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مصـــر

استمر تدىور حقوق اﻹ نسان في مصر بشكل لم يسبق لو مثيل من قبل .فقد اتخذ نظام

الرئيس عبد الفتاح السيسي سمسمة من التدابير التشريعية ،والمواجيات اﻷمنية لمقضاء عمى
اﻷصوات المعارضة ،وتقييد حرية التعبير ،ومالحقة اﻹعالميين ،وقمع الحركات العمالية

المستقمة .وتتعرض الحقوق والحريات ،من قبيل الحق في الحياة والحق في محاكمة حرة
ونزيية ،وكذلك حرية التجمع وتكوين ا لجمعيات ،لالنتياك المنيجي .إال أنو من المالحظ أن ما
يتمتع بو نظام السيسي من شعبية ودعم بدأ في االنخفاض .ففي أوائل عيده ،كان القطاع

اﻷ كبر من الشعب المصري يتعامل مع الرئيس السيسي باعتباره المنقذ الذي سيتصدى
لمتحديات السياسية واالقتصادي واﻷمنية المعقدة التي تواجييا مصر ،وسيحقق االستقرار

صوت أكثر من  02مميون مصري لصالحو خوفا من وقوع مصر في مستنقع
لمدولة ،حيث َّ

التفكك مثل بمدان أخرى في المنطقة  .غير أن حكومة السيسي أخفقت في معالجة الوضع

1 -DailynewsEgypt, "Al-Sisi’s popularity, from an active mass to a static one", 9
November 2015,
(http://www.dailynewsegypt.com/2015/11/09/al-sisis-popularity-from-an-active(mass-to-a-static-one/
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االقتصادي المتردي في البالد ،وتحسين الخدمات العامة ،وتحقيق اﻷمن واالستقرار خاصة في
مناطق المواجيات العسكرية مع الجماعات اﻹسالمية المسمحة في شبو جزيرة سيناء.

االنتخابات البرلمانية:
بعد أكثر من عامين دون ىيئة تشريعية ،أجريت االنتخابات البرلمانية في أكتوبر02 2

باعتبارىا الخطوة اﻷخيرة في " خريطة الطريق التي وضعيا الجيش لمتحول السياسي" ،والتي

أعمنت في يوليو  .02 2شيدت االنتخابات البرلمانية إقباال ضعيفا من الناخبين ،حيث بمغت
نسبة اﻹقبال عمى التصويت  -03.23إذا كانت اﻷرقام غير مبالغ فييا -في المائة فقط في

 1محافظة في جولتي المرحمة اﻷولى من االنتخابات البرلمانية .واكتسحت القائمة االنتخابية
الموالية لمحكومة ،التي تحمل اسم "في حب مصر"  ،صناديق االقتراع في الجولة اﻷولى من

االنتخابات 0.وكانت حكومة السيسي قد عمدت إلى تأجيل االنتخابات البرلمانية لبعض الوقت،
خوفا من أن تسفر عن برلمان معارض تصعب السيطرة عميو .ولذلك ،راحت السمطات

المدعومة من أجيزة اﻷمن تروج لمقوائم االنتخابية التي تضم مرشحين موالين لمرئيس ،مما يثير
القمق الشديد إزاء استقاللية البرلمان وقدرتو عمى القيام بأدواره الرقابية.

2

ومن المرجح أن يواجو البرلمان العديد من التحديات المعقدة فيما يتصل بممارسة سمطاتو

التشريعية والرقابية ،وسط موجة متصاعدة من اﻹرىاب والعنف السياسي ،فضال عن التدىور
الواضح في أوضاع حقوق اﻹنسان .وتعين عمى البرلمان مراجعة أكثر من  222مرسوم

بقانون - 1يتعارض بعضيا مع نص وروح الدستور ،وينتيك الكثير منيا الحقوق اﻷساسية
2-Madamasr, "Pro-Sisi list tops polls with first round voter turnout of 26.56%", 21
October 2015,
)(http://www.madamasr.com/news/pro-sisi-list-tops-polls-first-round-voter-turnout-2656
’3-EUspring, Ragab Saad, " Did Egypt's Parliamentary Election just trump citizens
rights?", November 2015,
(http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research/researchcentres/irs/euspring/public
( ationsnew/arabcitizenshipreviews1/arab_citizenship_review_n.12.pdf
4- Madamasr, "Parliament starts reviewing laws passed in its absence", 13 January 2016.
((http://www.madamasr.com/news/parliament-starts-reviewing-laws-passed-its-absence
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لممواطنين– كان قد أصدرىا الرئيس المؤقت عدلي منصور ،ومن بعده السيسي ،وذلك خالل

 2يوما 2.وقوبمت بالتجاىل دعوات المجتمع المدني لترتيب أولويات عدد من القضايا خالل
عممية المراجعة 3،الستعادة ودعم أسس سيادة القانون وااللتزام باﻷحكام الدستورية.

الحرب عمى اإلرهاب:
استخدمت السمطات المصرية الحرب عمى اﻹرىاب كغطاء لجرائم حقوق اﻹنسان ،وتسري

حالة طوارئ غير معمنة بدعم من القضاء المسيَّس بشدة .وفي حين تستخدم الحكومة المصرية
خطاب مكافحة اﻹرىاب ،فإنيا لم تنجح إال في إغالق المجاالت العامة والمعارضة السممية؛

بينما تخفق ،في الوقت نفسو ،في السيطرة عمى حالة التمرد في سيناء .ورغم أن مصر ال تفتقر
إلى اﻷحكام القانونية الجزائية لمتصدي لجرائم العنف المسمح من جانب الجماعات والمنظمات

المتطرفة ،فقد مررت قانونين لمكافحة "اﻹرىاب" يتعارضا بشدة مع الدستور ،ومع االتفاقيات

الدولية التي صدقت عمييا مصر.

أصدر الرئيس قانون الكيانات اﻹرىابية رقم  5لعام  02 2في  4فبراير  02 2عمى

الرغم من االنتقادات الواسعة من جانب المنظمات الحقوقية 4.ويعتمد القانون عمى تعريف مبيم
فضفاض لألفعال التي يمكن عمى أساسيا اعتبار اﻷفراد أو الجماعات إرىابيين .وتحت ىذا

التعريف ،يمكن وصف المدافعين عن حقوق اﻹنس ان أو اﻷحزاب السياسية أو الجمعيات
التنموية بسيولة بأنيا كيانات إرىابية ،وبأن أعضائيا إرىابيون .وتتضمن المادة اﻷولى من

القانون بنودا غير محددة ،من بينيا " اﻹخالل بالنظام العام أو تعريض سالمة المجتمع أو
مصالحو أو أمنو لمخطر ،وتعطيل أحكام الدستور أو القوانين ،أو منع إحدى مؤسسات الدولة

 -3انذعرٕس انًصش٘ ( ,)4102انًادج .034
 -4يشكض انماْشج نذساعاخ حمٕق اإلَغاٌ’’ ,يٍ انًُظًاخ انحمٕلٛح نًجهظ انُٕاب ف ٙأٔنٗ جهغاذّ ,ذغؼح
يهفاخ ػهٗ أجُذج انثشنًاٌ يٍ أجم إسعاء لٕاػذ انذًٚمشاطٛح ٔحكى انمإٌَ‘‘ 9 ,كإٌَ انثاَُٚ/ٙاٚش ,4104
(.)http://www.cihrs.org/?p=17871&lang=en
 يشكض انماْشج نذساعاخ حمٕق اإلَغاٌ’’ ,لإٌَ انكٛاَاخ اإلسْاتٛح ٚغٓم ٔصى انًُظًاخ انحمٕلٛحٔاألحضاب انغٛاعٛح تاإلسْاب‘‘ 28 ,ؽثاط/فثشاٚش ,4103
(.)http://www.cihrs.org/?p=11031&lang=en
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أو إحدى السمطات العامة من ممارسة أعماليا ،أو االعتداء عمى الحرية الشخصية لممواطن أو

غيرىا من الحريات والحقوق العامة التي كفميا الدستور والقانون ،أو اﻹضرار بالوحدة الوطنية

أو السالم االجتماعي أو اﻷمن القومي".

وال يقتصر القانون عمى استخدام عبارات فضفاضة العتبار الكيانات أو اﻷفراد كإرىابيين؛

بل يسمح أيضا باعتبارىم كذلك إذا شاركوا في أعمال تنطوي عمى استخدام العنف أو القوة

المسمحة ،وان لم يحدد "وسائل" ذلك .وعمى ىذا النحو ،يمكن أن يشمل القانون البيانات أو
التقارير أو االحتجاجات أو المقاالت الصحفية إذا ُرئي أنيا تشكل "إخالال بالنظام العام أو
إض ار ار بالسالم االجتماعي" .وقد جاء تعريف الكيانات اﻹرىابية واﻹرىابيين في القانون جاء

أوسع حتى من تعريف اﻹرىاب في المادة  53من قانون العقوبات ،وىو التعريف الذي كانت

الجماعات الحقوقية قد أدانتو أيضا لمغتو الفضفاضة لمغاية.

وفي  2أغسطس  ، 02 2أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون  61لعام 02 2

بشأن مكافحة اﻹرىاب بموجب مرسوم رئاسي 5.ويجيز القانون لمرئيس أو لمن ينوب عنو رسميا
رسميا اتخاذ أية تدابير ،بما في ذلك فرض حظر التجول " ،لمحفاظ عمى اﻷمن والنظام العام"

في حال وجود أي خطر إرىابي .وتتؤسس ىذه اﻹجراءات لحالة طوارئ غير معمنة ال تخضع

ﻷحكام الحماية الدستورية .ويجوز لمرئيس إعالن حالة الطوارئ المقنعة ىذه لمواجية المخاطر
المترتبة عمى الجرائم اﻹرىابية أو الكوارث البيئية لمدة ستة أشير قابمة لمتجديد إلى أجل غير

مسمى بموافقة أغمبية البرلمان.

ويوسع القانون نطاق تعريف اﻷعمال اﻹ رىابية بصورة مقمقة باستخدامو لغة غير دقيقة أو

بتضمينو أفعاال غير محددة .كما يستند إلى المادة  62من قانون العقوبات ،التي كانت تنص
فيما مضى عمى المسؤولية الجنائية لرؤساء تحرير الصحف عن المواد المنشورة في الصحيفة

التي ُيعاقب عمييا بموجب قانون العقوبات .وفي المادة  ، 22ينص القانون عمى المسؤولية
الجنائية لمشخصية االعتبارية لممنابر اﻹعالمية عن اﻷخبار والمعمومات المنشورة التي تخالف
 يشكض انماْشج نذساعاخ حمٕق اإلَغاٌ’’ ,لإٌَ يكافحح اإلسْاب األخٛش ٚؾجغ انمرم خاسج َطاق انمإٌَٔٚؼضص اإلفالخ يٍ انؼماب‘‘ 4 ,آب/أغغطظ ,4103
(.)http://www.cihrs.org/?p=17219&lang=en
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البيانات الرسمية لو ازرة الدفاع .واﻷخطر من ذلك ،كما ىو الحال في ظل قانون الطوارئ وعمى
الرغم من أحكام المحكمة الدستورية العميا التي تقضي بعدم دستورية االعتقال التعسفي ،فإن

المادة  12من القانون الجديد تسمح باعتقال اﻷشخاص الذين ُيضبطون في عمل إجرامي دون
أمر قضائي ،بأن تسمي االعتقال "تحفظا".

الحق في الحياة:
أخفقت اﻷجيزة اﻷمنية المصرية في االلتزام بالمعايير الدولية اﻷساسية في تعامميا مع

االحتجاجات والمسائل المتعمقة بالنظام العام ،سواء مع الخصوم السياسيين من مختمف

الجماعات أو مع مشجعي كرة القدم .وفي  01يناير  ،02 2لقيت شيماء الصباغ المدافعة

رميا بالرصاص عمى يد قوات اﻷمن أثناء تفريق مسيرة احتجاجية
عن حقوق اﻹنسان مصرعيا ً
سممية تطالب بالخبز والحرية والعدالة االجتماعية ،وتحمل الزىور ﻹحياء ذكرى شيداء ثورة
كانون الثاني/يناير .وفي اليوم التالي ،استخدمت قوات اﻷمن القوة المميتة ضد المتظاىرين في
أماكن مختمفة من القاىرة واﻹسكن درية ،مما أوقع العشرات من المتظاىرين والمواطنين العاديين

بين قتيل وجريح 6.وفي  4فبراير ،لم تمتزم الشرطة بالمعايير اﻷساسية الستخدام القوة ،وأطمقت

الغاز المسيل لمدموع مباشرة في منطقة مغمقة حيث كان اآلالف من الناس يحاولون دخول

ا ستاد رياضي لحضور مباراة لكرة القدم ،مما أسفر عن مصرع  00شخصا 2.وفي

يوليو

 ،02 2قُتل تسعة من أعضاء جماعة اﻹخوان المسممين برصاص قوات اﻷمن المصرية أثناء
تجمعيم في شقة في حي  3أكتوبر  -في ما يمكن وصفو بأنو عممية قتل خارج نطاق
القضاء.

 -9يشكض انماْشج نذساعاخ حمٕق اإلَغاٌ’’ ,تؼذ ػاي ٍٛيٍ إلشاسِ :ػهٗ سئٛظ انجًٕٓسٚح إنغاء لإٌَ انرظاْش
انجائش ٔاإلفشاج انفٕس٘ ػٍ آالف األتشٚاء‘‘ 43 ,ذؾش ٍٚانثإََ/ٙفًثش ,4103
(.)http://www.cihrs.org/?p=17651&lang=en
 -01يشكض انماْشج نذساعاخ حمٕق اإلَغاٌ’’ ,انًزتحح انثاَٛح نًؾجؼ ٙكشج انمذو :يرٗ ُٚشفغ انغطاء انغٛاعٙ
ػٍ جشائى انؾشطح؟  18يُظًح حمٕلٛح ذحزس :جشائى ٔصاسج انذاخهٛح ذذفغ تانثالد إنٗ اَرؾاس انؼُف انًضاد
ٔاإلسْاب‘‘ 01 ,ؽثاط/فثشاٚش .)http://www.cihrs.org/?p=10866&lang=en( ,4103
 -00يُظًح ْٕٛياٌ ساٚرظ ٔٔذؼ’’ :يصش – ؽكٕن حٕل سٔاٚح انؾشطح ػٍ يمرم أػضاء اإلخٕاٌ‘‘10 ,
ذًٕصٕٚ/ن,4103 ٕٛ
(.)https://www.hrw.org/news/2015/07/31/egypt-police-account-deadly-raid-question
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ووفقا لممجمس القومي لحقوق اﻹنسان ،أسفرت أعمال العنف ،في الفترة بين يونيو 02 2و

ديسمبر  ،02 1عن سقوط  0322قتيال ،بينيم  422من أفراد اﻷمن ،و 022من أنصار
جماعة اﻹخوان المسممين ،و 222مدنيين آخرين 0.وباستثناء قضية مقتل شيماء الصباغ ،لم
تتم محاسبة أي ضابط رفيع المستوى؛ وانتيت الحاالت القميمة التي خضعت لمتحقيق أو

المحاكمة بتبرئة ساحتيم.

الحق في المحاكمة الحرة والنزيهة واستقالل القضاء:
شكمت انتياكات الحق في المحاكمة الحرة والنزيية ما يصفو خبراء اﻷمم المتحدة بأنو نظام

"االستيزاء بالعدالة" في مصر 2.فقد جرى احتجاز أو اتيام أو الحكم عمى  1 222شخصا
عمى اﻷقل في الفترة ما بين يوليو  02 2ومايو  .02 1ورغم إقرار السيسي بأن ىناك شبابا

أبرياء في السجون ،وأنو سيعمل عمى إطالق سراحيم 1،لم يصدر السيسي ق اررات عفو إال عن
عدد محدود جدا منيم ،عمى العكس مما فعمو الرئيس السابق مرسي ،ومن قبمو المجمس اﻷعمى

لمقوات المسمحة.

ولم تُبذل أية جيود لمعالجة الخمل في النظام القضائي المصري ووقف تسييسو ،الذي أدى
إلى سجن آالف الناس ،وحرمان الكثيرين منيم من حريتيم لفترات طويمة في الحبس االحتياطي

دون إحالتيم إلى المحاكمة .وشمل ذلك المصور الصحفي محمود أبو زيد ،المعروف أيضا
باسم شوكان ،المحبوس احتياطيا منذ  1أغسطس  02 2لقيامو بالتقاط الصور كجزء مشروع
من عممو كصحفي .وبعد حمالت االحتجاج واالستنكار المحمية والدولية ،بدأت محاكمتو في

 -04انًجهظ انمٕي ٙنحمٕق اإلَغاٌ’’ ,ذمشٚش انًجهظ انمٕي ٙنحمٕق اإلَغاٌ انؼاؽش,‘‘4102 -4101 ,
(http://www.nchregypt.org/index.php/activities/2010-02-07-16-22-57/2010-02-07-16-
.)23-32/1586-annual-report-10.html
13- OHCHR, “Egypt: Mass death sentences – a mockery of justice” (statement by 8
experts following death sentence given to 529 defendants), 31 March 2014,
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14457&L
angID=E .
 -02يماتهح ذهٛفضَٕٛٚح 44 ,ؽثاط/فثشاٚش ,4103
(.)https://www.youtube.com/watch?v=AsfuTbE5Cfk
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 0ديسمبر  ، 02 2بعد مرور أكثر من عامين عمى احتجازه .وفي أكتوبر  ،02 2ذكرت
و ازرة الداخمية أنو تم اعتقال 544

شخصا بتيم تتعمق باﻹرىاب في عام  02 2وحده.

2

وتأجمت محاكمات عدد من المدافعين عن حقوق اﻹنسان ،مما يطيل مدة اعتقاليم دون

مبرر ،أو تم سجنيم بتيم ممفقة .ومن بين ىؤالء محامية حقوق اﻹنسان السيدة ماىينور
المصري ،التي اعتقمت منذ

أيار/مايو  .02 2ويتصل سجن ماىينور المصري باعتصام

جرى تنظيمو في قسم شرطة الرمل أول لممطالبة بتنفيذ قرار النيابة العامة باﻹفراج عن عدد من

النشطاء المحتجزين في قسم الشرطة .وفي  2أيار/مايو ُ ،02 2حكم عمى ماىينور ونشطاء
وخفض الحكم إلى ثالثة أشير في محكمة االستئناف.
آخرين بالسجن لمدة سنة واحدةُ ،

ووصمت أحكام اﻹعدام إلى مستويات مروعة .ففي  0فبراير  ،02 2أصدرت محكمة

جنايات الجيزة أحكاما باﻹعدام عمى  52متيما ،جميع يم متيمون بقتل أحد عشر من رجال
الشرطة واثنين من المدنيين في ىجوم عمى مركز شرطة كرداسة في أغسطس  3.02 2وقد
صدرت أحكام اﻹعدام الجماعية ىذه بعد محاكمات ىزلية لم تتوفر خالليا ابسط الحقوق

اﻷساسية لممتيمين .وتزامنت أحكام اﻹعدام الجماعية مع حكم مثير لمجدل بتبرئة الرئيس
السابق مبارك ووزير داخميتو وستة من مساعديو ،من تيم قتل المتظاىرين خالل ثورة 02

يناير.

وفي  1مارس  ،02 2أُحيل  1قاضيا إلى التقاعد اﻹجباري بسبب إصدارىم بيانا في 3

يوليو  02 2لمتعبير عن موقفيم من انتفاضة  22يونيو  02 2وعزل الرئيس السابق محمد

مرسي  4.وفي أبريل  ، 02 2أُحيل اثنان من القضاة المستقمين البارزين إلى مجمس تأديبي
 00يرًٓا ف ٙلضاٚا ’’اإلسْاب‘‘ يُز تذاٚح

 -03يذٖ يصش ,انذاخهٛح ذكؾف نهًشج األٔنٗ :انمثض ػهٗ
انؼاو 11 ,ذؾش ٍٚاألٔل/أكرٕتش ,4103
(http://www.madamasr.com/news/almost-12000-people-arrested-terrorism-2015-
.)interior-ministry
 -04أصٕاخ يصشٚح ,يحكًح ذمض ٙتئػذاو  0 1يرًٓا ف ٙلضٛح أحذاز كشداعح 4 ,ؽثاط/فثشاٚش ,4103
(http://en.aswatmasriya.com/news/view.aspx?id=2146631f-d510-4705-8753-
.)d8872a099fa5
 -0يشكض انماْشج نذساعاخ حمٕق اإلَغاٌ’’ ,يُظًاخ حمٕلٛح ذغرُكش إحانح  20لاضٛا نهًؼاػ تغثة آسائٓى
انغٛاعٛح‘‘ 0 ,آراس/ياسط .)http://www.cihrs.org/?p=14650&lang=en( ,4103
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لمشاركتيم في مؤتمر حول مكافحة التعذيب في مصر نظمتو المجموعة المتحدة ،وىي مؤسسة

لممحاماة 5.وىذه ىي المرة اﻷولى التي يتعرض فييا قضاة مصريون لمتحقيق ،وربما لتوقيع
جزاءات عمييم ،لمشاركتيم في مؤتمر لحقوق اﻹنسان تعقده منظمة قائمة من منظمات حقوق

اﻹنسان ،وصفتيا سمطات التحقيق بأنيا كيان غير شرعي.

استمرار التعذيب وتوسع تجاوزات جهاز الشرطة:
شيدت السجون والمنشآت اﻷمنية المصرية موجة واسعة النطاق من التعذيب والعقاب

الجماعي .وخالل أقل من عام ،تم اﻹبالغ عن  056حالة تعذيب ،و 04حالة تعذيب جماعي،

و 64حالة لإلىمال الطبي ،و 3من حاالت االعتداءات الجنسية ،وثالث حاالت تم فييا
احتجاز أفراد أسر المعتقمين أثناء زيارات لممعتقمين 6.ووفقا لناصر أمين ،مدير مكتب شكاوى

المجمس الق ومي لحقوق اﻹنسان ،فإن العدد الفعمي لحاالت التعذيب التي تحدث يتجاوز بكثير
الحاالت الموثقة أو التي تتداوليا وسائل اﻹعالم ،واصفا التعذيب بأنو نمط منتظم  02.وأفاد

المجمس القومي أن نسبة التكدس بمغت  32في المائة في السجون ،و 222في المائة في

أقسام الشرطة.

0

وفي  02فبراير ،تعرض المحامي كريم حمدي لمتعذيب حتى الموت في قسم شرطة

المطرية .فقد اقتيد حمدي ،الذي كان محاميا لبعض اﻹسالميين المصريين ،من منزلو،
 -0يشكض انماْشج نذساعاخ حمٕق اإلَغاٌ’’ ,تؼذ  1جهغاخ نهرحمٛك – يُظًاخ حمٕلٛح :اعرجٕاب َجاد
انثشػٚ ٙؤكذ أٌ حشٚح انؼًم يراحح فمظ نهمإََٔ ٍٛٛانمضاج انزٚ ٍٚغضٌٕ انُظش ػٍ انرؼزٚة‘‘1 ,
حضٚشاٌ,4103 َّٕٛٚ/
(.)http://www.cihrs.org/?p=15114&lang=en
 -09يشكض انُذٚى ,كؾف حغاب ,حضٚشاٌ - 4102 َّٕٛٚ/حضٚشاٌ,4103 َّٕٛٚ/
(.)https://drive.google.com/file/d/0B2-QqOchi4gFdEgtNFJIam1ONlU/view
َ -41اصش أي ,ٍٛيذٚش يكرة ؽكأٖ انًجهظ انمٕي ٙنحمٕق اإلَغاٌ ,يماتهح يغ صحٛفح ’’انًصش٘
انٕٛو‘‘’’ :األيى انًرحذج اػرًذخ  01حانح اخرفاء لغش٘ ذرصم تـ ُٚ 43اٚش‘‘ 49 ,كإٌَ األٔل/دٚغًثش ,4103
( .)http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=489056
 -40انًجهظ انمٕي ٙنحمٕق اإلَغاٌ’’ ,ذمشٚش انًجهظ انمٕي ٙنحمٕق اإلَغاٌ انؼاؽش,‘‘2014-2013 ,
(http://www.nchregypt.org/index.php/activities/2010-02-07-16-22-57/2010-02-07-16-
.)23-32/1586-annual-report-10.html
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وتعرض لمتعذيب لساعات حتى وفاتو ،وفقا لمشيود .وبضغط من نقابة المحاميين ،فتح النائب

العام تحقيقا في الوفاة ،وأمر بحظر نشر أي أخبار عن التحقيقات مع عدم إعالن سبب محدد

لذلك .وفي  05آذار /مارس ،أُطمق سراح الضباط المتيمين بتعذيب حمدي حتى الموت بكفالة.

وفي مارس  ، 02 2وثقت جماعات حقوقية حاالت تعذيب وسوء معاممة في الميمان الثاني

(العنبر باء) من مجمع سجون أبو زعبل .وأخذت قوات السجن  2سجينا من زنازينيم ،وقامت
بتعذيبيم لمدة ثالث ساعات أمام بقية السجناء ،حيث تم تجريدىم من مالبسيم ،واجبارىم عمى

سباب أنفسيم؛ ثم ُنقموا إلى زنازين التأديب في الحبس االنفرادي 00.وفي سياق متصل ،ازدادت
ممارسة االختفاء القسري بصورة كبيرة .ففي الفترة ما بين أغسطس ونوفمبر  ،02 2وثقت
جماعات حقوقية ما ال يقل عن  212حالة من حاالت االختفاء القسري 02.وتحقق المجمس

القومي لحقوق اﻹنسان من  6حاالت لالختفاء القسري ،وقال إنو سيراجع  22حالة أخرى.

01

حرية التعبير والحريات اإلعالمية:
ارتفع عدد الصحفيين المحتجزين وراء القضبان في مصر بشكل كبير في عام  02 2عمى

الرغم من ادعاءات السيسي أن " مصر تتمتع بحرية تعبير غير مسبوقة" ،وأنو "لم ُيحاكم في
مصر أحد لتعبيره عن وجيات نظره أثناء رئاستو" )03(02.وفي تقرير صادر عن لجنة حماية

 -44يشكض انماْشج نذساعاخ حمٕق اإلَغاٌ’’ ,أٔلفٕا انرؼزٚة ف ٙانغجٌٕ انًصشٚح :يُظًاخ حمٕلٛح ذثذ٘
اَضػاجٓا تخصٕؿ ؽٓاداخ ذفٛذ ذؼزٚة عجُاء ف ٙعجٍ أتٕ صػثمٔ ,ذطانة تانرحمٛك انفٕس٘ٔ ,ذكشس يطانثٓا
تانغًاح نٓى تضٚاسج انغجٌٕ ٔيماتهح انغجُاء‘‘ 42 ,آراس/ياسط ,4103
(.)http://www.cihrs.org/?p=14727&lang=en
 -41انًفٕضٛح انًصشٚح نهحمٕق ٔانحشٚاخ ,ذماسٚش :االخرفاء انمغش٘ ف ٙاَرظاس إَصاف انؼذانح 44 ,كإٌَ
األٔل/دٚغًثش .)http://www.ec-rf.org/?p=1194( ,4103
 42يُظًح ْٕٛياٌ ساٚرظ ٔٔذؼ ,يصش – احرجاص انؼؾشاخ عشا 41 ,ذًٕصٕٚ/ن,4103 ٕٛ
(.)https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/20/279473
25- Ahramonline, "Egypt's Sisi to CNN: Egypt enjoys unprecedented freedom of
expression", 28 September 2015
http://english.ahram.org.eg/newscontent/1/64/148600/egypt/politics-/egypts-sisi-tocnn-egypt-enjoys-unprecedented-free.aspx.
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الصحفيين ،جاءت مصر ف ي المركز الثاني كأسوأ بمد يسجن الصحفيين ،حيث يقبع 02
صحفيا عمى اﻷقل خمف القضبان.

03

وفي  5نوفمبر  ، 02 2تعرض حسام بيجت ،وىو كاتب صحفي استقصائي ومؤسس

المبادرة المصرية لمحقوق الشخصية ،لالحتجاز بصورة تعسفية بتيم تتعمق فحسب بكتاباتو

كصحفي ،منيا "تعمد إذاعة أخبار كاذبة بغرض اﻹضرار بالسمم العام أو المصمحة العامة"

و" سوء النية في نشر أخبار كاذبة من شأنيا اﻹضرار بالسمم العام" 04.وقد استدعى بيجت في
البداية الستجوابو من قبل المخابرات العسكرية فيما يتصل بتقرير استقصائي كتبو لموقع مدى

مصر ،وىو صحيفة تُنشر عمى شبكة االنترنت ،في  2أكتوبر  .02 2ورغم إطالق سراح
بيجت بعد انتقادات دولية ،وبعد إعراب اﻷمين العام لألمم المتحدة بان كي مون عن قمقو،

05

فميس من المؤكد ما إذا كانت االتيامات الموجية لو ما تزال قائمة.

وفي  06نوفمبر  ، 02 2احتجز الباحث والصحفي إسماعيل اﻹسكندراني ،الذي يكتب عن

الحركات اﻹسالمية والتطورات في شبو جزيرة سيناء ،في مطار الغردقة لدى عودتو إلى مصر

وعرض اﻹسكندراني عمى نيابة أمن الدولة ،وتم استجوابو في وجود محامين ﻷكثر
من ألمانياُ .
06
من ثماني ساعات .ثم أعيد حبسو عمى ذمة التحقيق.

وجرى تشديد الخناق عمى الشخصيات العا مة التي تنتقد النظام؛ فتم منعيم من الظيور في

البرامج الحوارية التمفزيونية ،والقاء اﻷحاديث العامة ،ونشر أعماليم في الصحف .وفي 2

ديسمبرُ ،حظرت الندوة الشيرية لمروائي عالء اﻷسواني العتراضات أمنية حول محتوى الندوة.

 - 44نجُح حًاٚح انصحف ,ٍٛٛانصٔ ٍٛيصش ذغجُاٌ أػذادا لٛاعٛح يٍ انصحف 0 ,ٍٛٛكإٌَ األٔل/دٚغًثش
.)https://cpj.org/ar/2015/12/026225.php( ,2015
 -4يشكض انماْشج نذساعاخ حمٕق اإلَغاٌ’’ ,حغاو تٓجد يحرجض ف ٙيكاٌ يجٕٓل‘‘ 9 ,ذؾش ٍٚانثإََ/ٙفًثش
.)http://www.cihrs.org/?p=17551&lang=en( ,2015
28 -UN, "HIGHLIGHTS OF THE NOON BRIEFING BY STÉPHANE DUJARRIC,
SPOKESMAN FOR THE SECRETARY-GENERAL", 9 November 2015,
http://www.un.org/sg/spokesperson/highlights/index.asp?HighD=11/9/2015 .
 -49يشكض انماْشج نذساعاخ حمٕق اإلَغاٌ’’ ,أطهمٕا عشاح إعًاػٛم اإلعكُذسأَ ٙجًٛغ عجُاء انشأ٘؛
انًجرًؼاخ ذُثُٗ تانحشٚح‘‘ 0 ,كإٌَ األٔل/دٚغًثش ,4103
(.)http://www.cihrs.org/?p=17674&lang=en
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وكان اﻷسواني قد ُمنع قبل ذلك من الظيور عمى شاشة التمفزيون الممموك لمدولة ،واضطر
22
لمتوقف عن نشر مقالو اﻷسبوعي في صحيفة "المصري اليوم" بعد تعرضو لحممة تشيير.
وازدادت بشكل كبير القيود التي تعطل جوىر حرية العمل الثقافي وحرية اﻹبداع .فقد شنت

السمطات حممة غير مسبوقة ضد المؤسسات الثقافية ،باقتحام بعضيا ،وتفتيش متعمقاتيا،

واغالق أبوابيا .فقد داىمت قوات اﻷمن اثنتين من ىذه المؤسسات؛ ففي آب/أغسطس ،داىمت
شركة زيرو لإلنتاج  ،Zero Productionوفي تشرين الثاني/نوفمبر ،اقتحمت مركز الصورة

المعاصرة  .CICوفي اﻷسبوع اﻷخير من شير كانون اﻷول/ديسمبر وحده ،داىمت قوات

اﻷمن ثالث مؤسسات فنية ،ىي قاعة تاون ىاوس جاليري ،ومسرح روابط ،ودار ميريت

لمنشر.

2

القيود المفروضة عمى المجتمع المدني:
تتخذ الحكومة خطوات جادة نحو القضاء عمي حركة حقوق اﻹنسان والمدافعين عنيا.

20

وبعد إنذار العاشر من نوفمبر  ، 02 1عندما أعمنت الحكومة موعدا نيائيا لكي تسجل
المنظمات غير الحكومية نفسيا بموجب قانون قمعي لمجمعيات ،سارعت السمطات المصرية

بالتحرك ،بحظر سفر أربعة من دعاة الديمقراطية التابعين لألكاديمية الديمقراطية المصرية من
مصر 22،بناء عمى التحقيقات في القضية المسماة إعالميًا بقضية التمويل اﻷجنبي.

30- dailynewsegypt, "Alaa Al-Aswany’s monthly seminar banned by security forces",
8 December 2015,
http://www.dailynewsegypt.com/2015/12/08/alaa-al-aswanys-monthly-seminarbanned-by-security-forces .
 -10يشكض انماْشج نذساعاخ حمٕق اإلَغاٌ’’ ,انحشب ػهٗ اإلتذاع :غهك جانٛش٘ ذأٌ ْأط ٔيغشح سٔاتظ
خطٕج أخشٖ نغهك انًجال انؼاو ف ٙيصش‘‘ 4 ,كإٌَ انثاَُٚ/ٙاٚش ,4104
(.)http://www.cihrs.org/?p=17847
 -14يشكض انماْشج نذساعاخ حمٕق اإلَغاٌ’’ ,يٍ ذضٛٛك إنٗ غهك انًجال انؼاو ف ٙيصش :انحكٕيح انًصشٚح
ذحاصش انًُظًاخ انحمٕلٛح ٔذغؼٗ إنٗ ذصفٛرٓا‘‘ 2 ,أٚاس/يا,4103 ٕٚ
(.)http://www.cihrs.org/?p=14940&lang=en
 -11يشكض انماْشج نذساعاخ حمٕق اإلَغاٌ’’ ,انمشاساخ األخٛشج تانًُغ يٍ انغفش ٔعٛهح نهرُكٛم تانًذافؼٍٛ
ٔانًذافؼاخ ػٍ انذًٚمشاطٛح ٔاَرٓان جغٛى نهذعرٕس‘‘ 04 ,كإٌَ انثاَُٚ/ٙاٚش ,4103
(.)http://www.cihrs.org/?p=10572&lang=en
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ويجري خنق المنظمات القائمة من حيث العمل الذي يمكنيا القيام بو ،ويواجو المدافعون
عن حقوق اﻹنسان مضايقات قضائية وأمنية .وفي  1أبريل  ،02 2اقتحمت قوة من قسم
شرطة السيدة زينب ومباحث المصنفات الفنية مقر راديو حريتنا في شارع قصر العيني ،وألقت
القبض عمى أحمد سميح المدافع عن حقوق اﻹنسان ،وأحالتو إلى نيابة السيدة زينب في نفس
اليوم .وتم إخالء سبيل سميح بكفالة قدرىا  2222جنيو؛ وت ضمنت التيم الخمس الموجية إليو
بث محتوى مرئي ومسموع دون تصريح من الجيات المختصة ،وادارة منشأة دون الحصول
عمى ترخيص.

21

وقد اضطرت اﻹجراءات القمعية وخمق بيئة معادية بعض منظمات حقوق اﻹنسان المستقمة
إلى تقميص عمميا أو نقل جزء من أنشطتيا خارج مصر .وأحيل مركز القاىرة لدراسات حقوق
اﻹنسان لمتحقيق في  6يونيو  ،02 2عندما أوفد قاضي التحقيق في "قضية التمويل اﻷجنبي
لممنظمات غير الحكومية" لجنة من و ازرة التضامن االجتماعي لزيارة مكاتب مركز القاىرة في
القاىرة والتفتيش في أنشطتو ،وفحص ما إذا كان مركز القاىرة يشارك في أنشطة الجمعيات
المدنية وفقا ﻷحكام القانون  51لعام  .0220كما قام ضباط أمن المطار بمصادرة جوازات
سفر ما ال يقل عن  20من النشطاء السياسيين والعاممين في المنظمات غير الحكومية.

22

حقوق العمل:
ويجرم الحق في
في  5أبريل  ،02 2أيدت المحكمة اﻹدارية العميا حكم محكمة يحاصر ِّ

اﻹضراب .ويعتبر الحكم اﻹضراب "جريمة" موجبة لمعقاب بإجراءات تأديبية ،من بينيا التقاعد
المبكر اﻹجباري أو تأخير الترقيات .ويخنق ىذا الحكم التحرك االحتجاجي االجتماعي اﻷخير
 -12يشكض انماْشج نذساعاخ حمٕق اإلَغاٌ’’ ,اعرًشاس اعرٓذاف انًذافؼ ٍٛػٍ حمٕق اإلَغاٌ ٔانرضٛٛك ػهٗ
ػًهٓى :الرحاو يمش ساد ٕٚحشٚرُا ٔاحرجاص يذٚشِ يحأنح جذٚذج إلسْاب انؼايه ٍٛف ٙانًجال انحمٕل4 ,‘‘ٙ
َٛغاٌ/أتشٚم .)http://www.cihrs.org/?p=14815 ,4103
 -13يُظًح ْٕٛياٌ ساٚرظ ٔٔذؼ ,انًصشٕٚ ٌٕٚاجٌٕٓ يُؼا ٔاعؼا يٍ انغفش 0 ,ذؾش ٍٚانثإََ/ٙفًثش
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الذي لم يفقد زخمو بعد 23.غير أنو رغم صدور ىذا الحكم ،يستمر العمال في اﻹضراب .وفي
ديسمبرُ ،نظمت إضرابات في عدة محافظات من قبل عمال يعممون في سبع شركات تتعاقد
من الباطن مع ىيئة قناة السويس الممموكة لمدولة ،وكذلك عمال شركة أسمنت أسيوط ،واثنين
من مصانع الغزل والنسيج تمت خصخصتيما :ش ركة النيل لحميج اﻷقطان وشركة شبين الكوم
لمغزل والنسيج .ويطالب العمال بزيادة اﻷجور والمساواة في بيئة العمل ،واعادة العمال
المفصولين ،وصرف المكافآت المتأخرة وأرباح اﻷسيم.
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حقوق المرأة:
حدث تطور في لغة الخطاب اﻹنشائي الرسمي لمؤسسات الدولة فيما يتعمق بحقوق المرأة

ولكن في الواقع الفعمي استمر العنف الجنسي ضد النساء في اﻷماكن العامة عمى الرغم من

إعالن إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة في أيار/مايو الماضي .والمواد المتعمقة
بجرائم االغتصاب واالعتداء الجنسي والتحرش في قانون العقوبات ليست كافية ،وال تعالج عددا
من القضايا ،من بينيا عمى سبيل المثال ال الحصر حقوق الناجين وحمايتيم عند تقديم

البالغات 25.وال تزال المرأة بعيدة عن التمثيل العادل ليا في مواقع صنع القرار .غير أن تمثيل
المرأة في البرلمان تحسن في ىذه السنة .فالعدد اﻹجمالي لمنساء في انتخابات عام  02 2بمغ

 54مرشحة بنسبة  ،% 2.2مقارنة بحوالي  % 0في برلمان عام  .02 0وتم انتخاب 42

امرأة –وىو رقم يقول المجمس القومي لممرأة إنو غير مسبوق– وذلك باﻹضافة إلى  1امرأة
عينين السيسي في البرلمان .وجدير بالذكر أن قانون االنتخابات البرلمانية ينص عمى حصة

36- Legal Agenda, "Egypt’s Supreme Administrative Court Says Labor Strikes Are a
Crime", 6 July 2015,
http://www.english.legal-agenda.com/article.php?id=715&folder=articles&lang=en
37- Madamasr, "New wave of labor strikes across Suez Canal, Nile Delta, Assiut", 10
December 2015,
http://www.madamasr.com/news/new-wave-labor-strikes-across-suez-canal-niledelta-assiut.
38- Euspring, Mozn Hassan, "Women's Rights in the Aftermath of Egypt's
"Revolution .
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لممرأة في القوائم االنتخابية ،حيث يمزم اﻷحزاب واالئتالفات بإدراج سبع نساء في القوائم المؤلفة

من  2مقعدا و  0امرأة في القوائم المؤلفة من  12مقعدا 26.ومع ذلك ،فإن دمج المرأة من
خالل نظام الحصص إنما يعكس غياب النقاش حول أىمية مشاركة المرأة في العممية السياسية

بين القوى السياسية.

حقوق األقميات:
حدث تطور كبير أيضًا في لغة الخطاب اﻹنشائي لمؤسسات الدولة فيما يتعمق بالتعامل

مع المسألة القبطية ولكن ذلك لم ينعكس فعميًا عمي تخفيف التمييز ضد اﻷقباط في مصر عمي

صعيد التشريع أو الممارسة .فقد واصمت السمطات اتباع نيج عيد مبارك بالدعوة إلى "جمسات

الصمح" العرفية بدال من محاسبة المسؤولين عن أحداث العنف الطائفي .وقد تعرضت منازل
وأماكن عبادة المسيحيين والطوائف الدينية اﻷخرى لميجوم ،وبخاصة في صعيد مصر ،في

حين لم تتخذ الحكومة التدابير الالزمة لمحاسبة الجناة بينما استمر التحريض السياسي والديني

من خالل مؤسسات الدولة الدينية واﻹعالمية ضد الشيعة.

وعمي صعيد آخر ،تأثرت حياة البدو في سيناء  -الذين عانوا طويال التيميش السياسي

واالقتصادي– تأث ار شديدا بالقتال الدائر بين الجيش المصري والجماعات الجيادية المسمحة.

وقام الجيش المصري بطرد  2222أسرة عمى اﻷقل وىدم آالف المنازل خالل عممياتو لمقضاء
عمى التيديدات اآلتية من أنفاق التيريب .وفي الوقت نفسو ،أخفقت الحكومة في تقديم

التعويض المناسب لذلك.
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