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بالدي : جزيرة اإلنسانّية -- منظمة حقوقية تدعم المرأة المصرية 
منذ 2017

تعمــل بــادي علــى تفكيــك البنيــة المؤسســية للعنــف والظلــم مــن خــال 
توثيــق انتهــاكات النظــام المصــري ضــد المــرأة والّطفــل وتوعيــة المجتمــع 
الوطنــي والدولــي وأصحــاب القــرار بهــا. كمــا تقــوم بالضغــط والمناصــرة مــن 
أجــل تعديــل التشــريعات التــي تقّنــن االنتهــاكات مــع مناشــدة الّســلطات 
الحقــوق  حمايــة  يمكــن  بتطبيقهــا  والتــي  المهجــورة،  القوانيــن  لتفعيــل 
والحريــات. توفــر بــادي ســبل الحمايــة والدعــم القانونــي والنفســي للمــرأة 

واألطفــال المصرييــن/ات المعتقليــن/ات علــى خلفيــة قضايــا سياســية. 
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مقدمة
منــذ تولَيــه الَســلطة يف 2013 بــدأ النظــام املــري يف صناعــة ســجَل قاتــم مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان. مل تخــُل هــذه 

األخــرة مــن حــاالت اإلخفــاء القــري التــي ال يــردد النظــام عــن إســتعاملها مــع كل مــن يفكــر يف املعارضــة أو حتــى يف 

التســاؤل حــول الشــأن العــام. 

تخيــل أن يقتحــم رجــال مســلحون بيتــك بــزي مــدين. ثــم بــدون أي أســباب أو إبــراز أي أمــر 

بالقبــض بــل يف الغالــب دون إفصــاح عــن هويتهــم أو عــن الســلطة التــي يأمتــرون بأمرهــا، 

يخرجــون واحــدا/ة أو مجموعــة مــن أفــراد أرستــك مســتخدمني العنــف عنــد اللــزوم وتكــون 

وجهتهــم غــر معلومــة… هــذا هــو الفصــل األول مــن قصــة اإلخفــاء القــري ! 

١( ما هو اإلخفاء القسري ؟
حســب املــادة 2 مــن إعــان حاميــة جميــع األشــخاص مــن االخفــاء القــري لألمــم املتحــدة 133/47 املــؤرخ يف 18 ديســمرب 1992  ... يقصــد ب  

“ االخفــاء القــري“ االعتقــال أو االحتجــاز أو االختطــاف أو أي شــكل مــن أشــكال الحرمــان مــن الحريــة يتــم عــى أيــدي موظفــي الدولــة، 
أو أشــخاص أو مجموعــات مــن األفــراد يترصفــون بــإذن أو دعــم مــن الدولــة أو مبوافقتهــا، ويعقبــه رفــض االعــراف بحرمــان الشــخص مــن 

حريتــه أو إخفــاء مصــر الشــخص املختفــي أو مــكان وجــوده، مــام يحرمــه مــن حاميــة القانــون.“.

2( هل يتعرض المواطن/ة المصري/ة لإلخفاء القسري؟
حســب تقريــر “انتهــاك مســتمر وعدالــة غائبــة“  ، أكــدت  املفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان أن عــدد املختفــني/ات قريــا منــذ ســنة 

2015 إىل ســنة 2020 تجــاوز الـــ 2700  شــخص مبعــدل 10 إخفــاءات كل أســبوع يتــم تجاهلهــا ونكرانهــا بصفــة مســتمرة مــن طــرف الســلطة 

املرصيــة. 

                                               األيام هناك كانت أسوأ أيام 
حياتــي. أنــا لمــا اترحلــت علــى القســم، حســيت ان 

أخيــرا خرجت.

شــهادة مختــٍف قريــا ســابق لبــادي. كان ســّنه 13 ســنة عنــد القبــض ونجــا مــن 27 يومــا 

متواصــا مــن ااإلخفــاء القــري تعــرض فيهــا لشــتى أنــواع اإلنتهــاكات. القاهــرة.

٣( ألي انتهاكات يتعرض المختفي/ة قسريا في مصر؟ 
ينتهــك اإلخفــاء القــري حقوقــا إنســانية شــتّى … أهمهــا الحــق يف األمــن والكرامــة، الحــق يف عــدم التعــرض للتعذيــب وســوء املعاملــة، 

الحــق يف املحاكمــة العادلــة  والحــق يف الحيــاة. ورصــدت بــادي بــني 2013 و2020 تعــرض 461 امــرأة وفتــاة مرصيــة لإلخفــاء القــري مــن 

أصــل  1222 ســجينة سياســية. 

                                                  قعــدت أســبوع مخطوفــة 
فــي مقــر أمــن الدولــة. آخــر يــوم، الضابــط قّلــي 
قبــل ما تمشــي حســيبلك ذكــرى وراح مخــّرج عضو 

الّذكــري وحّطــو بالقــوة داخــل بّقــي.

شهادة سيّدة مختفية قريا سابقة لبادي. القاهرة.
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إعان حامية جميع األشخاص من االخفاء القري لألمم املتحدة 133/47 املؤرخ يف 18 ديسمرب 1992 1
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انتهاك مستمر وعدالة غائبة2
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2 املرأة املرصيّة السجينة بني مطرقة القوانني املجحفة وسندان االنتهاكات املمنهجة2

https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx
https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/ced/pages/conventionced.aspx
https://www.ec-rf.net/wp-content/uploads/2020/09/final-2.pdf
https://belady-ih.org/ar/node/121
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ي يجب فعله عند إخفاء مواطن/ة؟ 
ّ

٤( هل يحمي القانون المصري من اإلخفاء القسري؟ وما الذ
مل تتطــرق الترشيعــات املرصيــة لإلخفــاء القــري ومل تعتــربه جرميــة قامئــة. فاكتفــت فقــط بتجريــم بعــض املفاهيــم املشــابهة كاإلحتجــاز 

الغــر قانــوين واإلحتجــاز يف أماكــن غــر أماكــن اإلحتجــاز و تجــدر اإلشــارة أن هــذه الجرائــم ميكــن أن تقــع باإلقــران مــع اإلخفــاء القــري 

أو مــن دونــه. 

لكن عند وقوع اإلخفاء ميكنك تتبع اإلجراءات القانونية التالية : 

أول إجــراء ميكنــك إتخــاذه فــور القبــض عــى الشــخص، هــو التقــدم إىل أقــرب مركــز هواتــف وتقديــم برقيــة يذكــر 

فيهــا واقعــة القبــض بالتفصيــل. ويتــم توجيههــا لــكل مــن النائــب العــام ووزيــر الداخليــة ووزيــر العــدل ومديــر 

أمــن املحافظــة. ويكمــن أيضــا إرســالها لرئيــس الجمهوريــة. وممكــن التقــدم بهــذه الربقيــة عــن طريــق اي هاتــف 

أريض عــن طريــق االتصــال برقــم 124.

ميكنــك أيضــا التوجــه لقســم الرشطــة التابــع لــه محــل جرميــة اإلخفــاء والتقــدم ببــاغ مــن أجــل تحريــر محــر 

عــن الواقعــة. غالبــا مــا ترفــض األقســام تحريــر مثــل هــذه املحــارض، فيتــم بعــد تقريرهــم بذلــك الرفــض التوجــه 

للنيابــة العامــة.

ــر هــذا  ــاغ بالواقعــة وبرفــض قســم الرشطــة تحري ــر ب ــع لهــا محــل جرميــة اإلخفــاء. وتحري ــة التاب التوجــه للنياب

املحــر. ميكــن كذلــك، التقــدم ببــاغ للنائــب العــام عن طريــق رقــم الواتســاب املخصــص لذلــك )01111755959(، 

أو عــن طريــق التوجــه للمكتــب الفنــي للنائــب العــام املتواجــد بحــي الرحــاب بالقاهــرة الجديــدة.

ميكن أيضا التقدم بشكوى بخصوص الواقعة إىل املجلس القومي لحقوق اإلنسان.

أخــرا، ميكــن رفــع دعــوى أمــام محكمــة القضــاء اإلداري مبجلــس الدولــة ملطالبــة وزارة الداخليــة باإلفصــاح عــن 

مــكان احتجــاز الشــخص املخفــي. وعــى الرغــم مــن صعوبــة تنفيــذ األحــكام يف هــذه القضايــا إال أنهــا تعــد دليــا 

قويــا عــى وقــوع االخفــاء ومعــززة ملوقــف الشــخص يف حــال تــم عرضــه عــى ذمــة قضايــا بإجــراءات أو وقائــع 

ملفقــة بتاريــخ الحــق عــى تاريــخ القبــض عليــه.

يف حــال إتخــاذ أي مــن هــذه اإلجــراءات يتــم بعدهــا اســتدعاء صاحــب البــاغ للنيابــة لــإدالء بأقوالــه حــول واقعــة 

االخفــاء وعــام إذا كانــت قــد طــرأت أي تطــورات بخصــوص الشــخص املخفــي.

5( أي 5 إجراءات ذات أولوية قصوى؟
تدعو بادي السلطات املرية للتعجيل يف

- املصادقــة عــى اإلتفاقيــة الدوليــة لحاميــة جميــع األشــخاص مــن اإلخفــاء القــري وقبــول الواليــة القضائيــة للجنــة 

الدوليــة املعنيــة باإلخفــاء القري،

ــري ال  ــاء الق ــة اإلخف ــار جرمي ــاب بإعتب ــن العق ــات م ــدم اإلف ــامن ع ــري وض ــاء الق ــوين لإخف ــم القان - التجري

ــادم،  ــقط بالتق تس

- محاكمة كل من ساهم وخطط ونفذ جرائم اإلخفاء القري يف حق املواطنني/ات املريني/ات،

- جرب الرر وتعويض املواطنني/ات الذين ثبت تعرضهم/هن لإخفاء القري وما صاحبه من انتهاكات،

- رصــد وتعــداد وتوثيــق اإلنتهــاكات ضــد املواطنــني/ات املريــني/ات مبــا يف ذلــك اإلخفــاء القــري يف هــذه الحقبــة 

والعمــل عــى تطويــر وتنفيــذ برنامــج شــامل للعدالــة اإلنتقاليــة.
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