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 مقدمة
 كاستراتيجية وتستخدم والشفافية، الديمقراطية لألسس تفتقر لتيا البلدان في برزت عالمية شكلةم القسري  الختفاءا يمثل
 .الخصوم على لسياسيا للضغط وسيلة يستخدم حيث لمعارضة،ا أوساط في اصةخ اتالمجتمع داخل الرعب لبث
 تمارسها باتت خطيرةو  ممنهجة يمةكجر  لقسري ا اءاإلخف يبرز اإلنسان، قوق ح النتهاكات عديدة نماطأ بين ومن

 المصرية. األسر آالف بنارها اكتوتو  ،2013 يوليو نذم بتزايد لمصريةا األمنية السلطات
 

 نهم،ع معلومات أي معرفة دون  القسري، االختفاء تحاال من جديدة حالة سجيلت دون  أسبوع وأ يوم مري يكاد وال
 .أخرى  تارة واليأس ارةت األمل بين معلقينو  دائمة يرةح في ذويهم يجعل ما وهو أمواتا، مأ أحياء كانوا سواء

 
 بعد يظهرو  الشخص فيختفي لحاالت،ا من لكثيرا في اإلخفاء دةم طول هو قسريا، المختفين سرأ آالم يزيد ماو 

 لطريق.ا قارعة على به ويلقى عذًبام أو قتيال، وأ معتقال، أشهر
 

 تسجيل عن الحقوقية األوساط عضب تتحدث إذ صر،م في 0132 منذ سرياق فينالمخت أعداد عن التقديرات وتتفاوت
 .2020/2021 عام اللخ 3.045 منهم ،قسري  اختفاء حالة ألف 21 من أكثر

 
 األشخاص اعتقلت من يه مصرية أمنية قوى  أن لىع دالئل هناك كون ي القسري، الختفاءا حاالت غلبأ  وفي

 أو محاكم، جلسات في هورهمظ الحقا يتم أن قبل سنوات،ل وأحيانا أشهر وأ ألسابيع لكذ نكرت لكنهاو  ،المختفين
 عنهم. مفرج معتقلين نم عنهم الحديث يجري 

 
 قرارها في العامة الجمعية اعتمدته لذيا القسري، االختفاء نم األشخاص ميعج بحماية لمتعلقا لإلعالن وفقا

 فإن الدول، جميع على لتطبيقا واجبة بادئم مجموعة وصفهب 9921 ألول/ديسمبرا كانون  18 المؤرخ 133/47
  حريتهم من رمانهمح أو عنهم رغما ختطافهما أو احتجازهمو  األشخاص لىع القبض: ‘‘عند يحدث القسري  االختفاء

 أو ظمة،من جموعةم أيدي على أو مستوياتها أو الحكومة روعف مختلف من وظفينم أيدي لىع آخر حون أي على
 رفض ثم بقبولها، أو برضاها أو باشرة،م غير أو مباشرة صورةب منها، دعمب أو لحكومةا اسمب عملون ي اديينع أفراد

 يجرد مما حريتهم، من بحرمانهم االعتراف رفض أو جودهمو  أماكن عن وأ المعنيين شخاصاأل صيرم نع الكشف
 ’’القانون  حماية من األشخاص هؤالء

 
 القانوني التعريف ذلك ويشمل القانوني المنظور من القسري  اإلخفاء :األول المحور في نستعرض :التقرير هذا وفي

 المحور وفي القسري، اإلخفاء ينتهكها التي والحقوق  منه الحقوقية والمنظمات الدولي القانون  وموقف له والجنائي
 القبض وحاالت المصرية السلطات هاتجري التي المالحقات خطورة يستعرض حيث القسري  اإلخفاء واقع :الثاني

 هذه تصاعد ظل في خصوصا ومجهول خطر لمصير األشخاص لنقل تؤدي التي القانون  نطاق خارج واالختطاف
 متناوال؛ القسري  اإلخفاء يتضمنها التي االنتهاكات الثالث المحور يتناولو  .السيسي الرئيس عهد في الممارسات
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 ألشخاص نماذج التقرير يعرض الرابع المحور وفي ،والقتل الزيارة، من والحرمان والتعذيب، مذكرة، بدون  الحجز
 ومنهم مجهوال مصيره بقي من فمنهم القسري  اإلخفاءو  لالختطاف تعرضوا مختلفة ومرجعيات ومهن تخصصات من
 عنه. أفرج من
 لنتائج:ا ألبرز التقرير توصل وقد

 أغلب في المصرية ألمنيةا القوى  ضلوع ثبوتو  مصر، يف 1320 عام منذ القسري  الختفاءا حاالت آالف تسجيل
 الحاالت. هذه

 سياسة أن إلى إشارة في حالة، آالف 3 من أكثر 0202 عام منذ جلس فقد لقسري ا إلخفاءا االتح سجيلت استمرار
 لمصري ا ألمنا استمرار في أسهم الجرائم، هذه إزاء لدوليا المجتمع من ازمح موقف جودو  وعدم لعقاب،ا من اإلفالت

 اقترافها. في
 رسميا معتقلين إلى تحويلهمو  معينة مدد بعد لمختلفينا مصير نع بالكشف لقسري،ا إلخفاءا االتح غلبأ  تنتهي

 صفيتهمت جرى  أخرى  حاالت وفي والتعذيب، لتهديدل تعريضهم بعد طالقهمإ جرى  االتح فيو  لمحاكمة،ل وتقديمهم
 غامضة. حداثأ في أو مسلحة تاشتباكاك وتقييدها جثثهم من والتخلص

 هامة: لتوصيات توصل وكذلك
 المتورطين جميع ومحاسبة قسريا، المختفين صيرم عن الكشف لىإ المصرية لسلطاتا لدفع لعاجلا لتحركا ضرورة

 الجريمة. هذه اقتراف في
 أو ألجهزةا من غيرها أو الجيش أو لمصريةا الداخلية وزارة تديرها لتيا اإلرهاب كافحةم برامج مويلت وقف ضرورة

 .فيها والتحقيق االنتهاكات لمنع لموسةم تدابير اتخاذ تمي حتى ذلكو  باألمن، لصلةا ذات الوحدات
 لمختفينا أوضاع لىع للوقوف المختلفة الحقوقية والجهات لقسري،ا االختفاء بحاالت المعني ملالعا الفريق مكينت

 كافة، لقسري ا االختفاء وقائع يف شامل حقيقت فتحو  الحكومية، غير والمنظمات لضحاياا بأسر واالجتماع قسرا
 .العقاب من إفالتهم ومنع لجريمةا هذه مرتكبي ومحاسبة

 
 القانوني: المنظور من القسري  اإلخفاء األول: المحور

 العام في العامة الجمعية أقرته الذي القسري، اإلخفاء من األشخاص جميع لحماية المتحدة األمم إعالن نص  
 االختطاف أو االحتجاز أو بالقبض حكوميون  عمالء أو مسؤولون  يقوم حين يقع القسري  االختفاء أن على ،1992

 مما حريتهم، من بحرمانهم اإلقرار رفض أو أماكنهم أو مصائرهم عن الكشف رفض ثم إرادتهم، ضد ألشخاص
 1”.القانون  حماية مظلة رجخا األشخاص هؤالء يجعل

 أو دولة قبل من سجنه أو ما شخص اختطاف يتم عندما القسري  االختفاء يحدث اإلنسان لحقوق  الدولي القانون  وفي
 خالل من يتبعه سياسية، منظمة أو دولة من موافقة أو دعم أو بتفويض ثالث طرف قبل من أو سياسية منظمة
 القانون. حماية نطاق خارج الضحية وضع بقصد وذلك وجوده، ومكان الشخص بمصير االعتراف رفض

 

                                   
 https://cutt.us/n0ZDW اإلنسان، لحقوق  مواطنة 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9


 مصر في عنها المسكوت الجريمة القسري.. اإلخفاء

 4 

 ارتكاب أن يعتبر 2002 يوليو 1 في التنفيذ حيز دخل الذي الدولية، الجنائية للمحكمة األساسي روما لنظام ووفقا
 ذلك فإن ، جغرافية بقعة أي في مدنيين سكان أي ضد موجه منهجي أو النطاق واسع ومهج من كجزء الفعل هذا

 العامة الجمعية اعتمدت ،2006 ديسمبر 20 وفي التقادم، لقانون  يخضع ال وبالتالي ،اإلنسانية ضد جريمة يعتبر
 القسري. االختفاء من األشخاص جميع لحماية الدولية االتفاقية المتحدة لألمم
 واحتجازها الحالة هذه مثل في الضحية اختطاف يتم حيث القتل القسري؛ االختفاء يعني األحيان، من كثير وفي

 ويكون  عادة، الجثة إخفاء مع وُتقَتل التحقيق، أثناء األحيان من كثير في للتعذيب وتعرضها قانونية غير بصورة
 القتل جريمة ارتكب الذي الطرف يمتلك الحالة بهذه القاتل الشخص يختفي حتى الجثة من التخلص مع سريًا، القتل
 .2يةالضح وفاة على أدلة تقديم أحد يستطيع ال حيث المعقول، اإلنكار من قدًرا
 قسري" "اختفاء أو "قسرية" نهاأ على الدولة يديأ على الختفاءا االتح دوينت مت ،ناإلنسا لحقوق  الدولي القانون  ففي
 الدولية الجنائية للمحكمة المنشئ األساسي روما ظامن ُيعر  ف المثال، بيلس وعلى يينا،ف عمل رنامجب عالنإ  منذ

 البلدان اتفاقية يف التحديد جهو  على لممارسةا ذهه عالجةم تتمو  ،اإلنسانية ضد جريمة بأنه القسري؛ االختفاء
 االختفاء االتح أن إلى تشير التي لسلطاتا بعض أيضاً  هناكو  لألشخاص لقسري ا االختفاءب لمتعلقةا األمريكية

 .حرب جرائم تشكل قد المسلح النزاع ثناءأ تحدث التي القسري 
 الطوعي، غير وأ القسري  الختفاءا حاالتب لمعنيا لعاملا الفريق المتحدة األمم تنشأأ ،1980 فبراير / شباط وفي
 الرئيسية مهمتها وتتمثل عالمية". والية موجبب ُتنشأ المتحدة ألممل تابعة إلنسانا حقوق ل وضوعيةم ليةآ "أول

 اختفوا". أنهم ُيزعم لذينا أسرهم أفراد وجود نمكا أو صيرم تحديد لىع األسر "مساعدة
 تموز/يوليه 1 يف التنفيذ حيز دخل الذي لدولية،ا الجنائية لمحكمةل األساسي ومار  نظام نم لك نصو 

 تشرين 20 في العامة الجمعية اعتمدتها لتيا القسري، االختفاء نم األشخاص يةلحما لدوليةا واالتفاقية ،2002
 هجوم منض رتكبيُ  ندماع نسانيةاإل ضد بجريمة يوصف‘‘القسري  ءختفااال ’’ أن على ،2006 الثاني/ديسمبر

 ذلك، عن وفضال التقادم. قانون ل بالتالي يخضع وال المدنيين، لسكانا من مجموعة يأ على نهجيم وأ لنطاقا واسع
 .حبائهمأ باختفاء يتصل مافي الحقيقة رفةبمع والمطالبة يض،التعو  طلب يف الحق الضحايا ألسر فإن
 
 

 مصر يف لقسري ا اإلخفاء واقع الثاني: المحور
 بالرئيس بموجبها أطيح والتي ،30/6/2013 أحداث بعد المصري  المجتمع في القسري  االختفاء ظاهرة برزت

 على السيطرة في الجديد النظام لرغبة المجتمع، في مرعب بشكل الظاهرة هذه وتزايدت مرسي. محمد المصري 
 وضمنهم السجون، في اآلالف بعشرات وزجت واسعة أمنية حمالت المصرية األمن قوى  شنت حيث ،السياسية الحياة

 لتوجهات مناهض حراك أي ومنع فيه الرعب وبث المجتمع ترهيب بهدم القسري؛ لإلخفاء تعرضوا الذين اآلالف
 بتوقيفهم أو منازلهم من الهماعتق طريق عن سرية احتجاز أماكن في المعارضين إخفاء يتم ما وعادة .الجديد النظام

                                   
 https://cutt.us/eyzVN ويكبيديا، 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 في سنوات وربما وشهورا أياما األسرة فتعيش أسرته أو مجتمعه محيط في كبيرا فراغا اخفائهم ويترك الشارع في
 .بالضياع مهددة االسرة وتصبح وهناك هنا من متناثرة معلومات على والحصول متواصل بحث

 
 قد وكان لداخلية،ل وزيرا لغفارا بدع جديم للواءا تعيين مع تحديدا 2015 مارس نذم االنتهاكات هذه تصـاعدت

 مصر، في والتعذيب القسري  االختفاء رائمج عن األول المسئول لدولة،ا أمن هازج داخل لمناصبا نم لعديدا شغل
 الوطني. األمن طاعق إلى يناير 25 ورةث عقب اسمه غييرت تم والذي

 المصرية المفوضية أطلقت لقسري،ا االختفاء ضحايال لدوليا ليوما عم وبالتزامن ،2015 عام نم الثاني النصف في
 النفسية المساعدةو  الدعم وتقديم القسري، االختفاء جريمة ةلمناهض القسري" الختفاءا "أوقفوا ملتهاح والحريات للحقوق 

 لعقابا من فالتهمإ حةومكاف الجريمة مرتكبي ومالحقة عائالتهم،و  القسري  الختفاءا يالضحا والقانونية واإلعالمية
 واالنضمام القسري  الختفاءا لمكافحة تشريعات لسن لمصريةا السلطات لىع والضغط لضحايا،ل برج لىع والحصول

 القسري. االختفاء نم األشخاص جميع حمايةل الدولية لالتفاقية
 
 أعداد نع مصريةال اإلنسان حقوق  نظماتم بعض أثارته ماع مصر يف القسري  اإلخفاء ضحايا شهادات تكشفو 

 ألف 12 من بأكثر األعداد تقدر يثح ،اليوم وحتى 2013 يوليو تموز/ نذم البلد في ألمنا قوات دي على المختفين
  حالة.

 لجهاتا وتمتنع لقانونيةا الطرق  جميع أمامهم وتغلق ذويهم، مصير عن لبحثا رحلة في لمختفينا أسر تعاني عادةً و  
 .ختفاءاال عمليات تخص تحقيقات يأ فتح عن القضائية

 عاناتهمم وتتضاعف الشرطة، ومقار أقسام في ويهمذ عن البحث اولواح ما ذاإ التهديدو  لخطرل ألسرا وتتعرض 
 يف التواجد إلى سراأل تضطر حيث ياناتهم،ب عن اإلعالن دون  ينمطلوب تصفية نع األمنية لجهاتا إعالن عند

 .ذويهم عن بحثاً  لجثامينا لتفحص المشارح جنبات
 مكافح حقوقي هدج أي لمنع والتنكيل، االعتقال من لقسري ا اإلخفاء توثيق جالم في طون الناش لحقوقيون ا سلمي ولم

 المتفاقمة. الجريمة لهذه
 يتستر منيةأ ممارسات إلى لقانون ا يجرمه علف نم حولتت القسري  إلخفاءا سياسة إن وسياسيون، حقوقيون  ويقول 

 المعارضين. بحق يرتكبها التي جرائمه من لمصريةا الشرطة جهاز هروبل الخلفي لبابا وباتت ضاء،الق عليها
 

 روغاد الحقا، نهع أفرج ثم سياسية، ألسباب مصر يف اعتقاله تم لذيا والحقوقيين لسياسيينا النشطاء حدأ ويصف
 الحياة بين خرآ عالم هو القسري  "االختفاء قائال: ألمرا على اللجوء، طلبل بالمخاطر حفوفةم اقةش حلةر  يف البالد

 بشر". صورة على شياطين يحكمه جدها،ت وال والحياة لخالصا وتتمنى جده،ت وال لموتا تتمنى والموت،
 الخطف أن مرتين، ألمنا قوات يد لىع ي القسر  اإلخفاءو  لالختطاف تعرض والذي اطف،ع الرحمن عبد وكشف

 ،0132 صيف في بالقاهرة األنفاق تروم محطة داخل نم اختطفت ألولىا المرة" ائال:ق منهجة،م سياسة اإلخفاءو 
 االحتجاز مكان نأ يؤكد ما المترو، فوق  شرطة لقسم خرجونيأ التالي اليوم فيو  معلومة، يرغ غرفة يف خفائيإ وتم

 ."ي سر  مكان هو باألسفل
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 للقانون  خالفةبالم ةمحاما مكتب من اقتيادي تم حيث ،0152 أكتوبر في انتك الثانية لخطفا "عملية وأضاف:

 األمن لقوات مراكز أنها عدب فيما وعرفت أليدي،ا ومكتوف لعينين،ا عصوبم جهولم لمكان اقتادوني ثم كمحام،
 ."يناير 52 ثورة إبان أحرقت التي لدولةا أمن جهاز مقار عن بديال صيرةق لمدد لالحتجاز ستخدامهاا تم المركزي 
 السنوات خالل حالة ألف 12 حوالي الحقوقية المنظمات تقارير وبحسب مصر في قسرياً  المختفين عدد ويتجاوز
 وجود إلى التقارير تشير األقل على وهناك حكومية، غير حقوقية منظمات من رصده تم ما حسب الماضية، الثماني

 .االختفاء واقعة توثيق رغم القضاء، نطاق خارج بارد بدم قتلوا ثم القسري، لالختفاء تعرضوا مواطنا 60
 

 كل تتجاوز مصر في االنقالب "سلطة إن الغمري، إسالم المصري، والمعارض السياسي يقول السياق، ذات وفي
 المبادئ، على المصالح مقدماً  العالم تماهي المؤسف ومن اإلنسان، بحقوق  المرتبطة الدولية والقوانين األعراف
 ". 3فرنسا وباستيل الوسطى العصور وتعذيب التفتيش محاكم جرائم عن بحال تقل ال القسري  اإلخفاء فجريمة

 يبتدع بمصر كبير حدث كل مع أنه أشرف سلمى مونيتور" رايتس "هيومن بمنظمة المصري  الملف مسؤولة وترى 
 الجماعي اإلخفاء منهجية مؤخرا "اعتمد حيث معارضته، تحجيم ومحاولته مواطنيه إرهاب في جديدا أسلوبا النظام
 الواحدة". باألسرة فرد من ألكثر

 المقبوض إليها ُيؤخذ التي االحتجاز أماكن ومعرفة العامة النيابة من وإذن بتصريح االعتقال أن سلمى وتضيف
 4القائم". النظام ظل في عودتها صعوبة إلى الواقع يشير التي الجميل الزمن "ذكريات من بات عليه،

 
 القسري  إلخفاءا يتضمنها التي النتهاكاتا الثالث: المحور

 
 بوقف طالبةم دولية عواتد يأل باال تلقى ال والتي لمصريةا السلطات بها ورطتت التي النتهاكاتا صور تعددت

 من سواء لنظام،ا عارضي من كل له يخضع مصر في مخيفو  مقلق لوضع شيرت والتي لخطرة؛ا االنتهاكات هذه
 حاكماتم أي نع عيداب القسري  اإلخفاءو  التعذيب عبر للخطر ياتهح وتعريض مذكرة دون ب اعتقاله وأ مالحقته خالل

 بخالف المسؤولية من للتهرب إرهابي بعمل وربطه له لتهما وتلفيق قتله تىح أو لحقوقيةا المنظمات نم قابةر  أو
 الحقيقة.

 القسري: اإلخفاء يتضمنها التي لاألشكا أبرز يلي وفيما
 :مذكرة بدون  الحجز
 معلومة، غير جهة إلى ونقلهم شخاصأ وخطف باعتقال األمن وى ق قيام عدب القسري، الختفاءا ملياتع تجري 

 قانوني. غير أساسها من جزوالح القانون  عملية إنف وبالتالي انونية،ق مذكرة يأ دون  العملية هذه وتجري 

                                   
 /99mJ4https://cutt.us ،12 عربي موقع ،مصر في القسري  اإلخفاء نع صادمة وأرقام شهادات سندباد، محمد 3
 1https://cutt.us/FCYZ نت، الجزيرة ،القسري  االختفاء ةجمهوري الجديدة.. مصر محمد، الرحمن عبد 4
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 السلطات تنتهج لذلك التمديد،و  النيابة على العرضو  والحجز العتقالا عمليةل ترتيباتب ألمنيةا السلطات يلزم فالقانون  
 لمجتمع.ا على قبضتها وإحكام المعارضين إرهابو  لتخويف انونيق غير شكلك القسري  االختفاء
 بتهديدات المتعلقة القضايا عم بالتعامل المصري  الوطني األمن جهاز قيام فإن الدولية، العفو لمنظمة تقرير وحسب

 أدى باإلرهاب؛ المتعلقة والجرائم القانونية، غير التظاهرات على والتحريض الكاذبة، األخبار ونشر القومي، األمن
 اإلنسان حقوق  عن الدفاع مجال في العاملين جميع إسكات إلى يسعى إرهاب" "نظام إقامة إلى

 

 
 

 واالستجواب المستمر، واالستدعاء للتهديدات، األخيرين العامين خالل ضواتعر  ناشًطا 26 من شهادات التقرير وجمع
 عن الصادرة التعسفي االعتقال أو االحتياطي، الحبس مثل القانونية غير االحترازية اإلجراءات عن فضالً  القسري،

 المصرية السلطات إلغاء التقرير وأبرز الوطني، األمن جهاز قبل من مباشرة المفروضة أو العليا، الدولة أمن نيابة
 استحالة مع بالتزامن العقاب من التام اإلفالت مستوى  إلى يرقى يكاد مناخ في األساسية والحريات اإلنسان حقوق 

 وينتهك عدالة، بال الضحايا يترك ما التعسفية، اإلجراءات مواجهة إلى الهادفة القانونية االنتصاف سبل إلى الوصول
 5.الدولي المجتمع أمام ساسيةاأل اإلنسان حقوق  التزامات

 
 اإلنسانية كرامةال من والحط التعذيب

 أجهزة تمارسه التعذيب استخدام وإن ممنهجة، ظاهرة أصبح مصر في التعذيب أن إلى مختلفة حقوقية تقارير أشارت
 التعذيب ماستخدا على يرتكز قمعي نظام ظل في والقضاء، النيابات تواطؤ ظل في وذلك مسبوق، غير بشكل الدولة

 هذه عن مباشر بشكل مسؤولون  مصر في السجون  ومديري  والقضاة النيابات وأن دائمة، بصفة سياساته في

                                   
 DVhttps://cutt.us/5Aq ،األساسية للحقوق  ممنهجة نتهاكاتا السيسي: عهد في اإلنسان حقوق  أزمة الجديد، العربي 5
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 التعذيب صور وتفاقم التعذيب الستمرار الالزمة الظروف يخلقون  المؤسسية إجراءاتهم خالل ومن ألنهم االنتهاكات؛
 المعتقلين. بحق الخطيرة
 ويحرمون  قانوني، سند ون د اعتقالهم يجري  ونهك التعذيب نم ديدةع نماطأل ياقسر  المختفون  يتعرض خاص وبشكل

 وتعذيب. تنكيل من يواجهون  عما لمسؤوليةا من التنصل يسهل بالتاليو  الزيارة، من
 القاسية لالئقةا غير للمعاملة يتعرض ثم لخارجي،ا بالمجتمع لتهص "تنقطع ياقسر  لمختفيا الشخص فإن وعادةً 

 الضرب وأ التعذيب جراء من موته لىإ المطاف به نتهيي وقد لمعنوي،ا اإليذاءو  لبدنيا لتعذيبل ويتعرض والمهينة،
 مدى بسجنه تقضي ادلةع غير محاكمة إلى فيصل نفسه دض االعتراف على كرهيُ  أن وأ بالرصاص، لعمدا لقتلا أو

 ."شنقا بإعدامه أو الحياة
 

 الزيارة من الحرمان
 وبالتالي حتجزهم،ت أنها سنوات او ألشهر أحياناً و  ألسابيع فصحت ال لسلطاتا ألن الزيارة، من قسريا المختفون  يحرم

 .معهم تواصل أي من تمكنت وال وتحرم نهمع معلومات يأل وتفتقر كبيرا قلقا عائالتهم تعيش
 سياسيين كانوا اءسو  والمعتقلين، السجناء ملف في خطيرة تحوالت وجود ،”القسري  االختفاء أوقفوا“ حملة والحظت

 .6ذويهم احتجاز أماكن معرفة طلبهم حال أسرهم معاقبة إلى الممارسات هذه امتدت جنائية، قضايا في متهمين أو
 ابنتهم أو ابنهم انك إذا ما معرفة لعدم طيئة؛ب نفسية اضطرابات نم المختفين ألشخاصا أصدقاءو  ائالتع تعانيو 

 عن البحث يؤدي وقد معاملته. تمي كيف أو حتجازها مكان عرفةم وأ لحياة،ا قيد على يزالون  ال باهمأ أو أمهم أو
 كبير". لخطر بأكملها ألسرةا تعريض إلى الحقيقة

 
 القتل حاالت

 حقاال قدموا وبعضهم وتصفية، قتل لعمليات عرضوات قسريا المختفين نم الكثير نأ لىإ قوقيةح عطياتم تشير
 أن إلى حقوقية متابعات تشيرو  صحيحة. غير همت لهم لفقتو  مصري ال األمن مع تاشتباكا في قتلى كأنهم

 الدولة اخلد متبعا نمًطا أصبحت مناأل قوات يد لىع القضاء خارج عداماتاإلو  مشبوهةال قتلال عمليات
 وزارة واتق يد على لقضاءا نطاق خارج معارضين دض اعدامات تنفيذ نع ماتو المعل تواتر ظل في ،المصرية

 صنيفت ضمن تدخل الجرائمو  الممارسات لكت فإن وبالتالي ،السيسي الفتاح عبد لرئيسا عهد في المصرية داخلية
 الحرب. جرائم مستوى  ىال ترقى قد أو
 المصرية األمنية لقواتا فإن ،توفرت التي البيانات سببحو  ،2020/2021 عامي وحتى أنه أيضا التقارير تشيرو 

 معارك أو نار، طالقإ عملية 431 في لمزعومينا ”اإلرهابيين“ أو ”لحينالمس“ من 755 نع يقل ال ما قتلت
 الكثير فإن حقوقية عطياتم ووفق .الرسمية ومؤسساتها يةالمصر  الدولة دعاءاتا بحسب وذلك النارية، باألسلحة

 الفةمخ الرسمية لروايةا وأن آخر، شخص أي على أو ألمن،ا قوات على شيًكاو  خطًرا شكلواي لم الضحايا من
 القتل. ارسةلمم إضافية ذرائع وخلق لمسؤوليةا من التهربو  للتضليل حاولةم وهي ألرضا على للحقائق

                                   
 https://cutt.us/uRQqA والحريات، للحقوق  المصرية المفوضية 6
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 واإلعالميين والنشطاء المحامين نم عدد بجانب األمن، واتق مع سلحةم مواجهات يف لمقتولينا معارفو  أقارب وأكد
 واحتجازهم الوطني ألمنا بواسطة ليهمع بضق دق كان الضحايا بعض أن إلى أشاروا فقد العمليات، لكت وثقوا الذين

 أن الشهود وأفاد اعتقالهم، عارفهام أو أصدقاؤها أو هي شهدت إنها عائالت 8 قالت يماف قتلهم،م نع إلبالغا قبل
 ماتعال اكتشفوا إنهم عائالت 8 قالت فيما مقتلهم، قبل كانهمم عن رسمًيا ستفسرواا وإنهم قسًرا إخفاؤهم مت أقاربهم
 المخلوعة. واألسنان المكسورة عظاموال والجروح الحروق  مثل حة،المشر  من سلمهمت بعد ويهمذ أجساد لىع تعذيب
 .الحوادث تلك في التحقيق تتولى لعلياا الدولة أمن نيابة" أن لمصريةا الداخلية زارةو  بيانات وذكرت

 ىيدع لشاب جديدة تصفية خبر ،2016 يناير 31 في القسري  االختفاء أوقفوا حملة وثقت المثال، سبيل علىو 
 القبض حتى أو حتجازها بمكان معرفتها الدولة تنكر التاريخ هذا ومنذ يناير ٢٠ يوم عليه القبض تم جالل، أحمد
 نائب عرائض 897/2016 الرقم حمل العام بللنائ بالغ إلى ضافةباإل تيليغراف من بأكثر األسرة وتقدمت علية
 وأنه زينهم، مشرحةب ابنهم بتواجد تلفونية مكالمة آتاهم ىحت نجلها عن بحث رحلة في واألسرة التاريخ هذا منذ .عام

 .7بنهاا مقتل حادثة عن مالبسات أي األسرة تعلم وال .الرأس في برصاصة قتولم
 

 الموت قبل موت
 في أسرته على مر الذي لوقتا جمال الرحمن بدع الجامعي لطالبا الدو  صفو  كذاه "الموت قبل موت بمثابة إنه"

 .أيام 110 لمدة قسريا ختفيام وظل 2016 أغسطس/آب يف اعتقل لذيا ابنها نع أخبار انتظار

                                   
 cl/lpu9https://n 44. ن،القانو  إطار خارج للقتل جديدة حيةض جالل أحمد لقسري،ا االختفاء أوقفوا 7
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 رحمنال عبد اسم ذكرب تفاجأت أن إلى احتجازه مكان وأ اعتقاله سبب تعرفل القانونية ألبوابا كل سرةاأل وطرقت
 .األمن قوات مع اشتباكات رإث باإلرهابيين وصفتهم شباب ثالثة تصفية نع يعلن الداخلية وزارةل بيان ضمن

 عنها حدثتت التي االشتباكات واقعة قبل أيضا سرياق أخفيا الرحمن بدع مع كرهماذ ورد للذانا آلخرانا والشابان
 .شهرين بنحو الداخلية وزارة

 القسري: اإلخفاء على مترتبة أخرى  انتهاكات
 :التالية السياسية أو المدنية لحقوق ا تنتهك أن مكني االختفاء، مليةع أثناء في

 القانونية بشخصيته االعتراف في الفرد حق. 
 شخصه على واألمن الحرية في الفرد حق. 
 انيةالالإنس أو القاسية العقوبة أو المعاملة ضروب من آخر ضرب ألي أو للتعذيب التعرض عدم في الحق 

 .المهينة أو
 المختفي الشخص في يقتل التي الحاالت في الحياة، في الحق. 
 الهوية في الحق. 
 القضائية الضمانات وفي عادلة محاكمة في الحق. 
 والتعويض الجبر ذلك في بما فعال، انتصاف سبيل في الحق. 
 االختفاء ظروف يخص فيما الحقيقة معرفة في الحق. 

 حد لىع وأسرهم للضحايا والثقافية االجتماعيةو  االقتصادية لحقوق ا عامة صفةب ضاأي القسري  االختفاء وينتهك
 :سواء
 لألسرة والمساعدة الحماية توفير في الحق. 
 مناسب معيشي مستوى  في الحق. 
 الصحة في الحق. 
 التعليم في الحق. 
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 القسري  اإلخفاء نماطأ على ونماذج واهدش الرابع: المحور

 االنسان بحقوق  الماسة الجسيمة االنتهاكاتب يتعلق فيما قائمة لمصريةا السلطات هاب تقوم لتيا لممارساتا الزالت
 ظل في تتم التي القانونية يرغ اإلجراءات لهذه عرضتت التي النماذج بعض ناه نذكرو  القسري  اإلخفاء ومنها؛
 .لمصري ا والقضاء للنيابة واضح تواطؤ

 
 مختفًيا الزوج لزا وما املةك أسرة على القبض
 الشرقية، محافظة اإلبراهيمية– الصاوى  محمود المواطن/ نزلم 2021 كتوبرأ 13 ألربعاءا ومي منأ وةق اقتحمت
 الطفلين نع الحق وقت في وأفرجت بالقاهرة، لحاليا منزلهم من ضيع(ر  )أحدهما طفليهماو  زوجتهو  ليهع وقبضت
 .مختفًيا لزوجا ومازال النيابة، في الزوجة وظهرت

 
 المصرية النيابة في طفلهاو  أم ظهور لقسري..ا اإلخفاء نم عامين بعد

 

 
 

 معيدة وهي) (،عاما 27) النجا وأب عادل منار السيدة ظهرت القسري  خفائهاإ على عامين وبعد ،0212 فبراير في
 لعامين، قسريا أخفيت ثم نزلهام من لالعتقال عرضتت أنها لًماع تقريبا، سنوات 3 البالغ طفلهاو  طنطا( جامعة في

 .دولة أمن 2020 لسنة 709 القضية ذمة على على وحوكمت
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 حي في لمنزله مجاور شارع من ،2019 يونيو/حزيران 11 في الدين"، عز "إبراهيم المصرية، األمن قوات اعتقلت
 .8اليوم حتى عنه معلومات بأي أسرته لغتب ولم قسريًا، وأخفته القاهرة( )جنوبي المقطم

 

 
 يوم نم بأكتوبر زايد بالشيخ الوطني مناأل ضابط قبل من استدعاءه بعد قسريا اخفاؤه تم القباني حسن الصحفي

 لحقوق  القومي والمجلس العام للنائب بالغا الصحفيين نقابة وكذلك أسرته قدمتو  ،2019 سبتمبر17 الثالثاء
 القباني حسن الصحفي ظهر ..يوم 67 دام اختفاء بعد احتجازه السلطات نفى من وبالرغم عدة، وشكاوى  االنسان

 العليا. الدولة أمن نيابة في
 
 المواقع من عدد في برامج ومعد صحفي ويعمل الشاعر، بمحمد والمعروف عطية احمد عطية محمد الصحفي-

 باختفائه بالغات عدة أسرته وقدمت منزله، من 2019 سبتمبر 14 يوم اعتقاله تم المصرية والقنوات والمجالت
 2019.9نوفمبر ٢٦ بتاريخ الدولة أمن بنيابة ظهر أنه إال السلطات، نفي وبرغم

 

                                   
 https://cutt.us/TixqH الجديد، الخليج 8
9 29891https://marsadpress.net/?p= 
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 6) يوم 228 من ألكثر استمرت ختفاءا فترة بعد ههيا(، -يهب مختار )عزبة نة،س 29 لغرباوي ا حمدم لرحمنا عبد
 نفى رغم لدولةا أمن نيابة فى2019وفمبرن ١٩ يف وظهر ،0192 ريلاب من األول يف اعتقل حيث ونصف( شهور

 اسرته. من عديدة الغاتب بعد اعتقاله السلطات
 

 ذمة على حبسه العليا، الدولة أمن نيابة قررت – قسريا المختفين سرأ رابطة نسقم -جازي ح توليم براهيما األستاذ
 دولة. أمن حصر ٢٠١٩ سنةل ١٤٧٠ رقم القضية

 
 احتياطيا وحبسه زينب، السيدة منطقةب عيادته داخل من علومة،م غير جهةل اقتيادهو  ختطافها مت وقيش ليدو  الطبيب

 شوقي وليد سبيل إخالء رهابإ األولى الدائرة قررت 0202 أغسطس24 وفي ،0182 لسنة 216 لقضيةا مةذ على
 .االحترازية التدابير بإحدى تياطياالح الحبس استبدال مع ،0182 لسنة 621 قمر  القضية يف المتهمين واخرين

 
 صبيح احمد معتز االسم:

 ذكر الجنس:
 1994 ديسمبر 16 الميالد: تاريخ

 /القليوبية شبرا العنوان:
 القاهرة جامعة األولى الفرقة الهندسة بكلية طالب المهنة:

 2016 يناير 6 االختفاء: تاريخ
 :10اختفاءه ظروف

 وهو حسن، محمد أحمد معتز على القبض ملثمة قوات القت
 يوم عام 21 القاهرة، جامعة الهندسة بكلية االولي بالفرقة طالب

 عصراً  والنصف الرابعة الساعة بشبرا منزلة من 2016 يناير 6
 توب والالب الكومبيوتر على وحصولهم المنزل تفتيش بعد

 .مسلحين رسمي غير بثياب شخصاً  15 القوات عدد كانت وكاميرا، وتابلت، بوالده الخاص
 ألسرته معلومة غير لجهة ميكروباص سيارات 3 وتحركت الخلف، من يديه وكلبشة معتز أعين تعصيب تم

 الساحل شرطة وقسم نصر بمدينة الدولة وأمن الخيمة شبرا وثان أول شرطة أقسام في عنه البحث بعد ولمحاميه،
 العام والمحامي العام للنائب تليغرافات بإرسال األسرة قامت والجيزة، بأكتوبر الدولة وأمن وثان أول نصر ومدينة
 .الكلية بنها جنوب لنيابات

 شبرا جنوب نيابات لرئيس 393 رقم والشكوى  389 برقم العام للنائب ببالغ أسرته تقدمت 2016 يناير 11 بتاريخ 
 .القضية حفظ وتم
 :ظهوره بعد
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 دولة أمن مقر في يوم 47 لمدة بالتعذي نواعا بشعأل تعرض أنه طره سجون  منطقة يف ظهوره بعد عتزم والدة قالت
 شديد العقرب لسجن ترحيله تمو  بالكهرباء وصعق الخلف نم ذراعيه نم وتعليق تجويعو  ربض نم الظوغلي

 .عليا دولة أمن حصر 502 لقضيةا ذمة على 91/3/2016 يوم الحراسة
 عنه النور وقطع التكديرو  المعاملة سوءل تعرضي وهو  االن حتى مارس 19 يوم منذ انفرادية زنزانة يف دلوقتي معتز

 منذ لطعاما عن كلى اضراب لعمل دفعه مما لداخليةا والمالبس له الدويةا دخول نم منعهو  ويلةط فتراتل والمياه
 ”مرات لعدة الزيارة منعت العقرب سجن إدارة نا سوء االمر ادذ ومما بريلا 9 يوم

 
 11الصياد المرسي محمد محمد

 االختفاء قيد2017 ,27 أغسطس
 الصياد المرسي محمد محمد االسم:
 25/10/1962 الميالد: تاريخ
 2017 مارس 13 : االختفاء تاريخ

 الثانوية بالمرحلة الرياضيات مادة في خبير معلم : المهنة
 :االختفاء ظروف

 إلجراء دمياط محافظة من  ً قادما كان ،2017 مارس 13 يوم في
 حيث القديمة، بمصر الخاصة العيادات بإحدى طبية فحوصات

 .ءالمري  دوالي على منظاراً  يجري  كان
 حوالي ،2017 مارس 12 يوم زوجته وبين بينه اتصال آخر كان

 لمعلومات أسرته توصلت التالي. اليوم في تالفحوصا الستكمال اصدقاءه أحد مع مقيماً  كان حيث مساءً  التاسعة
 .بالقاهرة الوطني االمن مقار بإحدى بوجوده تفيد
 عقب وذلك أخرى، مرة عليه القبض سيلقي بأنه الوطني االمن محقق قبل من للتهديد محمد تعرض 2013 عام في

 كفاية لعدم المسلمين االخوان لجماعة واالنتماء بالتظاهر فيها متهماً  كان قضية ذمة على سبيلة بإخالء النيابة قرار
 .الصحية ولظروفه االدلة
 تهابوال وبائي كبدي بالتهاب مريض محمد بأن القسري  االختفاء أوقفوا لحملة أسرته فقالت الصحية ظروفه وعن

 التي المعاملة سوء أو للتعذيب تعرضه من أسرته وتخشى بالسكر مريض أنه كما بالطحال، وتضخم ،ءالمري  دوالي
 .للخطر حياته تعرض
 لحقوق  القومي والمجلس الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة الداخلية ووزير العام للنائب تليغرافات أسرته أرسلت

 العام النائب عرائض 2017 لسنة 3400 برقم العام للنائب بالغ عمل وتم الشعب، ومجلس االنسان
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 توالتوصيا النتائج الخامس: المحور

 
 النتائج: أواًل:

 أغلب في المصرية األمنية القوى  ضلوع ثبوتو  مصر، في 2013 امع منذ لقسري ا االختفاء االتح الفآ تسجيل-
 الحاالت. هذه

 أن إلى إشارة في حالة، الفآ 3 من أكثر 2020 امع منذ سجل قدف القسري  إلخفاءا االتح سجيلت استمرار-
 األمن استمرار في أسهم رائم،الج هذه زاءإ الدولي لمجتمعا من حازم موقف وجود وعدم لعقاب،ا من اإلفالت سياسة

 اقترافها. في المصري 
 رسميا معتقلين إلى وتحويلهم معينة مدد عدب المختلفين مصير نع بالكشف لقسري،ا إلخفاءا االتح غلبأ  تنتهي-

 تصفيتهم جرى  خرى أ حاالت وفي والتعذيب، للتهديد عريضهمت بعد إطالقهم رى ج حاالت فيو  للمحاكمة، وتقديمهم
 امضة.غ أحداث في أو مسلحة اكاتكاشتب وتقييدها ثثهمج من والتخلص

 فيما تحقيقات تجري  أنها عن المصرية؛ السلطات عنه أعلنت ما بصحة تفيد وحقيقية واضحة إشارات تظهر لم-
 الحقوقية الجهات تطلع لم ألنها القسري  اإلخفاء حاالت خصوصا باالنتهاكات الخاصة والشكاوى  بالبالغات يتعلق
 بالنتائج. الضحايا ذوي  تبلغ ولم التحقيقات مسار على
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 التوصيات: ثانيًا:
 قسريا، المختفين صيرم عن الكشف لىإ المصرية لسلطاتا دفعل لعاجلا لتحركا إلى الدولي المجتمع دعوة-

 الجريمة. هذه اقتراف يف المتورطين جميع ومحاسبة
 المختفين وضاعأ لىع فللوقو  المختلفة الحقوقية والجهات القسري، الختفاءا بحاالت لمعنيا العامل الفريق مكينت-

 كافة، القسري  االختفاء عوقائ في شامل تحقيق فتحو  الحكومية، يرغ والمنظمات لضحاياا أسرب االجتماعو  قسرا
 .العقاب من إفالتهم ومنع لجريمةا هذه مرتكبي ومحاسبة

 األجهزة من غيرها وأ الجيش أو لمصريةا الداخلية زارةو  ديرهات لتيا إلرهابا كافحةم برامج تمويل وقف ضرورة-
 .فيها والتحقيق االنتهاكات لمنع ملموسة دابيرت اتخاذ يتم تىح وذلك األمن،ب الصلة اتذ الوحدات أو
 والسماح البالد إلى المستقلين والصحفيين اإلنسان حقوق  مراقبي بدخول للسماح المصرية السلطات على الضغط-

 .يقابلونهم الذين األشخاص ضد أو ضدهم انتقامية عمالت من خوف دون  عملهم بأداء لهم
 المراسيم إصدار طريق عن ذلك في ماب لالحتجاز، كمقرات لوطنيا األمن طاعق مرافق ستخدامال لفوري ا اإلنهاء-

 .التشريعات إقرار أو الالزمة
ل التعسفي التطبيق إنهاء-  حالة أي عالنإ  يكون  أن على الحرصو  البالد، نحاءأ جميع يف لطوارئ ا لةحال والمطو 

 .لذلك ماسة حاجة هناك كون ت حيث والجغرافي لزمنيا اإلطار يف فقط طوارئ 
فا و"العقوبات" الجنائية" "اإلجراءات قانوَني تعديل- ما ليعر   ،القسري  واإلخفاء القانوني غير االحتجاز حاالت ويجر 

 من أو التعذيب أو باالختفاء سواء للخطر حياتهم تعريض وعدم خوف بال حياة في الحق لمواطنينا لكل يضمن بما
 .األخرى  االنتهاكات
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