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مقدمة
 فــي الحــادي والعشــرين مــن ديســمبر/كانون األول عــام 2010 قــررت
 الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة اعتمــاد االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة
 األشخاص من االختفاء القسري، وقررت إعالن يوم 30أغسطس/آب يوًما

،دولًيا لضحايا االختفاء القسري

 وكان ذلــك القــرار نتيجــة ازديــاد التقاريــر التــي رصــدت ارتفــاع معــدل
جريمة االختفاء القسري أو غير الطوعي في عدة دول؛

 فــي هــذا التقريــر نســلط الضــوء علــى االختفــاء القســري فــي مصــر
 بمناسبة اليوم العالمي لضحايا االختفاء القسري

 حيــث أن االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي مصنــف علــى أنــه جريمــة
 ضــد اإلنســانية، فضــَال عــن أنــه جريمــة اليقــف أثرهــا فقــط عنــد الشــخص
 المختطف أو المختفي قسًرا، وإنما ينسحب أثرها على مجتمعه وأسرته-
 بــل نســتطيع أن نقــول عنهــا أنهــا ُتمهــد أيًضــا الرتــكاب جرائــم متعــددة

في حق اإلنسان الذي يتعرض لالختفاء القسري

ــه  يتعــرض لالعتقــال التعســفي ثــم  مــا يحــدث فــي مصــر للمواطــن أن
 يتــم حبســه فــي مــكاٍن غيــر معلــوم – معصــوب العينين ، ومكبــٌل بالقيود
 الحديديــة، تنقطــع صلتــه بالمجتمــع الخارجــي ،ثــم يتعــرض للمعاملــة غيــر
واإليــذاء البدنــي  للتعذيــب  ويتعــرض  والمهينــة،  القاســية   الالئقــة 
 المعنــوي، وقــد ينتهــي بــه المطــاف إلــى موتــه مــن جــراء التعذيــب أو
 الضــرب أو القتــل العمــد بالرصــاص، أو أن ُيكــره علــى االعتــراف ضــد
 نفســه فيصــل إلــى محاكمــة غيــر عادلــة تقضــي بســجنه مــدى الحيــاة أو

بإعدامه شنًقا

 نســتطيع ان نقــول باختصــار أن االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي
 ُيفِقــد اإلنســان كرامتــه وحقوقــه القانونيــة ، وفــي أحيــان أخــرى ُيفِقــده

حقه في الحياة

االختفــاء لضحايــا  العالمــي  –اليــوم  الدوليــة  المناســبة  هــذه   فــي 
.القسري، نعرض جريمة االختفاء القسري في جمهورية مصر العربية

 فمــن خــالل وحدتــي الرصــد والتوثيــق فــي مركــز الشــهاب لحقــوق
 اإلنسان، ومؤسسة عدالة – تبين أن االختفاء القسري خالل ال6 سنوات
بطريقــة ويتــم  مصــر،  فــي  األشــهرواألخطر  الجريمــة  هــو   الماضيــة 
 - ممنهجة وعلى نطاق واسع االنتشار من الناحية الجغرافيةوالديمغرافية

شمل شرائح عمرية كبيرة من أطفال  وبالغين "ذكور، وإناث"؛

 ارتفــع عــدد مــن تعرضــوا لجريمــة االختفــاء القســري فــي مصــر خــالل 
 فترة الرصد للسنوات من 2013 وحتى 2019 حيث بلغ 6000 حالة اختفاء
ــى ــة إل ــن حال ــاء م ــدة االختف ــت م ــد تفاوت ــي، وق ــر طوع  قســري أو غي
 أخــرى، منهــم مــن تــم إخفــاؤه لســاعات وأيــام وشــهور تجــاوزت الســتة
 أشــهر ومنهــم ُأخفــي لمــدد تجــاوزت العــام والعاميــن، ومنهــم مــن هــو

رهن االختفاء القسري أو غير الطوعي حتى اآلن

 وعلــى الرغــم مــن رصــد وتوثيــق جريمــة االختفــاء القســري الــذي ترتكبــه
 الشــرطة المصريــة كجهــاز تابــع للدولــة إال أن التصريحــات الرســمية
 دائَمــا مــا تنفــي وقــوع هــذه الجريمــة فــي مصــر، ال توجــد جريمــة
 اختفــاء قســري فــي مصــر، كيــف يتــم نفــي الجريمــة فــي ظــل كــم هائــل

؟!!من التوثيقات التي تقطع بوجود تلك الجريمة الممنهجة
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نسلط الضوء في تقريرنا
كمؤسسة عدالة لحقوق اإلنسان ، ومركز الشهاب

 وُنثِبت بما ال يدع مجاًال للشك ارتكاب الدولة
 المصرية لجريمة االختفاء القسري أو غير الطوعي

  جريمــة االختفــاء القســري فــي مصــر ليســت حديًثــة ، حيــث شــهدت مصــر
 وعرفــت عبــر تاريخهــا تلــك الجريمــة، ولكــن كان يضيــق نطاقهــا ويتســع
 حسب الفترة التاريخية واألحداث – حيث ارتبطت جريمة االختفاء القسري وجوًدا

.وعدًما بالتغيرات السياسية

والمعارضــون النشــطاء،  هــم  المســتهدفة  الشــريحة   وكانــت 
 السياســيون، وكان الفاعــل الرئيســي المرتكــب لهــذه الجريمــة هــو
 جهــاز الشــرطة، وكان يتولــى فــرع مــن فــروع الشــرطة أو قســم مــن
ــن مجتمعــه ــزل المعتقــل ع ــال التعســفي وع ــة االعتق  أقســامها مهم

وحرمانه من حريته، وإخفاء مصيره ومكان وجوده

 وكان يقــوم بارتــكاب جريمــة االختفــاء القســري  فــرع الشــرطة الــذي
 يتغيــر اســمه وال تتغيــر مهمتــه – ففــي فتــرة تاريخيــة ُعــِرف بالقســم
 السياسي، ثم البوليس السياسي، ثم تحول بعد ثورة يوليو 1952 إلى
 جهازالمباحــث العامــة ، ثــم أطلــق عليــه الرئيــس الســادات اســم مباحــث
 أمن الدولة، ثم مؤخًرا عقب ثورة يناير 2011 أطلق عليه اسم جهاز األمن
ــه هــو ــه بقــي عمل ــه واختلفــت أســماؤه لكن ــددت أوصاف ــي، تع  الوطن
 ترويــع المواطنيــن وإزهــاق أرواحهــم خــارج نطــاق القضــاء فــي أحيــاٍن

كثيرة
 ظلــت وظيفــة ومهــام رجــل أمــن الدولــة مــن دون تغييــر يذكــر فــي كل
 العصــور واســتمرت آليــات عملــه مــن دون تغييــر ،ســوى إضافــة المزيــد
الدولــة، علــى كل مؤسســات  والتغــول  والســلطات  الصالحيــات   مــن 

   انتقاًصا من حقوق المواطنين وانتهاًكا لحرياتهم األساسية

 كالتالي
 

لمحة تاريخية عن االختفاء القسري في مصر

اثبات أن جريمة االختفاء القسري
جريمة ممنهجة ومستمرة واسعة االنتشار

موقف الدولة المصرية من االتفاقية الدولية
لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري

دور المنظمات غير الحكومية ومناهضة جريمة
االختفاء القسري في مصر

نماذج لضحايا االختفاء القسري

التوصيات
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  جريمــة االختفــاء القســري فــي مصــر ليســت حديًثــة ، حيــث شــهدت مصــر
 وعرفــت عبــر تاريخهــا تلــك الجريمــة، ولكــن كان يضيــق نطاقهــا ويتســع
 حسب الفترة التاريخية واألحداث – حيث ارتبطت جريمة االختفاء القسري وجوًدا

.وعدًما بالتغيرات السياسية

والمعارضــون النشــطاء،  هــم  المســتهدفة  الشــريحة   وكانــت 
 السياســيون، وكان الفاعــل الرئيســي المرتكــب لهــذه الجريمــة هــو
 جهــاز الشــرطة، وكان يتولــى فــرع مــن فــروع الشــرطة أو قســم مــن
ــن مجتمعــه ــزل المعتقــل ع ــال التعســفي وع ــة االعتق  أقســامها مهم

وحرمانه من حريته، وإخفاء مصيره ومكان وجوده

 وكان يقــوم بارتــكاب جريمــة االختفــاء القســري  فــرع الشــرطة الــذي
 يتغيــر اســمه وال تتغيــر مهمتــه – ففــي فتــرة تاريخيــة ُعــِرف بالقســم
 السياسي، ثم البوليس السياسي، ثم تحول بعد ثورة يوليو 1952 إلى
 جهازالمباحــث العامــة ، ثــم أطلــق عليــه الرئيــس الســادات اســم مباحــث
 أمن الدولة، ثم مؤخًرا عقب ثورة يناير 2011 أطلق عليه اسم جهاز األمن
ــه هــو ــه بقــي عمل ــه واختلفــت أســماؤه لكن ــددت أوصاف ــي، تع  الوطن
 ترويــع المواطنيــن وإزهــاق أرواحهــم خــارج نطــاق القضــاء فــي أحيــاٍن

كثيرة
 ظلــت وظيفــة ومهــام رجــل أمــن الدولــة مــن دون تغييــر يذكــر فــي كل
 العصــور واســتمرت آليــات عملــه مــن دون تغييــر ،ســوى إضافــة المزيــد
الدولــة، علــى كل مؤسســات  والتغــول  والســلطات  الصالحيــات   مــن 

   انتقاًصا من حقوق المواطنين وانتهاًكا لحرياتهم األساسية

 فــي الحقبــة الناصريــة "عهــد الرئيــس جمــال عبــد الناصــر" اســتمروجود
 مصطلــح الدولــة البوليســية، وتعــرض الكثيــر مــن المعارضيــن السياســين
وراء حتــى ظهــر مصطلــح  القســري  واالخفــاء  التعســفي   لالعتقــال 
 الشــمس، كتعبيــر عــن مــن يتــم إلقــاء القبــض عليــه وال يعــرف مصيــره

لفتراٍت طويلة

 فــي عهــد الســادات انقلبــت الصــورة، فأفــرج الســادات عــن الكثيــر مــن
 خصــوم النظــام الســابق لكــنَّ القبضــة األمنيــة زادت علــى المواطنيــن،
 فالسياسات االقتصادية لم تكن كسابقِه - ألنها تستهدف الشرائح األكبر
 مــن الشــعب ”الفقــراء“، بالتالــي كان مســتوى الرضــا على النظــام أقّل، و
ــة ــة فــي الداخلي ــة للنظــام ممثل ــن القبضــة األمني ــكاكات بي ــت احت  حدث
 وعامة الشعب (2).  وبدأت تظهر في عهد السادات حاالت اعتقاالت تعسفية
 وإخفاء قسري، و تعذيب لمواطنين ألجل االعتراف ”بجرائمهم السياسية“

رغم أنهم لم ينتموا ألي تنظيم أو فصيل سياسي

 اندلعــت انتفاضــة الخبــز" هكــذا أطلــق علــى االحتجاجــات التــي وقعــت "
 فــي عهــد الرئيــس الســادات عــام 1977، لــم تســتطع الشــرطة أن ُتخمــد
 االنتفاضــة فنــزل الجيــش بدباباتــه لفــرض األمــن وضبــط الشــارع، بعدهــا
 بثــالث ســنوات بــدأ الســادات حملــة اعتقــاالت واســعة طالــت كل أطيــاف
المعارضــة مــن أقصــى اليســار إلــى أقصــى اليميــن وصلــت فــي ســبتمبر
 1981 لثالثــة آالف حالــة اعتقــال، فــي تلــك الفتــرة عــدد المعتقليــن

تجاوز عدد معتقلي الرئيس جمال عبد الناصر

 https://www.sasapost.com/egyptian-police/
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=247495  عبدالوهاب خ� 

(1).

(1)
(2)

.

.

.
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 عاشت مصر ثالثون عاًما في حالة طوارئ مستمرة، "عهد حسني مبارك
 رئيــس الجمهورية"وقــد لعبــت حالــة الطــوارئ المفروضــة دون انقطــاع
 منذ عام 1981 دورًا أساسيًا في ترسيخ الدولة البوليسية ، وإهدار حكم
 القانــون، وتعطيــل مختلــف الضمانــات الدســتورية للحقــوق والحريــات
 العامــة، توســعت ســلطات األجهــزة األمنيــة، تلــك الفتــرة شــهدت حملــة

اعتقاالت باآلالف  وإخفائهم استناًدا لحالة الطوارئ

 فــي أول تقريــر أصــدره مركــز حقــوق االنســان لمســاعدة الســجناء حــول
 ظاهــرة االختفــاء القســرى فــى الســجون المصريــة وذلــك فــى إطــار
 متابعــة المركــز ألوضــاع الســجون ســجل معــدالت مرتفعــة فــى مصــر فــى
 األعوام السابقة وقد وثق المركز (11 ) حاله اختفاء وقعت فى الفترة

. (3) (1992-1996)

ــاء قســري.(4)أخذت ظاهــرة ــة اختف ــث بلغــت 19 حال ــام 1998 حي  فــي ع
 االختفــاء القســري  تتزايــد إلــى أن وصلــت  إلــى ذروتهــا فــي منتصــف
 التســعينيات،مركزحقوق اإلنســان لمســاعدة الســجناء فــي تقريــره حــول
 ظاهرة االختفاء القسري في مصر وتحت عنوان " في عداد المفقودين"

 رصد 46 حالة اختفاء قسري
 

تقرير مركز حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء  (3)
تقرير مركز حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء  (4)

تقرير مركز حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء- القاهرة : 11/11/2001  (5)

.

.

(5).

 جريمة االختفاء القسري في مصر
جريمة ممنهجة ومستمرة واسعة االنتشار

حسب ما ورد في االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من اإلختفاء القسري تعريف االختفاء القسري ""

 االختفــاء القســري” االعتقــال أو االحتجــاز أو

أشــكال مــن  شــكل  أي  أو   االختطــاف 

أيــدي علــى  يتــم  الحريــة  مــن   الحرمــان 

 موظفيالدولــة، أو أشــخاص أو مجموعــات

 مــن األفــراد يتصرفــون بــإذن أو دعــم مــن

رفــض ويعقبــه   ، بموافقتهــا  أو   الدولــة 

 االعتــراف حرمــان الشــخص مــن حريتــه أو

ــر الشــخص المختفــي أو مــكان  إخفــاء مصي

وجــوده، ممــا يحرمــه مــن حمايــة القانــون

“

المادة -2 االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري (6)

(6)
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االختفــاء باتــت ظاهــرة   ، الماضيــة  ال6 ســنوات  خــالل  الفتــرة   فــي 
 القســري فــي مصــر تأخــذ الطابــع الممنهــج – أي تتم وفــق قواعد ونظم
 محــددة، وتواتــر الجريمــة وتكرارهــا وارتفــاع معدلهــا أدى إلــى وصفهــا
 بالجريمــة المســتمرة، وكونهــا حريمــة ترتكــب فــي عــدة محافظــات
تتعــرض التــي  الشــرائح  وتنوعــت  العربيــة،  مصــر  جمهوريــة   داخــل 
ــه ــا إلي ــا خلصن  لإلختفــاء القســري، وأصبحــت واســعة االنتشــار وهــذا م
 مــن واقــع الرصــد والتوثيــق ، ومــا حصلنــا عليــه مــن إفــادات وشــهادات

من أسر الضحايا أو محاميهم

 حســب إحصائيــات غيــر رســمية  تعــرض لالخفــاء القســري أكثــر مــن 6000 -
ظهر بعد االختفاء بعضهم والبعض مصيره ما زال مجهوًال

تعرض لالختفاء القسري 203 من النساء على فترات متنوعة

 فــي تقريــٍر صــدر عــن المفوضيــة المصريــة لحقــوق اإلنســان صنفــت فيــه
 جريمة االختفاء القسري جغرافًيا في الفترة من أغسطس 2016 وحتى
 أغسطس 2017 حيث تم رصد تعرض 378 حالة لإلختفاء القسري – حسب

 ما ورد في التقرير على النحو التالي
 حظيت المحافظات المركزية بالنصيب األكبر من عدد الحاالت

بواقع 192 حالة

 ،يليها محافظاتا الوجه البحري بإجمالي 134 حالة

،وبلغت محافظات الوجه القبلي (الصعيد)43 حالة

ومدن القناة ثالث حاالت، ومدن سيناء 6 أشخاص

 في هذا العام 2019، وحتى صدور هذا التقرير تم رصد 390 حالة
:اختفاء قسري وذلك على النحو التالي

65 يناير
44 فبراير

مارس
أبريل
مايو

65

45

38

41

52

يونيو

49

يوليو
أغسطس

مختفون تم قتلهم
 – مما تم رصده وتوثيقه حول جريمة االختفاء القسري في مصر

ــل خــارج نطــاق القضــاء وهــم رهــن  تعــرض عــدد 56 مواطــن للقت
 ،االختفاء القسري

 حيــث بلــغ عددهــم 56 حالــة اختفــاء قســري موثقــة تــم قتلهــم
.بالرصاص الحي

:

(8)

(8)

.

 http://bit.ly/2ZoQ6La
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 االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري
 - اعتمــدت ونشــرت وفتحــت للتوقيــع والتصديــق واالنضمــام بموجــب قــرار
 الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 61/177 في ديســمبر /كانون األول

2006.

 جمهوريــة مصــر العربيــة ليســت مــن الــدول المصِدقــة علــى االتفاقيــة ،
 ورغــم العديــد مــن التوصيــات والمطالبــات بضــرورة التصديــق والتوقيــع

.على االتفاقية إال أن الحكومة المصرية ال تستجيب

 علــى الرغــم مــن توثيــق المنظمــات غيــر الحكوميــة لحــاالت االختفــاء
 القســري- خاصة لفترة ال6 ســنوات الماضية التي شــهدت توســًعا بالًغا
 لإلختفاء القسري- إال أن السلطات المصرية تنكر وقوع جريمة االختفاء

القسري ، ودائًما ما ُتصرح بعدم وجود مختفين قسرًيا في مصر
ــات ــى االتفاقي ــة فــي االســتجابة للتصديــق عل ــة كامــل الحري ــكل دول  ل
 مــن عدمــه ، لكننــا عندمــا نكــون أمــام جريمــة ضــد اإلنســانية كاالختفــاء
 القســري- فــإن األمــر يختلــف تماًمــا،  فحســب مــا تــم رصــده بلغــت حــاالت

االختفاء القسري560 حالة تم رصدها  في عامي 2013 & 2014

وفي عام 2015  تم رصداختفاء 1720 حالة اختفاء قسري
       

 فــي عــام 2016تــم رصــد اختفــاء 1300حالــة، واســتمرت جريمــة االختفــاء
ــاد حتــى أنهــا بلغــت ذروتهــا وارتفــع عــدد الحــاالت  القســري فــي ازدي
 التــي تــم رصدهــا فــي عــام 2017 حيــث ســجل هــذا العــام أعلــى معــدل

.لحاالت االختفاء القسري 2171 حالة

وفي عام 2018 بلغ عدد المختفين 905 حالة  
 وفــي عــام 2019 بلــغ عــدد المختفيــن  390 حالة حتى كتابة 

هذا التقرير

  عــدد 226 بــالغ لحــاالت اختفــاء قســري حســب مــا ورد فــي تقريــر للفريــق 
 العامــل المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي التابــع

لمجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة- في يوليو/تموز2016

ــر الرســمية الصــادرة عــن الجهــات الدوليــة التابعــة لألمــم  أمــام التقاري
ــاء القســري ، ــة لجريمــة االخف ــة المصري ــكار الدول  المتحــدة ال محــل إلن
 وذلــك مــا وجدنــاه واضًحــا فــي المالحظــات المتضمنــة للتقاريــر الدوليــة،
 حيــث أن الفريــق قــد أحــال 131 حالــة اختفــاء للدولــة المصريــة ، وأبــدى

الفريق قلقه لذلك

:

 https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/HRC/33/51

(9)

(9)
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 رسم بياني لحاالت االختفاء قسري سنوًيا خالل الفترة من 1980إلى 18
مايو-2016 التي أحالها الفريق لمصروفق ما ورده من بالغات

 وفي تقرير الفريق (11) خالل الفترة المشمولة بالتقرير في عام 2018  ،
  أحال الفريق العامل 48 حالة إلى الحكومة بموجب إجراءاته العاجلة

المالحظة
 يشــكر الفريــق العامــل حكومــة مصــر علــى الرد علــى االدعاء العــام (انظر

الفقرة 46 أعاله

 ومــع ذلــك ، يأســف ألن الــرد يرفــض مزاعــم االختفــاء القســري باعتبــاره
 " هجمــات ضــارة تســتند إلــى معلومــات كاذبــة " ، علــى ما يبــدو دون أخذ

جدية هذه االدعاءات بالكامل في االعتبار

  باإلشارة إلى اللوائح الداخلية لحماية الحقوق والحريات الفردية

 يحــث الفريــق العامــل الحكومــة علــى المراقبــة الصارمــة وضمــان إنفــاذ
انتصــاف فعــال إلــى ضــرورة ضمــان  انتباهــه  اللوائــح ويوجــه   هــذه 

.ألفعال االختفاء القسري
أو إداريــة  أو  تشــريعية  تدابيــر  الحكومــة  تتخــذ  بــأن  أيضــًا   وتوصــي 
 قضائيــة أو غيرهــا مــن التدابيــر الفعالــة لمنــع وإنهــاء أعمــال االختفــاء
 القســري على النحو المنصوص عليه في المادة 3 من اإلعالن المتعلق

 بحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري ؛
األشــخاص باحتجــاز  المتعلقــة  الدقيقــة  المعلومــات  إتاحــة   ولضمــان 
 المحروميــن مــن حريتهــم وأماكــن إقامتهــم أو أماكــن احتجازهــم ، بمــا
 فــي ذلــك عمليــات النقــل ، علــى الفــور ألفــراد أســرهم أو لمحاميهــم أو
  .(ألي أشخاص آخرين لهم مصلحة مشروعة في المعلومات ( المادة 10 (2

ــم توثيــق واقعــة قتــل ــر كالمــه عــن مصــر - حيــث ت  وقــد اختتــم التقري
األمــن قبضــة  فــي  وكان  قســًرا  مختــٍف  انــه  الحًقــا  تبيــن   لمواطــن 

الوطني على النحو التالي
  

ــزال الفريــق العامــل يشــعر بالقلــق إزاء الظــروف المحيطــة بوفــاة  ال ي
 عبــد الرحمــن جمــال محمــد أحمــد ، وهــو طالــب طــب ُيزعــم أنــه ُقتــل مــع
ــون األول / ديســمبر ــي 6 كان ــارة للشــرطة ف ــن ، فــي غ  شــخصين آخري
 2016 ، فــي مدينــة أســيوط. تــم لفــت انتبــاه الفريــق العامــل إلــى أن عبد
 الرحمــن جمــال محمــد أحمــد كان بالفعــل فــي أيــدي قــوات األمــن بعــد
 اختطافه المزعوم في 25 أغسطس / آب 2016 على أيدي أفراد يرتدون

 الزي الرسمي لجهازاألمن الوطني
 ويدعــو الفريــق العامــل الحكومــة إلــى إجــراء تحقيــق شــامل فــي هــذا

.االدعاء ويطلب إبالغها بالنتائج
 https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/HRC/33/51

الفريق ا�عني بحا�ت ا�ختفاء الق�ي أو غ� الطوعي الدورة السادسة ع�ة بعد ا�ائة (14-10 أيلول/سبتم
 ): وثيقة ما بعد الدورة 
-https://www.ohchr.org/AR/Issues/Disappearances/Pages/Annual.aspx

(10)
(11)

(12)
(13)

(10)

*

*

.

.

(12)

 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disappearances/A_HRC_WGEID_111_1_EN.docx
الحكومة ا��ية 
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 المنظمــات غيــر الحكوميــة تســاهم بشــكٍل رئيســي فــي تعزيــز وحمايــة
حقوق اإلنسان في العالم

 فهــي تؤثــر فــي مناقشــات وقــرارات وإجــراءات مختلــف هيئــات األمــم
 المتحــدة الخاصــة باتفاقيــات حقــوق اإلنســان، واالجــراءات الموضوعيــة ،
 وتقــوم بتقديــم معلومــات لهــا حــول اوضــاع البلــدان بشــكل عــام، فضــًال
 عــن الــدور الهــام الــذي تقــوم بــه المنظمــات مــن رصــٍد وتوثيــق لكافــة
 االنتهــاكات الحقوقيــة، ونشــر الوعــي بثقافــة حقــوق اإلنســان، وإعــداد

وصياغة التقارير الحقوقية

ت كافة  وفيما يتعلق باالختفاء القسري أو غير الطوعي في مصر –  أقرَّ
مــات غيــر الحكوميــة فــي مصــر بأهميــة توثيــق االختفــاء  القســري  المنظَّ
 وذلــك لمواجهــة مــا يحيــط هــذه الجريمــة مــن ســرية ، وغمــوض ، وتعمــد
 الجهــات الرســمية فــي مصــر إخفــاء المعلومــات وعــدم اإلفصــاح أو
 اإلقــرار بواقعــة االختفــاء ، وألجــل مواجهــة نفــي الســلطات المصريــة

لوجود جريمة االخفاء القسري في مصر

ــز الشــهاب لحقــوق اإلنســان ، ــة كمرك ــر الحكومي ــت المنظمــات غي  عمل
 بالتعاون مع مؤسسة عدالة - على رفع وعي المواطنين في مصرألجل
 توثيــق واقعــة االختفــاء القســري، فإنــه يتعيــن إثبــات واقعــة االختفــاء
 فــور وقــوع القبــض أو االختطــاف، مــع تحديــد وصــف دقيــق للقائميــن
بهذا اإلجراء، من خالل المحاضر الرسمية أو باإلبالغ عن طريق التلغراف

 القيــام برصــد وتوثيــق حــاالت االختفــاء القسري...ونشــرها عبــر النوافــذ
الخاصة بها  بعدة لغات

 اعــداد تقاريــر دوريــة تتضمــن رصــدا للجريمــة وبيــان منهجيــة الدولــة فــي
التعامل معها

بحملــة اإلنســان  لحقــوق  الشــهاب  ومركــز  عدالــة  مؤسســة   تقــوم 
 مناصــرة للدفــاع عــن ضحايــا االختفــاء القســري، وذلــك ألجــل الضغــط

على الحكومة المصرية لكشف مصير المختفين قسًرا

 كمــا يتــم تقديــم الشــكاوى للجهــات التابعــة لمجلــس حقــوق اإلنســان"
 المقــرر الخــاص المعنــي باالختفــاء القســري أو غيــر الطوعــي ،والفريــق

العامل

 فضــًال عــن اللقــاءات شــبه الدوريــة مــع الفريــق والمقــرر الخــاص ، والتــي
 تتم في جنيف – سويسرا- لمتابعة الشكاوى واالجراءات المتعلقة بحاالت

.االختفاء القسري في مصر

دور المنظمات غير حكومية وجهود مناهضة جريمة االختفاء القسري في مصر

(14)

(14).

.

.

.

"

.

.

.

.

.

 https://www.facebook.com/elshehab.ngo/
https://www.facebook.com/JHRNGO/?ref=bookmarks
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 نماذج لحاالت تم توثيق المنظمات الحقوقية واقعة االختفاء
(15)ثم أعلنت وزارة الداخلية عن قتلهم في اشتباك وتبادل إلطالق النار

 http://bit.ly/2ZoQ6La (15)
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إسالم صالح الدين عطيتو
محمد حمدان محمد علي

أحمد جالل أحمد إسماعيل
جوليو ريجيني

محمد سيد حسين ذكي
عالء رجب أحمد عويس

عبد الرحمن جمال عبد الرحمن
أحمد يوسف محمد رشيد

 عبد العاطي على عبد العاطي
محمد إبراهيم أيوب

 منصورمحمد سليمان جامع
عبدهللا هالل المتولي

أحمد محفوظ ابراهيم متولي
حسن محمد جالل مصطفى

رجب علي ابراهيم حنطور

إسالم على محمد السيد المولد
عبدهللا رجب على عبدالحليم

محمد عبدالستار إسماعيل  غيث
أبوالفتوح عبدالفتاح البشبيشى شهرته

محمود البشبيشي  
حلمى سعد مصرى محارب

بسام عادل آدم
عبد الرحمن السيد رشاد الوكيل
ابراهيم جمال ابراهيم الغزالي

حسين  محمد على
محمود علي حسين

صبري محمد سعيد صباح خليل
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محمد عبدالمنعم زكي أبو طبيخ
محمد كمال مبروك عبدهللا

سهيل أحمد أحمد أحمد الماحى
زكريا محمود زكريا ندا

علي سامي فهيم الفار
أحمد عبدالناصر محمد البهنساوى

عمادالدين سامى فهيم الفار
فريد زكريا محمد عمر

أحمد حسن أحمد النشو
أحمد عبد الفتاح أحمد جمعة

محمد عواد محمد حنفى الشلقانى
محمد راضى إسماعيل محمد
عمر عادل محمد عبد الباقى

عبد الرحمن عبد المعطى مصطفى
محمد جمال عدلى رضوان

السيد ماهر السيد مصطفى
 محمد يونس إبراهيم يونس

 يحي أحمد يحي عبد الحليم
 محمد شعبان عويس عبد الهادي
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 عبد السالم محمد عبد السالم
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 محمود محمد حسن عبد الحميد مبروك
إمام فتحي إمام خريبة

أحمد مجدي إبراهيم زهرة
رأفت الرشيدي

عبدهللا يوسف محمد فرج
محمد عبد الرحمن حسان أبو عامر
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 ،في الفترة من 2013 وحتى أغسطس 2019 توجد حاالت اختفاء قسري لم يتم الكشف عن مصيرهم حتى اآلن
وذلك وفق الجدول التالي

نماذج لضحايا االختفاء القسري

14
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 100حالة مختفين قسريا ولم يعرف مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اآلن

كفر الشيخ - طالب بكلية الهندسة

عمرو ابراهيم عبد المنعم متولي

 8/07/2013 - 1\07\1991

منوفيه - عامل
 26/07/2013- 22/10/1976

اشرف حسن ابراهيم محمد

طنطا - خريج لغة عربية أزهر

محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطيه

 14/08/2013 - 14/03/1976

الشرقية - طالب بكلية الهندسة
 14/08/2013 - 01/07/1993

عمر محمد على على حماد

كفر الشيخ - طالب بكلية الهندسة

عادل درديرى عبد الجواد محمود

 8/07/2013 - 1\07\1991

 بنى سويف - محاسب

خالد محمد حافظ محمد عز الدين

 27/07/2013 - 12/04/1971

دقهليه - طالب شريعه وقانون
 14/08/2013- 24/02/1992

عبدالحميد محمد محمد عبد السالم علي

بورسعيد - بكالوريوس الهندسه

محمد خضر على محمد

 14/08/2013 - 15/08/1991

القاهرة - صنايعي انتريهات
 14/08/2013 - 2/07/1978

محمود احمد محمد على بدوي

الشرقية - طبيب جراح

محمد السيد محمد اسماعيل

 14/08/2013 - 12/05/1957

القاهرة - مهندس
 14/08/2013 - 23/05/1987

محمد حسين السيد السمان

الفيوم -  عامل
 26/07/2013- 22/10/1976

محمود محمد عبدالسميع احمد

15



القاهرة - أعمال حرة

محمد الشحات عبد الشافى احمد

سنه  - 14/08/2013  31

الجيزة - صاحب مقهى
 16/08/2013- 14/07/1988

عزت سعيد فؤاد مراد

الغربية - خريج لغة عربية أزهر

سمير محمد عباس الهيتي

 09/01/2015 -  

العريش - عامل بمزرعة
 05/05/2015 

أحمد سالم سالمة عيد

 الجيزة- طالب
 25/05/2016 -  

 السويس - موظف بشركة تانجو بان

أسامة راشد عبد الحليم محمد

 02/09/2013 - 03/11/1979

الجيزة- مهندس ميكانيكا
  سنة -  12/02/2014 

أحمد عبد هللا جمعة حسنين الجيار

25

العريش

نسرين عبد هللا سليمان رباع

 30/04/2016 - 

القليوبية - طالب
 26/05/2016 -          

محمد محمود رمضان محمد عنتر

المنيا - طالب

عبدهللا محمد صادق السيد

 22/11/2017 -                

البحيرة - امام وخطيب
 12/04/2017 -             

عبد المالك قاسم  محمد يادم

أسيوط - مهندس
 26/08/2016 

عصام كمال عبد الجليل

سنة20سنة45

سنة36سنة36

سنة40 سنة17

الحسينى جالل الدين الحسينى
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المنصورة -  سائق

خالد  بهاء ابراهيم

سنة  - 20/06/2017  32

سنة سنة32 36

سنة 23

بنى سويف - طالب

عمرو نادي عبده

 20/11/2017 -  
 بنى سويف - مهندس

 21/12/2017 -  

 المنصورة - مهندس

محمد بهاء ابراهيم

 28/06/2017 -

الشرقية - اخصائي تسويق
  سنة -  05/10/2017 

محمد على غريب مسلم

46

البحيرة - مهندس
 14/12/2017z - 

الشرقية - طالب
 16/12/2017 -          

ابو بكر على السنهوتي

البحيرة - مهندس زراعي
 30/12/2017 -                

القاهرة - طالب
 01/03/2018 -             

عبد الرحمن معتز محمد عبد الحميد

الغربية - طالب
 13/02/2018 

نصر ربيع عبدالرؤوف نصر ربيع

سنة26

سنة26

سنة30سنة24

سنة19 سنة20

المنصورة - سائق
 26/06/2017  -

عمرو بهاء ابراهيم
العريش - فنى كهرباء

 12/12/2017 

محمد عثمان عبد الرحمن

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف

أحمد مجدي عبد العظيم رياض

عبد الرحمن محمد بطيشة

17
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القاهرة -  طالب

عبدهللا معتز محمد عبد الحميد

سنة  - 01/03/2018  سنة22 22

سنة سنة27 36

سنة 31

الجيزة
 05/04/2017 -  

االسماعيلية
 29z/10/2018 -  

 القاهرة - مدرس حاسب آلي

محمد حسن محمد عزت

 06/03/2018 -

الشرقية - طالب
  سنة -  01/05/2018 

محمد على غريب مسلم

46

الجيزة - طبيب اسنان
 28/09/2018 - 

الفيوم - مهندس
 02/12/2018 -                

الجيزة - اعمال حرة
 28/10/2018 

محمد عبد الفتاح عبدالمجيد

سنة43

سنة38

سنة30سنة39

سنة23

الغربية - طبيب اسنان
 01/03/2018  -

عبد العظيم يسري محمد فوده
بنى سويف - مدرس

 18/09/2018 

محمود عبد اللطيف قنديل

مصطفي النجار

سيد ناصر محمد الشحات

الدقهلية - طالب
 17/10/2018 -          

ضياء أسامه مصطفى علي البرعي

عادل خلف هللا عبد العال سيد

أحمد محمد عويس قابيل

البحيرة - صنايعي
 16/12/2018 -

احمد السيد محمد طه

18
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القاهرة -  بكالوريوس حاسبات ونظم
سنة  - 27/12/2018  سنة26 27

سنة سنة27 20

سنة 29

خدمة عمالء -المنيا
 23/01/2019 -  

البحيرة - فنى ديكور
 20/02/2019 -  

 الجيزة - مدرس فرنساوي
 12/01/2019 -

الشرقية - طالب
  سنة -  21/01/2019 

محمد حسين عبد النبي

29

القاهرة - مهندس مدني
 05/02/2019 - 

القاهرة - مهندس اتصاالت
 23/02/2019 -                

سنة24

سنة22

سنة24

سنة26

سنة23

جمال عبد الناصر سالم

محمد حسين محمود ناصف

بني سويف - طبيب امتياز
 03/03/2019 -

عمرو عزب محمد

ميسرة محمود فؤاد

الفيوم - مدرس
 11/01/2019  -

مؤمن ابو رواش محمد

عبدالرجمن جابر محمد

القاهرة - طالب
 23/01/2019 

عبد الرحمن موسي  أحمد

محمد الطنطاوي

كفر الشيخ - مدرس
 05/02/2019 -          

ناصر السيد عياد حسن

كريم ابراهيم اسماعيل

القاهرة - طالب
 22/02/2019 

حمزة أحمد سيد محمد السروجي

19
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بني سويف -  مقاول سباكة
سنة  - 03/03/2019  سنة48 27

سنة 26

سنة 26

طالب-القاهرة
 17/03/2019 -  

القاهرة
 14/04/2019 -  

 االسكندرية - معيدة في كلية  العلوم جامعة طنطا
 09/03/2019 -

االسكندرية - طفل صغير
 21/01/2019  - 

البراء عمرعبد الحميد ابوالنج

سنة واحدة

المنيا  -  طالب
 03/04/2019 - 

المنيا - طالب
 20/04/2019 -                

سنة29

سنة24 سنة22

محمد حسن رجب

عصام أحمد مؤنس

الشرقية - طالب
 14/05/2019 -

محمد أحمد عبد الرازق

حسن أحمد عزام خلف هللا

االسكندرية - محام  متدرب في مكتب محاماة
 09/03/2019  -

عمر عبد الحميد ابو النجا

منار عادل ابو النجا

الدقهلية - محاسب
 26/03/2019 

أحمد محمد السيد عميش

عبدالرحمن أشرف كامل عبدالعزيز

الجيزة - خريج تجارة
 11/04/2019 -          

عبد الرحمن مختار هندى

عبد العزيز محمد أحمد عبد العزيز

القاهرة - محاسب
 17/04/2019 

محمد مختار ابراهيم

20
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المنوفية -  طالب
سنة  - 19/05/2019  سنة24 27

سنة 23

سنة 54

طالب-الشرقية
 27/01/2019 -  

  كفر الشيخ
 25/05/2019 -

الشرقية - يعمل بمحل ادوات صحية
  سنة -  26/05/2019 

أشرف ابراهيم على

29

الشرقية - مهندس
 10/06/2019 - 

الشرقية مدينة العاشر - صيدلي
 21/06/2019 -

سنة22

سنة52

سنة23

سامي على

الفيوم - مدير مدرسة بالمعاش
 03/03/2019 -

عبد الرحمن أحمد محمد

زياد محسن شوقي الصاحي

عبد الصمد الفقي

قنا - برلماني سابق
 29/05/2019 

هشام القاضي

كمال نبيل محمد عبدهللا فياض

القاهرة - باحث بالمفوضية المصرية
 11/06/2019 

حمزة أحمد سيد محمد السروجي
القاهرة - طالب

 19/05/2019  -

عبد الرحمن على

أحمد عبد الباسط محمد

كفر الشيخ - طالب
 10/06/2019 -          

أحمد محمد منسي

البحيرة - فنى ديكور
 10/06/2019 -  

كريم ابراهيم اسماعيل

21

 100حالة مختفين قسريا ولم يعرف مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اآلن



الفيوم -  مدرس
سنة  - 26/06/2019  سنة51 23

سنة 62 سنة 19

سنة 54

طالب-اسيوط
 08/07/2019 -  

محاسب  الجيزة - 

 25/05/2019 -

 القاهرة
  سنة -  08/07/2019 

محمد فتحي دياب

29

الدقهلية - وكيل وزارة  بالجهاز المركزي للمحاسبات
 10/07/2019 - 

سنة22

سنة54

سنة33 سنة23
حلوان - مدير مدرسة بالمعاش

 03/03/2019 -

رانيا  عبد الفتاح فايد

عبدالتواب مسعود علي عمار

دمياط الجديدة - بالمعاش
 29/05/2019 

محمد صالح محمد صالح ندا

محمد سعد محمد السيد

الشرقية - طالب
 15/07/2019 

عبد الرحمن  محمد أحمد ايوب
القاهرة - طالب

 29/06/2019  -

عبدهللا عامر عبده

أحمد عبد الباسط محمد

القاهرة - طالب
 12/07/2019 -          

عبد الرحمن مصطفي

 كفر الشيخ

 13/07/2019 -  

محمود أحمد عبدالمولي شعوط محمد السيد عبد الرحيم

الشرقية مدينة العاشر - صيدلي
 21/06/2019 -

عماد علي محمد صديق
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 100حالة مختفين قسريا ولم يعرف مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اآلن



الشرقية -  مقاول
سنة  - 31/07/2019  سنة58 19

طالب-الغربية
سنة  - 31/07/2019  60 31/07/2019 -  

محاسباالسكندرية -

أحمد سعد الحسيني ممدوح سعيد محمدمحمد محمود سالمة
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 100حالة مختفين قسريا ولم يعرف مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اآلن



خاتمة
ــم  أصبحــت جريمــة االختفــاء القســري فــي مصــر ظاهــرة وواضحــة، ول

  تعد خافية
،ووجودها ملموس في مصر، كجريمة نظام

 وأمام الكم الهائل من التوثيقات التي تثبت وقوع الجريمة 
 وأمــام اســتغاثات الضحايــا وأســرهم  بالمنظمــات الحقوقيــة غيــر ،

 - الحكومية
،ال مجال لنفي السلطات المصرية لوجود مختفين قسًرا

 فعندمــا يتــم توثيــق حــاالت اختفــاء قســري عبرالتلغرافــات والبالغــات
 ،ومحاضر الشرطة

 ثم ُتعلن وزارة الداخلية  الداخلية أسماء المختفين
 ضمــن القتلــى الذيــن يتــم تصفيتهم جســدًيا خــارج نطاق القضــاء- فإننا

نكون أمام جريمة مركبة ومتعدية األثر
 

24

نخلص مما سبق عرضه في هذا التقرير إلى 

 إن جريمة االختفاء القسري في مصر هي الجريمة األخطر واألشد، والتي يتعين على السلطة المصرية
 وقفها لما تمثله من انتهاك صارخ للدستور المصري

والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث يتعرض المواطنين في مصر
 للمعاملة الالإنسانية المهينة، وانتهاك حق اإلنسان الذي ُتقيد حريته في أن يتواصل مع أهله 

ومحاميه وأن يتمتع بكافة الضمانات الدستورية والقانونية

:

.

.



التوصيات

 نطالــب الحكومــة المصريــة بالتوقيــع والتصديــق علــى االتفاقيــة
الدولية لحماية األشخاص من االختفاء القسري أو غير الطوعي

 أن تقبــل الحكومــة المصريــة باختصــاص اللجنــة المعنيــة بحــاالت
االختفاء القسري بموجب المادة رقم 31 من االتفاقية

 ضــرورة النــص القانونــي  الصريــح والمباشــر علــى تجريــم االختفــاء
غيــر جريمــة  أنهــا  حيــث  مصــر،  فــي  الطوعــي  غيــر  أو   القســري 

منصوص عليها صراحة ضمن التشريعات المصرية

للدســتور بالمخالفــة  التعســفي  االعتقــال  أشــكال  جميــع   وقــف 
عمليــة أخصهــا  آثــار  مــن  عليــه  يترتــب  ومــا  والقانــون   المصــري 

االخفاء القسري أو غير الطوعي

ضرورة الكشف الفوري وإجالء مصير جميع المختفين قسًرا
 فتــح تحقيــق شــامل فــي كافــة وقائــع االختفــاء القســري، ومحاســبة

مرتكبي هذه الجريمة ومنع إفالتهم من العقاب

 ضــرورة تمكيــن الفريــق العامــل المعنــي بحــاالت االختفــاء القســري
ــن ــى أوضــاع المختفي ــارة مصرللوقــوف عل ــر الطوعــي مــن زي  أو غي

.قسًرا واالجتماع بأسر الضحايا والمنظمات غير الحكومية

:

*

*

*

*

*

*

.

.

.

.

.

.
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