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العربية�	علومات�حقوق��نسان،�مركز�أندلس��مركز�القاهرة�لدراسات�حقوق��نسان،�الشبكة: ا	نظمات�ا	شاركة�6ي�إعداد�هذا�التقرير�0ي 

،�ا	نظمة�العربية�لRصDح�الجنائي،�مؤسسة�حرية�"أكت"لدراسات�التسامح�و�مناهضة�العنف،�مركز�وسائل�-تصال�ا	Dئمة�من�أجل�التنمية�

�الطفل �لحقوق �ا	صري �-ئتDف �ا	جتمعية، �با	شاركة �للXYوض �ا	صرية �الجمعية ،��والتعب� �-قتصادية�الفكر �للحقوق �ا	ركز�ا	صري ،

�للXYوض�بأوضاع�الطفولة،�ا	بادرة�ا	صرية�للحقوق�الشخصية،�مؤسسة�قضايا�ا	رأة�ا	صرية،�مركز�هشام� و-جتماعية،�ا	ؤسسة�ا	صرية

ضد�التمي��hالديfg،�نظرة�مبارك�للقانون،�جمعية�حقوق��نسان�	ساعدة�السجناء،�مجموعة�ا	ساعدة�القانونية�لحقوق��نسان،�مصريون�

  .للدراسات�النسوية،�مؤسسة�ا	رأة�الجديدة،�مركز�iرض�لحقوق��نسان
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ً
mطار�العام�لوضعية�حقوق��نسان�6ي�مصر: أو�:  

�يناير� -١ �من �والعشرين �الخامس ��٢٠١١منذ �با	Dي�ن �ا	صريون �والحرية�نزل ��نسانية �بالكرامة ليطالبوا

إ�mأنه�لم�تتم�ترجمة�أًيا�من��،شخص�أرواحهم�٢٠٠٠و6ي�سبيل�ذلك�فقد�ما�يزيد�عن��،والعدالة�-جتماعية

ع~ى�مستوى�ا	مارسات�أو�التشريعات�أو�ا	حاسبة�ع~ى�ان�Xاكات�حقوق��ع~ى�أرض�الواقع،�سواءً  تلك�ا	طالب

�العكس�اعتمد�؛�نسان �عل�Xا�بل�ع~ى �اعتمد fال�� �ذا�Xا �التشريعية �ا	نظومة ت�الحكومات�ا	تعاقبة�ع~ى

مبارك�خDل�ثDث�ن�عاًما�من�حكمه؛�mستخدامها�بشكل�انتقائي�لضمان�البطش�بمعارض�Xا�وضمان�إفX�Dا�

 .من�العقاب

�التح -٢ �عملية ��ن �ف��اير�وح�� �عشر�من �الحادي �منذ �البDد �حكم �ع~ى �ا	تعاقبة �الحكومات ول�أحبطت

مستغل�ن�تركة�الدولة�iمنية�ال��fخلفها�الرئيس�–الديمقراطي�بفرض�قيود�إضافية�ع~ى�الحقوق�والحريات�

�مبارك fgسبق�حسi– با�ي�� �ذلك�شأن �6ي �شأ�Xم �والتشه����Xم �حقوق��نسان �عن �ا	دافع�ن �مDحقة 6ي

�لعبت�الحكومات�ا	تعاقبة �كما �تقييد��الحركات�-حتجاجية�-جتماعية�والسياسية، ��mُيس�Xان�به�6ي دوًرا

�من�مDحقة��عDمي�ن�وقمع� XYا
ّ
�مك �مما �والقضائي؛ �التشري�ي �للنظام fالقانون�و�خضاع�السيا��� سيادة

و6ي�هذا��طار�وجدت�النظم�السياسية�ا	تعاقبة�ضرورة�لقتل�آmف�ا	تظاهرين�. الحركات�العمالية�ا	ستقلة

لتنكيل�با	شاركة�السياسية�6ي�ا	جال�العام�لقطاعات�واسعة�ممثلة�واعتقال�عشرات��mف،�كما�أرادت�ا

 .للمجتمع�كالشباب�وا	رأة،�عن�طريق�استباحة�-عتداء�الجسدي�والجن¢��fعل�Xن

�نزولهم� -٣ �0ي�محاوmت�	عاقبة�ا	صري�ن�ع~ى �الحكومات�ا	تعاقبة، ترى�ا	نظمات�أن�السياسات�ال��fاتبع�Xا

�الخامس�والعشري �6ي �أخرى�عن�طريق�غلق�٢٠١١ ن�من�ينايرللشوارع �لضمان�عدم�تكراره�مرة
ً
�ومحاولة ،

�ليس�ع~ى�صعيد�ا	مارسات�القمعية�فحسب�بل�عن� �كانت�متاحة�قبل�ذلك�التاريخ، fكافة�الهوامش�ال�

�عن�أن�تلك�ا	مارسات�ت��هن�ع~ى�عدم�جدية�الحكومة�" شرعنة"طريق�
ً
Dن،�فض�قوان� تلك�ا	مارسات�6ي

�تن �6ي �حقوق�ا	صرية �ومعاهدات �اتفاقيات �ع~ى �التصديق �بموجب ��Xا �ال¦hمت fال�� �الدولية �تعهدا�Xا فيذ

 .�٢٠١٠نسان�أو�ال��fال¦hمت��Xا�خDل�-ستعراض�الدوري�الشامل�6ي�عام�

هو�استمرار��بيXYاالوحيد��ا	ش¦�ك،�كان�القاسم�عدة�تجارب�سياسيةمرت�مصر�6ي�iعوام�iربعة�ا	نصرمة�ب -٤

ال��fكانت�أيام�حكم�مبارك�من�قبل�كل�iطراف،�iمن�والجيش�ومجموعات�العنف�نفسه�كات�نمط�-ن�Xا

fزمة�. السيا��Dال� �توف���الحماية �6ي �وفشل�الدولة �العقاب، �لRفDت�من �ا	منهجة وقد�ساهمت�السياسة

�الدول �منشآت �تس�Xدف fال�� ��رهابية �والعمليات �ا	سلح �العنف �جماعات �تنامي �6ي �وiفراد	واطن�Xا؛   ة

�والعسكرية– �iمنية ̄جهزة �ل �وا	نتم�ن �iقلياتخصوصً  –ا	دني�ن �. الدينية ا �الف¦�ة �اتسمت �ذا�Xاكما

 
ُ
�ت �العنف�حرِّ بخطابات �ع~ى

ً
�أو�الجنس�أو�-نتماء�أض�صراحة �أو�ا	عتقد �بالدين �تتعلق �±سباب و�القتل

السياسية�والجنائية�السيا���fأو�الجنسية،�وعليه�فإن�iنظمة�السياسية�والحكومات�ا	تعاقبة�تتحمل�كلها�

 .عن�-ن�Xاكات�الجسيمة�ال��fشهد�Xا�البDد

ل¦hاما�Xا�الدولية�أو�لل�Xرب�من�تنفيذ�مطالب�اتخذت�الحكومات�ا	تعاقبة�ذرائع�متعددة�للتحلل�من�الوفاء�با -٥

 
ً
�فتارة �ا	اضية، �iربع �السنوات �6ي �وا	تظاهرين �ومواجهة��ا	حتج�ن fgمi� �-نفDت �مواجهة تستخدم

 
ً
،�كل�تلك�الذرائع�لت��ير�اللجوء�إ´ى�ا	مارسات�iمنية�"الحرب�ع~ى��رهاب"أخرى�تستخدم��البلطجة،�وتارة

�و �"شرعن�Xا"القمعية �الوقت�، �مصر�6ي �يواجه �ا	نظمات��mتقلل�من�خطر��رهاب�الذي �من�أن وبالرغم

�تتخذه��؛الراهن �بل�إ�Xا �تواجه�خطر��رهاب�فحسب، �أ�Xا �الحالية��mتدل�ع~ى إ�mأن�ممارسات�الحكومة
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ي�أيًضا�كساتر�للهجوم�والعصف�بالحقوق�والحريات�iساسية�لRنسان�وع~ى�رأسها�الحق�6ي�الحياة�والحق�6

�من�مواجهة�خطر��رهاب�ارتفعت�وت��ة�ا	واجهات�. محاكمات�عادلة�ومنصفة�والحق�6ي�سDمة�الجسد
ً
mفبد

�سلمي�ن�ومدافع�ن�عن�حقوق��نسان،� �نشطاء �والقبض�ع~ى �للمظاهرات�والتجمعات�السلمية، ا	سلحة

 .واستخدام�الحبس�-حتياطي�لف¦�ات�طويلة�كعقوبة�ضدهم�كمعارض�ن

وiخر��٢٠١٢خDل�السنوات�iربع�ا	اضية�استفتاء�ا	صري�ن�ع~ى�دستورين�iول�دستور�شهدت�مصر�6ي� -٦

،�الدستور�iول�اتسم�بمعاداة�شديدة�لفكرة�الحقوق�والحريات،�وأفرط�6ي�وجود�-ستثناءات�٢٠١٤دستور�

�ا	جتمع �قيم �مع �تتعارض�ممارس�Xا m� �كأن �عل�Xا �. الفضفاضة �الدستور �أن �من �تطور� ٢٠١٤وبالرغم به

ملحوظ�عن�سابقه،�إ�mأنه�سار�ع~ى�النهج�ذاته�6ي�دس¦�ة�إحالة�ا	دني�ن�إ´ى�ا	حاكمات�العسكرية،�وحصر�

� �الثDث �الديانات �أتباع �ع~ى �فقط �الشعائر�الدينية �و�سDم(ممارسة �وا	سيحية �عن�)ال�Xودية
ً
Dفض� ،

�ارتكاب�ان�Xاكات�حقوق��،ا	شكDت�iخرى  �من �الدولة �يمنع �لم �لح��hالنفاذ �ودخوله إ�mأن�إقرار�الدستور

�ففي�مرحلة�كتابته�تم�تمرير�قانون� �نسان�ال��fجعلت�كل�ما�جاء�6ي�الدستور�ح���ع~ى�ورق��mقيمة�له،

ا�تظاهر�عدد�التظاهر�والذي�تتعارض�مواده�مع�نص�ا	واد�الخاصة�بالتظاهر�والتجمع�6ي�الدستور،�وحينم

 مXYم�٥٠ا�ع~ى�دس¦�ة�ا	حاكمات�العسكرية�للمدني�ن�تم�القبض�ع~ى�عدد�من�النشطاء�السياسي�ن�اع¦�اضً 

ومع�عملية��،من�الناشطات�الDتي�تعرضن�إ´ى�إهانات�جنسية�6ي�محبسهن�٢٦الذين�تعرضوا�للضرب،�ومXYم�

�عن�القبض�١١ -ستفتاء�ع~ى�الدستور�فقد
ً
Dم،�فضXا�حيا�

ً
ع~ى�العديد�من�ا	عارض�ن�للدستور،��مواطن

كما�أنه�وبعد�دخول�الدستور�ح��hالنفاذ�واجهت�قوات�iمن�التظاهرات�السلمية�ال��fخرجت�6ي�الذكرى�

�شخص �مائة �أك¾��من �بحياة �أودت fال�� �ا	فرطة �يناير�بالقوة �من �للخامس�والعشرين �عن��،الثالثة
ً
Dفض

� �من �يقرب �ما �ع~ى �با¿ضافة�١٠٠٠القبض �ومقار��شخص، �السجون �6ي �التعذيب �انتشار�ادعاءات إ´ى

  .-حتجاز

استمرار�العنف�ا	وجه�ضد�النساء�ا	شاركات�6ي�ا	جال�العام�والذي�اشتدت�حدته�ليصل�إ´ى�-عتداءات� -٧

 .الجنسية�و-غتصاب�الجماÁي

ا	صرية�قبلت�سنوات�من�الدورة�iو´ى�لDستعراض�الدوري�الشامل�وتقديم�توصيات�للحكومة��٤بعد�مرور� -٨

�عدد ��١١٩ مXYا �إجما´ي �من �من��١٦٥توصية �مصر��mتزال�تعاني �حقوق��نسان�6ي �فإن�وضعية توصية،

التدهور�ا	ستمر�الذي�وصل�إ´ى�أن�أصبح�القتل�الجماÁي�خارج�إطار�القانون�ظاهرة،�وممارسة�معتادة�من�

 .الدولة�تجاه�مواطن�Xا

  

  hاما�Xا�6ي�مجال�حقوق��نسانتقييم�وفاء�الحكومة�ا	صرية�بال¦: ثانًيا

  الحق�6ي�الحياة •

٩-  
ُ
�ا	فرطة�من�قبل�قوات�iمن�والجيش�6ي�فض�خيِّ ت م�مشاهد�القتل�خارج�إطار�القانون�واستخدام�القوة

ع~ى��٨٤٦قتل�أك¾��من��٢٠١١ففي�يناير�وف��اير. التظاهرات�ع~ى�مجمل�ا	شهد�السيا��6�fي�الف¦�ة�السابقة

متظاهًرا�قبطًيا�6ي�منطقة��٢٧قتل��٢٠١١حكومات�مبارك�ا	تتابعة،�و6ي�أكتوبر�أيدي�قوات�iمن�التابعة�ل

مواطن�ع~ى�iقل�تم�دهسهم�بمدرعات�تابعة�للجيش�قبل�أن�تقوم�قوات�تابعة�للشرطة��١٤ماسب��و�بيXYم�

���6ي�شارع�محمد�محمود،�تبعهم��٥١بقتل��6٢٠١١ي�نوفم� آخرين�6ي�محيط�مجلس�الوزراء�6ي��١٧متظاهًرا



 منظمات�حقوق��نسان�ا	صرية�ا	ستقلة�لتقىم

احتجاًجا�ع~ى�مصرع�) ٢(شخًصا�6ي�تظاهرات�محمد�محمود��١٦بمقتل��٢٠١٢وقد�بدأ�عام�. ٢٠١١يسم���د

و6ي�الف¦�ة�ما�ب�ن�أبريل�. من�مشج�ي�النادي�iه~ي�6ي�مطلع�ف��اير،�فيما�بات�ُيعرف�بمذبحة�بورسعيد�٧٤

�أمام�وزارة�الدفاع�١٢تم�مقتل��٢٠١٢ومايو� �للحكم�6ي�يونيو�وبعد�وصول�الرئيس�محمد�. معتصًما fمر��

٢٠١٢����نوفم� �6ي �ُيعرف�بأحداث�-تحادية�١١و�٢٠١٢لقي�متظاهران�مصرعهم �6ي�ديسم���فيما . متظاهًرا

�٤٦أك¾��اللحظات�دموية�6ي�تاريخ�مصر�الحديث�حيث�قتلت�قوات�الشرطة�6ي�عهد�مر��٢٠١٣��fوشهد�العام�

�يناير�ببورسعيد�سبقهم� �مدار�ثDثة�أيام�6ي �ع~ى مواطنون��٩ثDثة�متظاهرين�بالقاهرة�ولحق��Xم�متظاهًرا

 �٣يونيو�و�٢٩و6ي�الف¦�ة�ب�ن�. بمدينة�السويس
ُ
 �٦٨ل�ما�يزيد�عن�تِ يوليو�ق

ً
6ي�إطار�-شتباكات�ا	باشرة��امواطن

fن�للرئيس�مر���عارض	ؤيدين�وا	ن�ا�ؤقت�عد´ي�منصور�قتل�. مع�الشرطة�أو�-شتباكات�ب	٥ومع�الرئيس�ا�

يوليو�6ي��٢٧متظاهًرا�6ي��٩٥يوليو�و�٨متظاهًرا�أمام�نادي�الحرس�الجمهوري�6ي��٦١يوليو�ثم��٥متظاهرين�6ي�

�. طريق�النصر ��6١٤ي تل�ما
ُ
شخص�6ي�أحداث�فض�اعتصامي�الXYضة�ورابعة� ١٠٠٠يصل�إ´ى�أغسطس�ق

��Xم� �لحق ��١٢٠العدوية، �اشتباكات�شارع�رمسيس�يوم �6ي �و�١٦شخًصا �أماكن��٥٧أغسطس، �6ي متظاهًرا

� �يوم �. ٢٠١٣أكتوبر��٦متفرقة �قتل �ا	صرية �للثورة �بالذكرى�الثالثة �-حتفال �أثناء ��١٠٣و6ي �٥متظاهر�6ي

 .محافظات�متفرقة

١٠- � �شبه �وا	دني�ن،�6ي �العسكري�ن �ضد ��رهابية �الهجمات �تواصلت �البDد، �6ي �أخرى �ومناطق �سيناء جزيرة

�والخاصة �الدينية �وا	ؤسسات �الجيش. والحكومة، �مجندي �قتل �أو �خطف �بانتظام �فشلت�. ويتم فقد

هاب�مواجهة��ر أن�	جلس�حقوق��نسان،�ال��fتؤكد�ع~ى��٢٠١٠تنفيذ�توصيات�عام�6ي�الحكومة�ا	صرية�

تطلب�مراجعة�جادة�لسياسات�مكافحة��رهاب�6ي�مصر،�وال��fلم�تتغ���ي6ي�سيناء�ومعاقبة�ا	سئول�ن�عنه�

 . رغم�إثبات�فشلها�١٩٧٠منذ�
ً
mصرية�ع~ى�سياسة�القتل�العشوائي�بد	من�ومع�ذلك،�فقد�أصرت�الدولة�ا�

�أن �ينبÉي �كان fوال�� ��نسان �ومعاي���حقوق �القانونية �ا	بادئ  �اح¦�ام
ُ
�تلك�سهِّ ت �وتحديد �التحقيقات، ل

 .الحقيقة�وراء�الجرائم��رهابية،�وتطبيق�العدالة��Xدف�القضاء�الحقيقي�ع~ى��رهاب

 

  :الحق�6ي�الحرية�وiنصاف�وا	حاكمة�العادلة •
�الجسيمة -١١ �تلك�-ن�Xاكات �مجمل �عن �حقيقة �محاسبة �عملية �±ي �التام �قامت�ا	حاكم�. الغياب �أن فبعد

كم�ع~ى�ثDثة�جنود�،�ُح ٢٠١١ف��اير�٢ –يناير��٢٥بت��ئة�كل�من�قاموا�بقتل�ا	تظاهرين�6ي�أحداث�ا	ختلفة�

سنوات�6ي�أحداث�ماسب��و،�وثDثة�أعوام�لرجل�شرطة�واحد�6ي�أحداث�محمد�محمود،��٣ – ٢بالسجن�	دة�

لمحاكمة�ب�Xمة�وبالرغم�من�خضوع�الرئيس�السابق�محمد�مر���fوبعض�قيادات�جماعة�iخوان�ا	سلم�ن�ل

�جدي� �تحقيق �بأي �تقم �لم �بالدولة �القضائية �iجهزة �فإن �-تحادية، �أحداث �6ي �العنف �ع~ى تحريضهم

أنشأت�الدولة�ثDثة�لجان�. لضمان�محاسبة�ا	سئول�ن�عن�مقتل�آmف�ا	تظاهرين�6ي�iعوام�الثDثة�ا	اضية

�ف��اير� �ب�ن �ما �الف¦�ة �6ي �حقائق f�Ë٢٠١١تق����6ي�و . ٢٠١٣وديسم� �التحقيق �لجنت�ن�من �ان�Xاء �من بالرغم

الجرائم�ا	زعومة،�إ�mأن�الحكومات�ا	صرية�ا	تعاقبة�رفضت�نشر�نتائج�التحقيقات�ال��fتوصلت�لها�تلك�

وتضمنت�. ولجأت�الحكومات�ا	تعاقبة�إ´ى�عدة�وسائل�لصرف�-نتباه�عن�سجلها�الحقو�ي�ا	ش�ن. اللجان

كبت�6ي�التذرع�بأن�عمليا: تلك�الوسائل
ُ
ت�القتل�العشوائي�قامت��Xا�عناصر�أجنبية�غ���معروفة،�أو�أ�Xا�ارت

�عمليات� �أو�أن �و-حتجاجات، �بفض�-عتصامات �الخاصة ��نسان �لحقوق �ا	عاي���الدولية إطار�اح¦�ام

وعليه�لم�تتخذ�أي��القتل�ا	وسعة�والعشوائية�كانت�م��رة�لتواجد�بعض�العناصر�ا	سلحة�ب�ن�ا	عتصم�ن

 .يناير،�بما�6ي�ذلك�إصDح�الشرطة�وا	حاسبة�٢٥طوات�هامة�لتحقيق�مطالب�ثورة�خ
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�غ���مسبوقة� -١٢ �تم�بأعداد �عسكرية �ا	دني�ن�من�قبل�محاكم �. محاكمة �عام من��١٢.٠٠٠أك¾��من��6٢٠١١ي

 
ُ
�الق �من �العديد �ذلك �6ي �بما �القضاء�صَّ ا	دني�ن، �رئيس �لتقديرات ا

ً
�وفق �عسكرية، �	حاكمات ر�تعرضوا

ع~ى��٢٠١٤و�٢٠١٢سن�6ي�هذا�الصدد�حيث�احتوى�كل�من�دستوري�عام�حو�mيبدو�6ي�iفق�أي�ت. العسكري 

 .بدورها�للمحاكمات�العسكرية�للمدني�ن" تشرعن"مواد�غامضة،�تسمح�و

�ا	دنية� - ١٣ �الشرطة �من �iمنية �iجهزة �توسعت �فقد �و-حتجاز�التعسفي، �العشوائي �القبض �يخص فيما

�أثناء�التظاهرات�أو�فض�والعسكرية�6ي�iع وام�iخ��ة�6ي�حمDت�ا	داهمة�الجماعية�والعشوائية،�mسيما

�احتجاز�مئات�من�ا	تظاهرين،�مع�عدم�السماح�لهم�باmتصال�بأسرهم�
ً
-عتصامات،�و0ي�حمDت�يل�Xا�عادة

لفت�أيًضا�أن�أجهزة�iمن�ا	. أو�محام�Xم�با	خالفة�للقانون�والدسات���ا	تعاقبة�ال��fصدرت�6ي�الف¦�ة�iخ��ة

،�"خطًرا�ع~ى�iمن�العام"لم�تعد�تعتمد�ع~ى�قانون�الطوارئ�الذي�يسمح�باmعتقال��داري�لكل�من�يمثل�

و6ي�حالة�ا	عتقل�ن�السياسي�ن،�فإن�وزارة�الداخلية�دأبت�ع~ى��.لت��ير�عمليات�القبض�و-حتجاز�العشوائي

�بالعال �و-تصال �الزيارة �منع �6ي �ع~ى�التوسع �التعسفية �والرقابة �الزيارات، �أو�تقص���مدة �عXYم �الخارÏي م

 .ا	راسDت�ومنعها،�وعدم�توف���الرعاية�الصحية�الDزمة�للمحتجزين

١٤- � ��6١٨ي ��٢٠١٣أغسطس �الضباط� مصرعهم�ام�Xمً �٣٧لقي �قام �أن �بعد �أبو�زعبل �سجن �إ´ى �نقلهم أثناء

�وسوء� �-كتظاظ �من
ً
Dأص� �تعاني fال�� �ال¦�حيDت �سيارة �غاز�داخل �قنبلة �بإلقاء �ترحيلهم �عن ا	سئولون

هذا�وقد�رفضت�. و0ي�الحادثة�ال��fتكشف�لنا�عن�كيفية�تعامل�قوات�iمن�مع�ا	حتجزين�قانونًيا. ال�Xوية

�ا	ساج�ن�خDل�ثورة�الحكومات�ا	صرية�ا	 تعاقبة�نشر�أي�تقارير�توضح�طبيعة�-ن�Xاكات�ال��fتعرض�لها

فقد�كشفت�التقارير�الحقوقية�ا	تواترة�عن�قيام�قوات�حراسة�خمسة�سجون�مختلفة�6ي�الف¦�ة�ما�. يناير

متعمًدا،�ولم�،�وإ´ى�أن�القتل�كان�أغلبه�مسلحغ����سج�ن ١٠٠،�بقتل�أك¾��من�٢٠١١ف��اير��٢٠يناير�و�٢٩ب�ن�

 .يرتبط�بمحاوmت�هروب�أو�تصدي�	حاوmت�تمرد�داخل�تلك�السجون 

 

 :حرية�النشر�و�عDم •
�من�التوصيات�ا	تعلقة�بحرية�النشر� -١٥ �ا	صرية�عدًدا 6ي�-ستعراض�الدوري�الشامل�iول�قبلت�الحكومة

يتم�ترجم�Xا�إ´ى�حقيقة�ع~ى��إ�mأن�تلك�النصوص�الدستورية�لم�٢٠١٤وبالرغم�من�أن�دستور�عام�. و�عDم

�mمن�حيث�التشريعات�أو�من�حيث�ا	مارسات،�فع~ى�صعيد�التشريعات،�حدث�تغ��ان�محدودان��،iرض

� �إلغاء �وهم �الدستور �هذا �اعتماد �قبل �" تدب��"للغاية �النشر�6ي �جرائم �6ي وإلغاء��٢٠١٢الحبس�-حتياطي

فبخDف�بعض�التشريعات�ال��fتقلل�من�وصاية�. ٢٠١٣عقوبة�الحبس�6ي�جريمة�إهانة�رئيس�الجمهورية�6ي�

الدولة�ع~ى��عDم�ا	قروء�لم�تتم�-ستجابة�لتوصيات�الدورة�iو´ى�من�-ستعراض�الدوري�الشامل�وبقيت�

��دون�تغي� �0ي �الرأي�والتعب���ونقل�ا	علومات�كما �لحرية �عن�أن�أغلب��،معظم�التشريعات�ا	قّيدة
ً
Dفض

  .ل��fطرح�Xا�الحكومات�ا	تعاقبة�	صر�كانت�تضع�قيوًدا�تعسفية�ع~ى�تداول�ا	علوماتمشروعات�القوان�ن�ا

�وا	دون�ن� -١٦ �الصحفي�ن �من �العديد �إحالة �الحقوقية �ا	نظمات �رصدت �فقد �ا	مارسات، �مستوى �ع~ى أما

�اعتداء�مباشر�من� للمحاكم�العسكرية�كما�رصدت�تزايد�حاmت�-عتداء�ع~ى�الصحفي�ن�و�عDمي�ن،�إما

�توف���ال �عن �iمن �عجز�قوات �ع~ى �ي��هن �مما �ا	واطن�ن �جهة �أو�من �iمن، �قوات �الDزمة�جهة حماية

�تستمر�الدولة�6ي�حمDت�التشه���وا	ضايقات�ضد�الصحفي�ن�iجانب�وحجب�الصحف. للصحفي�ن . كما

حيث�شهدت�الف¦�ة�بعد�الخامس�والعشرين�من�يناير�تزايًدا�6ي�حاmت�حجب�مقاmت�رأي�لكتاب�أعمدة�6ي�
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�والخاصة �الصحف�القومية �قن. العديد�من �باقتحام �قامت�قوات�iمن �ووقف�كما وات�إعDمية�خاصة،

�أكتوبر� �6ي �أحداث�ماسب��و �تغطية �أثناء �الهواء �( ٢٠١١البث�ع~ى �الحرة�٢٥قناة �قامت�)يناير�وقناة �كما ،

قوات�iمن�بمداهمة�مكاتب�قنوات�فضائية�أخرى�ع~ى�ف¦�ات�متفاوتة�بدعوى�أن�بعض�تلك�القنوات�تبث�

�ترخيص� �الجزيرة(دون �ال). قناة �من �مورست�العديد �ال��امج�كما �¿يقاف �القنوات�الخاصة �ع~ى ضغوط

�بعض�القنوات�الخاصة�6ي�مطلع� �كانت�تبXÕا fناوئة�للنظام�وال�	زادت�ضراوة�-عتداء�ع~ى�حرية�. ٢٠١٢ا

التعب���و�عDم�بعد�انتخاب�الرئيس�مر���fحيث�قام�مؤيدو�الرئيس�محمد�مر���fبمحاصرة�مدينة��نتاج�

�6ي�،�عDمي �iمن �قوات �من��وفشلت �العديد حيل
ُ
�أ �كما �وضيوفهم، �ال��امج �ومعدي ��عDمي�ن حماية

�عDمي�ن�6ي�ف¦�ة�الرئيس�مر���fللتحقيق�ب�Xمة�إهانة�الرئيس،�و0ي�ال�Xمة�الجنائية�ال��fقام�الرئيس�ا	ؤقت�

كان�أول�قرارات�السلطة�الجديدة�هو�اس�Xداف�عدد�من�القنوات��٢٠١٣ومع�يوليو�. عد´ي�منصور�بإلغاXÖا

�وقطع�إشارة�البث�عن�تلك�ا ل��fعرف�عXYا�-رتباط�بتيار��سDم�السيا��f،�حيث�قامت�باقتحام�مكات×Xا،

 .القنوات�واعتقال�عدد�من�العامل�ن��Xا

� �عام �أي�٢٠١١منذ �و�mيوجد �الصحفي�مهددة، �لعملهم �أداXÖم �للصحفي�ن�أثناء �الجسدية �السDمة �فإن ،

XYم�فقد�وقع�ما�يقرب�من�تسعة�صحفي�ن�مصري�ن�وأجانب؛�ستة�تحرك�من�جانب�الدولة�لحماي�Xم�أو�تأمي

�6ي�عام� �تلت�قرار�فض�اعتصامي�الXYضة�٢٠١٣مXYم�قتلوا fحداث�السياسية�الدامية�ال�iأثناء�تغطية�� ،

 .ورابعة�6ي�الرابع�عشر�من�أغسطس

�يناير�تزايدت� -١٧ �من �الخامس�والعشرين �ا	رتبطةعقب�ثورة � ا	حاكمات �يسمى �ما �iديانبا"بقضايا ،�"زدراء

ا�واضًحا�للقانون�الدو´ي�لحقوق��نسان
ً
�٢٨رصدت�الجماعة�الحقوقية�. بدرجة�ملفتة�ومقلقة�جسدت�ان�Xاك

� �ا�Xم�خDل�تلك�القضايا �الف¦�ة �ا	حاكم�خDل�هذه �نظر�Xا �أدين�مXYم��٤١قضية �وبرأت��٢٦م�Xًما، م�Xًما،

هذا�. م�Xًما؛�لكو�Xا�لم�ترفع�من�طرف�مختص�١١لـ��ا	حكمة�ساحة�ثDثة�م�Xم�ن�ولم�تقبل�الدعوى�بالنسبة

قضايا�مازالت�أمام�النيابة�العامة�لم��٨ضافة�لنحو�با¿  ،ومازال�هناك�م�Xم�شي�ي�يحاكم�أمام�محكمة�الجنح

حلها�إ´ى�ا	حاكم�ا	ختصة�أو�تحفظ�التحقيق�ف�Xا
ُ
 .ت

 

 :الحق�6ي�ا	شاركة�السياسية •
١٨- � �شهدت�مصر�سبع �انتخابات�مجلس�. يةانتخابعمليات�خDل�السنوات�iربع�قيد�-ستعراض، كانت�أولها

مما�أسفر�عن�مقتل�ثمانية��،أعمال�عنف�امثيل�وكذ ا�لم�يسبق�لهوال��fشهدت�تزويرً �٢٠١٠الشعب�لعام�

 
ً
Dشهدت�تدخ�fوال�� �من�الدولة�مباشرً أشخاص، �عن�توف���الحمايةأو�تقص��ً �،ا �ال¦hوير�الصارخ�كا. ا ن�هذا

 .يناير�٢٥أحد�iسباب�ال��fأثارت�شرارة�ثورة�

�للقوات�ا	سلحة�شهدت�مصر�عدًدا�من�-ستحقاقات�-نتخابية -١٩ �حكم�ا	جلس�iع~ى اتسمت�. خDل�ف¦�ة

باستثناء�انتخابات�(تلك�-ستحقاقات�بطيف�من�-ن�Xاكات�أبرزها�إجراءاها�6ي�ظل�سريان�حالة�الطوارئ�

 ).٢٠١٢الجمهورية�يونيو��رئاسة

�ا،�وقد�شهدت�تلك�العملية�عددً ٢٠١٢خDل�ف¦�ة�الرئيس�السابق�محمد�مر���fجرى�-ستفتاء�ع~ى�دستور� -٢٠

�الكامل �توافر��شراف�القضائي �عدم �تمثلت�6ي fالخروقات�ال�� �القضاة��؛من �كب���من �عدد �¿عDن نظًرا

�لعملية��شر  �وانتحال�صفة�مقاطع�Xم �الدستور، �كب���من��قاضاف�ع~ى �ومنع�عدد �من�اللجان، �عدد 6ي

 .مراق�fÜا	جتمع�ا	دني�من�حضور�أعمال�الفرز 



 منظمات�حقوق��نسان�ا	صرية�ا	ستقلة�لتقىم

�للقوات� -٢١ �ا	جلس�iع~ى �عهد �وقعت�6ي fال�� �صاحبت�-نتخابات�و-ستفتاءات fالخروقات�ال�� كانت�أبرز

الطائفي�ا	سلحة�وعهد�الرئيس�السابق�محمد�مر���fهو�تسامح�السلطات�مع�حاmت�استخدام�الخطاب�

�عن�وجود�حاmت�	نع�مواطن�ن�مسيحي�ن�من�الوصول�إ´ى�مقار�لجا�Xم�-نتخابية
ً
Dبشكل�ملحوظ،�فض. 

عدد�كب���من�الخروقات،�حيث�فقد��6٢٠١٤ي�عهد�الرئيس�ا	ؤقت�عد´ي�منصور�شهد�-ستفتاء�ع~ى�دستور� -٢٢

ولة،�كما�أن�عملية�-ستفتاء�مواطن�حيا�Xم،�أغل×Xم�سقطوا�جراء�استخدام�العنف�ا	فرط�من�قبل�الد�١١

صاح×Xا�حالة�حشد�وتعبئة�إعDمية�غ���مسبوقة�وذلك�من�أجل�التصويت�بنعم،�وصلت�إ´ى�حد�التحريض�

�والعنف �الكراهية �ا	عارض�ن؛�. ع~ى �النشطاء �حملة�واسعة�من�الهجوم�ع~ى �صاحب�عملية�-ستفتاء كما

،�وتم�الحكم�"m"هم�	نشورات�تدعو�للتصويت�بـحيث�قامت�قوات�iمن�باعتقال�بعض�الشباب�أثناء�توزيع

ا�بثDث�سنوات�سجن�وغرامة�مالية
ً
 .عل�Xم�mحق

�العملية� - ٢٣ �6ي �ا	دني �ا	جتمع �لدور ا
ً
��Xميش �-نتقالية �الف¦�ة �6ي �-نتخابية �-ستحقاقات �جميع شهدت

�بلغ �الحقوقية �ا	نظمات �ع~ى �ضاري �ظل�هجوم �فقد�جرت�تلك�-ستحقاقات�6ي حد�اقتحام��-نتخابية،

،�با¿ضافة�إ´ى�٢٠١١ديسم����٣٠العملية�-نتخابية�6ي�" بمتابعة"مقرين�	نظمت�ن�دوليت�ن�من�ا	سموح�لهما�

�عن�أن�
ً
Dد،�فضD6ي�الب���ßت�نشر�الفوmنظمات�بالعمالة�والخيانة�ومحاو	امات�لعدد�أوسع�من�اXتوجيه�ا�

ا�للقانون�الحكومات�ا	تعاقبة�كانت�تسمح�فقط�للمنظمات�ا	سجل
ً
بمتابعة�العملية��٢٠٠٢لسنة��٨٤ة�وفق

�طوًعا. -نتخابية �نفسها �قطع�Xا�مصر�ع~ى fامات�ال�h¦لmيخل�با� �دورة�-ستعراض��،مما �مصر�6ي أو�قبل�Xا

،�وال��fأكدت�ف�Xا�ع~ى�تمك�ن�منظمات�ا	جتمع�ا	دني�من�مراقبة�-نتخابات�٢٠١٠الدوري�الشامل�iو´ى�6ي�

 .العامة

�تدعوان�إ´ى�مواصلة�الجهود�خDل�-  -٢٤ ستعراض�الدوري�الشامل�iول،�قبلت�الحكومة�ا	صرية�توصيت�ن،

�مناصب�ذات�نفوذ�6ي�جميع�قطاعات�ا	جتمع �6ي �تمثيل�ا	رأة  �،لزيادة
ً
�القضاء�وخاصة �الرغم�من�. 6ي ع~ى

�انتخابات�مجلس�الشعب��٦٤اعتماد�حصة�من� �6ي �للنساء �م٢٠١٠مقعًدا �تنافست�النساء�ع~ى قاعد�6ي�،

دوائر�انتخابية�كب��ة�جًدا،�مما�أدى�إ´ى�فوز�ممث~ي�الحزب�الوط�fgالديمقراطي�الحاكم�بالغالبية�العظمى�من�

�للمرأة �ا	خصصة �. ا	قاعد �ا	قاعد�٢٠١١يناير��٢٥بعد fàلثل� �ا	غلقة �النسبية �القوائم �نظام �اعتماد �تم ،

نون�-نتخابات�ع~ى�أن�قوائم�iحزاب�السياسية�ينص�القا. للثلث�ا	تبقي) النظام�الفردي(	جلس�الشعب�و

يجب�أن�تشتمل�ع~ى�امرأة�واحدة�ع~ى�iقل�6ي�قوائمها�-نتخابية،�إ�mأنه�لم�يحدد�مكان�ا	رشحة�النسائية�

�. ع~ى�قائمة�ا	رشح�ن،�مما�أدى�إ´ى�تواجد�ا	رشحات�6ي��Xاية�القوائم
ً
Dرأة�كانت�ممثلة�تمثي	لذلك�فإن�ا

�بشدة
ً
Dرأة�تحديات�مماثلة�٢،�حائزة�ع~ى�أقل�من�6٢٠١٢ي�مجلس�الشعب��ضئي	قاعد�وقد�تواجه�ا	من�ا�٪

 .6ي�-نتخابات�ال��	انية�ا	قبلة

  

  :الحق�6ي�التظاهر�السلمي •

تل�ما�يقرب�من� -٢٥
ُ
�٢٠٠٠شهدت�الف¦�ة�محل�التقرير�ان�Xاكات�غ���مسبوقة�للحق�6ي�التجمع�السلمي،�حيث�ق

�قبل�قوات� �من �الحية �الذخ��ة �استخدام �نتيجة �الثDث�ا	اضية �السنوات �خDل �مسا	�ن، شخص�أغل×Xم

�عما�استتبع�عمليات�فض�تلك�التجمعا
ً
Dرات�الدولية�لذلك،�فض�ت�من�حاmت�قبض�iمن�دون�وجود�ا	�

ا
ً
عمليات�الهجوم�و-عتداءات�ع~ى�التجمعات�السلمية�. عشوائي،�واحتجاز�لف¦�ات�طويلة�كما�أوضحنا�سلف

ف��اير��٢مثلما�حدث�6ي�موقعة�الجمل�(6ي�العديد�من�ا	شاهد�قام��Xا�أفراد�بزي�مدني�6ي�حماية�رجال�iمن�
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مثلما�(رو�Xا�6ي�عهد�الرئيس�السابق�محمد�مر���fوكذلك�قام��Xا�أنصار�النظام�الحاكم،�ووصلت�ذ) ٢٠١١

 ).٢٠١٢ديسم����٥حدث�6ي�أحداث�-تحادية�

6ي�بعض�الحاmت،�تم�. واجهت�النساء�ا	شاركات�6ي�التجمعات�السلمية�-عتداء�الجن¢�6�fي�عدة�مناسبات -٢٦

�الحكومة� �تقاعس �بسبب �عقاب، �دون �-ن�Xاكات �هذه �مرت �وقد �حادة �آmت �باستخدام �النساء اغتصاب

Dل�مراجعة�تعريفات�ا	صرية�عن�اتخاذ�التداب���الDزمة�	كافحة�هذا�النوع�من�العنف،�بما�6ي�ذلك�من�خ

�العقوبات �قانون �6ي �-جتماÁي �النوع �ع~ى �القائم �. العنف ��٩يوم �ا	سلحة�٢٠١١مارس �القوات �فرقت ،

�بيXYم�نساء�وأطفال�١٩٠ا	تظاهرين�6ي�ساحة�التحرير،�وقامت�باعتقال��اعتصام �ع~ى�iقل، 6ي�. متظاهًرا

� ��١٠يوم �٢٠١١مارس �إجراء �تم �الناج�ن، �من �لبيانات ا
ً
�وفق �ل، �ممنهج �بشكل �للعذرية من��٧ـــــاختبارات

ورغم�إصدار�محكمة�القضاء��داري�حكًما�يدعو�الجيش�لوقف�مثل�هذه�التجارب�. ا	تظاهرات�ا	حتجزات

ات�6ي�استمرار�لحرمان�أي�من�الناجي. ،�إ�mأن�الجيش�رفض�هذا�الحكم٢٠١١ديسم����٢٧غ���القانونية�6ي�

�-  وأ من��نصاف �الذي�ا�Xم�التحقيق�6ي�هذا �برأت�محكمة�عسكرية�طبيب�الجيش�أحمد�عادل، ن�Xاك،

� �ا	حتجات�6ي �اختبارات�العذرية�ضد �ديسم���. ٢٠١٢مارس��١١بإجراء �6ي �ذلك، �ع~ى
ً
�قامت�٢٠١١وعDوة ،

�من� �تجريدهن �تم �حيث �نساء، �تسع �التحرير�والقبض�ع~ى �ميدان �6ي �ا	تظاهرين �الجيش�بمهاجمة قوات

 mبا� �و�Xديدهن �. غتصابمDبسهن ��6٢٥ي �ضمXYن�٢٠١٣يناير�عام �من �النساء، �من �مجموعة �تعرضت ،

�تم�6ي�حالت�ن�مXYمحالة�اغتصاب�من�قبل�ا	نظمات�غ���الحكومية،��١٩محتجات�لDغتصاب؛�وقد�تم�توثيق�

حالة�من�حاmت��١٨٦،�تم�توثيق�٢٠١٣يوليو،�عام��٧ –يونيو��٢٨من�. م�آmت�حادة�mغتصاب�النساءااستخد

�ا	رتكب�ن-عتدا �آليات�	سائلة �ولكن��mتوجد ،f�¢الجن� �هو�. ء �مثل�تلك�السياسات، �من الهدف�الواضح

 .محاولة�استبعاد�ا	رأة�من�ا	شاركة�6ي�الحياة�العامة

�التجمع�السلمي�تشريعيً  -٢٧ �الحق�6ي �أبريل�عنيت�الحكومات�ا	تعاقبة�بمحاولة�محاصرة �ففي أصدر��٢٠١١ا،

�للقوات�ا	سلحة ��ا	جلس�iع~ى �العمل �حرية �ع~ى �تجريم�-عتداء �بشأن �تجريم�(تشريع وا	عروف�بقانون

�فتكون�النتيجة�تجر ) �ضرابات �الطوارئ، �بال¦hامن�مع�حالة �التشريع م�كل�أشكال�يوح�ن�يتم�تطبيق�هذا

اعتمد�الرئيس�ا	ؤقت�عد´ي�منصور��٢٠١٣و6ي�نوفم���. التجمعات�السلمية�إن�كان�من�شا�Xا�تعطيل��نتاج

،�والذي�يضع�قيوًدا�تعسفية�ع~ى�حق�التظاهر�و-جتماعات�العامة�وا	واكب،�٢٠١٣لسنة��١٠٧انون�رقم�الق

بما�6ي�ذلك�-جتماعات�-نتخابية،�ويعطي�لوزارة�الداخلية�سلطة�رفضهم�±سباب�مطاطة،�كما�يعطي�الحق�

العقوبات�السالبة�للحرية�ع~ى��يحتوي�القانون لرجال�الشرطة�باستخدام�الذخ��ة�الحية�بضوابط�واهية،�و 

ب�عليه
َ
عاق

ُ
غ�ف�Xا،�وال��m�fتتناسب�مع�طبيعة�الفعل�ا	

َ
بال
ُ
كذلك�فإن�البنية�التشريعية�. والغرامات�ا	الية�ا	

،�بشأن�كيفية�تعامل�١٩١٤لسنة��١٠ا	صرية��mتزال�تحتفظ�بأقدم�قانون�ساري�6ي�مصر�وهو�القانون�رقم�

والقرار��داري��١٩٧١لسنة��١٠٩قانون�هيئة�الشرطة�رقم�مرسوم�ب�قوات�الشرطة�مع�ا	ظاهرات�بالقوة،

�القانون�والقرار��١٩٦٤لسنة��١٥٦رقم� الخاص�باستخدام�القوة�من�قبل�رجال�الشرطة،�حيث�يسمح�هذا

�6ي� �أبسط�ا	بادئ�ا	نصوص�عل�Xا �6ي�تناقض�فج�مع �القاتلة�لفض�التجمعات�السلمية، �القوة باستخدام

 .ا	واثيق�الدولية
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 :الحريات�الطDبية�وiكاديمية •
�-ستعراض�الدوري� -٢٨ �مصر�6ي �يخالف�تعهدات �بما �mستقDلها �واضًحا ��Xديًدا �ا	صرية، شهدت�الجامعات

� �لعام ��دارية�٢٠١٠الشامل �ا	حكمة �حكم �وا	تمثل�6ي �ا	جال؛ �هذا �6ي حرز
ُ
�أ �الذي �فبالرغم�من�التقدم ،

الحرس�التابع�لوزارة�الداخلية�من�الجامعات،�وإدخال�تعديل�ع~ى�،�الذي�يق�f�äبإخراج�٢٠١٠العليا،�عام�

عمداء��-رئيس�الجامعة�(،�يجعل�شغل�ا	ناصب�القيادية�بالجامعات�٢٠١٢قانون�تنظيم�الجامعات،�6ي�عام�

�وبالرغم�من�أن�الجامعات�ا	صرية�) رؤساء�iقسام�- الكليات� باmنتخاب�من�قبل�أعضاء�هيئة�التدريس،

mتحاد�الطلبة�منذ�عقود،�إ�mأن�هناك�محاوmت�حثيثة�من�قبل��أول�انتخابات�حرة�٢٠١٢ شهدت�6ي�عام

رة�أخرى،�وال��fكان�أخرها�قرار�م" الحرس�الجام�ي"الدولة�لل¦�اجع�عن�هذا�التقدم،�أهمها�محاولة�إعادة�

��ن�موافقة�،�الذي�يسمح�لقوات�الشرطة�بدخول�الجامعات�6ي�أي�وقت�دو ٢٠١٣مجلس�الوزراء،�6ي�نوفم�

�حدث�بالفعل�6ي�حاmت�موثقة،�حيث�دخلت�قوات�من�الشرطة�أك¾��من�جامعة� �وهو�ما رئيس�الجامعة،

للت�تلك�. 	واجهة�مظاهرات�طDبية،�مما�أدى�إ´ى�مصرع�طالب�ن�وإصابة�العشرات�داخل�حرم�جامعا�Xم
ُ
وك

� �يوم �ففي �من�محكمة�٢٠١٤ف��اير�٢٤ا	حاوmت�بالنجاح�مؤخًرا �إصدار�حكم �بعودة��تم �ا	ستعجلة iمور

�غ �من�محكمة �¿صداره �شوائب�قانونية �به �الذي �وهو�الحكم �الجامعات، �إ´ى ��مختصة��الحرس�الجام�ي

 .بإلغاء�أو�إبطال�حكم��Xائي�وبات�صادر�من�محكمة�مختصة

�،�وضعت�قيوًدا�ع~ى�حق�الطDب�6ي�التنظيم�وحّدت�من�حرية٢٠١٣الDئحة�الطDبية،�ال��fصدرت�6ي�يناير� -٢٩

إضافة�إ´ى�ذلك�. الرأي�والتعب��،�فقد�سمحت�	جالس�اتحادات�الطDب�ا	نتخبة�باحتكار�iنشطة�الطDبية

���سبتم� �6ي �الحا´ي fالدرا��� �العام �بداية �منذ �٢٠١٣كله، �العشرات�من� ألقت�قوات�الشرطة، القبض�ع~ى

حيل�ا	ئات�من�
ُ
الطDب�إ´ى�تحقيقات�ومجالس�الطDب�ع~ى�خلفية�تعب��هم�عن�آراXÖم�داخل�الجامعة،�كما�أ

تأديبية�داخلية،�نتج�عن�معظمها�حاmت�فصل�6ي�حق�هؤmء�الطDب؛�	شارك�Xم�6ي�فعاليات�احتجاجية�ضد�

 .الحكومة

 

  :وضع�الحريات�الدينية •
٣٠ - �h�عتقد�لكل�الجماعات�دون�تمي	تعلقة�بضمان�حرية�الدين�وا	بالرغم�من�قبول�مصر�لعدد�من�التوصيات�ا

6ي�عدد�كب���–حيث�تعرض�هذا�الحق�mن�Xاكات�بالغة،�واق¦�ن�ان�Xاك�هذا�الحق�. تل¦hم�بتعهدا�Xاإ�mأ�Xا�لم�

بان�Xاكات�لطائفة�أساسية�من�الحقوق�ا	دنية�والسياسية�كالحق�6ي�الحياة،�والحق�6ي�حرية��–من�الحاmت

يناير،�وح����ن،�تعيش��٢٥ة�الرأي�والتعب���والحق�6ي�ا	حاكمة�العادلة�والحق�6ي�ا	سكن�ا	Dئم،�منذ�ثور 

ا�استثنائية،�كنتيجة�طبيعية�لواقع�التمي��hع~ى�أساس�الدين،�مع�ضعف�دور�أجهزة�
ً
iقليات�الدينية�ظروف

الدولة�6ي�التعامل�مع�هذا،�كما�تزايدت�أحداث�العنف�الطائفي،�سواء�إبان�ف¦�ة�ا	جلس�العسكري�أو�حكم�

ن�±قليات�دينية�مخالفة�و وقد�تعرض�ا	نتم. �ة�-نتقالية�الحاليةالرئيس�ا	عزول�محمد�مر���fأو�خDل�الف¦

�السنية �ا	سلمة �iغلبية �ومذهب �وال×Xائي�ن�،	عتقد �والشيعة �بسبب��،كا±قباط �والقتل �البدني لDعتداء

�وكذ �تسامحت�. كانت�ممتلكا�Xم�عرضة�للXYب�والتدم���والحرق�ع~ى�خلفية�هذه�iحداث�امعتقدا�Xم، كما

لدولة،�خصوًصا�إبان�حكم�الرئيس�ا	عزول�محمد�مر��f،�مع�التحريض�الطائفي�وخطابات�الكراهية�أجهزة�ا

وقد�شهدت�هذه�-ن�Xاكات�غياب�. 6ي�العنف�ضد�ا	نتم�ن�لهذه�iقليات�–ولو�غ���مباشر–ا�ال��fكانت�سببً 

آليات�الضبط�وا	حاسبة�الجنائية،�فقد�قامت�أجهزة�الدولة�برعاية�الجلسات�العرفية،�وعقد�بعضها�داخل�
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و6ي�أغلب�iحيان،�أسفرت�هذه�الجلسات�عن�حلوٍل�غ���عادلة،�كانت�محصل�Xا�-فتئات�. أقسام�الشرطة

 .الطرف�iضعف�وحقوقهع~ى�

فقد�عكس�دستور�. تضمن�الدستور�وتعديDته�ان�Xاكات�واضحة�لحريات�الدين�وا	عتقد�٢٠١٤و�6٢٠١٢ي� - ٣١

�ودون��٢٠١٢ �بمفردها، �وضعته fال�� ��سDمية �التيارات �رؤية �iخ��ة �التعديDت �قبل �iصلية �صيغته 6ي

ما�انعكس�ع~ى�محتوى�الدستور�الذي�جاء�داعًما�مشاركة�من�التيارات�ا	دنية�وممث~ي�iقباط�والكنائس،�م

�ساءة�إ´ى�iديان�"للتمي��hب�ن�iديان�ووضع�قيود�ومجحفة�ع~ى�الحريات،�وتضمن�عقوبات�ع~ى�ما�يسمى�

�والرسل �يناير�". وiنبياء �أقرت�6ي fال�� �التعديDت �أن �الدستور��٢٠١٤وبالرغم �أدخلت�تحسينات�ع~ى قد

�ب �تل¦hم �لم �لكXYا �وا	عتقد،�ا	علق، �الدين �لحرية �وتضمنت�ان�Xاكات�واضحة �الشأن �هذا �6ي ا	عاي���الدولية

�الديانات��براهيمية� �إ�m±تباع �العبادة �دور �وإقامة �الشعائر�الدينية �ممارسة �تع¦�ف�بحق �لم �أ�Xا أبرزها

 .�سDم�وا	سيحية�وال�Xودية: الثDث

 

 :الحقوق�-قتصادية�و-جتماعية •
 والعشرين�من�يناير�وح����ن�فإن�السياسات�-قتصادية�الرجعية�من�الحكومات�ا	تعاقبةمنذ�الخامس� - ٣٢

الحد�من�العجز�6ي�ا	�hانية�ع~ى�iهداف�التنموية�ال��fمن�شأ�Xا�أن�تستجيب�لتطلعات�ا	واطن�ن��اختارت

ع~ى�الرغم�من�هذه�السياسات،�ومع�ذلك،�فإن�. للحصول�ع~ى�مستوى�معيm�f�éئق�والتوزيع�العادل�لل¾�وة

 .ل�التضخمعجز�ا	وازنة�6ي�مصر�قد�زاد�ثDثة�أضعاف�وتراجع�-ستثمار،�6ي�ح�ن�تضاعف�معد

�يبدو�واضًح  - ٣٣ �iمر�الذي �للمصري�ن، �ا	عيشة �مستوى �تدهور �السياسات�إ´ى �مستويات�أدت�هذه �تزايد �6ي ا

�iساسية �والخدمات �الغذاء �iسر�ع~ى �إنفاق �وزيادة �البطالة، �معدmت �هذه�. الفقر�وارتفاع �منعت وقد

�iسا �العامة �الخدمات �ع~ى �الحصول �من �ا	واطن�ن �من �العديد �الصحية،�السياسات �الرعاية �مثل سية،

�إ´ى�تدهور�هذه�الخدمات ،�زاد�٢٠١٣ – ٢٠١٢ففي�. و�سكان،�والتعليم،�والضمان�-جتماÁي،�وأدت�أيًضا

ويقدر�برنامج�الغذاء�العا	ي�. ٢٠١١٪�6ي�عام�٢٥٪،�بعد�أن�كان�٢٦.٣معدل�الفقر�الوط�fgالرسمي�ليصل�إ´ى�

�تم�رفع�ال٣٤أن�معدل�الفقر�سيصل�إ´ى� دعم�عن�ا	نتجات�الغذائية،�iمر�الذي�يث���مخاوف�بشأن�٪�إذا

تخطيط�الحكومة�ا	صرية�الحد�من�مثل�هذه��عانات؛�دون�دراسة�النتائج�ا	¦�تبة�ع~ى�مثل�هذه�الخطوة�

 .ع~ى�مستوى�الفقر�أو�دراسة�البدائل�ا	حتملة

�مصر�بنسب - ٣٤ �6ي �الغذائية �تزايدت�أسعار�السلع �فقد �صعيد�iمن�الغذائي �ع~ى �الف¦�ة�من�سبتم���% ١٤ة 6ي

٢٠١٢���6ي�– من�ا	نازل�ا	صرية�إ´ى�الخ��hا	دّعم% ٤١.٣دم�قدرة�وصول�عكما�تم�رصد�. ٢٠١٣إ´ى�سبتم�

�6ي�الف¦�ة�من�أبريل�إ´ى�يونيو�% ١٣. ٣ل¦hيد�بمقدار�ثDثة�أضعاف�حيث�كانت� –٢٠١٣ الف¦�ة�ب�ن�يونيو�وسبتم�

�ا. ٢٠١٣ �ع~ى ي h́ì	ا� ��نفاق �زاد �كما �بنسبة �% ٤٧.٧لصحة �من �الف¦�ة ��6٢٠٠٨/٢٠٠٩ي �٢٠١٠/٢٠١١إ´ى

� �لنسبة �مخالفة �6ي�ذات�ا	جال�6ي �لRنفاق�ع~ى�الصحة�كما�% ١٥ليعوض�نقص��نفاق�الحكومي ا	قررة

–6١٠ي�بدايات�iلفية�لتصبح�% ١٧–١٦كما�انخفضت�ا	�hانية�ا	خصصة�للتعليم�من. تقرر�6ي�إعDن�أبوجا

 .مس�iخ��ة6ي�iعوام�الخ% ١٢

عملية�إخDء�بالقوة�الج��ية،�دون�ج���الضرر�أو�تعويض�عادل�.mف��٢١شهدت�السنوات�الثDث�ا	اضية� - ٣٥

الذين�تم�¿خXÖDم�من�منازلهم،�فقد�قامت�محافظة�القاهرة�بدعم�من�شرطة�مكافحة�الشغب�بإزالة�منازل�
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ن�إشعار�مسبق�أو�6ي�استخدام�القوة�دو أسرة�6ي�منطقة�عزبة�النخل�6ي�القاهرة�با¿فراط��١٠٠٠يقرب�من�

 .تشاور�مع�السكان

�6٢٠٠٦ي�الف¦�ة�ب�ن�% ٩.١ ل¦hيد�من�6٢٠١٣ي�الربع�iخ���من�عام�% ١٣.٤ارتفعت�معدmت�البطالة�لتصبح� - ٣٦

�العديد�من�ا	صانع��٢٠١٠و �والخاص�بسبب�غلق �العام �القطاع�ن �6ي �تضاؤل�فرص�العمل �إ´ى با¿ضافة

 �؛والشركات
ً
̄زمة�-قتصادية�العا	ية�استجابة مصنع�6ي�القطاع�ن�العام�والخاص��٤٦٠٠حيث�تم�إغDق�. ل

 .ع~ى�مدار�الثDث�سنوات�ا	اضية؛�مما�أدى�إ´ى�تسريح��mف�من�أعمالهم

  

 :حقوق�ا	رأة •
�يتعلق�بحقوق� - ٣٧ �من�-ستعراض�الدوري�الشامل�خمس�وعشرين�توصية�فيما �الدورة�iو´ى تلقت�مصر�6ي

. لم�تتخذ�أي�إجراءات�للوفاء�بال¦hاما�Xا�إزاء�تلك�التوصيات�–بعد�مرور�أربعة�أعوام–�أن�الدولة�إm . ا	رأة

فلم�تسحب�مصر�تحفظا�Xا�ع~ى�اتفاقية�القضاء�ع~ى�كافة�أشكال�التمي�h،�كما�لم�تتخذ�أي�إجراءات�تجاه�

�ع~ى�الرجل،�وإن�أراد. دعم�ا	ساواة ت�ا	رأة�الطDق�فعل�Xا�بالخلع�فع~ى�سبيل�ا	ثال��mيزال�الطDق�حكًرا

�mيعدو�كونه�ح�ً�ا�ع~ى��٢٠٠٤لسنة��١١كما�أن�القانون�. الذي�يج��ها�ع~ى�التنازل�عن�كافة�حقوقها�ا	ادية

الصادر�من�بنك�ناصر�باmمتناع�عن�تنفيذ�التسويات�بنفقة��٢٠٠٦لسنة��١٤٨ورق�خاص�بعد�صدور�القرار�

�وك �من�مكتب�التسوية، �لغ���العامل�ن�بالحكومة�أو�القطاع�العام؛�الزوجية�وiوmد ذلك�النفقات�ا	ؤقتة

�و±وmدها �اليومية�لها �6ي�مواجهة�متطلبات�الحياة �ما´ي �ب�Dتأم�ن�أو�غطاء �ا	صرية �أصبحت�ا	رأة . وبالتا´ي

أيًضا�فشلت�الدولة�6ي�وقف�العنف�ضد�ا	رأة،�الذي�وصل�إ´ى�حاmت�من�-عتداءات�الجنسية�الجماعية،�

وهو��٢٠١٤حضور�أجهزة�iمن،�وعجزها�عن�توف���الحماية،�كما�حدث�يوم�الخامس�والعشرين�من�يناير��6ي

 .ما�تم�توثيقه�بالصوت�والصورة�وبثه�ع~ى�شاشات�التليفزيون 

�الشوارع� - ٣٨ �6ي �التحرش�اللفظي�والجسدي�ع~ى�حد�سواء �النوع�-جتماÁي ويشمل�العنف�ا	نهج�القائم�ع~ى

ا�،�عندما�حاولت�امرأة�منع�رجل�من�التحرش��Xا�جنسيً 6٢٠١٢ي�عام�. وا	نازل�الخاصةالعامة�ووسائل�النقل�

وبصرف�. 6ي�الشارع�العام،�قام�ا	تحرش��Xا�بإطDق�النار�عل�Xا�وقتلها؛�فتم�الحكم�عليه�بالسجن�مدى�الحياة

ة�بشأن�العنف�النظر�عن�هذا�الحكم،�فقد�فشلت�الحكومة�6ي�الرد�ع~ى�الشكاوى�ا	قدمة�مع�مراكز�الشرط

f�¢حيان�يتم�الضغط�ع~ى�الناجيات�لسحب�شكاواهن،�كما�يقوم��هليس�هذا�فحسب�بل�إن. الجنi6ي�بعض�

 .الناجيات رجال�الشرطة�بالتعاطف�مع�الجناة�وتحق���أو�مضايقة

�آخر - ٣٩ �صعيد �6ي��،ع~ى �ا	رأة �تمثيل �ضآلة �يتضمن �الذي �العمل �أماكن �6ي �ا	رأة �ضد �التمي��hقائًما �زال ما

�الو  �وا	ديرين: مثل(ظائف�ا	هنية �الحكومي�ن، �وا	سئول�ن �). ا	شرع�ن �عام �شهد �للجهاز��٢٠١٣كما ا
ً
وفق

�التشريع�وكبار�ا	سئول�ن� �مجال �6ي �والنساء �الرجال �ب�ن �للفجوة �اتساًعا �العامة�و�حصاء ا	ركزي�للتعبئة

غ�معدل�البطالة�ب�ن�النساء�6ي�بينما�بل%. ٢.٦ونسبة�النساء% ٩٧.٤وا	ديرين�حيث�تصل�نسبة�الرجال�إ´ى�

النساء�6ي�رواتب�٪�من�١٣.٨٪،�وأشارت�التقديرات�إ´ى�أن�رواتب�الرجال�كانت�أع~ى�بنسبة�٢٠١٣�،٢٥.١عام�

�مثل�إجازة�. مناصب�مماثلة �ع~ى�حقوقها، �لضمان�حصول�ا	رأة �فإن�الدولة��mتراقب�أماكن�العمل؛ كذا

 .الوضع�ورعاية�iطفال
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  :حقوق�الطفل •
حيث�يعاني�iطفال�6ي�. زال�ا	Dي�ن�من�iطفال�ا	صري�ن�يتعرضون�للعنف�وسوء�ا	عاملة�و-ستغDل�mي -٤٠

�f�¢ت�العنف�الجنmوقد�رصدت�الجمعيات�الحقوقية�العديد�من�حا�،f�¢مصر�من�العنف�الجسدي�والجن

مة�للضحايا�أو�مDحقة�مع�تقاعس�أجهزة�iمن�عن�توف���الحماية�الDز . 6ي�أماكن�عدة،�بما�6ي�ذلك�ا	دارس

�الحاmت. الجناة �بعض �6ي �للضحايا �-�Xامات �iمن �أجهزة �توجه �قد �تحويل�. بل �عدم �±زمة وامتداًدا

التشريعات�للممارسات،�لم�يفلح�تجريم�ظاهرة�الختان�6ي�الحد�مXYا،�فمازالت�ا	جموعات�الحقوقية�ترصد�

  .عدة�حاmت�قام��Xا�أطباء�مقيدون�بالنقابة

ستغل�الفتيات�من�تحت�سن�. بالبشر�6ي�بعض�ا	ناطق�6ي�مصر�تجار -آخر�ينتشر�ع~ى�صعيد� -٤١
ُ
6ي��١٨حيث�ت

ا�	كاسب�مادية،�بما�يخالف�قانون�-تجار�بالبشر�
ً
كما�تباينت��٢٠١٠لسنة�٦٤الدعارة�والزواج�ا	بكر،�تحقيق

وأرقام�أخرى�غ��� ٢طفل،�٩٢٦٨ ــــ�حصائيات�6ي�عدد�iطفال�العامل�ن�ما�ب�ن�أرقام�حكومية�قدرت�iعداد�بـ

 ٣.مليون�طفل�٢.٧رسمية�6ي�تقديرا�Xا�لـــــ�

طفل�6ي�القاهرة�و�سكندرية�بعد�تظاهرات�واشتباكات،�حيث��٨٦٤تم�القبض�ع~ى��٢٠١٣–6٢٠١٢ي�عامي� -٤٢

�البالغ�ن �عن �فصلهم �يتم ��عاقات�. لم �ذوى �من �±طفال �اعتقال �حاmت �الحقوقية �الجماعة ورصدت

� �بأحداث�سياسيةالجسدية �قبض�عشوائي�متصل �خلفية �ع~ى �iطفال�. والعقلية، �يعاني �الحال وبطبيعة

 .جية�لتأهيل�iطفال�ودمجهم�6ي�ا	جتمعيهناك�من�نقص�الرعاية�الطبية،�وعدم�تب��gالدولة�mس¦�ات

لقانونية�6ي�ان�Xاك�صارخ�لحقوق�الطفل�فإن�ا	جلس�القومي�للطفولة�وiمومة�يقوم�بمناقشة�التعديDت�ا - ٤٣

 .١٨و�١٥للمواد�ال��fتسمح�بإنزال�عقوبة��عدام�أو�عقوبة�iشغال�الشاقة�ع~ى�iطفال�ب�ن�

  

 :وضع�التعذيب •
قبل�خمسة�أيام�. ا�من�التوصيات�الخاصة�بالتعذيبا�كب��ً ر�6ي�-ستعراض�الدوري�الشامل�عددً قبلت�مص -٤٤

	صر�وتعهدها�ببعض�-ل¦hامات�حدثت�جريمة��من��قرار�الXYائي�لتقرير�-ستعراض�الدوري�الشامل�iول 

خالد�السعيد�الشه��ة�الذي�فقد�حياته�جراء�تعذيب�أفراد�من�الشرطة�له�6ي�الشارع،�والذي�كان�مقتله�أحد�

 .يناير�٢٥أهم�iسباب�mندmع�

ة�تغ��ات،�لم�يطرأ�ع~ى�البنية�التشريعية�ا	تعلقة�بتجريم�وتغليظ�العقوبة�ع~ى�التعذيب�أي�٢٠١٤ح���يناير� -٤٥

� �الفعل �اقتصر�تعريف�التعذيب�ع~ى �فقد
ً
Dمتجاه� �-ع¦�اف�بال�Xمة، �ع~ى �بغرض�حمله �م�Xم �ضد الواقع

�أخرى�من�التعذيب،�كما�تضمن�6ي�اتفاقية�مناهضة�التعذيب
ً
mن،�أو�أخذ�بذلك�أشكا�واطن	؛�مثل�ترهيب�ا

�ب �ا	شتبه �أو�أطفال�أسرة �يكونون�من�نساء �ما
ً
�الذين�عادة �تحدي�الرهائن، �ع~ى �يجرؤ �من �أو�معاقبة ه،

 .السلطة�ا	طلقة�لرجال�الشرطة�أو�مطالب�Xم�بتقديم�أوامر�قضائية�أو�أذون�بالتفتيش�أو�القبض

�أمام�القضاء،�ويحصر�هذه�السلطة�6ي�يمنع�القانون�ا	صري�ضحايا�التعذيب� -٤٦
ً
من�اختصام�مرتكبيه�مباشرة

ح���6ي�ات�لضحايا�بفتح�التحقيقات�6ي�قضايا�تعذيب،�طلب�ةق�وأن�تجاهلت�عدبيد�النيابة�العامة،�ال��fس

�لم�تط �التعذيب، �ب�Xمة �ا	حكمة �الضباط�إ´ى �العامة �النيابة �أحالت�ف�Xا fال�� لب�وزارة�اا	ناسبات�النادرة

                                                             
  عمالة��ي�ا�صانع% ٩٠بنسبة� ٢
  عمالة��ي�الزراعة% ٧٠بنسبة� ٣
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�من�. مغادرة�مناص×Xم�أو�نقلهم�إ´ى�وظائف�أخرى�ع~ى�ذمة�التحقيق�وا	حاكمةبالداخلية�هؤmء�الضباط�
ً
mبد

�لل �ُسمح �و بمضباط�ذلك، �القبض�عل�Xم، �إعادة �تم �بعض�iحيان �6ي �الضحايا، �ضايقة �من�تعرضوا 	زيد

 .ع~ى�سحب�شكاواهم�¿جبارهمالتعذيب�

التعذيب،�6ي�جميع�أشكاله،�هو�جريمة��m"تنص�ع~ى�أن��٢٠١٤من�الدستور��٥٢ع~ى�الرغم�من�أن�ا	ادة� -٤٧

�و "تسقط�بالتقادم �تعذيب�السجناء �فإن�قوات�iمن�تستمر�6ي ا	عتقل�ن�بطريقة�تحاكي�ا	مارسات�تحت�،

ا،�حيث�وثقت�منظمات�حقوقية�حاmت�عديدة�من�التعذيب�ارتكبت�خDل�رئاسة�مر���fأيضً . حكم�مبارك

�� .٢٠١٢من�قبل�الشرطة�أو�أنصار�الرئيس�أمام�قصر�-تحادية�6ي�ديسم�

 

  :حرية�التنظيم •
الجمعيات�6ي�-ستعراض�الدوري�الشامل�iول�ع~ى�الرغم�من�قبول�مصر�للتوصيات�بشأن�حرية�تكوين� -٤٨

بشأن�الجمعيات،�بل�إن�التشريع��٨٤/٢٠٠٢لها،�فقد�تقاعست�الحكومات�ا	تعاقبة�بتعديل�القانون�رقم�

�ا	دني �أن�يزيد�قمع�منظمات�ا	جتمع �من�شأنه �القوان�ن�. البديل�ا	ق¦�ح،  –بعض�هذه
ً
تلك�ال���fوخاصة

fة�رئاسة�محمد�مر���من�شأ�Xا�أن�تسمح�لجهاز�iمن�بالتدخل�بشكل�مجحف�6ي�عمل��–قدمت�خDل�ف¦

���غ� �ا	نظمات �وتسجيل �التمويل �ع~ى �للحصول �موافق�Xم �اش¦�اط �ذلك �6ي �بما �ا	دني، �ا	جتمع منظمات

�الدولية �ا	جتمع�. الحكومية �منظمات �أعمال �	نع �استخدامها �يمكن �العقوبات �قانون �6ي �الغامضة ا	واد

 .ا	دني

ا�ع~ى�صفحات�الجرائد�منظمات�ا	ج -٤٩
ً
تمع�ا	دني�شهدت�هجوًما�حاًدا،�وصلت�ذروته�إ´ى�ا�Xام�ا	نظمات�علن

�الهجوم� �وأخذ �للتحقيقات، �حقوقي�ن �نشطاء �استدعاء �الهجوم �هذا �شهد �كما �للخارج، �والعمالة بالخيانة

ا	حام�ن�وعدد�واحتجاز�عدد�من��٢٠١١منïى�أخر�تمثل�6ي�اقتحام�مقر�مركز�هشام�مبارك�للقانون�6ي�ف��اير�

�عاودت�الحكومة�اقتحام�عدد�من�مقار�ا	نظمات�ا	صرية� �كما من�الباحث�ن�ا	تواجدين�6ي�مقر�الجمعية،

� �ا	سلحة �بالقوة �مقر�ا	ركز�ا	صري�للحقوق�)٢٠١١ديسم���(والدولية �باقتحام �قامت�قوات�الشرطة �ثم ،

��	تواجدين�فيه�ثم�أطلقت�سراحهم�فيما�،�وقبضت�ع~ى�عدد�من�ا٢٠١٣-قتصادية�و-جتماعية�6ي�ديسم�

 .بعد

٥٠- � �عام �مصادر��حدثت ٢٠١٠منذ �6ي �والتحكم �التدخل �طريق �عن �الجمعية �أنشطة �6ي �وتدخDت تضييقات

حيث�أصبح�من�الصعوبة�أن��٢٠١٢و�٢٠١١تمويلها�با	نع�أو�بالسماح،�وصلت�ذروة�هذه�التدخDت�6ي�عامي�

 ".رفض�الجهات�iمنية"لمنظمات�تحت�دعوى�توافق�الجهة��دارية�ع~ى�تمويDت�أجنبية�ل

  

 
ً
  :الخDصة: اثالث

�اتخذت�كل� �فقد �والكرامة��نسانية، �الرغم�من�مطالب�ا	صري�ن�من�أجل�الحرية�والعدالة�-جتماعية، ع~ى

� �عام �منذ �ا	تعاقبة �الديمقراطية�٢٠١٠الحكومات �وقضايا ��نسان �حقوق �تجاه �العدوانية . مواقف�شديدة

الف¦�ة�العديد�من�ا	حاوmت�لتقييد�الحقوق�العامة�مع�انعدام��رادة�السياسية�لRصDح،�mسيما�وشهدت�هذه�

�ع~ى�الرغم�من�أن�منظمات�حقوق�. من�خDل�مجموعة�كب��ة�من�القيود�ا	فروضة�ع~ى�حرية�التجمع�والتعب�

6� ��نسان �حقوق �حالة �لتحس�ن �للحكومة �مق¦�حات �وتكراًرا �مراًرا �قدمت �أو��نسان �تشريعًيا �سواء �مصر، ي

  .عملًيا،�إ�mأن�الخطوات�الوحيدة�ا	لموسة�ال��fتم�اتخاذها�لم�تسهم�إ6�mي�قمع�حقوق��نسان�6ي�البDد


