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 املدافعة عن حقوق اإلنسان حنان بدر الدين حبس استمرار
 

حنان بدر  بسحبتجديد  إلغاء قرارها إىل السلطات املصرية نظمات حقوقيةت عشر مدع القسري االختفاء لضحااي الدويل اليوميف 
ودون عنها فوراً  إلفرا اب هذه املنظمات طالبت"، و قسرايً  املختفني أسر رابطةب"اإلنسان والعضو املؤسس الدين، املدافعة عن حقوق 

 ن اختفوامعن حقوق دفاعها على ال لسبب إال ملعاقبتها بدر الدين أكثر من ثالثة أشهر،  نحنا حبسمضى على  إذقيد أو شرط. 
 قسراً. 

 

أثناء زايرهتا ألحد ضحااي االختفاء القسري بعد  عبد احلفيظ عثمان ، قبضت الشرطة على حنان بدر الدين2017مايو/أاير  6 ففي
ات بشأن احلصول على معلوممن الزايرة وكان غرض حنان بدر الدين  يل القاهرة، حيث ال يزال حمتجزاً؛نقله إىل "سجن القناطر"، مشا

 .2013يوليو/متوز  27زوجها املختفي قسراً منذ 
 

الزايرة، اعتقلها املسؤولون األمنيون يف السجن وصادروا حقيبتها، اليت كانت حتوي ورقة كتبت عليها مالحظة خبط اليد  انتهاء وعقب
، بياانت ذاكرةوأشياء ممنوعة، مبا يف ذلك تتضمن معلومات حول مكان وجود زوجها. واهتمها ضباط السجن مبحاولة هتريب أوراق 

 إىل السجن. 
 

 قطاعجوهبا ضباط قبل أن يست ،ثالث ساعات، يف زنزانة ملدة يف بداية األمر ،يف السجن ضباط األمنها اعتقلوطبقاً ملا قاله حماميها، 
مايو/أاير، نقلت حنان بدر الدين إىل "قسم شرطة القناطر" مث إىل وكيل النيابة العامة يف  7دون حضور حمام. ويف من "األمن الوطين" 

حنان مايو/أاير، ادعى تقرير "األمن الوطين" أن  8جنوب بنها، الذي أمر بتوقيفها إىل حني انتهاء "األمن الوطين" من حتقيقاته. ويف 
وان املسلمني" احملظورة. ويف اليوم نفسه، أصدر أعضاء النيابة العامة قراراً ضدها ابحلبس االحتياطي بدر الدين عضو يف "مجاعة اإلخ

 يوماً حىت يتمكنوا من التحقيق يف هتمة انتمائها إىل مجاعة حمظورة. وقد تواصل جتديد حبسها االحتياطي منذ ذلك الوقت.  15ملدة 
 

أثناء مشاركته يف اعتصام احتجاجي.  2013يوليو/متوز  27 يف ايً قد اختفى قسر عز الدين، زو  حنان،  حمحد حافظ وكان خالد
وشاهدته للمرة األخرية يف اليوم نفسه على شاشة التلفزيون، حيث الحظت أبنه جريح ويعاجل يف عيادة ميدانية. بيد أهنا مل جتده عندما 

حث عن زوجها والتقصي عن مصريه ومكان وجوده بال كلل يف ذهبت إىل العيادة. ومنذ ذلك الوقت، دأبت حنان بدر الدين على الب
 أقسام الشرطة والسجون واملستشفيات وأقسام حفظ اجلثث فيها. ومل تتلق بعد أية معلومات ذا قيمة من السلطات.

 

، 2014وأثناء حبثها عن زوجها، تواصلت حنان بدر الدين مع أشخاص آخرين يبحثون عن أقرابء هلم اختفوا قسراً. ويف أوائل 
للرد على تفشي هذه املمارسة على يد قوات األمن املصرية. وهتدف اجلمعية إىل  "قسرايً  املختفني أسر ابطة" هذه العائالتأسست 



، بدأت اجلمعية محالت علنية ملخاطبة احلكومة ودعوهتا 2015. ويف أواسط هموجود أماكنو  ختفنيحتديد مصري أفراد العائالت امل
 . وعن أماكن وجودهم إىل كشف النقاب عن مصري املختفني قسراً 

 

مل، العقة. حيث جرى اختطاف األفراد من منازهلم ومن الشارع أو مكان ، تزايد عدد حاالت االختفاء القسري املوث  2015ومنذ 
انتزاع غرض يتعرضون للتعذيب ب خالهلا الضحاايسبعة أشهر كان مبعزل عن العامل اخلارجي لفرتات تصل إىل  حبسوإخضاعهم لال

أو لتوريط آخرين. وبني ضحااي االختفاء القسري أطفال مل تتجاوز أعمار  ،"اعرتافات" منها واستخدامها ضدهم أثناء حماكمتهم
 سنة.  14بعضهم 

 

 العادة يفعنف، و إعدام خار  نطاق القضاء ذهب ضحيتها أشخاص اشتبه بتورطهم يف أعمال كبت عمليات عن ذلك، ارت  وفضالً 
السلطات  كانت  ،وعادةً . ابملستشفيات بعد ذلك يف املشرحةتظهر  األشخاص املختفني، حيث بدأت جثث أثناء اختفائهم قسراً 

دما على الرغم من أن هؤالء املعتقلني كانوا يف حجز الدولة عن ،ق النار مع قوات األمنعن مقتل هؤالء أثناء تبادل إلطالتعلن املصرية 
 قتلوا. 

 

وإساءة  نسانعن حقوق اإلاملدافعني وختويف حنان بدر الدين استمرار توجه السلطات املصرية حنو مضايقة  حبسويعكس استمرار 
لدؤوب عن وحبثها احصراً بسبب عملها السلمي من أجل حقوق اإلنسان  مسجونةالدين فحنان بدر استعمال نظام العدالة اجلنائية. 

 زوجها املختفي قسراً.
 

 ، نكرر، حنن املنظمات املوقعة أدانه، مطالبتنا للسلطات املصرية مبا يلي:ذلكبناء على 
 

  سبب عملها ب مسجونةاإلفرا  عن حنان بدر الدين فوراً ودون قيد أو شرط، وإسقاط مجيع التهم املوجهة إليها، نظراً ألهنا
  ؛حصراً  يف الدفاع عن حقوق اإلنسان

 وكذلك إبالغ عائالت مجيع ضحااي  ؛هومكان وجود خالد عز الدين،، إبالغ حنان بدر الدين دون إبطاء مبصري زوجها
 االختفاء القسري مبصري أقرابئهم وأماكن وجودهم؛

  إصدار أوامر إىل مجيع املوظفني األمنيني وسواهم من موظفي الدولة ابلتوقف فوراً عن ممارسة االختفاء القسري، وتوجيه
 مثل هذه األفعال؛ بشأن أبنه لن يتم التساهلرسالة واضحة إليهم 

 وسوى ذلك من  ،ة مستقلة لتقصي احلقائق على وجه السرعة إلجراء حتقيقات وافية يف مزاعم االختفاء القسريأتليف هيئ
 انتهاكات حقوق اإلنسان، وضمان إخضاع اجلناة للمحاسبة؛

    ن الناشطني من الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها دومنا خشية من العقاب أو االنتقام أوضمان توفري بيئة آمنة متك 
 الرتهيب. 

 
  :املوقعون
 االنسان حقوق ملعلومات العربية الشبكة -
 املبادرة املصرية للحقوق الشخصية -



 املفوضية املصرية للحقوق و احلرايت -
 جستس فور كومييت -
 مركز الندمي ملناهضة العنف و التعذيب -
 االنسان حقوق لدراسات القاهرة مركز -
 مركز عدالة للحقوق واحلرايت -
 للقانون مبارك هشام مركز -
 منظمة العفو الدولية -
 والتعبري الفكر حرية مؤسسة -


