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 :مقدمة 
الذكرى السنوية لليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري، تُصدر حملة أوقفـوا االختفـاء القسـري    في 

، يأتي هذا التقريـر عقـب شـهرين مـن تـولي      2015التقرير السنوي الثالث لها منذ بدء عملها في 
الــرئيس عبــد الفتــاح السيســي منصــب رئــيس الجمهوريــة لفتــرة ثانيــة  بعــد فــوزه باالنتخابــات     

الفتـاح السيسـي األولـى قـد شـهدت ممارسـة ، وكانت فترة الرئيس عبد2018ة في يونيو الرئاسي
واسـعة لجريمــة االختفـاء القســري حيـث ســجلت حملــة االختفـاء القســري؛ معـدالت مرتفعــة ألعــداد      
ضحايا االختفاء القسري خالل األربع سنوات الماضية؛ األمر الذي يشير إلي إطالق يـد األجهـزة األمنيـة    

رسة هذه الجريمـة دون محاسـبة، وتـرى حملـة أوقفـوا االختفـاء القسـري أن اسـتمرار جريمـةفي مما
االختفاء القسري بتلك المعدالت التي رصدتها الحملة في جميـع محافظـات الجمهوريـة علـى مـدار      

 خمس سنوات قد ترقى إلي الجرائم ضد اإلنسانية.

الجـاري اسـتمراراً لسياسـة وزارة 2018حتى بدايـة أغسـطس    2017أغسطس  1شهدت الفترة منذ 
الداخلية في القـبض علـى مـواطنين وإخفـائهم قسـرياً فـي مقـرات احتجـاز رسـمية وغيـر رسـمية
أبرزها مقار األمن الوطني، حيث لم تلحـظ الحملـة تغييـر فـي سياسـة وزارة الداخليـة خاصـة قطـاع         

Fني السـابق األمن الوطني منذ تعيين اللواء محمود توفيق رئيس جهاز األمن الوط

؛ 2018يونيـو   6 1
2015مارس  5الغفار والذي تولي مهام الوزارة في  بدالً من اللواء مجدي عبد 1F

2.

عدة تقارير حول جريمة االختفـاء القسـري فـي مصـر شـملت "القسري االختفاء أوقفوا"أصدرت حملة 
حالة تعرضت لالختفـاء   1521، بإجمالي 2018وحتى األول من أغسطس  2013يونيو  30الفترات منذ 

تقارير تم إصدارها، ففي التقرير األول والذي شمل الفترة منـذ   3القسري، تم رصدها وتوثيقها في 
والتقريـر الثـاني فـي الفتـرة منـذحالـة،   912تم رصـد   2016وحتى نهاية أغسطس  2013يونيو  30

وحتـى أغسـطس 2017حالة، ومنذ أغسـطس   378تم رصد  2017وحتى أغسطس  2016أغسطس 
 حالة تعرضت لالختفاء القسري. 231تم رصد  2018

منها؛ أحـداث 2013حاالت المفقودين خالل األحداث التي تلت الثالثين من يونيو  أبرزت تلك التقارير
الحرس الجمهوري وأحداث المنصة ووقائع فض اعتصـامي رابعـة العدويـة والنهضـة، كمـا تناولـت       
التقارير أبرز أماكن االحتجاز التي قضى فيها الضحايا فترات اختفائهم وكانت غالبيتها ممثلة في 

لــوطني يقضــون فيهــا فتــرات تتــراوح مــا بــين يــومين إلــى قرابــة الســنة يــتم فيهــا    مقــار األمــن ا

1
 ،  متاح على:2018یونیو/ حزیران  14بي بي سي، مصر: تعیین حكومة جدیدة والدفاع والداخلیة أبرز التغییرات، - 1
44484294-http://www.bbc.com/arabic/middleeast 

2
، متاح على: 2015-03-05وزیرا للداخلیة، المصري الیوم، الخمیس » بن األمن الوطنيا«باھي حسن، تعرف على مجدي عبدالغفار..  - 2
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استجوابهم بطرق غير قانونية إلجبارهم على االعتراف بجرائم تحت كافة أشكال التعذيب وسـوء  
 المعاملة اإلنسانية.

ودين على جانب آخر من ارتفاع معدالت شكاوى االختفاء القسري، قامت بعض عـائالت ضـحايا المفقـ   
أسس تلـك .، وأسموها (رابطة أسر المفقودين)2013بإطالق حركة اجتماعية جديدة في نهاية عام 

، 2013الرابطة عائالت المفقودين الذين فقدوا ذويهم فـي األحـداث التـي تلـت الثالثـين مـن يونيـو        
ســويًا مــن أجــل معرفــة الحقيقــة بشــأن أبنــائهم  كانــت تلــك المجموعــات مــن األهــالي يتحركــون  

المفقودين، كما امتد ذلك الهدف لبناء عالقات اجتماعية من أجـل اتخـاذ السـبل السـلمية، منهـا؛      
التواصل مع المنظمات الحقوقية والتحاور مع شخصيات عامة، وتنظـيم مـؤتمرات صـحفية. فكـانوا     

ات أو تقديم بالغات جماعية للنائب العام، أو يتجمعون مرة أسبوعيًا لعقد مقابلة مع إحدى المنظم
 التواصل مع الشبكات اإلخبارية أو حضور مؤتمر صحفي تنظمه إحدى المؤسسات الحقوقية.

ولكن مـع تصـاعد موجـات القمـع فقـد قامـت األجهـزة األمنيـة بإلقـاء القـبض علـى مؤسسـي تلـك
علـى إبـراهيم متـولي ـــ والـد ألقت سلطات مطار القاهرة القـبض  2017سبتمبر 10الرابطة؛ ففي  

ــر         ــة أس ــي رابط ــد مؤسس ــوري وأح ــرس الجمه ــداث الح ــذ أح ــود من ــولي المفق ــراهيم مت ــرو إب عم
المفقودين ــ حيث كان متوجهاً إلي جنيف لحضور االجتماع السنوي لمجلس حقوق اإلنسـان التـابع   

الفريـق العامـللألمم المتحدة بعد أن أعد ملف عن قضية االختفاء القسري في مصر لعرضـه علـى   
المعنى باالختفاء القسري لدى األمم المتحدة لمناقشة القضـية، تعـرض متـولي لالختفـاء القسـري      
لمدة ثالث أيام فـي مقـر األمـن الـوطني بالعباسـية تعـرض فـيهم ألشـكال مختلفـة مـن التعـذيب

لي قيـادة  وجهت إليه نيابة أمن الدولـة العليـا اتهامـات بتأسـيس وتـو     وسوء المعاملة اإلنسانية و
جماعة مؤسسة على خالف أحكام القانون، ونشر وإشاعة أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبيـة  

حصـر أمـن الدولـة 2017لسنة  900خارجية لدعمه في نشر أفكار الجماعة، على خلفية القضية رقم 
سـيءالعليا. ويتم تجديد حبسه منذ ذلك الحين. وهو محتجز حاليا بسجن طـره شـديد الحراسـة    

 السمعة والمعروف بسجن العقرب.

على جانب آخر، يستمر احتجاز الدكتورة حنان بدر الدين ــ زوجة المفقود خالد حافظ عز الدين منـذ  
ــ  ألكثر من عام، وهي أيضاً أحدى مؤسسي تلك الرابطة، وألقى القبض 2017أحداث المنصة يوليو 

الناجين من االختفاء القسري أثنـاء محاولتهـا   على حنان في سجن القناطر أثناء مقابلتها مع أحد 
الوصول لمعرفة الحقيقة والوصول لمعلومات بشأن زوجها المفقود وتم اتهامها في القضية رقم 

ابالنضـمام لجماعـة محظـورة،ووجهت اليها نيابة جنوب بنها الكلية اتهامات ...  2017لسنة  5163
 وإدخال ممنوعات إلى السجن.

أدانــت الحملــة فــي بيــان لهــا مــا وصــفته بتصــاعد وتيــرة االختفــاء القســري ضــد   8201فــي فبرايــر 
مجتمع المدني مع اقتـراب موعـد االنتخابـات الرئاسـية فـي مصـر، جـددت فيـه         الصحفيين ونشطاء 

الحملة مطالبة وزارة الداخلية بالكف عن ممارسة جريمة االختفاء القسـري بعـد تعـرض الصـحفيين     
مبـارك الصـحفي المتـدرب على سبيل المثال تعرض حسن البنا نهام ريوالنشطاء لالختفاء القس



7

بجريدة الشروق والباحث بالمركز اإلقليمي للحقـوق والحريات.مصـطفى األعصـر، لالختفـاء القسـري
فبرايـر الماضـي، أيضـا تـم القـبض علـى الصـحفي 4يوماً؛ حيث ألقى القبض عليهما فـي   11لمدة 

لسـنة 441فبراير، وحققت معهم نيابة أمن الدولـة العليـا فـي القضـية رقـم       16معتز ودنان يوم  
ووجهت لهم اتهامـات باالنضـمام لجماعـة أسسـت علـى خـالف أحكـام القـانون ونشـر أخبـار 2018

، كمـا ألقـى القـبض علـى الباحـث وليـد خليـل الشـوبكي وهـو طالـب دكتـوراه فـي جامعـةكاذبة 
مايو الماضي حيث كان يجـري بحثـاً ميـدانياً عـن القضـاء المصـري ، ثـم ظهـر فـي 23م واشنطن.يو

متهماً بينهمـا   35، وضمت تلك القضية441مايو على ذمة القضية  27نيابة أمن الدولة العليا يوم 
والصــحفيين أبــرزهم عــزت غنــيم المــدير التنفيــذي      مجموعــة مــن نشــطاء المجمتــع المــدني     

للتنسيقية المصرية للحقـوق والحريـات، وعـادل صـبري رئـيس تحريـر موقـع مصـر العربيـة، ووائـل
 عباس صحفي ومدون. .

 عن حملة أوقفوا االختفاء القسري

أطلقت المفوضية المصـرية 2015أغسطس  30بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري 

للحقوق والحريات حملتها (أوقفوا االختفـاء القسـري) لمناهضـة االختفـاء القسـري فـي مصـر، كـان

الهدف العام للحملة منذ إطالقها هو الحد من ظاهرة االختفاء القسـري فـي مصـر بعـد انتشـارها      

في ظل سعي بعـض   على نطاق واسع، بشكل أثار فزع قطاعات واسعة من المجتمع المصري، وذلك

الوســائل اإلعالميــة مــا بــين إنكــار تلــك الجريمــة، بــالتواطؤ مــع المســؤولين عــن حــدوثها، أو تبريــر  

ارتكابها باعتبارها ممارسةً الزمةً من أجل مكافحة اإلرهاب. وهو األمر الذي يؤدي إلى إفالت مرتكبي 

تـب عليهـا انتهاكـات أوسـعالجريمة من العقاب، ويؤدي إلى تكرار االنتهاكـات وشـيوعها ممـا يتر   

كالقتل خارج إطار القـانون ومحاكمـات غيـر عادلـة تصـل ألحكـام تـودي بـالحق فـي الحيـاة كأحكـام            

باإلعدام.

وقد اعتمدت الحملة خالل توثيقها ورصدها لحاالت الضحايا على مدار عملهـا علـى التعريـف الـذي     

شخاص من االختفـاء القسـري فـي تعريـف     أقرته األمم المتحدة في االتفاقية الدولية لحماية جميع األ

ماهية االختفاء القسري، وهو؛ "االعتقال أو االحتجاز أو االختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان مـن  

الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من األفـراد يتصـرفون بـإذن أو دعـم    
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حرمــان الشــخص مــن حريتــه أو إخفــاء مصــير  مــن الدولــة أو بموافقتهــا، ويعقبــه رفــض االعتــراف ب 

Fالشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون"

3

وكان الهدف على مدار السنوات الثالثة الماضية هو الحد مـن ظـاهرة االختفـاء القسـري فـي مصـر       

القـانونيمن خالل لفت أنظار المجتمع المحلى والدولي للقضية وزيادة الوعي بها، وتقديم الدعم 

للضــحايا، إلــى جانــب تقــديم استشــارات قانونيــة لعــائالت الضــحايا وتــوجيههم إلتبــاع اإلجــراءات    

 القانونية عند تقديم شكواهم عن تعرض أحد أفراد أسرهم لالختفاء القسري.

حظيت الحملة بعدة نجاحات، كان أهمها؛ ثقـة عـائالت الضـحايا فـي فريـق الحملـة وبـاألخص رابطـة          

؛ وكانت أهم أهـدافها معرفـة مصـير    2013قودين، وهي رابطة تأسست في نهاية عام عائالت المف

. كذلك، زيادة اهتمام بعـض المنظمـات   2013يونيو  30أحبائهم المفقودين في األحداث التي تلت 

األهليــة المحليــة والمؤسســات الحقوقيــة الدوليــة بقضــية االختفــاء القســري وإمكانيــة التشــبيك  

استقبال أعدادً من المتطوعين الشباب مـن المهتمـين بالقضـية ضـمن فريـق       معها. باإلضافة إلى

الحملة.

على الجانب اآلخر، برزت التحديات التي واجهتها الحملة في اقتصار األنشطة التي تقدمها الحملـة  

والنشــر المســتمر عــن حــاالت االختفــاء القســري التــي توثقهــا الحملــة عبــر  علــى الرصــد والتوثيــق

ــك نظــراً      صــفحتها ع ــدعم القــانوني. وذل ــوك وتقــديم ال ــع التواصــل االجتمــاعي فــيس ب لــى موق

للتحديات التي تواجه المجتمع المدني حاليـاً فـي مصـر مـن تهديـدات بـإغالق لـبعض المؤسسـات         

العاملة بحقوق اإلنسان واحتجاز بعض المدافعين عن حقوق اإلنسان، والـتحفظ علـى أمـوال بعـض     

سبب نشاطاتهم. ومع ذلك، يظل أبرز التحديات التي واجهتها الحملـة  مديري المنظمات األهلية ب

هو خوف بعض النـاجين مـن االختفـاء القسـري مـن توثيـق تجـربتهم خوفـاً مـن المالحقـة األمنيـة،

 .1992وخاصة في ظل عدم تصديق مصر على االتفاقية الدولية لمناهضة االختفاء القسري لسنة 

ى وضع خطة إعالميـة لتوجيـه أنظـار المجتمـع المحلـي والـدولي إلـىعملت الحملة منذ إطالقها عل

ضحايا االختفاء القسري وما يتعرضون له داخل مقار االحتجاز السري، وما تتعـرض لـه عـائالتهم مـن     

3
: ، متاح على2006ري الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة في دیسمبر االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القس 3

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx  

http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx
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مشــقة رحلــة البحــث عــنهم بــين معســكرات األمــن المركــزي والســجون الرســمية والحربيــة وخــالل 

هناك تحدي آخر للحملة وهو حجب مواقع المنظمات العاملة في تقديم اإلجراءات القانونية، ويظل 

مجال حقوق اإلنسان، وحجب المواقع الصحفية التي تساهم في نشر اإلصـدارات حـول وضـع حقـوق     

Fاإلنسان

4. 

منهجية الرصد:

ســعت حملــة أوقفــوا االختفــاء القســري إلــى التحقــق مــن كافــة المعلومــات الخاصــة بالرصــد، حيــث  

ة فــي هــذا التقريــر علــى مصــادر أوليــة فــي التوثيــق مــن خــالل جمــع المعلومــات    اعتمــدت الحملــ

والتواصل مع أسر المختفين قسريا، إما عن طريق االتصال المباشر من خالل المقابالت الشخصـية أو  

 المكالمات الهاتفية. وذلك للتأكد من كافة المعلومات المتاحة لنا.

الـدعم القـانوني لهـا فـور ظهورهـا، لتجنـب حـدوث فضالً عن رصد بعض الحاالت عن طريق تقديم

خطأ أو تقديم معلومات غير صحيحة عن أعـداد المختفـين. كمـا اعتمـدت الحملـة فـي رصـد حـاالت

االختفاء القسري على االستمارة الصادرة عن المفوضية المصرية للحقوق والحريـات والمتاحـة علـى    

4Fصــفحة الحملــة

اردة بتلــك االســتمارات مــن خــالل التواصــل مــن صــحة المعلومــات الــو . وتــم التأكــد5

 المباشر مع أسر الضحايا أو محامييهم.

من هنا فإن األرقام الواردة في هذا التقرير تعبر عن الحـاالت التـي اسـتقبلتها الحملـة فـي الفتـرة       

 .2018وحتى بداية أغسطس لعام  2017الزمنية منذ منتصف شهر أغسطس 

واجهـت بعـض المشـكالت أثنـاء تحـديث بياناتهـا تمثلـت، علـىويلزم التنويه إلى أن الحملة قـد   

سبيل المثال، في عدم استجابة بعض األشـخاص ممـن اسـتقبلت الحملـة بيانـاتهم أثنـاء تحـديث

، ينبغـي أن  . كـذلك N/Aبياناتها، وعبـرت الحملـة فـي بياناتهـا عـن المعلومـات المنقوصـة بـالرمز         

ة بهـذا التقريـر تعبـر عمـا تمكنـت الحملـة مـن الوصـوليكون واضحاً أن األرقام واإلحصائيات الوارد

 .إليه فقط، وليس كل حاالت االختفاء القسري في مصر

 متاح على: 2017دیسمبر  5عن حجب مواقع الِوب في مصر، مؤسسة حریة الفكر والتعبیر،بقرار أحیانا..  - 4
afteegypt.html-https://afteegypt.org/digital_freedoms/2017/12/05/13645  

5
 الغ عن ضحیة اختفاء قسري؛ متاحة عبر الرابط التالي:استمارة تقدیم ب 5

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDuPa5Z5XuB8j140Vi8cdtklW0M7kfSXTpbr0g8lmntr9F_g/viewform 

https://afteegypt.org/digital_freedoms/2017/12/05/13645-afteegypt.html
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كما أن التقرير ال يذكر أي حالـة شـخص تعـرض لالختفـاء القسـري ثـم ظهـر مقتـوال ممـا يشـير إلـى

فـيشبهة تعرضهم للقتل خارج إطـار القـانون، وذلـك ألن هـذه الحـاالت تتطلـب مجهـودا إضـافيا         

عـن خطـر القتـل خـارج إطـار 2017التوثيق، وكانت المفوضية قد أشارت في بيان أصدرته في مـارس  

5Fالقانون كخطر يهدد حياة المختفين قسرياً

حاالت اشـتبهت المفوضـية فـي 3، وذلك عقب توثيق 6

إطـار القـانون وذلـك عقـب اإلطـالع علـى الوثـائق وبعـض األدلـة التـي تشـيرتعرضهم للقتـل خـارج   

 بحوزتهم بقبضة جهاز األمني الوطني

أصدرت منظمة العفو الدولية بياناً طالبت فيه بالتحقيق في مزاعم تعرض أربعـة   2017وفي يوليو 

6Fرجال لالختفاء والتعذيب واإلعدام خارج نطاق القضاء

طات أن الرجـال  شككت فيـه فـي روايـة السـل     7

األربعة قتلوا في تبادل إطالق النار مع قوات األمـن، وطبقـاً لشـهادات التـي وثقتهـا منظمـة العفـو        

الدولية مع أسر الضحايا فإن ثالثـة مـنهم رأوا آثـار تعـذيب مـن بينهـا كـدمات، وكـذلك حـروق فـي

 إحدى الحاالت مما يشير إلى وجودهم في حوزة أجهزة األمن المصرية.

بعض التعريفات التي قد اعتمدتها الحملة خالل تصنيفها ضحايا االختفاء القسري، وأثناء * هناك 

 عملية الرصد حتى ال يلتبس األمر لدى القارئ؛ وهي كالتالي:

: التعريف الذي اعتمدتـه االتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع األشـخاص مـن االختفـاءاالختفاء القسري

 القسري.

: وهو مجمـوع األشـخاص الـذين ال يزالـون رهـن االختفـاء القسـري بمعـزل عـن العـالم           رهن االختفاء

 الخارجي، ولم يتمكن ذويهم من معرفة مصيرهم حتى اآلن.

: وهم مجموع األشخاص الذين نجوا من االختفاء القسري، وتأكـدت الحملـة   قيد الحبس االحتياطي

 م يصدر بشأنهم أحكام قضائية.خالل تحديث بياناتها أنهم محتجزون على ذمة قضايا ول

6
یة نتیجة تجاھل السلطات لظاھرة االختفاء المفوضیة المصریة للحقوق والحریات، المختفون قسریاً یواجھون شبح اإلعدام التعسفي في أماكن االحتجاز السر 6

، متاح على؛2017، 16، مارس القسري
rf.org/?p=1865-http://www.ec 

7
؛ متاح على:2017، 6، یولیو منظمة العفو الدولیة، مصر: فلتحققوا في مزاعم تعرض أربعة رجال لالختفاء والتعذیب واإلعدام خارج نطاق القضاء 7

 -and-torture-disappearance-of-gationsalle-investigate-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/07/egypt
men-four-of-execution-extrajudicial/  

http://www.ec-rf.org/?p=1865
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/07/egypt-investigate-allegations-of-disappearance-torture-and-extrajudicial-execution-of-four-men/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/07/egypt-investigate-allegations-of-disappearance-torture-and-extrajudicial-execution-of-four-men/
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وهـو كـل شـخص تعـرض لالختفـاء القسـري ومثـل أمـام النيابـة أو جهـة، قضـائيةمخلى سبيله: 

 وأمرت بإخالء سبيله على ذمة القضية.

، وهو كل شخص تعرض لالختفاء القسري لفترة، ولـم يمثـل أمـام أي جهـة قضـائية     مطلق سراحه: 

 .سراحه الشرطة وأطلقت

لعدد من المعلومات، حيث يعني (غير معروف، أو لم تُتح معلومات خاصة بهـذا   : يشيرN/Aالرمز 

 الشأن).

 تم تصنيف الفئة العمرية للضحايا ما بين:

 عام (أطفال). 18إلى  0من 

 عام (شباب). 40إلى  18من 

 عام (راشد) وتحت تعريف الراشد يُدرج كل من النوعين االجتماعيين ذكر وأنثى. 60إلى  40من 

 عام فأكثر (كهل). 60من 

 كما تم تصنيف محافظات الجمهورية على النحو التالي:

 محافظات مركزية وتشمل القاهرة والجيزة واإلسكندرية.

وجه بحري وتشمل مدن الدلتا ومرسى مطروح.  

 وجه قبلي وتشمل محافظات الصعيد.

 مدن القناة وتشمل السويس واإلسماعيلية وبورسعيد.

 مدن سيناء.
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 في أرقام 2018أغسطس  1وحتى  2017أغسطس  15ذ الفترة من

 230الماضي  2018أغسطس  1وحتى  2017أغسطس  15رصدت حملة أوقفوا االختفاء القسري منذ 

حالـة قيـد 51حالـة، ومـا زال    32حالة تعرضت لالختفاء القسري ال يزال رهن االختفـاء القسـري منهـا    

حالة تبين إخالء سـبيلهم أثنـاء    10الحبس االحتياطي وذلك بعد ظهورهم أمام النيابات، وهناك 

شخص دون مثولهم أمام أي جهة قضائية، وهنـاك   11تحديث قاعدة البيانات، كما تم إطالق سراح 

  .N/Aحالة غير معلوم مصيرها وأشير إليها بالرمز  126
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وفقاً للنوع االجتماعي:   وبتصنيف عدد الضحايا اإلجمالي

فقد تمثل عدد الذكور بإجمال 226 حالـة، وتمثـل عـدد اإلنـاث فـي  4  حـاالت مـن إجمـالي  230     
حالـة.

وبتصنيف الضحايا وفقًا لفئاتهم العمرية فكانت أعلى نسبة لفئة الشباب من سن 18 عام وحتـى  

40 عام وبلغ عددهم 173 حالة تأتي غالبيتهم من طلبة الجامعات، ومثلت فئـة الراشـدين والتـي 

تتراوح أعمارهم بين 40 عاما إلى 60 في المرتبة الثانية بإجمالي 34 حالـة، وتـأتي فئـة األطفـال فـي 

المرتبة الثالثة؛ والذين تتراوح أعمارهم بين 0 إلى 18 عام حيث مثلـت  15 حالـة، واألشـخاص الـذين 

تتراوح أعمارهم فوق سـن السـتين )الكهـول( مثلـوا  5 حـاالت فقـط واألشـخاص الـذين لـم تـتمكن 

الحملة من معرفة أعمارهم مثلوا 2 حالة. 
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وبتصنيف الفترة الزمنية التي قضاها الضحايا فتم تصنيفها كالتالي: 

حالة طالت فترة اختفائهم لتلك المدة.   14من يومين إلى أسبوع: عدد الضحايا  -

 حالة طالت فترة اختفائهم لتلك المدة. 10من أسبوع إلى أسبوعين: عدد الضحايا  -

 حالة طالت فترة اختفائهم لتلك المدة. 24من أسبوعين إلى شهر: عدد الضحايا  -

 حالة طالت فترة اختفائهم لتلك المدة. 47شهر فيما أكثر: عدد الضحايا  -

 .136واألشــــخاص التــــي لــــم تــــتمكن الحملــــة مــــن معرفــــة مــــدة اختفــــائهم بلــــغ عــــددهم   
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 د اإلجمالي للضحايا وفقاً للمهنة والوظيفة:وبتصنيف العد

  كان عدد الطالب في الصدارة بإجمالي 82 حالة من العدد اإلجمالي للضحايا. ويأتي تصـنيف المهـن 

التســويق والمحاســبين واألطبــاءوالمهندســين  العمــال والعــاملين بمجــال   ( ـــ ويشــمل  الحــرة 

والمترجمين والفنيين والمحاميين والصيادلة والبـاحثين( فـي المرتبـة الثانيـة بإجمـالي   77 حالـة. 

82 حالـة،ب ينمـا  وفي المرتبة الثالثة جاء العاملين بالوظائف الحكومية وبلغ العدد اإلجمـالي لهـم  

تــــتمكن الحملــــة مــن  لــم  41 حالــة  الــــذين علــى المعــــاش حــــالتين وهنــــاك  مثــل األشــــخاص 

معرفــة  تصنيفهم الوظيفي. 
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يا عقــب فتــرة اخفــائهم والمقصــود    بتصــنيف األمــاكن التــي يظهــر فيهــا الضــحا     

بظهورهم هنا هو "تمكن الضـحية مـن الوصـول لعائلتـه سـواء بمكالمـة هاتفيـة، أو

 بتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه وتمكنهم من مقابلته":

مـن 38مثلت نيابة أمن الدولة العليا أعلى نسبة في األمـاكن التـي يظهـر بهـا الضـحايا بإجمـالي       

حالة، وأقسام الشـرطة   24يا، وفي المرتبة الثانية تأتي النيابات العامة بأجمالي إجمالي عدد الضحا

حالــة، وتــأتي البيانــات  6حالــة مــن العــدد اإلجمــالي تليهــا الســجون الرســمية بإجمــالي  8بإجمــالي 

اإلعالمية التابعة لوزارة الداخلية، المكتوبة والمصورة كذلك كمصدر هام أيضاً لعائالت الضحايا في 

رفة مصير ذويهم، حيث يظهر بعض المختفون قسرياً في فيديوهات تبثها وزارة الداخليـة أو  مع

وزارة الدفاع. وفيها يظهر الضحايا وهم يعترفـون بجـرائم تتعلـق بقيـامهم بجـرائم تعمـل علـى        
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قلب نظام الحكم، وانتمائهم لجماعة إرهابية واتهامات أخرى. وقد كشفت تلـك البيانـات والمـواد    

حاالت من العـدد اإلجمـالي للضـحايا. فيمـا ظهـر فـي معسـكر شـرطة 4ية األمنية عن مصير اإلعالم

 شخص واحد، ومديرية أمن حالة واحدة، ومقر لألمن الوطني شخص واحد بعد أن أطلق سراحه.
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 :وبتصنيف أعداد الضحايا وفقاً لنوع القضايا التي مثلوا أمامها عقب فترات اختفائهم

العامـة ونيابـة أمـن الدولـة، وهنـاكأمام القضاء العادي ويشـمل النيابـات    حالة يمثلون 47فهناك 

 حاالت يحاكمون محاكمة عسكرية أمام النيابات والمحاكم العسكرية.

وبتصنيف أعداد الضحايا وفقاً ألماكن احتجازهم فترات اختفائهم

العــدد اإلجمــالي  حالــة مــن 42فمثلــت مقــار األمــن الــوطني داخــل المحافظــات المختلفــة بإجمــالي  

حاالت كانوا محتجزين داخل أقسام الشرطة، بينما مثلت مقار معسكرات األمـن   7للضحايا، وهناك 

 حاالت من العدد اإلجمالي. وحالة واحده قضت فترة اختفائها في مديرية أمن. 5المركزي 
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وبتصنيف أعداد الضحايا وفقاً ألماكن احتجازهم الحالي  

مـن 8حالة من العـدد اإلجمـالي للضـحايا، و    42مية في الصدارة بإجمالي تأتي مناطق السجون الرس

حـاالت محتجـزين داخـل معسـكرات 5إجمالي الحاالت محتجـزين بأقسـام ومراكـز شـرطية، وهنـاك      

 حاالت محتجزين داخل مديريات امن. 5تابعة لقوات األمن، و
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 :وبتصنيف أعداد الضحايا وفقاً للحالة االجتماعية

 122أعزب:  -1

 96تزوج :م -2

  1أرمل:  -3

4- N/A: 12  

7

42

5
2

1
11

96
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 وبتصنيف أعداد الضحايا وفقاً لنوع التحرك األمني:

حالة، بينما كان عـدد المقبـوض    82بلغ عد األشخاص الذين ألقى القبض عليهم من المنزل 

 8حالـة قـبض علـيهم مـن مقـر عملهـم، و      19حالة، و 61عليهم عن طريق االستيقاف األمني 

شرطة خالل إنهاء إجراءات إخـالء سـبيلهم، بينمـا الحـاالت     عليهم داخل أقسام حاالت قبض 

وتـم اإلشـارة لهـا 61التي لم تتمكن الحملة من معرفة مكـان إلقـاء القـبض علـيهم بلغـت      

 .N/Aبرمز 
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 وبتصنيف أعداد الضحايا وفقاً لمحافظة واقعة القبض:

 25حالـة، تليهـا محافظـة الجيـزة      61كانت لمحافظة القـاهرة النصـيب األكبـر، حيـث سـجلت      

حالــة،  18حالــة، ثــم محافظــة الشــرقية  22حالــة، وفــي المرتبــة الثالثــة محافظــة اإلســكندرية 

حـاالت، 8حـاالت، الفيـوم    9حالة، الدقهلية  12حالة، كفر الشيخ  13وبقية المحافظات، دمياط 

حـاالت، 4حاالت، المنوفية  4 حاالت، القليوبية 5حاالت، بني سويف  6حاالت، الغربية  8البحيرة 

حـاالت، ومحـافظتي أسـيوط 3حـاالت، قنـا    3حـاالت، أسـوان    3حاالت ، السويس  3اإلسماعيلية 

ومنيا حالة لكل محافظة، وكان عدد الحـاالت التـي لـم تـتمكن الحملـة مـن معرفـة محافظـة         

 حالة. 22القبض عليهم 
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حالـة، 27حالـة، شـهر مـارس     22حالة، شهر فبرايـر   32ن شهر يناير األكثر حيث رصد فيه كا 

ــة، شــهر مــايو   25أبريــل  ــة، شــهر يونيــو   24حال ــة، شــهر يوليــو   16حال ــة، شــهر  14حال حال

حـاالت، 8حـاالت، شـهر نـوفمبر     9حالـة، شـهر أكتـوبر     12حالة، شـهر سـبتمبر    24أغسطس 

 حالة. 17شهر ديسمبر 

وبتصيف أعداد الضحايا وفقًا لشهر القبض عليهم: 

 من هنا لإلطالع على قاعدة البيانات
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x420E3jH2s1ub9LHOsTP10oeB4zXrjZgmESux70smz4/

edit#gid=586471923
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 خالصة وتوصيات:
اإلفصاح عن أماكن احتجاز المختفين قسرياً الواردة أسمائهم بالتقرير وبتقارير المجلس القومي  -

لحقوق اإلنسان وتقارير حملة "أوقفوا االختفاء القسري" والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية.

كجريمــة ال تســقط بالتقــادم وتشــديد  تجــريم االختفــاء القســري فــي قــانون العقوبــات المصــري    -

العقوبة بما يتالءم مع جسامة هذا االنتهاك.

تعــديل قــانون العقوبــات بحيــث يــتم اعتمــاد تعريــف التعــذيب الموجــود فــي اتفاقيــة مناهضــة  -

. 1984التعذيب لسنة 

1998االنضمام لنظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة  -

 2006فاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري لسنة االنضمام إلى االت -

2002االنضمام للبروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب لسنة  -

إعالن رئيس الجمهورية عن رفض جريمة االختفاء القسري وممارسـة التعـذيب وغيـره مـن ضـروب       -

لكرامــة، وتعهــده بمحاســبة المســئولين عــن هــذه  المعاملــة القاســية أو الالإنســانية أو الحاطــة با

الجرائم.

إصدار قانون يمنع احتجاز المدنيين في مناطق أو سجون عسكرية. -

محاسبة المسؤولين عن ممارسة االختفاء القسري مـن قيـادات قطـاع األمـن الـوطني والمخـابرات        -

حتجـاز غيـر قانونيـة أو    الحربية والمسؤولين عن احتجـاز أشـخاص فـي تلـك الفتـرات داخـل أمـاكن ا       

سرية.

الرقابــة الدوريــة مــن قبــل النيابــة والقضــاء علــى المقــرات التابعــة لجهــاز الشــرطة ومقــار األمــن    -

الوطني والسجون ومعسكرات األمن المركزي والسجون العسكرية.

النظر في اإلجراءات التي اتخذها ذوو المفقودين من بالغات وشـكاوى تثبـت إخفـاء ذويهـم مـن       -

ل األجهزة األمنيـة والبـت فيهـا علـى وجـه السـرعة والـرد علـى أسـر المختفـين قسـرياً بخطـابقب

رسمي يتضمن نتيجة البحث والتحقيق في اختفاء ذويهم.
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تشكيل مكتب تابع للنائب العام برئاسة محامي عـام يخـتص فـي التحقيـق فـي حـاالت االختفـاء         -

القسري بصالحيات التفتيش على أماكن االحتجاز الرسمية وغير الرسمية.  

السماح للمجلس القومي لحقوق اإلنسان بزيـارات مفاجئـة ألمـاكن االحتجـاز والسـماح للمنظمـات -

الحقوقية بالقيام بزيارات للسجون وأماكن االحتجاز للتأكد من تطبيق القـانون وتمتـع المحتجـزين    

بحقوقهم.

المجلس القومي لحقوق اإلنسان بوجود الجريمـة بشـكل صـريح مـن خـالل االعتمـاد علـى اعتراف -

باالتفاقية الدولية لحمايـة جميـع األشـخاص مـن االختفـاء القسـري، وعـرض التعريـف          النص المذكور

الذي اعتمد عليه أثناء إعداده لهذا التقرير للرأي العام.
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