
   2019تموز /يوليو 26بتاريخ:     مصر       MDE 12/0785/2019رقم الوثيقة:      UA 104/19 :ولاأل التحرك العاجل
 
 

 تحرك عاجل
  لالختفاء القسري  باحث تعرض

لدى إحدى منظمات حقوق  السكن ق حقو في باحث  وهو  اعتقلت قوات األمن إبراهيم عز الدين،
لمنزله في المقطم بالقاهرة،  مجاور   رع  ، بشا2019يونيو/حزيران  11في  ،حكوميةالغير اإلنسان 

بُلغ أسرته أي ، ولم ت  القسري. وظلت السلطات منذ اعتقاله تنفي احتجازه لديهالالختفاء  وتعرض
 مكان وجوده. معلومات حول مصيره أو

 استخدام نموذج الرسالة أدناه. الخاص أو محرك: ُيرجى كتابة مناشدة بتعبيركبالت وابادر 

 نبيل صادق المستشار النائب العام
 العاممكتب النائب 
 مدينة الرحاب

 رة، جمهورية مصر العربيةالقاه
  4716 2577 202+فاكس: 

 
 السيد المستشار،

 تحية طيبة وبعد ...
إبراهيم  ،يرتدون مالبس مدنية ،اعتقل أفراد من قوات األمن المصرية ،2019يونيو/حزيران  11ليلة في 

د من شارٍع وكان قد اقتي المصرية للحقوق والحريات. المفوضيةالسكن لدى  عز الدين، الباحث في حقوق 
في المنطقة التي يعيش بها في المقطم بالقاهرة، ووقع ضحية لالختفاء القسري منذ ذلك الحين. وعقب 

 في الحجز اعتقاله، بحثت عنه أسرته ومحاموه لدى قسم شرطة المقطم، ولكن السلطات نفت وجوده
 فائه.إلى النائب العام، وتقدمت بشكوى بشأن اخت تلغرافلديها. كما أرسلت أسرته 

رفض يتبعه و ولو الدولة، ؤ مس من الحرية، وحين ينف ِّذ ذلك الشخص حرمانويقع االختفاء القسري في حالة 
 السلطات بأن تقر بحرمان الشخص المعني من حريته، وبأن تكشف عن مصيره أو مكان وجوده.



تعملوا على لذا نحث سيادتكم على أن تُفصحوا عن مكان وجود إبراهيم عز الدين على الفور، وأن 
 المعاملة ضروب إتاحة له سبل االتصال بمحاميه وأسرته، وكذلك على حمايته من التعذيب وغيره من

ولين عن اختفائه إلى العدالة، وأن تعملوا على ؤ جميع المس تقدموا. كما نحثكم أيًضا على أن السيئة
 اإلفراج عنه، ما لم ُتوجه له تهمة بارتكاب جريمة معترف بها دوليًا.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 
 

 معلومات إضافية

  باحث لالختفاء القسري تعرض 

المصرية للحقوق والحريات، حيث ينصبَّ عمله على مجال حقوق الفرد في بالمفوضية إبراهيم باحٌث 
جل مصر في ضمان إتاحة السكن اآل السكن. جميع ل من بتكلفة معقولةوكان يجري تحقيًقا بشأن سِّ

 مصر في التخطيط العمراني. وسياسات ،، كما كان يوثق عمليات اإلخالء القسري فراداأل

يأتي ف. 2016المصرية للحقوق والحريات منذ للمفوضية وكان إبراهيم خامس المعتقلين ممن ينتسبون 
والُمحتجز  ،المفوضيةي يعمل مع هيثم محمدين، الذ العماليمحامي الاعتقاله بعد القبض مؤخًرا على 

في قضية ال تستند إلى أي أساس قانوني بتهمة "مشاركة  2019مايو/أيار  13على ذمة المحاكمة منذ 
، اعتقلت قوات األمن المصرية أمل فتحي، مدافعة حقوق اإلنسان 2018جماعة إرهابية". وفي مايو/أيار 

لسابق لدى منظمة الباحث او  ،المصرية للحقوق والحرياتللمفوضية المدير التنفيذي  محمد لطفي وزوجة
التصدي لظاهرة التحرش مقطع فيديو انتقدت فيه تقاعس السلطات عن بث ، على خلفية العفو الدولية

. كما اعتقلت قوات األمن فيما 2018الجنسي المتفشية، قبل اإلفراج عنها في ديسمبر/كانون األول 
، 2016في  ،أحمد عبد هللا اإدارتهرئيس مجلس و  ،مينا ثابت بالمفوضية مدير برنامج األقلياتمضى 

 قبل اإلفراج عنهما دون توجيه أي تهم لهما.

المجتمع  ضدوحملة القمع  ،التي تشهدها مصر اإلنسانفي خضم أزمة حقوق  تي اعتقال إبراهيمكما يأ
بشكل أو تجمهرهم  ،أو إعرابهم عن آرائهم ،نجم عنها اعتقال المئات بسبب عملهم المشروعالتي  المدني
وعاملين بمنظمات  ،وسياسيين ،ومنتقدين ،ومشجعين لكرة القدم ،صحفيين :طالت حملة القمع. و سلمي



 على ذمة سجنهم قبللالختفاء القسري،  واوتعرض واوكان العديد من المعتقلين قد ُأوقِّف المجتمع المدني.
احتجازهم على ذمة " ال تستند إلى أدلة، على خلفية عملهم المشروع، و تهم متعلقة بـ"اإلرهاب تحقيقات في

 .قط أعواٍم دون أن ُيحالوا إلى المحاكمةأو  المحاكمة ألشهرٍ 

 

حاالت استخدمت فيها قوات األمن المصرية  على توثيق منظمة العفو الدولية على نحٍو مكثف ودأبت
)انظر:  .ن في مصر، ومن بينهم طالب وأطفالحتجياالختفاء القسري كأداة ضد النشطاء السياسيين والم

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/4368/2016/ar/ قد تعرض المئات (. و
واحُتجزوا سًرا بمعزٍل عن العالم الخارجي دون أن ُيتاح  ،لالعتقال التعسفي ضحايا االختفاء القسري من 

وقد صار هذا النمط من االنتهاكات  لهم االتصال بمحاميهم أو أسرهم، وخارج نطاق اإلشراف القضائي.
ح السيسي بتعيين اللواء مجدي عبد الغفار وزيًرا جلًيا على نحو الخصوص حينما قام الرئيس عبد الفتا

واحدة من المنظمات غير  المصرية للحقوق والحريات المفوضيةتعد و  .2015للداخلية في مارس/آذار 
 الحكومية المصرية الرئيسية التي تعمل على نطاق واسع في قضية االختفاء القسري.

  يةاإلنكليز أو  العربية اللغةلغة المخاطبة المفضلة: 

 يمكن استخدام لغة بلدك

 2019 أيلول/سبتمبر 6 وُيرجى المبادرة بالتحرك في أسرع وقت ممكن قبل:

 وُيرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدك، في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.

 )صيغ المذكر( إبراهيم عز الديناالسم وصيغ اإلشارة الُمفضلة: 

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

