التدوير أو أسالي  تحايل السلطات   12
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رشررررر راًما   اإثن   ولم ي لا من العمر سررررو رليهالذي كان قد تم الق      "بومدين نصررررر الدين  هر د الل"الطفل  

، ظل قيد االختفاء القسري لمدة ستة  2017ديسم ر    31بمركز العريل بمحافرة جنوب سيناء في من منزله  

بتهمة االناررررماال لجمارة    2018يونيو    2النيابة في   رلستم ررضرررره    حتس  101 ة  أشررررهر كاملة داخل مقر ال تي

مة األحداه أصررردرت مح   حتسظل بومدين ر ن الح س االحتياطي   . إر ابية والمسررراردة في زرارة مفرقعات

ل  قسرم ثان العري   إلسقسرم األزب ية ثم   إلس، وتم ترحيله  2018ديسرم ر    27بالع اسرية قراًرا بخخالء سر يله في 

 .أخر ات تسليمه أل له، إال أن القسم أن ر وجودح ليص ح في رداد المختفين قسرًيا مرة  إلتماال إجراء

لالختفاء القسرري في سرن الرابعة رشرر، حيث تم الق      "إبرا يم محمد إبرا يم شرا ين"كذلك تعرال الطفل  

تم اإلفراج رن    . م ان غير معلوالوتم اقتياد م ل  2018يوليو    26بصح ة والدته بعد اقتحاال منزلهم يوال    رليه

 اللحرة.  حتسوالدته بعد خمسة أياال تعرضا خاللها للتعذي ، وال يزال إبرا يم قيد االختفاء القسري  

صراح  الخمسرة رشرر راًما وتم إخفاؤح قسررًيا    "ر ادة جمعة"الطفل    رلستم الق      2015يوليو    17في يوال  

أول مدينة نصررر بتهم تصررنيع    2015لسررنة    31807لقاررية  ة اذم  رلسيوليو    19ظهورح يوال    حتسلمدة يومين،  

قررت مح مة    2015في سرررر تم ر    . أسررررلحة نارية محلية الصررررنع بترال اسررررتخدامها في الترا رات، والتخري 

الرغم من سرداد ال فالة لم ينفذ قسرم أول مدينة نصرر قرار    رلسأل  جنيه، و  15الجنايات إخالء سر يله ب فالة  

ا ليرهر يوال    50ه بمقر أمن الردولرة بالظوغلي لمردة  المح مرة، وتم إيردارر يرابرة أمراال ن  2015نوفم ر    10يومرً

تعرال ر ادة لالختفاء القسرري    دولة. حصرر أمن   2015لسرنة    699ذمة القارية    رلسمتهًما    لياالع أمن الدولة  

نة نصرررررررر،  من أحد شررررررروار  منطقة ز راء مدي  2018مارئ    9يوال    رليهتم الق    ردة مرات كان آخر ا بعدما  

 ا ن. حتسواليزال قيد االختفاء القسري  

  ، ففي التقرير السرررررنوي األول  . كما وثقئ الحملة منذ انطالقها تعرال العديد من النسررررراء لالختفاء القسرررررري

سررريدة، واسرررتمر تصرررارد ممارسرررة األجهزة األمنية   21بلا ردد النسررراء المختفيات قسررررًيا    ،2016أغسرررطس  

، حيث تم  2019معدل وثقته الحملة الختفاء النسرراء في راال    رلسوصررل أ حتسلالختفاء القسررري بحق النسرراء  

 سيدة لالختفاء القسري.  30توثيق تعرال  

بعد    "محمود  مر د العري  نر د المحسرررررباب  "  رلسقامئ قوات من الشرررررطة بالق      2016ر  أكتوب  15في 

طني لمدة ثمانية أياال تعرضئ خاللها  اقتحاال منزلها بحي مدينة نصر، وتم إخفاؤ ا قسرًيا داخل مقر األمن الو

تم    . 2016لسررررنة    785ذمة القاررررية    رلس  2016أكتوبر    22ظهرت أماال النيابة بتاريخ    حتسللتعذي  الشررررديد،  

تعرضررئ خاللها إل مال ط ي بمخالفة القانون  إيدارها في سررجن القناطر لمدة ثاله سررنوات ح س احتياطي 

 .2019أكتوبر    15إخالء س يلها في   لياالع قررت نيابة أمن الدولة   حتسشديد  

أحد ضرحايا االختفاء القسرري، حيث تم    2017أكتوبر    17يوال    رليهاوالتي تم الق      "سرمية ما ر حزيمة"كانئ 

ثم تم إطالق سرررررراح والدتها، لت قي سرررررمية قيد االختفاء    ،بصرررررح ة والدتها بعد اقتحاال منزلهما  رليهاالق    

وتم التحقيق    2017ديسم ر   25للمرة األولي يوال    لياالع ال نيابة أمن الدولة  يوًما، لترهر أما 69القسري لمدة 

والمعروفة إرالمًيا بالتخابر   رلياحصر أمن دولة    2017لسنة    955ذمة القاية    رلسمعها بدون حاور محامي 

  س رل، واسرررررتمر مسرررررلسرررررل ررضرررررها  لمقر المخابرات العامةبعد انتهاء التحقيق معها تم اصرررررطحابها    . مع تركيا
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النيرابرة ثم إررادتهرا لمقر المخرابرات العرامرة الرذي ظلرئ محتجزة بره لمرا يقرارب السرررررررنرة، حتي ظهرت بعن ر اإليراد  

 .2018بسجن القناطر في س تم ر  

بالمجلس القومي لحقوق    العاررو السررابق  " دي ر د المنعم"المحامية    رلستم الق      2018نوفم ر    1يوال  

واحدة بعد منتصرررر  الليل واقتياد ا معصرررروبة العينين لمنزل والدتها  لاإلنسرررران، حيث تم اقتحاال منزلها في ا

ظهرت أماال نيابة   حتس، ثم اخفاؤ ا قسرررًيا داخل مقر األمن الوطني بالع اسررية لمدة رشرررون يوًما،  وتفتيشرره

، واسرتمر ررضرها  رلياحصرر أمن دولة    2018لسرنة    1552ذمة القارية    رلس  2018نوفم ر   21أمن الدولة يوال  

 تم إيدارها بسجن القناطر.  حتسنيابة ثم أرادتها لمقر األمن الوطني بالع اسية لثاله تجديدات  لا  رلس

الرغم من    علساالختفراء القسرررررررري من داخرل مطرار القرا رة الردولي كران أحرد األنمراط التي وثقتهرا الحملرة، ف

ت التوقي  أثنراء  ارمليرات المنع من السرررررررفر والتوقي  التعسرررررررفي رلس خلفيرة الموق  األمني، كرانرئ رملير

االحتجاز واالختفاء القسررررررري. وقد    مقاررحالت الدخول والخروج من مصررررررر، حيث تحول مطار القا رة إلس أحد 

وثقرئ الحملرة حراالت اختفراء قسرررررررري من داخرل المطرار بحق رردد من األفراد، تعرال بعارررررررهم لالسرررررررتجواب  

 .وصلئ إلس ما يتجاوز ستة أشهرات  لفتربع   ذح الحاالت ظل محتجًزا    . والتعذي  داخل المطار نفسه

تم    2017الحردود الجنوبيرة لل الد، ففي رراال    رلسحراالت اختفراء قسرررررررري من  من    اررددكرذلرك وثقرئ الحملرة  

نقطع  امن ق رل كمين ترابع للجيل، و  خرينوأ  "السرررررررنهوتي  يرلأبو ب ر  "و  "رمرار محمود النرادي"  رلسالق    

من شرخص مجهول يخ ر م    اتصراال  "أبو ب ر"ئ شرقيقة  لقت تسح،  2017ديسرم ر    14التواصرل معهم منذ يوال  

  " أبو ب ر"من    2018مرارئ    16آخر يوال    تلقوا اتصررررررراال  حتس، وأنقطع االتصرررررررال معهم  رليهمبر نهم تم الق    

 مرا، وال زاال قيرد االختفراء  ل ن ال يعرف م ران احتجرازومعره رمرار  قيرد الحيراة    رلسنفسررررررره يخ ر م أنره مرا زال  

 ا ن.  حتسالقسري  

الختفاء القسرررري، حيث ل  "مصرررطفي النجار"تعرال ط ي  األسرررنان وال رلماني السرررابق    2018سررر تم ر    28 يف

"رزيزي القارئ إذا كان  رليهيفيد بخلقاء الق      اموقع فيسرررررر و  منشررررررور  رلسنشررررررر حسررررررابه الشررررررخصرررررري  

بحسرر  زوجته  أن كات ه قد صررار خل  األسرروار في أسررر السررجان"، وباسررتطارتك قراءة  ذا المقال فهذا يعني  

  .أسروان   إلسآخر اتصرال بينهما أنه قد وصرل  أخ ر ا في يخ المذكور، حيث فخن التواصرل قد انقطع معه منذ التار

.  " مصرررررطفي النجار "  رلسيخ ر ا بالق      2018أكتوبر    10وقد تلقئ زوجته اتصررررراال من شرررررخص مجهول يوال  

قد أصرردرت بياًنا رسرريًما تن ر فيه الق    ممسررسررات الدولة كانئ الهيوة العامة لالسررتعالمات  وفي ظل إن ار  

 وأنه  ارب من تنفيذ ح م قاااي بالسجن ثاله سنوات بتهمة إ انة القااء.  "مصطفي النجار"رلس  

وارتقال رشرررروااي والتي ررفئ باسررررم  وتفتيل  شررررهدت مصررررر أك ر حملة توقي     2019في شررررهر سرررر تم ر  

ر د    اليالحالمصرريين للترا ر ضرد الرايس   يرل  خلفية دروة المقاول محمد  رلسسر تم ر"    20"ق ارة أحداه 

ما   رلسوبحسررر  المفوضرررية المصررررية للحقوق والحريات أسرررفرت  ذح الحملة رن الق      . الفتاح السررريسررري

بث  وتهم مشررررراركة جمارة إر ابية في تحقيق أغراضرررررها،  النيابات ب  رلسيتجاوز أربعة آالف مواطن وررضرررررهم  

  رلس االشررترا  في ترا رة بدون ترخيص  وجتماري، سرراال التواصررل االإسرراءة اسررتخداال ووونشررر أخ ار كاذبة،  

 .2019لسنة    1338ذمة القاية  
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ا لالختفاء القسرري لف  459تعرال    "أوقفوا االختفاء القسرري"سر تم ر وثقئ حملة   20خالل أحداه  ترات  شرخصرً

حسرر     لمعاملةخاللها للتعذي  وسرروء ا  واقصرريرة داخل أقسرراال الشرررطة ومعسرر رات األمن المركزي، تعرضرر

كما وثقئ الحملة ظهور بع  المختفين قسرررًيا منذ فترات   . ، حتس ررضررهم أماال النياباتشررهادات تم جمعها

الذي كان قد   "يسري زكي  خالد"، لعل أبرز ا كان ظهور  2019لسنة    1338ذمة القاية    رلسبعيدة كمتهمين  

 تعرال لالختفاء القسري للمرة السادسة من داخل مقر احتجازح.

زال قاررررررريرة المفقودين منرذ أحرداه ف  ميردان رابعرة العردويرة والنهاررررررررة، وأحرداه المنصررررررررة والحرئ  ت  ال

ذكر من السرررررلطات    رليها،  بالرغم من مرور سررررر ع سرررررنوات  ،مختلفة  أخر وأحداه   الجمهوري دون محاوالت ت 

وفي ظل   . لحياةد اقي  رلسإذا ما كانوا قد وافتهم المنية أال أنهم ما زالوا  وبيان  المصرررررررية إلجالء مصررررررير م،  

ظهور ردد من المختفين قسررًيا بعد فترات اختفاء قسرري تجاوزت السرنوات فخن  ذا يشرير إلس إم انية تواجد  

 ز التير رسمية.االحتجا  مقار مالء األفراد داخل 

بعد اختفاء قسررررري تجاوز الثاله سررررنوات، حيث كان   "أحمد ر د العريم الدمليجي"ظهر    2020يوليو    24في 

ا برالشرررررررركرة المصرررررررريرة األلمرانيرة بمردينرة السرررررررادات الترابعرة لمحرافررة    كران  والرذي  "،ليجيالردم" يعمرل موظفرً

من قرية صرررنصرررفل التابعة لمركز منوف، ولم يسرررتدل أحد   2017أبريل    25يوال    رليهقد تم الق      ،المنوفية

جهزة المعنية بال شررررر   م ان احتجازح، قامئ األسررررررة بعمل اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية لمطال ة األ رلي

  39أمراال نيرابرة منوف بعرد اختفراء قسرررررررري    2020يوليو    24رن م ران احتجرازح ل ن دون جردوي، حتي ظهر يوال  

 هر.ش

كذلك وثقئ الحملة ظهور رمر حاتم سرريد إبرا يم بعد اختفاء قسررري داال ألكثر من راال وثمانية أشررهر، حيث 

متهًما باالنتماء    2020لسررنة    58ذمة القاررية    رلس  2020ريل  أب  16ظهر رمر أماال نيابة أمن الدولة العليا يوال  

ذكر أن رمر كان قد تم   نور الدين حاتم سررريد  "وشرررقيقه    رليهالق    لجمارة محرورة، وت دير السرررلم العاال. ي 

نور  "لجهة غير معلومة، وال يزال    امن منزلهما بمحافرة الجيزة، واقتياد م  2018أغسرررطس    18في   "إبرا يم

 قيد االختفاء القسري حتي ا ن.  "الدين حاتم

ر د  "يث كان ح  . للمرة األولي بعد اختفاء قسررري راال ونصرر   "ر د الله السرريد أحمد محمد"كذلك كان ظهور  

إتماال إجراءات اخالء    انترارأثناء    2018نوفم ر    23يوال    قد اختفي من مح سرررررره بقسررررررم شرررررررطة الفيوال  "الله

أن ظهر أماال نيابة أمن    إلسم، وظل قيد االختفاء القسررررري  ، وأن ر قسررررم شرررررطة الفيوال وجودح لديه سرررر يله

 .2020نة  لس  539ذمة القاية    رلسمتهما    2020أبريل    25يوال    لياالع الدولة  
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 استهداف أسر المختفين قسرًيا

لم يقتصررررر تعري  االتفاقية الدولية لحماية جميع األشررررخاا من االختفاء القسررررري للاررررحية رلس الشررررخص  

ن غيرح، إنما ارت رت أسرر المختفين قسررًيا وذويهم ضرحايا لالختفاء القسرري نرًرا لما لحق  المختفي قسررًيا دو

الارررحية ب نه الشرررخص المختفي وكل شرررخص ط يعي لحق به ضررررر م اشرررر من جراء  بهم من ضررررر، حيث ررفئ  

 .13 ذا االختفاء القسري

الارررررحايا أنفسرررررهم نتيجة االختفاء    سرلالذي يقع  من القهر  المختفين قسررررررًيا بالقدر ذاته    اليوأ تعاني أسرررررر 

  الشررررخص المختفي فقل ن ال حث رالقسررررري، وال يتوق  الارررررر والمعاناة التي تت  د ا أسررررر المختفين رند  

بررل أن  ررذح   رلسمصرررررررير ذويهم، ومررا إذا كررانوا ال يزالون    رلسالخوف والرررر  الررذي يتمل هم  و قيررد الحيرراة، 

صرادي لتسررة الذي يت ثر بشر ل ك ير إذا ما كان الشرخص  ي االقتالمسرتو  إلسالمعاناة تمتد في أغل  األحيان 

، فارراًل  العيل ال ريمالمعيشررة، بما ينتهك حق األسرررة في   لي ت االمختفي  و راال األسرررة، ونتيجة لزيادة  

 .  14ه األسرة من نفقات في رحلتها لل حث رن ذويها المختفي قسرًياب  رما تت فل

ة أشررر ااًل متعددة السرررتهداف األسرررر، لعل أبرز ا كان تعرال  ها الخمسرررنوات رملوثقئ الحملة رلس مدار سررر

لتصررادف تواجد م وقئ الحملة    سررو ال لشرريء   ردد من أفراد األسرررة لالختفاء القسررري في الوقئ نفسرره

األمنية في اسرتمرار لسرياسرة جهاز األمن الوطني في اسرتخداال الق   واالرتقال العشروااي لتشرخاا بدون  

 لنرر رن تورط األشخاا من ردمه.وبصرف ا  قانوني،  أي سند

يونيو    1يوال    "صرهي  سرعد"بصرح ة صرديقهما   ي"رلرمر  "و  "إسرراء الطويل"  رلسأبرز  ذح الحاالت كان الق    

،  رليهم جميًعا لالختفاء القسرررري في ظل إن ار كامل من السرررلطات المصررررية بخلقاء الق      هم، وتعرضررر2015

رة الداخلية يتارمن ارترافات بانارمامهم لخلية إر ابية، في حين  يو لوزافي فيد  "رمر"و  "صرهي "أن ظهر    إلس

  2015لسرررنة    485ذمة القارررية    رلس  ظهرت إسرررراء بعد أسررر ورين من اختفااها قسررررًيا أماال نيابة أمن الدولة

   .201515ديسرررررم ر    19تقرر اخالء سررررر يلها بتدابير احترازية في   حتسواسرررررتمرت اسرررررراء قيد الح س االحتياطي 

 .2015رس رية لسنة    174ح ًما بالممبد في القاية    رلسقاي صهي  سعد ورمر ا يفيم

  منزلهم   بعد اقتحاال  "محفوظالسرررررريد خليل "بصررررررح ة والد م   "نور خليل"و  "إسررررررالال"  رلسكذلك كان الق    

م اقتياد م  ث،  2015مايو    24في بواسررررررطة قوة من األمن الوطني    بمركز السررررررنطة التابع لمحافرة التربية

األخ األصتر بعد أربعة أياال بدون العرال    "نور"طنطا والتحقيق معهم، ليتم إطالق سراح  األمن الوطني ب  لمقر

، فيما ظل 2015يونيو    6يوال    "السرررررريد محفوظ"راح األب  بالطريقة نفسررررررها تم إطالق سرررررر  . جهة تحقيق  رلس
 

رلي الرابل:  ، االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاا من االختفاء القسري، متاح1فقرة   24مادة  13

AR/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx/https://www.ohchr.org   
، متاح رلي الرابل: 2019ف راير  –  2018المجهول، تقرير نص  سنوي لحملة أوقفوا االختفاء القسري س تم ر  إليمن المجهول   14

https://stopendis.org/?p=6147 
الرابل:   رلسلقسري، متاح جون الداخلية، بيان من حملتي الحرية للجدران وأوقفوا االختفاء اقسًرا في س المختفون 15

945361582172887/979801545395557/?type=3https://www.facebook.com/StopForcedDisappearence/photos/a. 

 

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
https://stopendis.org/?p=6147
https://www.facebook.com/StopForcedDisappearence/photos/a.945361582172887/979801545395557/?type=3
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ذمة القاررررررية رقم    رلس  2015سرررررر تم ر    21ظهر يوال  حتس يوال    122قيد االختفاء القسررررررري لمدة   "إسررررررالال"

ا بتهرير  مسررررررراجين من سرررررررجن برج العرب، واالنارررررررمراال لجمراررة إر رابيرة،    8261/2015 إداري رمرل ثران، متهمرً

 .16 مواحداه أرمال شت  لقل  نراال الح

  " ر د الله مارررر"بصرررح ة والديها    ارامسرررو   التي لم ت لا من العمر    "ليا"راتعرضرررئ الطفلة    2018في مارئ  

أثناء سرفر م    رليهمكان قد تم الق      س" لالختفاء القسرري. رمر موسر"لدتها  وشرقيق وا  س"فاطمة موسر"و

ا  امرارئ، و  24محرافررة أسررررررريوط يوال    إلسمن محطرة القطرار برالجيزة   ظهرت    حتسنقطع االتصرررررررال بهم جميعرً

 .201817لسنة    441ذمة القاية    رلس  2018أبريل    1يوال    لياالع بنتها أماال نيابة أمن الدولة  ابصح ة    "فاطمة"

ا،   اواحد  ارامسررررررو   الذي لم ي لا من العمر    "ال راء رمر ر د الحميد أبو النجا"فل  مع الط ت رر  ر ذاته  ماأل أياررررررً

  " منرار ررادل ر رد الحميرد أبو النجرا "و  "ر رد الحميرد أبو النجرا  ر رد الحميرد رمر"برفقرة والرديره   رليرهحيرث تم الق    

  زيارة راالية لمنزل أسررة الزوجة  صرل معهم رقنقطع التواامن محل إقامتهم بمحافرة اإلسر ندرية، بعدما  

 18من منزلهم.  رليهمتلقوا بعد ا اتصااًل يفيد بالق      1920مارئ    9يوال  

األمن الوطني التابع له محل    مقارمن حاالت االسررررررتدراء لذوي مختفين قسرررررررًيا ل  اوثقئ الحملة رددكذلك  

يهم المختفين قسرررررررًيا، وقد ذكر ردد من  ، وتوجيه تهديدات م اشرررررررة لهم أو تهديد م بمصررررررير ذومإقامته 

، كذلك في بع  الحاالت تم الق    لو "م طلتوش كالال مل  تشوفوح تاني"ب ن  تهديد م صراًحة   الياأل 

امتها نرًرا  ذوي الارحية واسرتجوابهم جميًعا لسرارات متواصرلة، فيما اضرطرت بع  األسرر تتيير محل إق  رلس

   19للتهديدات المستمرة.

  الي أ رالعارررررررو الممسرررررررس برابطرة    "حنران بردر الردين"لمفقود لم تردخر الردكتورة  حرث رن زوجهرا افي رحلتهرا لل 

كان زوجها خالد رز الدين مفقوًدا منذ أحداه المنصررررة في   . جهًدا، ولم تتر  باًبا إال وطرقته  المختفين قسرررررًيا

سرررررررجن القناطر للحصرررررررول   وأثناء ذ ابها لزيارة أحد المحتجزين في  2017مايو    6في يوال    20  .2013يوليو    27

ليتم التحقيق معها من ِق ل األمن الوطني ثم    رليهامعلومات بشررررررر ن زوجها المختفي، تم إلقاء الق      رلس

الح س  وظلئ قيد ،  212017لسرررررنة    5163رقم  ذمة القارررررية    رلس  مثولها أماال النيابة والتي أمرت بح سرررررها

 .2019أبريل    15س يلها في قررت النيابة إخالء    سحت  االحتياطي لمدة تقارب السنتين

 
 https://stopendis.org/?p=5938، متاح رلس الرابل:  2015، المختفون قسًرا في انترار العدالة، للحقوق والحريات المفوضية المصرية  16
رابل:  ال رلسأوقفوا االختفاء القسري، منشور متاح   17

https://www.facebook.com/StopForcedDisappearence/posts/1913796651996037 
بيان صحفي، متاح رلس الرابل:   م رضيع،االختفاء القسري، اختفاء أسرة بال امل، أس وران رلس اختفاء أسرة أبو النجا ومن ضمنه أوقفوا  18

nLuFEF6IFPrPdzJFHVMi3DNFJZxQ-https://stopendis.org/?p=6144&fbclid=IwAR1CA8XEKzaecBTGRimYEjJGgOMeIQ 
 سابق   مرجع القسري، االختفاء أوقفوا لحملة الرابع السنوي ريرالتق 19
  تفشي ومواجهة ذويهم رن لل حث 2014  راال أواال في قسرًيا المختفين أ الي من ردد  بت سيسها قاال أ لية رابطة: قسرًيا المختفين أسر رابطة 20

 .مصر في القسري االختفاء ظا رة
 https://n9.cl/yg7wالرابل:  رلسحنان بدر الدين، بيان مشتر ، متاح  ح س المدافعة رن حقوق اإلنسان  استمرار 21

 

https://stopendis.org/?p=5938
https://www.facebook.com/StopForcedDisappearence/posts/1913796651996037
https://stopendis.org/?p=6144&fbclid=IwAR1CA8XEKzaecBTGRimYEjJGgOMeIQ-nLuFEF6IFPrPdzJFHVMi3DNFJZxQ
https://n9.cl/yg7w
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، تعرال المحامي  2013يوليو    8في رحلته لل حث رن مصررير نجله المختفي منذ أحداه الحرئ الجمهوري في 

داخل مطار القا رة،    2017سرررر تم ر    10منسررررق رابطة أسررررر المختفين قسرررررًيا للتوقي  يوال    "إبرا يم متولي"

القسرري وغير الطوري لحارور  ي المعني بحاالت االختفاء  لتل ية دروة الفريق األمم  سرويسررا  إلسأثناء توجهه  

لالختفاء القسررري    "إبرا يم متولي"تعرال    ". رمرو متولي"ومناقشررة حالة اختفاء نجله    113وقااع الدورة رقم  

خالف القانون،    رلسظهر متهًما بالتواصرل مع جهات أجن ية لدرمه في نشرر أف ار الجمارة التي أسرسرها    حتس

. لم تتوق  محاوالت التن يل بخبرا يم متولي  22رلياحصررر أمن دولة    2017نة  لسرر  900رقم    ذمة القاررية  رلس

حتس قررت نيرابرة أمن  مرال الط ي ألكثر من ررامين  رنرد  رذا الحرد، فقرد ظرل قيرد الح س االحتيراطي يعراني اإل 

فيرذ القرار ليتعرال  ، إال أن وزارة الرداخليرة ظلرئ تمراطرل في تن2019أكتوبر    14إخالء سررررررر يلره في   ليراالع الردولرة  

متهًما باالنارررررماال    لياالع أماال نيابة أمن الدولة    2019ف راير   5ظهورح يوال    حتس  أخر لالختفاء القسرررررري مرة 

 2019.23لسنة    1470ذمة القاية    رلسلجمارة إر ابية وارت اب جراام التمويل  

ا، حيرث لمحراميي  منرذ بردايتهرا وثقرئ الحملرة حراالت متعرددة السرررررررتهرداف األجهزة األمنيرة   المختفين قسرررررررريرً

تفين قسررررًيا  خلفية رملهم. اسرررتمر اسرررتهداف محامين المخ  رلسمحامي لالختفاء القسرررري    48وثقئ تعرال  

وبالتزامن مع   2019، كما شهد النص  الثاني من راال  2018وأسر م في التصارد حتس وصل ذروته في راال  

، برل أن األمر تطور للق    رليهملق    من محرامين الارررررررحرايرا وا  اك ير  اسررررررر تم ر اسرررررررتهرداف رردد  20أحرداه  

 رملهم.من داخل أقساال الشرطة وأماال المحاكم والنيابات أثناء ت دية    رليهم
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 والمجلس القومي لحقوق اإلنسان الخطاب الرسمي للدولة

  جاء خطاب الدولة الرسرررمس مت نًيا سرررياسرررة اإلن ار التاال لعمليات اإلخفاء القسرررري التي تقوال   2015في راال  

صررررح  حيث الداخلية، وجاءت تصرررريحات قيادات الداخلية لتمكد تلك السرررياسرررة التي انتهجتها الدولة،    وزارة  بها

وزير الداخلية أنه "ال يوجد تعذي  ممنهج وال حاالت اختفاء قسرررري في مصرررر" وأن   "رر د التفامجدي  "اللواء  

ناصرر والتنريمات اإلر ابية ولم  العديد من حاالت االختفاء القسرري ما  ي إال حاالت انارماال الشر اب إلس الع 

 24يختفوا قسرًيا.

السرررياسرررية حتس بعد صررردور  اسرررتمرت الدولة في انتهاج سرررياسرررة اإلن ار رلس جميع األصرررعدة    2016في راال  

من ق رل    رليهموثق حراالت اختفراء قسرررررررري لمواطنين بعرد إلقراء الق      والرذيتقرير منرمرة العفو الردوليرة  

ترال وأن كافة ما ورد به من معلومات  ي  قوات الشررررررررطة والذي وصرررررررفته ال يانات الرسرررررررمية للدولة بالم 

في بيان له، أن مصر ال   "تحيا مصر"تالف صندوق  األمين العاال الا  "طارق محمود"معلومات كاذبة. وقد صرح  

محتجزين صرررردر بحقهم أوامر ضرررر ل  وال  رليهميوجد بها اي واقعة اختفاء قسررررري واحدة وأن كافة المق وال  

ن في أرمال رن  وشررررررت  وتحري  أو جراام جنااية. وِأشررررررار إلس أن ووإحاررررررار من النيابة العاال و م متورط

تمد منرمة العفو    ،حسر  قوله  تتلقس تمويالت مشر و ة  والتي  ،صررية نا  بع  المنرمات الحقوقية الم

  الداخلية في مصرررررر إلثارة الرأي العاال العالمي ضرررررد  الدولية بمعلومات كاذبة وبيانات متلوطة رن األوضرررررا

وأكد أن مصررر لن تق ل ب ي    ،تقود ا بع  الدول الدارمة لإلر اب  التيمصررر وذلك في إطار الحرب الشرررسررة  

 25أو تدخل في الش ن الداخلي المصري.  رليهاية تمارئ  ضتوط خارج

ممكدة رلس ردال وجود اختفاء    "مجدي ر د التفار"اسررررتمرت تصررررريحات وزير الداخلية اللواء    2017وفي راال  

إلحداه وقيعة    اختالقهقسررري في مصررر، حيث قال " أن ما أثير رن االختفاء القسررري فقل يعد مصررطلًحا تم  

األ والجهررراز  الشرررررررعررر   المحتجزبين  في مصرررررررر وجميع  ا مني، وأنررره ال يوجرررد اي معتقلين  وفقرررً محتجزون  ين 

، في ال رلمان  "أحمد أبو زيد"بينما قال المتحده باسرررررررم وزارة الخارجية المصررررررررية، المسرررررررتشرررررررار   .26للقانون"

الخاا بوق  تصررررررردير    2013األوروبي رًدا رلس قرار مجلس الشررررررروون الخارجية الصرررررررادر في أغسرررررررطس راال  

و التخوف من اسررتخداال  ذح المعدات  لعسرر رية لمصررر نررا لتردي وضررع حقوق اإلنسرران في مصررر المعونة ا

من جان  السرررلطات    رليهااالختفاء القسرررري في مصرررر قد تم الرد    ادراءاتفي انتهاكات حقوق اإلنسررران، أن 

ة وموثقة  المصررررية المعنية وتم إث ات أن التال ية العرمس من المتهمين مح وسرررين رلس ذمة قارررايا محدد

 
:  الرابل رلس، متاح  2015المصري اليوال، وزير الداخلية لر»المصري اليوال«: "كرامة المواطن فوق دماغي.. وال يوجد اختفاء قسري"،  24

https://www.almasryalyoum.com/news/details/851729 
الرابل:   رلس، متاح  2016صد  ال لد، تحيا مصر: تقرير العفو الدولية مترال وحرب شرسة ضد اإلرادة المصرية، يوليو  25

 https://www.elbalad.news/2323457 
الرابل:   رلس، متاح  2016هديدا واالختفاء القسري مصطلح للوقيعة، يناير يناير" اإلخوان ال تش ل ت  25المصري اليوال، وزير الداخلية ق ل   26

https://www.almasryalyoum.com/news/details/879435 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/851729
https://www.elbalad.news/2323457
https://www.almasryalyoum.com/news/details/879435
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اء وأكد ان الح ومة المصررررية ملتزمة باحتراال حقوق اإلنسررران  وليسرررئ حاالت اختفاء قسرررري مثلما يتم االدر

 27والحريات التزاما اصيال ال حياد رنه.

مندوب مصرررررر الداام لدي األمم المتحدة رلس    "رمرو رماررررران"رلق السرررررفير  في جني     2017مارئ    9يوال  

  في مصرررر، أثناء كلمته أماال مجلس حقوق اإلنسررران التابع لتمم المتحدة  ظا رة االختفاء القسرررري والتعذي

ذمة قارررررررايا لمخالفة    رلسب ن أغل  ادراءات االختفاء القسرررررررري متعلقة ب شرررررررخاا متهمين    34في دورته  

ة أو يقعون ضرررررررحرايرا لررا رة الهجرة غير الشررررررررريرة، وأن مزارم االختفراء  القرانون أو ينارررررررمون لجمراررات ار رابير

حقوق اإلنسررران ذات الصرررلة وأن مصرررر تواصرررل العمل إلنهاء  القومي لمجلس  ال  بآلياتيتم توضررريحها    القسرررري

 28% منها.80الحاالت محل الش او  حيث تم استجالء  

حرث الجنراايرة بقطرا  األمن العراال ممراثلرة ، مسرررررررراررد مردير الم را"رالء فراروق"جراءت تصرررررررريحرات اللواء  كرذلرك  

في   "صرررررررد  ال لرد"ففي حوار لره ب رنرامج    . جرد اختفراء قسرررررررري في مصررررررررلتصرررررررريحرات وزير الرداخليرة بر نره ال يو

تقوال بها قوات    التيوالذي تم سرماله فيه حول  تفشري ظا رة االختفاء القسرري في مصرر    2017اغسرطس  

أن وزارة الداخلية ال مصرلحة لها بخخفاء المتهمين قسررًيا "مفيل  الشررطة المصررية، ب ن  ذا ال يحده إطالقا و

خالص، ايه مصررررررلحة وزارة الداخلية في أنها تخفي شررررررخص، أنا بقول لحارررررررتك قواًل واحًدا مفيل  ال الال دح  

ه حتس في حالة اسررررررتدراء المواطنين للتحقيق معهم فال يتم  أناختفاء قسررررررري في مصررررررر خالص"  وأضرررررراف 

ي يسررررمح بها  ر قانوني أو ب مر قاررررااي وال يحجز مواطن في القسررررم بعد المدة القانونية التاال ب م  ماحتجاز 

  29."مجدي ر د التفار"مشددة من وزير الداخلية اللواء    ماتلتعليالقانون، وذلك وفًقا  

ديسرررررم ر    21لهيوة العامة لالسرررررتعالمات حول حقوق اإلنسررررران في مصرررررر في رقدته اوفي ممتمر صرررررحفي  

المصررررطلحات  رن ظا رة االختفاء القسررررري حيث طال  بارررر ل    "رمر مروان"مقر الهيوة، تحده الوزير  ب  2017

تم االدرراء    التيالقسرررررررري" و "حراالت التيراب" ممكرًدا أن معرم الحراالت    االختفراءوالتفرقرة بين مصرررررررطلحي "

قسررري كانئ حاالت غياب، وأن مصررر ليس لديها حالة واحدة محتجزة داخل السررجون بدون    اختفاءت ب نها حاال

االختفاء القسرررري لل رلماني السرررابق الدكتور  حول    2018في راال  كما أصررردرت الهيوة ذاتها بياًنا   قرار قارررااي. 

ا    "النجار"  ب ن،  ممسرررررررس حزب العدل  "مصرررررررطفس النجار" رب من تنفيذ الح م  وإنما  و  ا  رليهليس مق وضرررررررً

إ انة  "  باسررم  االمعروفة إرالمي  2015لسررنة    478سررنوات في القاررية رقم   3بالسررجن المشرردد   رليهالصررادر  

لمختصررررة في مصررررر تنفي نفيًا قاطعًا أن ي ون الدكتور مصررررطفس أحمد وأكدت الهيوة أن "الجهات ا  ". القارررراء

، وأنه ال صررحة مطلقًا ألي إليهامن األجهزة األمنية أو أنه قد سررلم نفسرره  رليهمحمد النجار قد ألقي الق    

  تنفيذ الح م القاررررااي الصررررادر شررررااعات حول ما يسررررمس باختفااه قسررررريًا، وأنه ال يزال  اربًا ب امل إرادته من 
 

:  الرابل رلي، متاح 2016رات متوازنة، مارئ العالم العربي، الخارجية المصرية تدرو ال رلمان االوروبي إلي اتخاذ قرا 27

 https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201603111017834705/ 

الرابل:  رلس، متاح  2017مارئ   9ن أي دولة مع المجلس،مصر اليوال، مندوب مصر أماال مجلس حقوق اإلنسان: الوصم والتشهير يعوق تعاو 28

https://bit.ly/32kz3NC 

 رلس، متاح 2017برنامج رلس مسووليتي )برنامج حواري(، قناة صدي ال لد، حديث مع اللواء رالء فاروق حول ظا رة االختفاء القسري، اغسطس  29

 https://www.youtube.com/watch?v=YQLPwz0o6ZM الرابل: 

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201603111017834705/
https://bit.ly/32kz3NC
https://www.youtube.com/watch?v=YQLPwz0o6ZM
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، وأن كل ما  و خالف  ذا ليس سرررررو  ادراءات ال أسرررررائ لها من الصرررررحة وت تي في سرررررياق محاولته  رليه

 30".  رليهالتهرب من تنفيذ الح م الصادر  

أن المجلس تحقق من جميع   "حافظ أبو سررعدة"أكد راررو المجلس القومي لحقوق اإلنسرران   2020في راال  

ما في السرجن رلس  إلقسرري والتي كشرفئ أن أغل  الحاالت  حول حاالت االختفاء ا  إليهت  ورد التيالشر او   

وأضاف أن المجلس   (حاالت  4)النيابة العامة أو التحقوا بالتنريم االر ابي دارل   رلسذمة قاايا بعد العرال  

افة األكاذي   شررررار  في التقرير الدوري الشررررامل رن حالة حقوق اإلنسرررران وحقق نتااج  امة في الرد رلس ك

 31مصر.التي أثيرت رن  

الرغم من    رلسسرررررر المختفين قسررررررًيا  قويا ألدارًما    و ا خر لم ي ن أداء المجلس القومي لحقوق اإلنسررررران

المراسرررالت العديدة للمجلس بارت ارح جهة مختصرررة في محاوالت الوصرررول إلجالء مصرررير الارررحايا المختفين  

ي  وجه وزارة الداخلية بصررفتها الجهة  ت يبشرر ل أو بآخر والرت ارات رديدة  قسرررًيا، وإنما كان المجلس يحاول  

بمرهر  لل ثيرين  و و ما جعل المجلس ي دو  المسررررروولة رن ارت اب جراام االختفاء القسرررررري بحق المواطنين،  

 الجريمة ومرت  يها.  رلسالمتستر  

أصرررررردر المجلس القومي لحقوق اإلنسرررررران تقريًرا بعنوان "االختفاء القسررررررري في مصررررررر بين    2016يوليو   في

لطمس    الرغم من محراوالت التقرير  ورلسء والحقيقرة" ل حرث ظرا رة االختفراء القسرررررررري وشررررررريورهرا،  االدررا

رصرد    رلستصردير وجود الت ائ واختالط في المعايير لدي الجهات التي تعمل   ود الرا رة من خاللحقيقة وج

  ضرررررمنًيا   التقرير أقر، إال أن "أوقفوا االختفاء القسرررررري"وتوثيق حاالت االختفاء القسرررررري وفي مقدمتها حملة  

يحات أرارررراء المجلس  حاالت اختفاء قسررررري في مصررررر. و و ما ال يختل  كثيًرا رن التاررررارب في تصررررربوجود  

 32.ليةالتامدار سنة التقرير والسنوات    رلس

ن المجلس قد  ، وأحقوق االنسرررران في مصررررر في ترديب ن تقريرح   يف اإلنسررررانأقر المجلس القومي لحقوق  

صرررررحابها  أفرجئ رن  أحالة قالئ وزارة الداخلية انها    27، بينها  2015اء قسرررررري خالل راال  بالغ اختف  266تلقي  

 قيرد الح س االحتيراطيخرون  آ  143رمرال مخرالفرة للقرانون، فيمرا بقي  أرقر  تر كرد را من رردال تورطهم في  

شررخصررا    44انها ليسررئ مسررمولة رن ارتقال  رلس ذمة التحقيق. ونقل بيان المجلس رن وزارة الداخلية قولها  

 33اخر ، بينها االناماال الس مجمورات جهادية.  ألس اببالغ رن فقدانهم، مرجحة ان ي ونوا قد اختفوا  تم اإل

 
الرابل:  رلس، متاح 2018اكتوبر  18يوًما من اختفااه: الهيوة العامة لالستعالمات: مصطفي النجار  ارب من تنفيذ ح م،   20مصر العربية، بعد   30

https://bit.ly/3hmaPc7 

الرابل:   رلس، متاح 2020يونيو   11جريدة الشروق، أبو سعدة أماال النواب: القومي لحقوق اإلنسان يتحقق من جميع ش او  االختفاء القسري،   31

be919ae761ea-84e1-4661-3fb7-https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11062020&id=b93d5bba 

 https://bit.ly/3aNWZgrالرابل:  رلس، متاح 2016االختفاء القسري في مصر بين االدراء والحقيقة، المجلس القومي لحقوق اإلنسان، تقرير رن  32
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مصرررر يتحسررررن   فيان ان وضرررع حقوق اإلنسررران سرررصررررح أراررراء من المجلس القومي لحقوق االن  2018في 

الدوري الشرررررامل قاال    راالاالسرررررتع وبعد    2019في راال  ة، وكاذببصرررررورة ك يرة، وان تقارير االختفاء القسرررررري  

األمم المتحدة، وأن مجلس حقوق اإلنسران باالختفاء القسرري أماال  ب  ادراءاتالمجلس بالت كيد رلس ان  نا   

كما صررررح ردد من اراررراء المجلس    غير مدققة وغير حقيقية، وال ثير منها ينتقص للمعلومة.   االدراءاتتلك  

فية والتلفزيونية أن االختفاء القسررررري أكذوبة اإلخوان الصررررح  اللقاءاتالقومي لحقوق االنسرررران في ردد من 

حول    ليهإلتشرررويه سرررمعة صرررورة مصرررر خارجيا وان المجلس يقوال بالتحقيق في جميع الشررر او  التي وردت 

االختفاء القسرري، والتي كشرفئ أن أغل  الحاالت إما ررضرئ رلس النيابة العامة ومودرة بالسرجن أو التحقوا  

 ريقة غير شررية.دارل" او سافروا بط ب"
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 االنتصاف المحلية إجراءات

ن قسررررررًيا كافة السررررر ل المتاحة في رحلة ال حث رن ذويهم والوصرررررول لمعلومات رن  يالمختف  اليأ يسرررررلك  

أماكن احتجاز م، في ظل إن ار داام من ق ل ممسرررررررسرررررررات الدولة لجريمة االختفاء القسرررررررري، ومخاوف من  

ت ون اإلجراءات القانونية  فتصرررررفية الجسررررردية أو تورطهم في تهم لم يرت  ونها،  تعرال ذويهم للتعذي  أو ال

ء القسرررري، والذي تقابله  الفورية كالشررر اوي وال الغات  ي الوسررريلة الوحيدة إلث ات رملية الق   واالختفا

 واإلن ار.بالرف   ممسسات الدولة دااًما  

لتابع له محل سرر نهم للسررمال رن ذويهم، ظًنا  تتوجه األسررر بعد رملية الق   م اشرررة إلس قسررم الشرررطة ا

األسرة في   أمنهم بوجودح داخل القسم، ل ن رادة ما تن ر قوات وض اط القسم وجود الشخص لديهم، وت د

وفي بع  الحاالت كانئ األسررررر تلج  لالنترار    . السررررمال رنه في أقسرررراال الشرررررطة المجاورة ل ن دون جدو 

 .  يساردونهم في الوصول لمقر احتجاز ذويهموسطاء قد ال حث رن   سو دون اتخاذ أي خطوات  

التي تعمل رلس مناصررة    لمنرمات غير الح وميةمع تزايد ممارسرة االختفاء القسرري كانئ بع  األسرر تلج  ل

حقوق اإلنسرران طلً ا للمسرراردة اإلرالمية والقانونية، إال أن  ذا األمر تتير نتيجة للحمالت المسررتمرة  ودرم  

ا تلك التي تعمل منها رلس مناصررة  التي تشرنها ا لسرلطات المصررية رلس منرمات المجتمع المدني، وخصروصرً

 حقوق اإلنسان.  

تحرير محاررررر بخلقاء الق   رلس الشررررخص المختفي واصررررطحابه لم ان غير    دااًما ما ترف  أقسرررراال الشرررررطة

ا لالرتقرال واالختفراء  الارررررررحرايرا برخم رانيرة تعرضرررررررهم أيارررررررً   اليأ رمعلوال، وفي كثير من األحيران تقوال بتهرديرد  

 في رهدة جهاز األمن الوطني.    رليهمالقسري، وأن ذويهم المق وال  

  إلس الشرررررررخص المختفي، تلج  أسرررررررر المختفين قسررررررررًيا    رلسمحاوالت اإلبالغ بواقعة الق     بعد رف  كافة

ه بداًية من  بمخاط ة كل مسوول بصفت الياأل الجهات المعنية، فيقوال    إلسإرسال بالغات وتلترافات رسمية  

رايس الجمهورية وصرررررررواًل للمجلس القومي لحقوق اإلنسررررررران والناا  العاال والمحامي العاال للنيابات ال لية  

 الواقعة في نطاق اختصاصها.

  الي األ تطول مدد االختفاء القسرررررررري وفي ظل تجا ل ال الغات والتلترافات المقدمة من األسررررررررة ال يجد  

اللجوء لجهات قارااية، حيث يتم رفع دروي أماال القاراء اإلداري "مجلس    سرو عرفة مصرير أبنااهم  سر ياًل لم

قارررررايا الدولة" بعد فترة من واقعة الق  ، ومع اسرررررتمرار إن ار وزارة الداخلية لوجود الارررررحية بحوزتهم، يتم  

ان النيابة إذا ك  رلسررضررره  وزير الداخلية بصرررفته بطل  ال شررر  رن م ان احتجاز الارررحية أو    إلسإرسرررال إنذار  

 وزير الداخلية بصفة اإللزاال لعدال مخالفة أح اال الدستور والقانون.   رلسذمة قاايا، و و ما يقع    رلسمطلوًبا  

في حالة ق ول الشررررق المسررررتعجل يتم تحويل القاررررية لهيوة مفوضرررري الدولة للفصررررل فيها في مدة زمنية  

الزمني للقارررية قد     فخن المددال ق ول الشرررق المسرررتعجل  أما في حالة ر  . سرررتة أشرررهر  إلستتراوح بين ثاله 

يطول لسررنوات دون الح م فيها. بعد نرر الدروي يصرردر مجلس الدولة ح ًما إما برف  الدروي المقامة أو 
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بق ولها شر اًل وبوق  تنفيذ وإلتاء قرار وزير الداخلية السرل ي باالمتنا  رن اإلرشراد رن م ان تواجد الشرخص  

 آثار.ذلك من    رلسوما يترت     المختفي قسرًيا

وثقئ الحملة ردال التزاال مسررروولي وزارة الداخلية بقرارات الجهات القارررااية باررررورة ال شررر  واإلفصررراح رن  

ا ألح راال القارررررررراء،   ا، ففي العرديرد من الحراالت ال تعير وزارة الرداخليرة ا تمرامرً أمراكن احتجراز المختفين قسرررررررريرً

 هور وأرواال.اء القسري لما يتجاوز شويستمر العديد من الاحايا ر ن االختف
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 تطور دور النيابة كشريك في جريمة االختفاء القسري

بداية الحديث رن االختفاء القسرررررررري وممارسرررررررته كانتها  رلس نطاق واسرررررررع من جان   مع    2015راال  في 

رف  رمرل األجهزة األمنيرة، لم ي ن  نرا  شررررررر رل موحرد للتعرامرل من ِق رل النيرابرة، ففي بع  األحيران يتم  

 .غات باالختفاء القسري، بينما كانئ بع  النيابات الجزاية تقوال بخجراء تحقيق في واقعة الق  بال

مع اتسرررا  نطاق ممارسرررة االختفاء القسرررري أصررر حئ تعامل النيابة شررر ه متماثل، حيث ترف  جميع النيابات  

العاال، و ذا األمر كان شررررررااًعا    أو الناا   الجزاية رمل بالغ دون الرجو  لرايس النيابة ال لية أو المحامي العاال

بين كل ممثلي النيابات الجزاية، ف حسرررررر  شررررررهادات رديدة وثقتها الحملة رلس لسرررررران المحامين ب ن وكالء  

سررلطة حفظ التحقيق أو إصرردار قرار باإلفراج دون    ونال يمل   مالحاالت ل نه من النيابة أبدوا تعاطًفا في كثير 

 .لرؤسااهمالرجو   

بمنطقة منشررية ناصررر  بعد مدا مة منزلهم    "يحيي"ونجله    "راط  فراج "  رلستم الق      2015يوليو    28في 

يوًما قاال خاللها نجل األول وشرقيق الثاني بتقديم    156بمحافرة القا رة، وظال قيد االختفاء القسرري لمدة  

النيابة    إلسرطة  وفي خطاب موجه من الش  . بمعزل رن العالم الخارجي  اواحتجاز م  رليهمابالغ للنيابة بالق    

  ا حتجزان لردي قطرا  األمن الوطني، إال أنره رنرد ظهور مرم  "يحيي فراج "و  "رراط  فراج "أكردت الشررررررررطرة أن  

يناير،   2بتاريخ الار ل في   اكان محارر التحريات المرفق من األمن الوطني ممرخ  2016يناير   3أماال النيابة في 

من إرفاق مذكرة الشررطة لم يتم إجراء أي تحقيق في الرغم    رلسسرارة. و  24النيابة بررررررررر    رلسأي ق ل العرال  

 34تفاء القسري لمدة ستة أشهر.واقعة االخ

من بين    والتي تختص بنرر القارررررررايرا التي تتعلق بر مور تمس أمن الردولرة واإلر راب  ليراالع أمرا نيرابرة أمن الردولرة  

تعمرل   في ردو أنهراالقسرررررررري،  لترال يرة العرمي من النراجين من االختفراء  االتهم التي تواجره  ، و ي  أمور أخر 

مع المتهمين    ليراالع وكر نهرا مخرج قرانوني لقطرا  األمن الوطني، حيرث يشرررررررير تعرامرل ممثلي نيرابرة أمن الردولرة  

 تنسيق كامل بينها وبين قطا  األمن الوطني.  إلس

   ، وبحسررررررررليرراالع وثقررئ الحملررة ال ثير من الحرراالت التي كرران ظهور ررا األول داخررل م ني نيررابررة أمن الرردولررة  

م ني النيابة معصررروبي العينين، كما أن أغل  الارررحايا    إلسلمحتجزين يتم إحارررار م  الشرررهادات فخن كثير من ا

دون السررماح بحاررور محامي، حيث يتم مناظرة المتهم وفًقا لما  و مث ئ    سيتم التحقيق معهم للمرة األول

ِق ل    م أنه تم تهديد م منوحامتحريات المرفق من األمن الوطني، وذكر العديد من الاررررحايا ومالبمحاررررر  

 أرااء النيابة بخرادتهم لم ني األمن الوطني إذا ما تراجعوا رن أقوالهم المث تة بمحاضر التحريات.  

وفترات االختفاء القسررررري، حيث يتم ررال الناجين    عليالفيتتافل أرارررراء النيابة دااًما رن إث ات تاريخ الق    

  24بمحاررررررر ضرررررر ل ممرخ بتاريخ الق   ق ل    لياع الأماال نيابة أمن الدولة  من االختفاء القسررررررري للمرة األولي 

 
الرابل:   رلس، متاح 2016: رسمًيا أنئ غير موجود "ضحايا االختفاء والتعذي  تحئ ستار م افحة اإلر اب، مصر، منرمة العفو الدولية 34

//www.amnesty.org/ar/documents/mde12/4368/2016/ar/https: 

 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/4368/2016/ar/
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منذ ردة   رليهمالرغم من أقوال المتهمين ب نهم كانوا قيد االختفاء القسرررررري وأنه تم الق      رلسسرررررارة، و

، فخنه بحسر  المحامين تث ئ النيابة بشر ل صروري إرفاق  عليالفأشرهر، وطل ات المحامين بخث ات تاريخ الق    

في تاريخ سررررررابق، إال   رليهالمتهم بال الغات والتلترافات التي تث ئ الق      حافرة مسررررررتندات قدمها دفا 

 أنها تتعامل مع التاريخ المذكور في محار الا ل.

فخن ما يقرب من مااة    ،وبحسررر  تصرررريحات المحامين  ،2017جنايات غرب رسررر ري لسرررنة    187في القارررية  

وتعذي هم من ِق ل ممثل   رليهمباالرتراف تحئ التهديد رق  التعدي  ذمة  ذح القاررررررية قاموا    رلسمتهم  

النيابة وتصررروير ارترافاتهم، كذلك قاال نفس ممثل النيابة بارررم أحد محامين الدفا  كمتهم في القارررية بعد  

 ر س رغ ة راو النيابة.    رلس  رن المتهم  إصرارح الحاور

ا ما يتترافل ممثل رخة بحق المتهمين المراثلين أمامهم من تعرذي  وسررررررروء  ابة رن االنتهراكات الصررررررراالنير  وداامرً

ل المتهم  مقارمعاملة داخل   ن أماال النيابة ويقرون بتعرضرهم للتعذي  الشرديد أثناء  واألمن الوطني، حيث يمث 

كرذلرك   برخث راتهرا كملحوظرة،وي تفون   رذح االدرراءات  يتجرا لون  ل ن أراررررررراء النيرابرة    ،فترة االختفراء القسرررررررري

في وقااع تعذي ، فاراًل رن رف  طل ات الدفا  بالعرال رلس    رليهمل المتهمين كمجني ترف  النيابة سرما

 مصلحة الط  الشرري إلث ات اإلصابات.

القانونية لتصررر ح    ليةاالسرررتقاليجرد ا من صرررفة    لياالع  ذا األداء من جان  النيابة وبالتحديد نيابة أمن الدولة  

كات التي يرت  ها بحق المختفين قسرررًيا، سررواء بالتتافل رن  ألمن الوطني في االنتهالقطا  ا  اأسرراسرري  اشررري 

إث رات  رذح االنتهراكرات والتحقيق فيهرا ومحراسررررررر رة مرت  يهرا، أو برارت راب انتهراكرات قرانونيرة كحرمران المتهمين  

ثولهم أماال النيابة و  .  االرتراف  رلسج ار م  تهديد المتهمين إلمن التمثيل القانوني أثناء م 
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 نتصاف الدوليةإجراءات اال

باألمم  يصرررردر الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسررررري وغير الطوري التابع لمجلس حقوق اإلنسرررران 

ا، يقردال فيره الحراالت وال الغرات التي تلقرا را، لمسرررررررارردة  المتحردة   ا في   اليأ رتقريًرا سرررررررنويرً المختفين قسرررررررريرً

الاررحايا أو من المنرمات    اليأ بصررفة فردية من تلقي الشرر او  وال الغات  معرفة أماكن ذويهم، من خالل  

اإلنسرررررررانيرة العراملرة برالنيرابرة رنهم، وإحرالرة  رذح الشررررررر راو  إلس الح ومرات إلجراء تحقيق فوري وإبالغ الفريق  

 بنتااج التحقيق وإجالء مصير المختفين قسرًيا، واإلفصاح رن أماكن احتجاز م.  

أحال منها    شررررخص قسرررررًيا،  79باختفاء    مل أنه تلقي بالغاتأرلن الفريق العا  2015ال  في تقريرح السررررنوي لعا

وأن الفريق يسرررراورح القلق بشرررر ن ظهور نمل حاالت االختفاء قصرررريرة األجل حالة في إطار اإلجراء العاجل،    66

اتخاذ  ا كانئ أي ظروف مهمتحئ  والتي كانئ السررمة التال ة لالختفاء القسررري في  ذح الفترة، وأنه ال يجوز  

 35ير أرمال االختفاء القسري.ذريعة لت ر

شرررررهدت أرداد ال الغات التي تلقا ا الفريق العامل بشررررر ن حاالت اختفاء القسرررررري تزايًدا ك يًرا في السرررررنوات  

قلقه إزاء تصررارد اسررتخداال االختفاء القسررري في مصررر، ممكًدا رلس أن ردود    رن  المسررتمر  ع ير، مع التليةالتا

حراالت التي أرسرررررررلهرا الفريق ال تعفيهرا من التزامراتهرا براتخراذ جميع الح ومرة المصرررررررريرة إلجالء مصرررررررير بع  ال

 اإلجراءات الالزمة لمنع حدوه حاالت اختفاء قسري.

من أثر    رليرهأررب الفريق رن قلقره ال رالا لتقلص مسررررررراحرة رمرل المجتمع المردني في مصرررررررر، ومرا قرد يترتر   

تفراء القسرررررررري. كمرا أكرد رلس أن مرا فعلتره  واألفراد الرذين ي لتون بحراالت االخ  سرررررررل ي رلس رزيمرة المنرمرات

أثناء توجهه لحارررور اجتما  مع   "إبرا يم متولي"الح ومة المصررررية مع المحامي ووالد أحد المختفين قسررررًيا  

سرررران،  األمم المتحدة لحقوق اإلن  آلياتالفريق، إنما يشررررير إلس رمل انتقامي ضرررردح بسرررر   تعاونه مع إحد  

 36ي لمعرفة مصير نجله وغيرح من األشخاا المختفين في مصر.وررقلة لنشاطه المشرو  في السع 

قلقره ال رالا تجراح التقرارير رن األرمرال االنتقراميرة التي تقوال بهرا الح ومة، وما    رلسأكد الفريق    2019راال  في 

المختفين قسررررررًيا والمدافعين رن حقوق اإلنسررررران ومنرمات المجتمع المدني التي تعمل    اليأ يتعرال له  

مصرررررررر،   االختفاء القسرررررررري فيشررررررر او   ردد ك ير من  كرر التع ير رن قلقه ال الا تجاح تلقي  م، كما نيابة رنه 

فاررررراًل رن ظهور نمل اختفاء األفراد المحتجزين من داخل أقسررررراال الشررررررطة وأماكن االحتجاز رلس الرغم من  

   37صدور أوامر قاااية باإلفراج رنهم.

 
: لمتاح رلس الراب ،2015أغسطس  حقوق اإلنسان، الدورة الثالثون، تقرير الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري وغير الطوري،  مجلس  35

https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/30/38 
، متاح رلس 0182حقوق اإلنسان، الدورة التاسعة والثالثون، تقرير الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري وغير الطوري، س تم ر  مجلس  36

 https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGEID/116/1الرابل: 
، متاح رلس 2019تقرير الفريق العامل المعني بحاالت االختفاء القسري وغير الطوري، س تم ر  الثانية واألربعون،حقوق اإلنسان، الدورة  مجلس  37

 https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/42/40الرابل: 

https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/30/38
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/WGEID/116/1
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/42/40
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االتفاقية الدولية    رلستوصررريات بالتصرررديق   4 لئ مصرررر  اسرررتق  2014خالل االسرررتعراال الدوري الشرررامل راال  

 ذح االتفاقية، ل نها    رلسالقسرري، وتعهدت من تلقاء نفسرها بالتوقيع    لحماية جميع األشرخاا من االختفاء

  رلس ألربع سررررنوات، ولم توق  االختفاء القسررررري بحق النشررررطاء والخصرررروال السررررياسرررريين، بل بذلك  لم تقم  

لسرررررنة    94تقنين االختفاء القسرررررري بخصررررردار ا قانون م افحة اإلر اب رقم  الع س سرررررارت مصرررررر في اتجاح  

2015.38 

توصريات بخصروا االختفاء القسرري تتعلق بالتصرديق   6تلقئ مصرر    2019خالل االسرتعراال الدوري الشرامل  

وإنشرررراء  يوة مسررررتقلة للتحقيق في   رلي االتفاقية الدولية لحماية جميع األشررررخاا من االختفاء القسررررري،

خالل التحقيق بشر ل  م التعذي  واالختفاء القسرري وسروء المعاملة، والتصردي لإلفالت من العقاب من  مزار

فعال في مزارم القتل خارج نطاق القاراء والتعذي  واالختفاء القسرري رلي أيدي قوات األمن ونشرر النتااج  

لي السررررلطات العسرررر رية  رلًنا ومحاسرررر ة المسرررروولين، وإصررررالح القوانين لاررررمان وجود رقابة مدنية فعالة ر

الختفراء القسرررررررري، والمحراكمرات العسررررررر ريرة  والشررررررررطيرة مع التركيز بشررررررر رل خراا رلي الحمرايرة من حراالت ا

 للمدنيين والتدخل في اإلجراءات القاااية.
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  القتل خارج إطار القانون

  242األقرل بينهم    رلسريمرة  ج  365  إلسارتفعرئ وتيرة جراام الردولرة برالقترل خرارج إطرار القرانون    2014منرذ رراال  

مات الحقوقية رن نمل مت رر يتمثل لم تعلن الدولة رن  وية ضرررررحايا ا، وت شررررر  شرررررهادات ذويهم للمنر 

ترهر صرررررررور جثثهم في بيرانرات الرداخليرة أو   حتسالمتهمين، ثم إخفراء م في م ران مجهول،    رلسفي الق    

 39تخطر أسر م بارورة الحاور الستالال الجثث من المشرحة.

ا جثثهم في أفالال وبيرانرات درراايرة لقوات    63ثقرئ المنرمرات الحقوقيرة  و حرالرة اختفراء قسرررررررري ظهرت الحقرً

آثار أريرة نارية بمناطق متفرقة في الجسررم.    يهاورلفي المشرررحة    رليهااألمن من الجيل أو الشرررطة، أو رثر 

الحق في تشررريح الجثة وتدوين   ترف  السررلطات تسررليم الجثث إال بعد التنازل رن  ،الياأل ووفًقا لشررهادات  

 40جنازة.  حتسس   الوفاة، وتشترط نقلها م اشرة من المشرحة للمقابر دون 

ا    رليرهبعرد يومين من الق      "كريم حمردي"توفي المحرامي    2015  ف رايرفي   وأثنراء احتجرازح  واخفراؤح قسرررررررريرً

العن  والتعدي    رلسحري   لتداخل قسررررررم شرررررررطة المطرية، متهًما باالنتماء لجمارة اإلخوان المسررررررلمين وا

قوات األمن أثناء المسريرات. وأثناء اسرتجوابه داخل القسرم بواسرطة ضرابطي شررطة تابعين لجهاز األمن    رلس

مدار يومين داخل القسررم، وكان تقرير الط     رلستوفي كريم نتيجة التعذي  الشررديد الذي تعرال له   الوطني

والقارررري  وجرح    اليسررررر ال وكدمة بالصرررردر من الناحية  الشرررررري قد أث ئ وجود كدمات في الرق ة من األما

ا  اليسرررر خمس سرررنتيمترات وإصرررابة باألن  والرق ة من الناحية    اليمنس  ليةباإلقديم   . كما شرررمل التقرير أيارررً

،  اليسرررر    ليدباوجرح    اليمنسآثار احمرار بمعصرررم يدح و  رلسة بالصررردر من أإصرررابة بالعنق من المنتصررر  وإصررراب

في   اليسررر ، باإلضررافة إلس إصررابة بالسرراق  من الداخل  اليسررر   ليةباإللمنتصرر ، وإصررابة  وإصررابة بالرهر في ا

 41منتص  الرك ة، واحمرار وتورال بمنطقة العانة، وزرة إبر في القاي  وكيس الصفن.

لالختفاء القسرررررري لمدة أسررررر ورين، وقامئ أسررررررته منذ   "محمد حمدان"رال المواطن  تع   2016يناير    10في 

نجلهم واقتيادح لم ان    رلسبالق      سوي المحامي العاال لنيابات بني    إلسبخرسال تلتراف   هرليتاريخ الق    

رالمات  ح  جسرد  ورلساألراضري الزرارية    إحد مقتواًل في   2016يناير    25يوال   "حمدان"ظهر    حتسغير معلوال،  

طالق النيران مع في ت رادل إل  خرينوأفي بيران لهرا تصرررررررفيتره  إال أن وزارة الرداخليرة أرلنرئ    . 42تعرذير  واضرررررررحرة

 43الشرطة.

 
 السابق المرجع 39
 السابق المرجع 40
الرابل:  رليمحتجًزا، متاح  19طرية وإم ابة والخليفة ومصر القديمة تقتل ترصد أقساال الموت في راال السيسي األول.. سلخانات الم  ال داية 41

-tlbedaiah.com/news/2015/06/06/90831?fbclid=IwAR3idU1ahttp://a

bZWW3QjGhtVbwjniOkO05ZE8U3blnjG4BXPBrbkqoMZSvPGHA 
 https://n9.cl/da640الرابل:   رلياالختفاء القسري، المجمورة األولي لصور جثمان محمد حمدان، متاح  أوقفوا 42
الرابل:   رليمع الشرطة، متاح  من إخوان بني سوي  في ت ادل إلطالق النيران  3يوال، مقتل المصري ال  43

https://www.almasryalyoum.com/news/details/880760 

http://albedaiah.com/news/2015/06/06/90831?fbclid=IwAR3idU1at-bZWW3QjGhtVbwjniOkO05ZE8U3blnjG4BXPBrbkqoMZSvPGHA
http://albedaiah.com/news/2015/06/06/90831?fbclid=IwAR3idU1at-bZWW3QjGhtVbwjniOkO05ZE8U3blnjG4BXPBrbkqoMZSvPGHA
https://n9.cl/da640
https://www.almasryalyoum.com/news/details/880760
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كان .  ، كان  نا  ضررررررحية جديدة للقتل خارج نطاق القانونخرينوأ "محمد حمدان"بعد أياال قليلة من تصررررررفية  

وتعرال لالختفاء القسري في م ان غير معلوال، وقامئ    2016يناير    20يوال    رليهتم الق    قد    "أحمد جالل"

  31تلقوا م المة  اتفية يوال    حتسمنذ اللحرة األولي،    رليهأسرررررته بعمل بالغات وتليترافات إلث ات الق    

 .44برصاصة في الرأئ  بتواجد ابنهم في مشرحة زينهم مقتوال  2016يناير  

، والذي تشررررررير المعلومات  2016يناير    25في   "جوليو ريجيني"  الياإليط الطال  وال احث    كذلك كان اختطاف

طريق القا رة    رلسجثته ملقاة    رلسسررررررعة أياال ق ل العثور  الموت لمدة ت  حتساختفاؤح قسرررررررًيا وتعذي ه    إلس

بحث    رلسيعمل في إطار دراسررته لنيل الدكتوراة    "جوليو"اإلسرر ندرية الصررحراوي وبها رالمات تعذي ، وكان  

ما كان من وزارة    وتعذي ه،اختطاف جوليو    رلسالمات الواضرررحة  في مصرررر، وبرغم الع   ليةالعمابشررر ن النقابات  

تيجة حاده سررررررريارة. فيما بعد أرلنئ وزارة الداخلية أنها  وأن وفاته كانئ ن  رليهأنها أن رت الق    الداخلية إال 

قامئ بمدا مة شررقة تخص أفراد رصررابة متخصررصررة في خط  األجان  وسرررقتهم، وقامئ قوات الشرررطة  

 45المتورطة في مقتل ريجيني.  إنهاالتي قالئ  بقتل جميع أفراد العصابة  

المنيرا    رلسق    تم ال  2016في أغسرررررررطس   أيردي أفراد    رلس  "ر رد الرحمن جمرال محمرد"الطرالر  بجرامعرة 

تابعين لقطا  األمن الوطني بوزارة الداخلية وتعرال لالختفاء القسررررري، وتقدمئ أسرررررته ب الغات وتلترافات  

ر  ظه   حتسشرهور،   4ظل ر د الرحمن قيد االختفاء القسرري لمدة    . للجهات المعنية لإلفصراح رن م ان احتجازح

أثناء    "رالء رج  أحمد رويس"و  "محمد سررريد حسرررين زكي"بصرررح ة    أنه تم قتلهد بيانات وزارة الداخلية  في أح

  46مدا مة ألحد العقارات بمحافرة أسيوط.

  2017أبريل   9في صررر اح يوال   رليهالذي تم الق      "محمد ر د السرررتار"كذلك كانئ واقعة تصرررفية المدرئ  

بمحرافررة ال حيرة، حيرث توقفرئ سررررررريرارة أمراال  ومرة األز ري"  ميع سرررررررلمقر رملره "معهرد ر رد السرررررررداخرل من  

  " محمد ر د السررتار "داخل المدرسررة وأمر    إلسالمدرسررة في تماال العاشرررة والنصرر  صرر اًحا ثم دخل أحد ركابها  

الرغم من الشرر اوي واإلجراءات القانونية والم ات ات    رلسأن يسررتقل السرريارة بحسرر  شررهادة أحد زمالؤح، و

من داخل    رليهقسرررررم شررررررطة أبو المطامير تفيد بالق      إلسضرررررمنها رسررررراال من مدير المدرسرررررة  التي كان 

  6يوال    وزارة الداخلية في أحد بياناتها  ادرئظل قيد االختفاء القسررررررري حتي   "ر د السررررررتار"المدرسررررررة، إال أن 

ا من الق      27، أي بعرد  2017مرايو   ترل مع    رليرهيومرً خالل ت رادل    آخر ويردري ر رد اللره رجر شرررررررخص  أنره ق 

 47  إلطالق النار مع قوات الشرطة في مدينة طنطا بمحافرة التربية.

ر د  "موقع فيس و  مقتل ثالثة أشخاا و م   رلسر ر صفحتها  أرلنئ وزارة الداخلية    2017في شهر يونيو  

في ت ادل إلطالق النار بمنطقة برج العرب بمحافرة    "مد أبو راشررررررردأح"و  "صررررررر ري صررررررر اح "و  "الرا ر مطاو 

 
  https://n9.cl/lpu2الرابل: رليإطار القانون، متاح   أوقفوا االختفاء القسري، أحمد جالل ضحية جديدة للقتل خارج 44
 سابق  مرجع اإلر اب، م افحة ستار تحئ  والتعذي  االختفاء"ضحايا  موجود  غير  أنئ رسمًيا: مصر 45
 https://n9.cl/03e3الرابل:  رلساالختفاء القسري، مصر  الطال  ر د الرحمن جمال محمد، متاح  أوقفوا 46
الرابل:   رليالعفو الدولية، مدرئ ضمن أحده ضحايا موجة اإلردامات خارج نطاق القااء في مصر، متاح  مةمنر 47

-of-wave-chilling-egypts-of-victims-latest-among-.amnesty.org/ar/latest/news/2017/08/schoolteacherhttps://www

executions/-extrajudicial 

https://n9.cl/lpu2
https://n9.cl/03e3
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/08/schoolteacher-among-latest-victims-of-egypts-chilling-wave-of-extrajudicial-executions/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/08/schoolteacher-among-latest-victims-of-egypts-chilling-wave-of-extrajudicial-executions/
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ا   "محمرد ر رد المنعم أبو ط يخ"اإلسررررررر نردرية، وبعرد ثالثة أياال أرلنرئ وزارة الداخليرة في بيران جديد مقترل  رميرً

، وكان القاسرررم المشرررتر  بين  رليهأحد الطرق السرررريعة بمحافرة الجيزة بعد أن قاوال الق      رلسبالرصررراا  

أن جميع   إلسالمسرررلحة، ويجدر اإلشرررارة  الء الارررحايا اتهامهم في بيانات الداخلية باالنتماء لجمارة حسرررم   م

في أياال متفرقة من شرررررهر مايو، وأنهم قد قاررررروا ما يقرب من    رليهماألشرررررخاا المذكورين قد تم الق    

  رليهم لمعنية بالق    قيد االختفاء القسرررري، وتقدمئ أسرررر م جميًعا بشررر اوي وتلترافات للجهات االشرررهر  

كدمات متفرقة في الرأئ والجسرررررررم،    رليهاتالال الجثامين كان  م أنهم أثناء اسررررررول ن دون رد. كما أفاد ذو

  48وحروق في أماكن متفرقة من الجسم، وجروح ناتجة رن اإلصابة ب ريرة نارية.

لمردا مرات اوقرااع  موقع فيسررررررر و     رلسر ر صرررررررفحتهرا  تعلن  أصررررررر حرئ وزارة الرداخليرة   2017منرذ أواخر رراال  

وية الارررررحايا وما إذا     رلس  افرال تعتيم و و ما  مقتولينال  والقتل خارج إطار القانون ل ن مع تجهيل أسرررررماء

مصرررير مجهول    إلسوتعرضررره لالختفاء القسرررري، و و ما يشرررير  رليهقد تم اإلبالغ بواقعة الق      مكان أحد 

 .ثث بمقابر الصدقةللعديد من المفقودين والمختفين قسرًيا، حيث يتم دفن بع  الج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
العفو الدولية، فلتحققوا في مزارم تعرال أربعة رجال لالختفاء والتعذي  واإلرداال خارج نطاق القااء، متاح رلي الرابل:   منرمة 48

-and-torture-disappearance-of-allegations-investigate-17/07/egypthttps://www.amnesty.org/ar/latest/news/20

wQ--osAVGTs6h7WrcqA4SIpRGF5ib5gntycPCPWb5gEcekLuB5c-men/?fbclid=IwAR3aEY2-four-of-execution-extrajudicial 
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 خاتمة وتوصيات

رلس رصررد وتوثيق وتقديم الدرم لاررحايا    "أوقفوا االختفاء القسررري"رملئ خاللها حملة    ،واتبعد خمس سررن

االختفاء القسري ورااالتهم، تمكد الحملة بما ال يد  مجااًل للشك ممارسة األجهزة األمنية لالختفاء القسري  

ات جسرررريمة لحقوق  االختفاء القسررررري من انتهاك  رلسونرًرا لما يترت   بشرررر ل منهجي ورلس نطاق واسررررع،  

لقانونية الالزمة، وردال التعرال ألي شرر ل من أشرر ال التعذي  والتر ي   الحماية ا  رلساألفراد في الحصررول  

ها انتها   يجريمة يترت  رلالختفاء القسرررري  اوأًيا من أشررر ال المعاملة الالإنسرررانية أو الحاطة بال رامة، ي قي 

 الحياة. ش ن الحق في  اق ل التقييد ش نه تال حقوق رديدة  

 تي:توصي حملة أوقفوا االختفاء القسري با 

واطنين ومعارضرري  بارت اب جراام االختفاء القسررري بحق الم  االرترافالسررلطات المصرررية ضرررورة    رلس −

السرررررلطة في مصرررررر، واإلرالن الفوري رن رف  ارت اب جراام االختفاء القسرررررري والتعذي  وغيرح من  

ية أو الحاطة بال رامة، واإلفصرررراح رن أماكن احتجاز المختفين  ضررررروب المعاملة القاسررررية أو الالإنسرررران

 المخابرات.الوطني و، والتعهد بمالحقة مرت  ي  ذح الجراام من قطا  األمن  قسرًيا

وزارة الداخلية وفي مقدمتها قطا  األمن الوطني ضرررورة التوق  الفوري رن ممارسررة االختفاء    رلس −

حتجاز غير رسررمية، واحتراال قرارات السررلطة القاررااية باإلفراج  القسررري واحتجاز المواطنين في أماكن ا

ا وتقرديمهم ل لمحراكمرة إذا مرا كرانوا رن المواطنين، واإلفصرررررررراح رن أمراكن احتجراز المختفين قسرررررررريرً

المختفين قسررًيا في   اليأ . والتعاون مع ال تتعلق بممارسرة حقوقهم الدسرتورية  في قارايامتهمين  

 لتوق  رن التعنئ ضد م في اتخاذ اإلجراءات الالزمة.رحلتهم لل حث رن ذويهم، وا

وارتماد تعري   السررلطات المصرررية ضرررورة تجريم االختفاء القسررري كجريمة ال تسررقل بالتقادال،    رلس −

  إلس في قانون العقوبات المصرررري، واالنارررماال    1984التعذي  الذي أقرته اتفاقية منا ارررة التعذي   

، وال روتوكول االختيراري  2006شرررررررخراا من االختفراء القسرررررررري  االتفراقيرة الردوليرة لحمرايرة جميع األ

 الدولية.  التفاقية منا اة التعذي ، واالناماال لنراال روما األساسي للمح مة الجنااية

ا من بالغررات    رلس − النرر في اإلجراءات التي يتخررذ ررا ذوو المختفين قسرررررررريررً العررامررة ضررررررررورة  النيررابررة 

الق     تث ررئ وقررااع  التحقيقررات  ذويهم م  رلسوتلترافررات  وجرره    رلسن ق ررل األجهزة األمنيررة وإجراء 

تفعيل دور النيابة  كذلك    السررررررررة، وإرالال أسررررررر المختفين بنتااج ال حث والتحقيق في اختفاء ذويهم. 

األمن الوطني ومعسرررررر رات األمن    مقارالسررررررجون واألقسرررررراال و  رلسالعامة في الرقابة واإلشررررررراف  

 .المركزي والسجون العس رية

أم  رلس − النيرررابرررة  الررردولرررة  للمتهمين  يرررعلن  القرررانونيرررة  الحقوق  انتهرررا   رن  الفوري  التوق   ضررررررررورة  ا 

في وقرررا والتحقيق  االرتراف،  رلس  وإج رررار م  لهرررا  وتهرررديرررد م  يتعرال  التي  القسرررررررري  االختفررراء  اع 

األشررررخاا، كذلك ضرررررورة التحقيق في ادراءات المواطنين بالتعرال للتعذي  وسرررروء المعاملة داخل  

مصرررررررلحة الط     رلسوررضرررررررهم    رليهمثناء فترات االختفاء، وسرررررررمالهم كمجني األمن الوطني أ  مقار

 الشرري إلث ات اإلصابات.
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التوق  الفوري رن ارت اب جراام القتل خارج إطار القانون، وتقديم    وزارة الداخلية المصرية ضرورة  رلس −

ت حقوق اإلنسرران،  المواطنين للقانون، والتوق  رن اسررتخداال اإلر اب كذريعة للقتل وارت اب انتهاكا

كذلك ضررررررورة حماية أسرررررر المختفين قسررررررًيا وضرررررمان ردال تعرال أًيا من المشررررراركين في التحقيقات  

 للتهديد والتر ي .

  رلس ال سرررريما التي تعمل منها    ،السررررلطات المصرررررية أن ترفع يد ا رن المنرمات غير الح ومية  سرل −

ت بحق أراررررررراء  رذح المنرمرات  ممرارسرررررررة االنتهراكرادرم ومنراصررررررررة حقوق اإلنسررررررران، والتوق  رن  

والمدافعين رن حقوق اإلنسرران وررقلة دور م في مسرراندة ضررحايا االختفاء القسررري وحماية حقوق  

 اإلنسان.

 

 

 


