
  
  

  مصر تواجھ أزمة حقوق إ سان، وع   املجتمع الدو   أن يتحرك
 

ناسنإلا قوقح ةمزأ مقافت ىلإ ناسنإلا قوقحل يلودلا سلجملا هابتنا تفلي نأ ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم دوي 
ةيرـصملا ةـموكحلا   مايق نامضل لاعفلا كرحتلاب يلودلا عمتجملا ةرهاقلا زكرم بلاطي امك ،قلقم وحن ىلع رصم يف 

بزـح دـبي مل هبناج نمف   . رصم يف ةرمتسملا ناسنإلا قوقح تاكاهتنا فقول ةيفاكلا تاوطخلاو ريبادتلا ذاختاب ةيلاحلا
– ةلادعلاو ةيرحلا ةقباـسلا تاـكاهتنالا ةـفاك ىـلع ةبساحملا نمضت ةيسايس ةدارإ وأ ةبغر      ةيأ –ايلاح مكاحلا بزحلا

نيرهاـظتملا دـض فنعلا ىلع مظنملا مهضيرحت مكاحلا بزحلا يف ءاضعأو ةلودلاب    نولوئسملصاوي امنيب ،ةيلاحلاو 
 ،ةضراعملا زومرو سايسلا ناقتحالا ةلاح قيمعت يف مهسي امب   .لماش يسايس راوح دوجو صرف نم صلقيو ي
  

كلذكو تاكاهتنالا نمةرمتسملا لاكشألا كلت لوح ةفافشو ةلقتسم تاقيقحت دوجو مدع نإ  ججؤي يسايس ب اطخ مادختسا، 
 ،اهيلوئسمو ةموكحلايف ةقثلا  ةعزعز ىلإ ىدأ دق ،رعاشملا يذـلا رـمألا    ،ةلودلا تاسسؤم رارقتسا ىلع ابلس ريثأتلاو
اهتنالاو مئارجلا اياحض عفدي ةبساحملا بايغ نأ امكىضوفلا نم ةلاح يفدالبلا لوخدب  ددهي ةـيلاحلاو ةيـضاملا تاك   ، 
  .مهيديأب ةلادعلاذيفنتو ،مهسفنأ ةيامحل مهدعاوس ىلع دامتعالا ةرورض ب داقتعالل
  

 ،٢٠١٢ناريزح /وينوي يف يسرم دمحم سيئرلا باختنا ذنم تافلاخ م باكتراب ةنيعملا اهتموكحو ةسائرلا ةسسؤم تماق
ةفاقث زيزعت ىلإ ةفاضإلاب ناسنإلا قوقحل ةميسج تاكاهتناو كـلت تنمضت دقو ،ينوناقل  ا باقعلاو ةبساحملا نم تالفإلا، 
ةيرك ـسعلا تامكاحملا ةدوعو ةيفسعتلا تالاقتعالا  ،بيذعتلا ،ةيسنجلا تاءادتعالا ،نوناقلا راطإ جراخ لتقلا تاكاهتنالا
نيرهاظتملا تلاط امك  ،ةيطارقميدلا لجأ نم نيلضانملاو نييسايسلا ءاطشنلاو نييمالعإلا تاكاهتنالا هذهتلاط . نييندملل
  .ناسنإلا قوقح نع نيعفادملاو
  

 ةـيفانم ةينوناق رطأ سيسأت يف رشابم   ٍلكشب روتسدلل ةيسيسأتلا ةيعمجلاو ناملربلا عم اضيأ ةيرصملا ةموكحلا تمهاس
 ،ناسنإلا قوقحل ةيساسألا ئدابملل ةـيرحل ةضهان  ملا ةيعمقلا نيناوقلا عيراشم نم ةمزحب ءاهتناو ديدجلا روتسدلا نم ءدب
 ،عمجتلا ةيرحو ميظنتلا   .تايرحلا كلت ةسرامم مِّظنُت يتلا ةيلودلا ريياعملا نع اريثك دعتبت يتلاو
  

  : عتداء ع   املتظا ر ن، والقتل خارج إطار القانون : أوال◌ 
•   ٦٠لتقم نع ةطرشلا تاوق لب ق نم ةوقلل طرفملا مادختسالا رفسأ ةيضاملا رهشأ ةعستلا لالخ ىـلع ا  رهاظتم

، ثـعاوب نم ناك دقو  . ةدع تابسانم يف تارهاظت و تاجاجتحا لالخ نيرهاظتملا نم فالآلا ةباصإو ،لقألا
تـماق اـمك ،نيرهاـظتملا قيرفتل ةيحلا ةريخذلاو ةيرانلا ةحلسألا مادختسال تأجل دق ةطرشلا تاوق نأ قلقلا    

دح ىلإ نايحألا ضعب يف لصو يذلا  رمألا ،عومدلل ليسملا زاغلاو شوطرخلاو يطاطملا صاصرلا مادختساب
 .ةتيمملا ةوقلا مادختسا
  



ءاـنثأ اهل اوضرعت يتلا تاءادتعالا نم نييندملا نيرهاظتملا ةيامح يف ةطرشلا تاوق تلشف رخألا بناجلا ىلع  
تاكابتـشالا فـقو وأ عنم يف ةطرشلا تقفخأو    ،١يسائرلا ةيداحتالا رصق مامأ ةمكاحلا ةطلسلا دض مهتارهاظت
يـتلاو  ٢٠١٢لوألا نوناك / ربمسيد نم سداسلاو سماخلا يموي سيئرلا يضراعمو يديؤم نيب تعلدنا يتلا  ،

  .اًنطاوم ١١لتقم اهتليصح تناك 
  

  :التعذيب و ختفاء القسرى : اثاني◌ 
ةعباتلا زاجتحالا قفارم يف بيذعتلا رمتسي ،ةيرصملا ةطرشلل ةفداه ةلكيه ةداعإو  يقيقح حالصإ بايغ لظ يف •

 ، تـلازام ةيرـصملا ةطرشلاف   . نيزجتحملا ةافو ىلإ تالاحلا نم ددع يف ىدأ اممةماعلا نكامألا ىفو ةطرشلل
ةـلواحم يـف ءا   طـشنلا بيذـعتب موقت اهنأ امك ،ةيئانجلا تاقيقحتلا يف باوجتسالا لئاسو دحأك بيذعتلا ىنبتت  

طابـش  /رـياربف نـم لوألا يف ةطرشلا تماق لاثملا ليبس ىلع  . ةيسايسلا مهتطشنأ ببسب مهباقع وأ ،مهباهرإل
٢٠١٣   ٢٧ىفو  .هكرتتنأ لبق برضلاب هيلع ءادتعالاو هلحسو ،ا مامت هبايث نم رباص ةدامح رهاظتملا ديرجتب

نـم عـبارلا يف هعرصم    يقل يذلايدنجلا دمحم طش انلا ىلع ضبقلا ةطرشلا تقلأ ٢٠١٣يناثلا نوناك /رياني
/رياربف ضرعت ددصلا اذه ىفو . هزاجتحا ءانثأ بيذعتلل هضرعت ةجيتن تناك اهنأدقتع ي يتلا هحارجب ارثأتم طابش

 .ةيضاملا عستلا رهشألا لالخ لتقلل وأ برضلاو لاقتعالل امإنيفورعملا بابشلا ءاطشنلا نم ديدعلا 
أ • نـم تالاـح دوـجوب ريراـقتلا تدافأ ،يسائرلا ةيداحتالا رصق طيحم يف تعقو يتلا تاك     ابتشالا ءانثأ اضي

 فدـهب مكاـحلا بزحلا يديؤم لب   ق نم حربملا برضلاو بيذعتلل اوضرعت مهنأب اياحضلا دهش ثيح ،بيذعتلا
ثودـح  نود لوحت وأ لخدتت مل اهنكلو ثدحي امب ملع ىلع تناك ةطرشلا نأو ،تافارتعا ىلع مهنم لوصحلا 

 .٢٠١٢لوألا نوناك /ربمسيد نم سداسلاو سماخلا يموي رادم ىلع كلذ
  

  :امحاكمة املدني ن عسكر ً : اثالث◌ 
لاز ـي ال ةبسانملاو ةلداعلا ةمكاحملا تانامضل رقتفت ةيئانثتسا ةيركسع مكاحم ىلإ مهليوحتو نييندملا لاقتعا نإ  •

 . نييندملل ةيركسعلا تامكاحملا ءاهنإل مازتلا يأ –نآلا ىتح–ةموكحلا وأ ةيرصملا ةسائرلا رهظ ُت مل ثيح ،امئاق
 ٢٥لاقتعا  ٢٠١٢يناثلا نيرشت /ربمفون نم ١٨يف مت ،لاثملا ليبس ىلعف   ًالاقتعا لقألا ىلع ايندم نـم ا  يفسعت

ةياصرقلا ةريزج ينطاقو شيجلا نيب فالخ ةيفلخ ىلع ةيركسع تامكاحمل مهليوحتو ،شيجلا لبق. 
 ٢٠١٢لوألا نوناك / ربمسيد يف هرارقإ مت يذلاو ديدجلا روتسدلا • صن نمضتي نييندملا ةمكاحمب حمسي ا حيرص ا

 لوـخي يذلاو شيجلا طابضل ةيئاضقلا ةيطبضلا حنم رارق ريرمت ىلإ ةفاضإلاب ١٩٨مقر ةداملل ا ًقبط ايركسع  ، 
لكـشب   ةيركـسعلا تامكاحملل ضرعتل ارطخ مامأ ن ييندملا عضي ام وهو ،نييندملا ىلع ضبقلا ءاقلإ ةطلس مهل
 .ربكأ

  

  : ن  ا ات ال    س  دف حر ة التعب   ووسائل  عالم: ارا عً 
•  ، ،   اهنمض نممالعإلا لئاسو ىلع ةضورفملا دويقلا نم ديدعلا كانه فحـصلل ةيريرحتلا تاسايسلا يف لخدتلا

يمدـقم وأ جمارـبلا ضـعب ىلع ةباقر ضرف ،مالعإلا لئاسو ضعب يف اهنيعب تاعاطق    ىلع ةلودلا ةرطيس 
دـض ةيئاضقلا ىواعدلا نم تارشعلا عفرو ،فحصلا ضعبل تارداصم نم عقو   ام ىلإةفاضإلاب اذه ،جماربلا 

                                                             
  :طبارلا لالخ نم ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم نع رداصلا ريرقتلا ىلع عالطإلا مكنكمي, ةروكذملا ةثداحلا نع تامولعملانم ديزمل  ١
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يم اـسرو نيـيمالعإلاو نييفحصلا نم ديدعلا ىقلت امك ،ةسائرلا ةسسؤم اهتماقأ ىواعد اهنيب نمو ،نييفحصلا  
 .ةمكاحلا نيملسملا ناوخإلا ةعامجو سيئرلا دقتنت تايوتحم مهرشنل لتقلاب تاديدهت ريتاكيراكلا
  

اـمك   ،٢هلمعل هتيدأت ءانثأ ةيركسع ةمكاحمىلإ  زرتيورةلاكو يلسارم دحأ ليح ُأ ٢٠١٣يناثلا نوناك /رياني يف
ل  ايفحص ىق طيحم يف تاكابتشالل هتيطغت ءانثأ  ٢٠١٢لوألا نوناك /ربمسيد يف يران قلطب ارثأتم هعرصم رخآ
  .يسائرلا ةيداحتالا رصق

•  اـم   ،نينانفلاو نيملعملا ،نينودملا نم ديدعلا دض نايدألا ءاردزا ىواعد نم ديدعلا تعفر مرصنملا ماعلا لالخ
ًقرخ لكشي ، حيرص ا  نيمهتم مهيلع ىعدملا ةمكحملا ةئيه تدجو ىواعدلا هذه بلغأ ىفوريبعتلا ةيرح ئدابمل ا
 ".نايدألاءاردزا "ـ ب

  

  :قيود قانونية جديدة ع   حقوق   سان: اخامس◌ 
نأ مغرـف  ٢٠١١رياني  ٢٥ ةروث باقعأ يف رصم هتدهش امل ًالامكتسا ربتعُت اًفلس ةروكذملا تاكاهتنالا نم طامنألا هذه  ،

اـهريرقت تملس دق   ٢٠١٢ناريزح /وينوييف ةيسائرلا تاباختنالا ءاهتنا بقع سيئرلا اهلكش يتلا قئاقحلا ىصقت ةنجل 
 ١٨ءانثأ اهباكترا مت يتلا مئارجلاو تاكاهتنالا لوح  ةطرـشلا اـهيف تماق    اهتلت ىرخأ ةثداح ١٨وةضافتنالا نم ا موي

ىـلإ ةفاـضإلاب اذه ،ريرقتلا اذه رشن ضفر دق سيئرلا نأ الإ ،نيرهاظتملا    قحبتاكاهتنا باكتراب يرصملا شيجلاو 
نيرهاـظتملا لـتق ىـلع ضيرحتلاو لتقب نيمهتملا نييسايسلا ةداقلاو ةطرشلا طابض قح يف ةءاربلا ماكحأ نم ةجوم    

نـمألا لاـجر ةبسا   حم نامضل يلاحلا ماظنلا ىدل ةيسايسلا ةدارإلا رفوتو ةيدجىدم لوح كوكشلا ريثي ام م ،نييملسلا
نـم ةـمزح ميدـقت يف مكاحلا بزحلا أدب     ،تاكاهتنالا كلت ةهجاوم نم ًالدب هنأ لب ،تاكاهتنالا ىلع نييسايسلا ةداقلاو
  .يملسلا عمجتلاو ميظنتلاو ريبعتلا ةيرح صيلقتل فدهت يتلا نيناوقلا عيراشم
  

 ملا ةيلهألا تايعمجلا نوناق عورشم نإ  تامظنملا يف اهرصحل ةيموكحلا ريغ تامظنملا لمع دييقتىلإ ىعسي ،ا يلاح مدق
اـهب نيلماـعلا ىريو    ،ةماع ًالاومأ ةصاخلا ةيلاملا اهلوصأ ربتعيو ،طقف ةيعامتجالا ةياعرلاو ةيمنتلا لاجم يف ةلماعلا
 ةطشنأ نم نوناقلا دحي امك ،"نييمومعنيفظوم "ـك لـيومتل  ا ىـلع ةمارـصلا يف ةياغ ا  دويق ضرفيو يندملا عمتجملا
يأ رـظحي يذلاو   ،ةماعلا نكامألا يف رهاظتلا ميظنت نوناق حرتقم ءاج هسفن يعمقلا جهنملا ىلعو ،٣تايعمجلل يبنجألا
ةكرحو تالصاوملا لئاسو ليطعتو قرطلا قلغ وأ  ،نينطاوملا حلاصم ليطعت رظحي امك ،ماعلا ماظنلاو نمألاب رارضإ
. لمعلا ليطعت وأ ةصاخلا تاكلتمملا بيرخت كلذكو ،رورملا يـف   ًالاـعف ا رود بعلت دق ةمهبملاو ةطاطملا طورشلا هذه
نإفنوناقلا حرتقمل اًقفو هنأامك  ،ةينوناق ريغ اهنأب ةرهاظت يأ فيصوت عـضو وأ قـيرطلا عطق ةلاح يف رهاظتملا    ، 

  .٤رهشأ ٣نع لقت ال  ةدملنجسلاو ةمارغلاب بقاعي سرورملا ةكرح ليطعتل زجاوحلا 
  

  :توصيات ل  كومة املصر ة
 .ةبساحملا تحت يملسلا عمجتلا يف قحلا كهتنت يتلاو نوناقلا قيبطت اهل لوخملا تاطلسلا ءاقب نامض •
 .نيزجان ضيوعتو ةلادعىلع يملسلا عمجتلا يف قحلا كاهتنا اياحض لوصح نامض  •

                                                             
  :طبارلا لالخ نم هلمع ةسرامم ببسب ةيركسعلا ةمكحملا مامأ زرتيور ةلاكول يفحص لسارم: ديدجلا روتسدلل عيرس قيبطت يف, كرتشملا نايبلا ىلع عالطإلا ىجري ٢

http://www.cihrs.org/?p=5794 
  :يلهألا طاشنلا ميمأتل اهعورشم بحست نأ يسرم. د ةموكح ىلع! "نوناقلاب"يندملا عمتجملا ةيفصت : ناسنإلا قوقح تاساردل ةرهاقلا زكرم عقوم عجار ٣

http://www.cihrs.org/?p=5867 
  :مشروع قانون جدید لتجریم التظاھر السلمي, رجب طھ: راجع  ٤
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دوـجو   ةـلاح يـف ،بـسانملا تقولا ىفو لاعفلا لخدتلا   ىلع ) ةطرشلا تاوق( نوناقلا قيبطت يلوئسم بيردت •
 .امهنيب تاكابتشا ثودح عقوتملا نم نينطاوملا نم نيتعومجم

•   .قباس تقو يف مهلاقتعا مت نمو مهنع جرفملاو ،نيلقتعملا نع ةقيقد تامولعم رشن
 .ةيروهمجلاةسائر ىسرم دمحم سيئرلا ىلوت ذنم تعقو يتلا فنعلا ثادحأ لك نع ةقيقد تامولعم رشن  •
،  " يئاضقلا ةيطبضلا"ةطلس بحسو ،ةيسايسلا تاعازنلا تالاح يف يرصملا شيجلا ةيدايح نامض  • شيـجلا نم

 .نييندملا ىلع ضبقلا ءاقلإ ةطلس هل لوخت يتلاو
/ وـينوي  ٣٠ىـتحو   ٢٠١١يناثلا نوناك /رياني ٢٥نم ةعقاولا تاكاهتنالا نع قئاقحلا ىصقت ةنجل ريرقت رشن  •

 .ريخأت يأ نودو اروف ٢٠١٢ناريزح 
ميـظنتو نيرهاـظتملا نيمأـتل ةليسو داجيإل ميظنتلاو عمجتلا ةيرح لوح ةدحتملا ممألاب صاخلا ررقملا ةشقانم     •

 .يملسلا رهاظتلا
•  ملا ةرايزلا تابلط عيمج لوبق ،ملاو ةقلع   صاوخلا ةدحتملا ممألا يررقم نم ةمدق نودو ا روـف لمعلا تاعومجمو

 .ريخأت يأ
  

  : عضاء    مجلس حقوق   سان توصيات للدول 
  

ممألاب ناسنإلا قوقح سلجمل ةمداقلا نورشعلاو ةيناثلا ةسلجلا لالخ رصم يف ناسنإلا قوقحل روهدتملا عضولا ةجلاعم 
  :ىلإةيرصملا ةموكحلا عفدل تانايب رادصإ كلذ لمشيو  ،ةدحتملا

 .ةيرصملاةينمألا ةسسؤملا ةلكيه ةداعإو حالصإ وحن ةداج تاوطخ ذاختا  •
•     ، بيذـعتلا مئارـج يـبكترمل باقعلا نم تالفإلا نم خيراتلا كلذ ءاهنإل ةبساحملل ةبسانم تايلآ عضو نامض

 .نوناقلا راطإ جراخ لتقلاو ،يفسعتلا لاقتعالا
•    ا دوـيق ضرـفي يذلاو ،ةيلهألا تايعمجلا لمع ميظنت لوح ةيرصملا ةموكحلا نم مدقملا نوناقلا عورشم بحس

 .رطخ يف ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا لمع عضيو يندملاعمتجملا ىلع 
•  بلـسي دـق يذـلاو يملـسلا عمجتلاو رهاظتلا قح ميظنتل ةيرصملا ةموكحلا نم مدق     ملا نوناقلا عورشم بحس

 .يملسلا رهاظتلا يف مهقح نييرصملا


