ملتقى منظمات حقوق ٕالانسان املصرية املستقلة

تقرير منظمات حقوق ٕالانسان غ الحكومية
املصرية آللية الاستعراض الدوري الشامل

١

 ١املنظمات املشاركة 6ي إعداد هذا التقرير 0ي :مركز القاهرة لدراسات حقوق ٕالانسان ،الشبكة العربية ملعلومات حقوق ٕالانسان ،مركز أندلس
لدراسات التسامح و مناهضة العنف ،مركز وسائل الاتصال املالئمة من أجل التنمية "أكت" ،املنظمة العربية لإلصالح الجنائي ،مؤسسة حرية
الفكر والتعب ،الجمعية املصرية للXYوض باملشاركة املجتمعية ،الائتالف املصري لحقوق الطفل ،املركز املصري للحقوق الاقتصادية
والاجتماعية ،املؤسسة املصرية للXYوض بأوضاع الطفولة ،املبادرة املصرية للحقوق الشخصية ،مؤسسة قضايا املرأة املصرية ،مركز هشام
مبارك للقانون ،جمعية حقوق ٕالانسان ملساعدة السجناء ،مجموعة املساعدة القانونية لحقوق ٕالانسان ،مصريون ضد التمي hالدي ،fgنظرة
للدراسات النسوية ،مؤسسة املرأة الجديدة ،مركز ٔالارض لحقوق ٕالانسان.
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ً
أوالٕ :الاطار العام لوضعية حقوق ٕالانسان 6ي مصر:
 -١منذ الخامس والعشرين من يناير  ٢٠١١نزل املصريون باملالين ليطالبوا بالكرامة ٕالانسانية والحرية
والعدالة الاجتماعية ،و6ي سبيل ذلك فقد ما يزيد عن  ٢٠٠٠شخص أرواحهم ،إال أنه لم تتم ترجمة ًأيا من
ً
سواء ع~ى مستوى املمارسات أو التشريعات أو املحاسبة ع~ى انXاكات حقوق
تلك املطالب ع~ى أرض الواقع،
ٕالانسان؛ بل ع~ى العكس اعتمدت الحكومات املتعاقبة ع~ى املنظومة التشريعية ذاXا ال fاعتمد عل Xا
مبارك خالل ثالثن ً
عاما من حكمه؛ الستخدامها بشكل انتقائي لضمان البطش بمعارض Xا وضمان إفالXا
من العقاب.
 -٢أحبطت الحكومات املتعاقبة ع~ى حكم البالد منذ الحادي عشر من فاير وح ٓالان عملية التحول
الديمقراطي بفرض قيود إضافية ع~ى الحقوق والحريات –مستغلن تركة الدولة ٔالامنية ال fخلفها الرئيس
ٔالاسبق حس fgمبارك– 6ي مالحقة املدافعن عن حقوق ٕالانسان والتشه Xم شأXم 6ي ذلك شأن باي
الحركات الاحتجاجية الاجتماعية والسياسية ،كما لعبت الحكومات املتعاقبة ً
دورا ال ُيسXان به 6ي تقييد
ّ
سيادة القانون وٕالاخضاع السيا fللنظام التشريي والقضائي؛ مما مكXYا من مالحقة ٕالاعالمين وقمع
الحركات العمالية املستقلة .و6ي هذا ٕالاطار وجدت النظم السياسية املتعاقبة ضرورة لقتل آالف املتظاهرين
واعتقال عشرات ٓالاالف ،كما أرادت التنكيل باملشاركة السياسية 6ي املجال العام لقطاعات واسعة ممثلة
للمجتمع كالشباب واملرأة ،عن طريق استباحة الاعتداء الجسدي والجن f¢عل Xن.
 -٣ترى املنظمات أن السياسات ال fاتبعXا الحكومات املتعاقبة0 ،ي محاوالت ملعاقبة املصرين ع~ى نزولهم
ً
للشوارع 6ي الخامس والعشرين من يناير  ،٢٠١١ومحاولة لضمان عدم تكرارﻩ مرة أخرى عن طريق غلق
كافة الهوامش ال fكانت متاحة قبل ذلك التاريخ ،ليس ع~ى صعيد املمارسات القمعية فحسب بل عن
ً
طريق "شرعنة" تلك املمارسات 6ي قوانن ،فضال عن أن تلك املمارسات تهن ع~ى عدم جدية الحكومة
املصرية 6ي تنفيذ تعهداXا الدولية ال fال¦hمت Xا بموجب التصديق ع~ى اتفاقيات ومعاهدات حقوق
ٕالانسان أو ال fال¦hمت Xا خالل الاستعراض الدوري الشامل 6ي عام .٢٠١٠
 -٤مرت مصر 6ي ٔالاعوام ٔالاربعة املنصرمة بعدة تجارب سياسية ،كان القاسم املش¦ك الوحيد بيXYا هو استمرار
نمط الانXاكات نفسه ال fكانت أيام حكم مبارك من قبل كل ٔالاطرافٔ ،الامن والجيش ومجموعات العنف
السيا .fوقد ساهمت السياسة املمنهجة لإلفالت من العقاب ،وفشل الدولة 6ي توف الحماية الالزمة
ملواطن Xا؛ 6ي تنامي جماعات العنف املسلح والعمليات ٕالارهابية ال fتسXدف منشآت الدولة ؤالافراد
ً
خصوصا ٔالاقليات الدينية .كما اتسمت الف¦ة ذاXا
–املدنين واملنتمن لألجهزة ٔالامنية والعسكرية–
ً
ُ ّ
حرض صراحة ع~ى العنف أو القتل ألسباب تتعلق بالدين أو املعتقد أو الجنس أو الانتماء
بخطابات ت ِ
السيا fأو الجنسية ،وعليه فإن ٔالانظمة السياسية والحكومات املتعاقبة تتحمل كلها السياسية والجنائية
عن الانXاكات الجسيمة ال fشهدXا البالد.
 -٥اتخذت الحكومات املتعاقبة ذرائع متعددة للتحلل من الوفاء بال¦hاماXا الدولية أو للXرب من تنفيذ مطالب
ً
املحتجن واملتظاهرين 6ي السنوات ٔالاربع املاضية ،فتارة تستخدم مواجهة الانفالت ٔالام fgومواجهة
ً
البلطجة ،وتارة أخرى تستخدم "الحرب ع~ى ٕالارهاب" ،كل تلك الذرائع لتير اللجوء إ´ى املمارسات ٔالامنية
القمعية و"شرعنXا" ،وبالرغم من أن املنظمات ال تقلل من خطر ٕالارهاب الذي يواجه مصر 6ي الوقت
الراهن؛ إال أن ممارسات الحكومة الحالية ال تدل ع~ى أXا تواجه خطر ٕالارهاب فحسب ،بل إXا تتخذﻩ
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ً
أيضا كساتر للهجوم والعصف بالحقوق والحريات ٔالاساسية لإلنسان وع~ى رأسها الحق 6ي الحياة والحق 6ي
ً
محاكمات عادلة ومنصفة والحق 6ي سالمة الجسد .فبدال من مواجهة خطر ٕالارهاب ارتفعت وتة املواجهات
املسلحة للمظاهرات والتجمعات السلمية ،والقبض ع~ى نشطاء سلمين ومدافعن عن حقوق ٕالانسان،
واستخدام الحبس الاحتياطي لف¦ات طويلة كعقوبة ضدهم كمعارضن.
 -٦شهدت مصر 6ي خالل السنوات ٔالاربع املاضية استفتاء املصرين ع~ى دستورين ٔالاول دستور  ٢٠١٢ؤالاخر
دستور  ،٢٠١٤الدستور ٔالاول اتسم بمعاداة شديدة لفكرة الحقوق والحريات ،وأفرط 6ي وجود الاستثناءات
الفضفاضة عل Xا كأن ال تتعارض ممارسXا مع قيم املجتمع .وبالرغم من أن الدستور  ٢٠١٤به تطور
ملحوظ عن سابقه ،إال أنه سار ع~ى النهج ذاته 6ي دس¦ة إحالة املدنين إ´ى املحاكمات العسكرية ،وحصر
ً
ممارسة الشعائر الدينية فقط ع~ى أتباع الديانات الثالث )ال Xودية واملسيحية وٕالاسالم( ،فضال عن
املشكالت ٔالاخرى ،إال أن إقرار الدستور ودخوله لح hالنفاذ لم يمنع الدولة من ارتكاب انXاكات حقوق
ٕالانسان ال fجعلت كل ما جاء 6ي الدستور ح ع~ى ورق ال قيمة له ،ففي مرحلة كتابته تم تمرير قانون
التظاهر والذي تتعارض موادﻩ مع نص املواد الخاصة بالتظاهر والتجمع 6ي الدستور ،وحينما تظاهر عدد
ً
اع¦اضا ع~ى دس¦ة املحاكمات العسكرية للمدنين تم القبض ع~ى عدد  ٥٠مXYم
من النشطاء السياسين
الذين تعرضوا للضرب ،ومXYم  ٢٦من الناشطات الالتي تعرضن إ´ى إهانات جنسية 6ي محبسهن ،ومع عملية
ً
ً
الاستفتاء ع~ى الدستور فقد  ١١مواطنا حياXم ،فضال عن القبض ع~ى العديد من املعارضن للدستور،
كما أنه وبعد دخول الدستور ح hالنفاذ واجهت قوات ٔالامن التظاهرات السلمية ال fخرجت 6ي الذكرى
ً
الثالثة للخامس والعشرين من يناير بالقوة املفرطة ال fأودت بحياة أك¾ من مائة شخص ،فضال عن
القبض ع~ى ما يقرب من  ١٠٠٠شخص ،باإلضافة إ´ى انتشار ادعاءات التعذيب 6ي السجون ومقار
الاحتجاز.
 -٧استمرار العنف املوجه ضد النساء املشاركات 6ي املجال العام والذي اشتدت حدته ليصل إ´ى الاعتداءات
الجنسية والاغتصاب الجماÁي.
 -٨بعد مرور  ٤سنوات من الدورة ٔالاو´ى لالستعراض الدوري الشامل وتقديم توصيات للحكومة املصرية قبلت
مXYا عدد  ١١٩توصية من إجما´ي  ١٦٥توصية ،فإن وضعية حقوق ٕالانسان 6ي مصر ال تزال تعاني من
التدهور املستمر الذي وصل إ´ى أن أصبح القتل الجماÁي خارج إطار القانون ظاهرة ،وممارسة معتادة من
الدولة تجاﻩ مواطن Xا.

ً
ثانيا :تقييم وفاء الحكومة املصرية بال¦hاماXا 6ي مجال حقوق ٕالانسان
• الحق 6ي الحياة

ُ -٩ت ّ
خيم مشاهد القتل خارج إطار القانون واستخدام القوة املفرطة من قبل قوات ٔالامن والجيش 6ي فض
ِ
التظاهرات ع~ى مجمل املشهد السيا6 fي الف¦ة السابقة .ففي يناير وفاير ٢٠١١قتل أك¾ من  ٨٤٦ع~ى
ً
ً
قبطيا 6ي منطقة
متظاهرا
أيدي قوات ٔالامن التابعة لحكومات مبارك املتتابعة ،و6ي أكتوبر  ٢٠١١قتل ٢٧
ماسبو بيXYم  ١٤مواطن ع~ى ٔالاقل تم دهسهم بمدرعات تابعة للجيش قبل أن تقوم قوات تابعة للشرطة
ً
متظاهرا 6ي شارع محمد محمود ،تبعهم  ١٧آخرين 6ي محيط مجلس الوزراء 6ي
6ي نوفم  ٢٠١١بقتل ٥١
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ً
ً
احتجاجا ع~ى مصرع
شخصا 6ي تظاهرات محمد محمود )(٢
ديسم  .٢٠١١وقد بدأ عام  ٢٠١٢بمقتل ١٦
 ٧٤من مشجي النادي ٔالاه~ي 6ي مطلع فاير ،فيما بات ُيعرف بمذبحة بورسعيد .و6ي الف¦ة ما بن أبريل
ً
معتصما أمام وزارة الدفاع .وبعد وصول الرئيس محمد مر fللحكم 6ي يونيو
ومايو  ٢٠١٢تم مقتل ١٢
ُ
ً
 ٢٠١٢لقي متظاهران مصرعهم 6ي نوفم  ٢٠١٢و ١١متظاهرا 6ي ديسم فيما يعرف بأحداث الاتحادية.
وشهد العام  ٢٠١٣أك¾ اللحظات دموية 6ي تاريخ مصر الحديث حيث قتلت قوات الشرطة 6ي عهد مر٤٦ f
ً
متظاهرا ع~ى مدار ثالثة أيام 6ي يناير ببورسعيد سبقهم ثالثة متظاهرين بالقاهرة ولحق Xم  ٩مواطنون
ُ
ً
بمدينة السويس .و6ي الف¦ة بن  ٢٩يونيو و ٣يوليو ق ِتل ما يزيد عن  ٦٨مواطنا 6ي إطار الاشتباكات املباشرة
مع الشرطة أو الاشتباكات بن املؤيدين واملعارضن للرئيس مر .fومع الرئيس املؤقت عد´ي منصور قتل ٥
ً
ً
متظاهرا 6ي  ٢٧يوليو 6ي
متظاهرا أمام نادي الحرس الجمهوري 6ي  ٨يوليو و٩٥
متظاهرين 6ي  ٥يوليو ثم ٦١
ُ
طريق النصر6 .ي  ١٤أغسطس قتل ما يصل إ´ى  ١٠٠٠شخص 6ي أحداث فض اعتصامي الXYضة ورابعة
ً
ً
متظاهرا 6ي أماكن
شخصا 6ي اشتباكات شارع رمسيس يوم  ١٦أغسطس ،و٥٧
العدوية ،لحق Xم ١٢٠
متفرقة يوم  ٦أكتوبر  .٢٠١٣و6ي أثناء الاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة املصرية قتل  ١٠٣متظاهر 6ي ٥
محافظات متفرقة.
6 -١٠ي شبه جزيرة سيناء ومناطق أخرى 6ي البالد ،تواصلت الهجمات ٕالارهابية ضد العسكرين واملدنين،
والحكومة ،واملؤسسات الدينية والخاصة .ويتم بانتظام خطف أو قتل مجندي الجيش .فقد فشلت
الحكومة املصرية 6ي تنفيذ توصيات عام  ٢٠١٠ملجلس حقوق ٕالانسان ،ال fتؤكد ع~ى أن مواجهة ٕالارهاب
6ي سيناء ومعاقبة املسئولن عنه يتطلب مراجعة جادة لسياسات مكافحة ٕالارهاب 6ي مصر ،وال fلم تتغ
ً
منذ  ١٩٧٠رغم إثبات فشلها .ومع ذلك ،فقد أصرت الدولة املصرية ع~ى سياسة القتل العشوائي بدال من
اح¦ام املبادئ القانونية ومعاي حقوق ٕالانسان وال fكان ينبÉي أن ُت ّ
سهل التحقيقات ،وتحديد تلك
ِ
الحقيقة وراء الجرائم ٕالارهابية ،وتطبيق العدالة Xدف القضاء الحقيقي ع~ى ٕالارهاب.

• الحق 6ي الحرية ؤالانصاف واملحاكمة العادلة:
 -١١الغياب التام ألي عملية محاسبة حقيقة عن مجمل تلك الانXاكات الجسيمة .فبعد أن قامت املحاكم
املختلفة بتئة كل من قاموا بقتل املتظاهرين 6ي أحداث  ٢٥يناير – ٢فاير ُ ،٢٠١١حكم ع~ى ثالثة جنود
بالسجن ملدة  ٣ – ٢سنوات 6ي أحداث ماسبو ،وثالثة أعوام لرجل شرطة واحد 6ي أحداث محمد محمود،
وبالرغم من خضوع الرئيس السابق محمد مر fوبعض قيادات جماعة ٔالاخوان املسلمن للمحاكمة بXمة
تحريضهم ع~ى العنف 6ي أحداث الاتحادية ،فإن ٔالاجهزة القضائية بالدولة لم تقم بأي تحقيق جدي
لضمان محاسبة املسئولن عن مقتل آالف املتظاهرين 6ي ٔالاعوام الثالثة املاضية .أنشأت الدولة ثالثة لجان
تق fËحقائق 6ي الف¦ة ما بن فاير  ٢٠١١وديسم  .٢٠١٣وبالرغم من انXاء لجنتن من التحقيق 6ي
الجرائم املزعومة ،إال أن الحكومات املصرية املتعاقبة رفضت نشر نتائج التحقيقات ال fتوصلت لها تلك
اللجان .ولجأت الحكومات املتعاقبة إ´ى عدة وسائل لصرف الانتباﻩ عن سجلها الحقوي املشن .وتضمنت
ُ
تلك الوسائل :التذرع بأن عمليات القتل العشوائي قامت Xا عناصر أجنبية غ معروفة ،أو أXا ارتكبت 6ي
إطار اح¦ام املعاي الدولية لحقوق ٕالانسان الخاصة بفض الاعتصامات والاحتجاجات ،أو أن عمليات
القتل املوسعة والعشوائية كانت مرة لتواجد بعض العناصر املسلحة بن املعتصمن وعليه لم تتخذ أي
خطوات هامة لتحقيق مطالب ثورة  ٢٥يناير ،بما 6ي ذلك إصالح الشرطة واملحاسبة.
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 -١٢محاكمة املدنين من قبل محاكم عسكرية تم بأعداد غ مسبوقة6 .ي عام  ٢٠١١أك¾ من  ١٢.٠٠٠من
ُ
ً
الق ﱠ
صر تعرضوا ملحاكمات عسكرية ،وفقا لتقديرات رئيس القضاء
املدنين ،بما 6ي ذلك العديد من
العسكري .وال يبدو 6ي ٔالافق أي تحسن 6ي هذا الصدد حيث احتوى كل من دستوري عام  ٢٠١٢و ٢٠١٤ع~ى
مواد غامضة ،تسمح و"تشرعن" بدورها للمحاكمات العسكرية للمدنين.
 -١٣فيما يخص القبض العشوائي والاحتجاز التعسفي ،فقد توسعت ٔالاجهزة ٔالامنية من الشرطة املدنية
والعسكرية 6ي ٔالاعوام ٔالاخة 6ي حمالت املداهمة الجماعية والعشوائية ،السيما أثناء التظاهرات أو فض
ً
الاعتصامات ،و0ي حمالت يل Xا عادة احتجاز مئات من املتظاهرين ،مع عدم السماح لهم باالتصال بأسرهم
أو محام Xم باملخالفة للقانون والدسات املتعاقبة ال fصدرت 6ي الف¦ة ٔالاخة .امللفت ً
أيضا أن أجهزة ٔالامن
لم تعد تعتمد ع~ى قانون الطوارئ الذي يسمح باالعتقال ٕالاداري لكل من يمثل " ً
خطرا ع~ى ٔالامن العام"،
لتير عمليات القبض والاحتجاز العشوائي .و6ي حالة املعتقلن السياسين ،فإن وزارة الداخلية دأبت ع~ى
التوسع 6ي منع الزيارة والاتصال بالعالم الخارÏي عXYم أو تقص مدة الزيارات ،والرقابة التعسفية ع~ى
املراسالت ومنعها ،وعدم توف الرعاية الصحية الالزمة للمحتجزين.
6 -١٤ي  ١٨أغسطس  ٢٠١٣لقي ً ٣٧
مXما مصرعهم أثناء نقلهم إ´ى سجن أبو زعبل بعد أن قام الضباط
ً
املسئولون عن ترحيلهم بإلقاء قنبلة غاز داخل سيارة ال¦حيالت ال fتعاني أصال من الاكتظاظ وسوء
ً
قانونيا .هذا وقد رفضت
الXوية .و0ي الحادثة ال fتكشف لنا عن كيفية تعامل قوات ٔالامن مع املحتجزين
الحكومات املصرية املتعاقبة نشر أي تقارير توضح طبيعة الانXاكات ال fتعرض لها املساجن خالل ثورة
يناير .فقد كشفت التقارير الحقوقية املتواترة عن قيام قوات حراسة خمسة سجون مختلفة 6ي الف¦ة ما
ً
متعمدا ،ولم
بن  ٢٩يناير و ٢٠فاير  ،٢٠١١بقتل أك¾ من  ١٠٠سجن غ مسلح ،وإ´ى أن القتل كان أغلبه
يرتبط بمحاوالت هروب أو تصدي ملحاوالت تمرد داخل تلك السجون.

• حرية النشر وٕالاعالم:

6 -١٥ي الاستعراض الدوري الشامل ٔالاول قبلت الحكومة املصرية ً
عددا من التوصيات املتعلقة بحرية النشر
وٕالاعالم .وبالرغم من أن دستور عام  ٢٠١٤إال أن تلك النصوص الدستورية لم يتم ترجمXا إ´ى حقيقة ع~ى
ٔالارض ،ال من حيث التشريعات أو من حيث املمارسات ،فع~ى صعيد التشريعات ،حدث تغان محدودان
للغاية قبل اعتماد هذا الدستور وهم إلغاء "تدب" الحبس الاحتياطي 6ي جرائم النشر 6ي  ٢٠١٢وإلغاء
عقوبة الحبس 6ي جريمة إهانة رئيس الجمهورية 6ي  .٢٠١٣فبخالف بعض التشريعات ال fتقلل من وصاية
الدولة ع~ى ٕالاعالم املقروء لم تتم الاستجابة لتوصيات الدورة ٔالاو´ى من الاستعراض الدوري الشامل وبقيت
ً
معظم التشريعات ّ
املقيدة لحرية الرأي والتعب ونقل املعلومات كما 0ي دون تغي ،فضال عن أن أغلب
مشروعات القوانن ال fطرحXا الحكومات املتعاقبة ملصر كانت تضع ً
قيودا تعسفية ع~ى تداول املعلومات.
 -١٦أما ع~ى مستوى املمارسات ،فقد رصدت املنظمات الحقوقية إحالة العديد من الصحفين واملدونن
للمحاكم العسكرية كما رصدت تزايد حاالت الاعتداء ع~ى الصحفين وٕالاعالمين ،إما اعتداء مباشر من
جهة قوات ٔالامن ،أو من جهة املواطنن مما يهن ع~ى عجز قوات ٔالامن عن توف الحماية الالزمة
للصحفين .كما تستمر الدولة 6ي حمالت التشه واملضايقات ضد الصحفين ٔالاجانب وحجب الصحف.
حيث شهدت الف¦ة بعد الخامس والعشرين من يناير تز ً
ايدا 6ي حاالت حجب مقاالت رأي لكتاب أعمدة 6ي
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العديد من الصحف القومية والخاصة .كما قامت قوات ٔالامن باقتحام قنوات إعالمية خاصة ،ووقف
البث ع~ى الهواء أثناء تغطية أحداث ماسبو 6ي أكتوبر ) ٢٠١١قناة  ٢٥يناير وقناة الحرة( ،كما قامت
قوات ٔالامن بمداهمة مكاتب قنوات فضائية أخرى ع~ى ف¦ات متفاوتة بدعوى أن بعض تلك القنوات تبث
دون ترخيص )قناة الجزيرة( .كما مورست العديد من الضغوط ع~ى القنوات الخاصة إليقاف الامج
املناوئة للنظام وال fكانت تبXÕا بعض القنوات الخاصة 6ي مطلع  .٢٠١٢زادت ضراوة الاعتداء ع~ى حرية
التعب وٕالاعالم بعد انتخاب الرئيس مر fحيث قام مؤيدو الرئيس محمد مر fبمحاصرة مدينة ٕالانتاج
ُ
ٕالاعالمي ،وفشلت قوات ٔالامن 6ي حماية ٕالاعالمين ومعدي الامج وضيوفهم ،كما أحيل العديد من
ٕالاعالمين 6ي ف¦ة الرئيس مر fللتحقيق بXمة إهانة الرئيس ،و0ي الXمة الجنائية ال fقام الرئيس املؤقت
عد´ي منصور بإلغاXÖا .ومع يوليو  ٢٠١٣كان أول قرارات السلطة الجديدة هو اسXداف عدد من القنوات
ال fعرف عXYا الارتباط بتيار ٕالاسالم السيا ،fحيث قامت باقتحام مكات×Xا ،وقطع إشارة البث عن تلك
القنوات واعتقال عدد من العاملن Xا.
منذ عام  ،٢٠١١فإن السالمة الجسدية للصحفين أثناء أداXÖم لعملهم الصحفي مهددة ،وال يوجد أي
تحرك من جانب الدولة لحمايXم أو تأميXYم فقد وقع ما يقرب من تسعة صحفين مصرين وأجانب؛ ستة
مXYم قتلوا 6ي عام  ،٢٠١٣أثناء تغطية ٔالاحداث السياسية الدامية ال fتلت قرار فض اعتصامي الXYضة
ورابعة 6ي الرابع عشر من أغسطس.
 -١٧عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير تزايدت املحاكمات املرتبطة بقضايا ما يسمى "بازدراء ٔالاديان"،
ً
ً
واضحا للقانون الدو´ي لحقوق ٕالانسان .رصدت الجماعة الحقوقية ٢٨
بدرجة ملفتة ومقلقة جسدت انXاكا
مXما ،أدين مXYم ً ٢٦
قضية نظرXا املحاكم خالل هذﻩ الف¦ة اXم خالل تلك القضايا ً ٤١
مXما ،وبرأت
املحكمة ساحة ثالثة مXمن ولم تقبل الدعوى بالنسبة لـ ً ١١
مXما؛ لكوXا لم ترفع من طرف مختص .هذا
ومازال هناك مXم شيي يحاكم أمام محكمة الجنح ،باإلضافة لنحو  ٨قضايا مازالت أمام النيابة العامة لم
ُ
تحلها إ´ى املحاكم املختصة أو تحفظ التحقيق ف Xا.

• الحق 6ي املشاركة السياسية:
 -١٨خالل السنوات ٔالاربع قيد الاستعراض ،شهدت مصر سبع عمليات انتخابية .كانت أولها انتخابات مجلس
ً
تزويرا لم يسبق له مثيل وكذا أعمال عنف ،مما أسفر عن مقتل ثمانية
الشعب لعام  ٢٠١٠وال fشهدت
ً
ً
ً
أشخاص ،وال fشهدت تدخال مباشرا من الدولة ،أو تقصا عن توف الحماية .كان هذا ال¦hوير الصارخ
أحد ٔالاسباب ال fأثارت شرارة ثورة  ٢٥يناير.
 -١٩خالل ف¦ة حكم املجلس ٔالاع~ى للقوات املسلحة شهدت مصر ً
عددا من الاستحقاقات الانتخابية .اتسمت
تلك الاستحقاقات بطيف من الانXاكات أبرزها إجراءاها 6ي ظل سريان حالة الطوارئ )باستثناء انتخابات
رئاسة الجمهورية يونيو .(٢٠١٢
 -٢٠خالل ف¦ة الرئيس السابق محمد مر fجرى الاستفتاء ع~ى دستور  ،٢٠١٢وقد شهدت تلك العملية ً
عددا
من الخروقات ال fتمثلت 6ي عدم توافر ٕالاشراف القضائي الكامل؛ ً
نظرا إلعالن عدد كب من القضاة
مقاطعXم لعملية ٕالاشراف ع~ى الدستور ،وانتحال صفة قاض 6ي عدد من اللجان ،ومنع عدد كب من
مراق fÜاملجتمع املدني من حضور أعمال الفرز.
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 -٢١كانت أبرز الخروقات ال fصاحبت الانتخابات والاستفتاءات ال fوقعت 6ي عهد املجلس ٔالاع~ى للقوات
املسلحة وعهد الرئيس السابق محمد مر fهو تسامح السلطات مع حاالت استخدام الخطاب الطائفي
ً
بشكل ملحوظ ،فضال عن وجود حاالت ملنع مواطنن مسيحين من الوصول إ´ى مقار لجاXم الانتخابية.
6 -٢٢ي عهد الرئيس املؤقت عد´ي منصور شهد الاستفتاء ع~ى دستور  ٢٠١٤عدد كب من الخروقات ،حيث فقد
 ١١مواطن حياXم ،أغل×Xم سقطوا جراء استخدام العنف املفرط من قبل الدولة ،كما أن عملية الاستفتاء
صاح×Xا حالة حشد وتعبئة إعالمية غ مسبوقة وذلك من أجل التصويت بنعم ،وصلت إ´ى حد التحريض
ع~ى الكراهية والعنف .كما صاحب عملية الاستفتاء حملة واسعة من الهجوم ع~ى النشطاء املعارضن؛
حيث قامت قوات ٔالامن باعتقال بعض الشباب أثناء توزيعهم ملنشورات تدعو للتصويت بـ"ال" ،وتم الحكم
ً
عل Xم الحقا بثالث سنوات سجن وغرامة مالية.
ً
 -٢٣شهدت جميع الاستحقاقات الانتخابية 6ي الف¦ة الانتقالية Xميشا لدور املجتمع املدني 6ي العملية
الانتخابية ،فقد جرت تلك الاستحقاقات 6ي ظل هجوم ضاري ع~ى املنظمات الحقوقية بلغ حد اقتحام
مقرين ملنظمتن دوليتن من املسموح لهما "بمتابعة" العملية الانتخابية 6ي  ٣٠ديسم  ،٢٠١١باإلضافة إ´ى
ً
توجيه اXامات لعدد أوسع من املنظمات بالعمالة والخيانة ومحاوالت نشر الفو6 ßي البالد ،فضال عن أن
ً
الحكومات املتعاقبة كانت تسمح فقط للمنظمات املسجلة وفقا للقانون  ٨٤لسنة  ٢٠٠٢بمتابعة العملية
ً
طوعا ،أو قبلXا مصر 6ي دورة الاستعراض
الانتخابية .مما يخل باالل¦hامات ال fقطعXا مصر ع~ى نفسها
الدوري الشامل ٔالاو´ى 6ي  ،٢٠١٠وال fأكدت ف Xا ع~ى تمكن منظمات املجتمع املدني من مراقبة الانتخابات
العامة.
 -٢٤خالل الاستعراض الدوري الشامل ٔالاول ،قبلت الحكومة املصرية توصيتن ،تدعوان إ´ى مواصلة الجهود
ً
لزيادة تمثيل املرأة 6ي مناصب ذات نفوذ 6ي جميع قطاعات املجتمع ،وخاصة 6ي القضاء .ع~ى الرغم من
ً
مقعدا للنساء 6ي انتخابات مجلس الشعب  ،٢٠١٠تنافست النساء ع~ى مقاعد 6ي
اعتماد حصة من ٦٤
ً
دوائر انتخابية كبة جدا ،مما أدى إ´ى فوز ممث~ي الحزب الوط fgالديمقراطي الحاكم بالغالبية العظمى من
املقاعد املخصصة للمرأة .بعد  ٢٥يناير  ،٢٠١١تم اعتماد نظام القوائم النسبية املغلقة لثل fàاملقاعد
ملجلس الشعب و)النظام الفردي( للثلث املتبقي .ينص القانون الانتخابات ع~ى أن قوائم ٔالاحزاب السياسية
يجب أن تشتمل ع~ى امرأة واحدة ع~ى ٔالاقل 6ي قوائمها الانتخابية ،إال أنه لم يحدد مكان املرشحة النسائية
ً
ع~ى قائمة املرشحن ،مما أدى إ´ى تواجد املرشحات 6ي Xاية القوائم .لذلك فإن املرأة كانت ممثلة تمثيال
ً
ضئيال بشدة 6ي مجلس الشعب  ،٢٠١٢حائزة ع~ى أقل من  ٪٢من املقاعد وقد تواجه املرأة تحديات مماثلة
6ي الانتخابات الملانية املقبلة.

• الحق 6ي التظاهر السلمي:
ُ
 -٢٥شهدت الف¦ة محل التقرير انXاكات غ مسبوقة للحق 6ي التجمع السلمي ،حيث قتل ما يقرب من ٢٠٠٠
شخص أغل×Xم مساملن ،خالل السنوات الثالث املاضية نتيجة استخدام الذخة الحية من قبل قوات
ً
ٔالامن دون وجود املرات الدولية لذلك ،فضال عما استتبع عمليات فض تلك التجمعات من حاالت قبض
ً
عشوائي ،واحتجاز لف¦ات طويلة كما أوضحنا سلفا .عمليات الهجوم والاعتداءات ع~ى التجمعات السلمية
6ي العديد من املشاهد قام Xا أفراد بزي مدني 6ي حماية رجال ٔالامن )مثلما حدث 6ي موقعة الجمل  ٢فاير
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 (٢٠١١وكذلك قام Xا أنصار النظام الحاكم ،ووصلت ذروXا 6ي عهد الرئيس السابق محمد مر) fمثلما
حدث 6ي أحداث الاتحادية  ٥ديسم .(٢٠١٢
 -٢٦واجهت النساء املشاركات 6ي التجمعات السلمية الاعتداء الجن6 f¢ي عدة مناسبات6 .ي بعض الحاالت ،تم
اغتصاب النساء باستخدام آالت حادة وقد مرت هذﻩ الانXاكات دون عقاب ،بسبب تقاعس الحكومة
املصرية عن اتخاذ التداب الالزمة ملكافحة هذا النوع من العنف ،بما 6ي ذلك من خالل مراجعة تعريفات
العنف القائم ع~ى النوع الاجتماÁي 6ي قانون العقوبات .يوم  ٩مارس  ،٢٠١١فرقت القوات املسلحة
ً
متظاهرا ع~ى ٔالاقل ،بيXYم نساء وأطفال6 .ي
اعتصام املتظاهرين 6ي ساحة التحرير ،وقامت باعتقال ١٩٠
ً
يوم  ١٠مارس  ،٢٠١١وفقا لبيانات من الناجن ،تم إجراء اختبارات للعذرية بشكل ممنهج لـ ـ ٧من
املتظاهرات املحتجزات .ورغم إصدار محكمة القضاء ٕالاداري ً
حكما يدعو الجيش لوقف مثل هذﻩ التجارب
غ القانونية 6ي  ٢٧ديسم  ،٢٠١١إال أن الجيش رفض هذا الحكم6 .ي استمرار لحرمان أي من الناجيات
من ٕالانصاف أو التحقيق 6ي هذا الانXاك ،برأت محكمة عسكرية طبيب الجيش أحمد عادل ،الذي اXم
ً
بإجراء اختبارات العذرية ضد املحتجات 6ي  ١١مارس  .٢٠١٢وعالوة ع~ى ذلك6 ،ي ديسم  ،٢٠١١قامت
قوات الجيش بمهاجمة املتظاهرين 6ي ميدان التحرير والقبض ع~ى تسع نساء ،حيث تم تجريدهن من
مالبسهن وXديدهن باالغتصاب6 .ي  ٢٥يناير عام  ،٢٠١٣تعرضت مجموعة من النساء ،من ضمXYن
محتجات لالغتصاب؛ وقد تم توثيق  ١٩حالة اغتصاب من قبل املنظمات غ الحكومية ،تم 6ي حالتن مXYم
استخدام آالت حادة الغتصاب النساء .من  ٢٨يونيو –  ٧يوليو ،عام  ،٢٠١٣تم توثيق  ١٨٦حالة من حاالت
الاعتداء الجن ،f¢ولكن ال توجد آليات ملسائلة املرتكبن .الهدف الواضح من مثل تلك السياسات ،هو
محاولة استبعاد املرأة من املشاركة 6ي الحياة العامة.
ً
تشريعيا ،ففي أبريل  ٢٠١١أصدر
 -٢٧عنيت الحكومات املتعاقبة بمحاولة محاصرة الحق 6ي التجمع السلمي
املجلس ٔالاع~ى للقوات املسلحة تشريع بشأن تجريم الاعتداء ع~ى حرية العمل )واملعروف بقانون تجريم
ٕالاضرابات( وحن يتم تطبيق هذا التشريع بال¦hامن مع حالة الطوارئ ،فتكون النتيجة تجريم كل أشكال
التجمعات السلمية إن كان من شاXا تعطيل ٕالانتاج .و6ي نوفم  ٢٠١٣اعتمد الرئيس املؤقت عد´ي منصور
القانون رقم  ١٠٧لسنة  ،٢٠١٣والذي يضع ً
قيودا تعسفية ع~ى حق التظاهر والاجتماعات العامة واملواكب،
بما 6ي ذلك الاجتماعات الانتخابية ،ويعطي لوزارة الداخلية سلطة رفضهم ألسباب مطاطة ،كما يعطي الحق
لرجال الشرطة باستخدام الذخة الحية بضوابط واهية ،ويحتوي القانون ع~ى العقوبات السالبة للحرية
ُ َ
ُ َ
والغرامات املالية املبالغ ف Xا ،وال fال تتناسب مع طبيعة الفعل املعاقب عليه .كذلك فإن البنية التشريعية
املصرية ال تزال تحتفظ بأقدم قانون ساري 6ي مصر وهو القانون رقم  ١٠لسنة  ،١٩١٤بشأن كيفية تعامل
قوات الشرطة مع املظاهرات بالقوة ،مرسوم بقانون هيئة الشرطة رقم  ١٠٩لسنة  ١٩٧١والقرار ٕالاداري
رقم  ١٥٦لسنة  ١٩٦٤الخاص باستخدام القوة من قبل رجال الشرطة ،حيث يسمح هذا القانون والقرار
باستخدام القوة القاتلة لفض التجمعات السلمية6 ،ي تناقض فج مع أبسط املبادئ املنصوص عل Xا 6ي
املواثيق الدولية.
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• الحريات الطالبية ؤالاكاديمية:

ً
ً
واضحا الستقاللها بما يخالف تعهدات مصر 6ي الاستعراض الدوري
Xديدا
 -٢٨شهدت الجامعات املصرية،
ُ
الشامل لعام  ،٢٠١٠فبالرغم من التقدم الذي أحرز 6ي هذا املجال؛ واملتمثل 6ي حكم املحكمة ٕالادارية
العليا ،عام  ،٢٠١٠الذي يق fäبإخراج الحرس التابع لوزارة الداخلية من الجامعات ،وإدخال تعديل ع~ى
قانون تنظيم الجامعات6 ،ي عام  ،٢٠١٢يجعل شغل املناصب القيادية بالجامعات )رئيس الجامعة  -عمداء
الكليات  -رؤساء ٔالاقسام( باالنتخاب من قبل أعضاء هيئة التدريس ،وبالرغم من أن الجامعات املصرية
شهدت 6ي عام  ٢٠١٢أول انتخابات حرة التحاد الطلبة منذ عقود ،إال أن هناك محاوالت حثيثة من قبل
الدولة لل¦اجع عن هذا التقدم ،أهمها محاولة إعادة "الحرس الجامي" مرة أخرى ،وال fكان أخرها قرار
مجلس الوزراء6 ،ي نوفم  ،٢٠١٣الذي يسمح لقوات الشرطة بدخول الجامعات 6ي أي وقت دون موافقة
رئيس الجامعة ،وهو ما حدث بالفعل 6ي حاالت موثقة ،حيث دخلت قوات من الشرطة أك¾ من جامعة
ُ
ملواجهة مظاهرات طالبية ،مما أدى إ´ى مصرع طالبن وإصابة العشرات داخل حرم جامعاXم .وكللت تلك
ً
مؤخرا ففي يوم ٢٤فاير  ٢٠١٤تم إصدار حكم من محكمة ٔالامور املستعجلة بعودة
املحاوالت بالنجاح
الحرس الجامي إ´ى الجامعات ،وهو الحكم الذي به شوائب قانونية إلصدارﻩ من محكمة غ مختصة
بإلغاء أو إبطال حكم Xائي وبات صادر من محكمة مختصة.
قيودا ع~ى حق الطالب 6ي التنظيم ّ
ً
وحدت من حرية
 -٢٩الالئحة الطالبية ،ال fصدرت 6ي يناير  ،٢٠١٣وضعت
الرأي والتعب ،فقد سمحت ملجالس اتحادات الطالب املنتخبة باحتكار ٔالانشطة الطالبية .إضافة إ´ى ذلك
كله ،منذ بداية العام الدرا fالحا´ي 6ي سبتم  ،٢٠١٣ألقت قوات الشرطة القبض ع~ى العشرات من
ُ
الطالب ع~ى خلفية تعبهم عن آراXÖم داخل الجامعة ،كما أحيل املئات من الطالب إ´ى تحقيقات ومجالس
تأديبية داخلية ،نتج عن معظمها حاالت فصل 6ي حق هؤالء الطالب؛ ملشاركXم 6ي فعاليات احتجاجية ضد
الحكومة.

• وضع الحريات الدينية:
 -٣٠بالرغم من قبول مصر لعدد من التوصيات املتعلقة بضمان حرية الدين واملعتقد لكل الجماعات دون تميh
إال أXا لم تل¦hم بتعهداXا .حيث تعرض هذا الحق النXاكات بالغة ،واق¦ن انXاك هذا الحق –6ي عدد كب
من الحاالت– بانXاكات لطائفة أساسية من الحقوق املدنية والسياسية كالحق 6ي الحياة ،والحق 6ي حرية
الرأي والتعب والحق 6ي املحاكمة العادلة والحق 6ي املسكن املالئم ،منذ ثورة  ٢٥يناير ،وح ٓالان ،تعيش
ً
ٔالاقليات الدينية ظروفا استثنائية ،كنتيجة طبيعية لواقع التمي hع~ى أساس الدين ،مع ضعف دور أجهزة
الدولة 6ي التعامل مع هذا ،كما تزايدت أحداث العنف الطائفي ،سواء إبان ف¦ة املجلس العسكري أو حكم
الرئيس املعزول محمد مر fأو خالل الف¦ة الانتقالية الحالية .وقد تعرض املنتمون ألقليات دينية مخالفة
ملعتقد ومذهب ٔالاغلبية املسلمة السنية ،كاألقباط والشيعة وال×Xائين ،لالعتداء البدني والقتل بسبب
معتقداXم ،وكذا كانت ممتلكاXم عرضة للXYب والتدم والحرق ع~ى خلفية هذﻩ ٔالاحداث .كما تسامحت
ً
خصوصا إبان حكم الرئيس املعزول محمد مر ،fمع التحريض الطائفي وخطابات الكراهية
أجهزة الدولة،
ال fكانت ً
سببا –ولو غ مباشر– 6ي العنف ضد املنتمن لهذﻩ ٔالاقليات .وقد شهدت هذﻩ الانXاكات غياب
آليات الضبط واملحاسبة الجنائية ،فقد قامت أجهزة الدولة برعاية الجلسات العرفية ،وعقد بعضها داخل
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أقسام الشرطة .و6ي أغلب ٔالاحيان ،أسفرت هذﻩ الجلسات عن حلو ٍل غ عادلة ،كانت محصلXا الافتئات
ع~ى الطرف ٔالاضعف وحقوقه.
6 -٣١ي  ٢٠١٢و ٢٠١٤تضمن الدستور وتعديالته انXاكات واضحة لحريات الدين واملعتقد .فقد عكس دستور
6 ٢٠١٢ي صيغته ٔالاصلية قبل التعديالت ٔالاخة رؤية التيارات ٕالاسالمية ال fوضعته بمفردها ،ودون
ً
داعما
مشاركة من التيارات املدنية وممث~ي ٔالاقباط والكنائس ،مما انعكس ع~ى محتوى الدستور الذي جاء
للتمي hبن ٔالاديان ووضع قيود ومجحفة ع~ى الحريات ،وتضمن عقوبات ع~ى ما يسمى "ٕالاساءة إ´ى ٔالاديان
ؤالانبياء والرسل" .وبالرغم أن التعديالت ال fأقرت 6ي يناير  ٢٠١٤قد أدخلت تحسينات ع~ى الدستور
املعلق ،لكXYا لم تل¦hم باملعاي الدولية 6ي هذا الشأن وتضمنت انXاكات واضحة لحرية الدين واملعتقد،
أبرزها أXا لم تع¦ف بحق ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة إال ألتباع الديانات ٕالابراهيمية
الثالثٕ :الاسالم واملسيحية وال Xودية.

• الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
 -٣٢منذ الخامس والعشرين من يناير وح ٓالان فإن السياسات الاقتصادية الرجعية من الحكومات املتعاقبة
اختارت الحد من العجز 6ي املhانية ع~ى ٔالاهداف التنموية ال fمن شأXا أن تستجيب لتطلعات املواطنن
للحصول ع~ى مستوى معي féالئق والتوزيع العادل لل¾وة .ع~ى الرغم من هذﻩ السياسات ،ومع ذلك ،فإن
عجز املوازنة 6ي مصر قد زاد ثالثة أضعاف وتراجع الاستثمار6 ،ي حن تضاعف معدل التضخم.
ً
واضحا 6ي تزايد مستويات
 -٣٣أدت هذﻩ السياسات إ´ى تدهور مستوى املعيشة للمصرينٔ ،الامر الذي يبدو
الفقر وارتفاع معدالت البطالة ،وزيادة إنفاق ٔالاسر ع~ى الغذاء والخدمات ٔالاساسية .وقد منعت هذﻩ
السياسات العديد من املواطنن من الحصول ع~ى الخدمات العامة ٔالاساسية ،مثل الرعاية الصحية،
وٕالاسكان ،والتعليم ،والضمان الاجتماÁي ،وأدت ً
أيضا إ´ى تدهور هذﻩ الخدمات .ففي  ،٢٠١٣ – ٢٠١٢زاد
معدل الفقر الوط fgالرسمي ليصل إ´ى  ،٪٢٦.٣بعد أن كان 6 ٪٢٥ي عام  .٢٠١١ويقدر برنامج الغذاء العاملي
أن معدل الفقر سيصل إ´ى  ٪٣٤إذا تم رفع الدعم عن املنتجات الغذائيةٔ ،الامر الذي يث مخاوف بشأن
تخطيط الحكومة املصرية الحد من مثل هذﻩ ٕالاعانات؛ دون دراسة النتائج امل¦تبة ع~ى مثل هذﻩ الخطوة
ع~ى مستوى الفقر أو دراسة البدائل املحتملة.
 -٣٤ع~ى صعيد ٔالامن الغذائي فقد تزايدت أسعار السلع الغذائية 6ي مصر بنسبة 6 %١٤ي الف¦ة من سبتم
ّ
املدعم –6ي
 ٢٠١٢إ´ى سبتم  .٢٠١٣كما تم رصد عدم قدرة وصول  %٤١.٣من املنازل املصرية إ´ى الخh
الف¦ة بن يونيو وسبتم  –٢٠١٣ل¦hيد بمقدار ثالثة أضعاف حيث كانت 6 %١٣ .٣ي الف¦ة من أبريل إ´ى يونيو
 .٢٠١٣كما زاد ٕالانفاق امل´hìي ع~ى الصحة بنسبة 6 %٤٧.٧ي الف¦ة من  ٢٠٠٩/٢٠٠٨إ´ى ٢٠١١/٢٠١٠
ليعوض نقص ٕالانفاق الحكومي 6ي ذات املجال 6ي مخالفة لنسبة  %١٥املقررة لإلنفاق ع~ى الصحة كما
تقرر 6ي إعالن أبوجا .كما انخفضت املhانية املخصصة للتعليم من6 %١٧–١٦ي بدايات ٔالالفية لتصبح –١٠
6 %١٢ي ٔالاعوام الخمس ٔالاخة.
 -٣٥شهدت السنوات الثالث املاضية  ٢١عملية إخالء بالقوة الجية ،دون ج الضرر أو تعويض عادل آلالف
الذين تم إلخالXÖم من منازلهم ،فقد قامت محافظة القاهرة بدعم من شرطة مكافحة الشغب بإزالة منازل
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يقرب من  ١٠٠٠أسرة 6ي منطقة عزبة النخل 6ي القاهرة باإلفراط 6ي استخدام القوة دون إشعار مسبق أو
تشاور مع السكان.
 -٣٦ارتفعت معدالت البطالة لتصبح 6 %١٣.٤ي الربع ٔالاخ من عام  ٢٠١٣ل¦hيد من 6 %٩.١ي الف¦ة بن ٢٠٠٦
و ٢٠١٠باإلضافة إ´ى تضاؤل فرص العمل 6ي القطاعن العام والخاص بسبب غلق العديد من املصانع
ً
والشركات؛ استجابة لألزمة الاقتصادية العاملية .حيث تم إغالق  ٤٦٠٠مصنع 6ي القطاعن العام والخاص
ع~ى مدار الثالث سنوات املاضية؛ مما أدى إ´ى تسريح ٓالاالف من أعمالهم.

• حقوق املرأة:
 -٣٧تلقت مصر 6ي الدورة ٔالاو´ى من الاستعراض الدوري الشامل خمس وعشرين توصية فيما يتعلق بحقوق
املرأة .إال أن الدولة –بعد مرور أربعة أعوام– لم تتخذ أي إجراءات للوفاء بال¦hاماXا إزاء تلك التوصيات.
فلم تسحب مصر تحفظاXا ع~ى اتفاقية القضاء ع~ى كافة أشكال التمي ،hكما لم تتخذ أي إجراءات تجاﻩ
ً
حكرا ع~ى الرجل ،وإن أرادت املرأة الطالق فعل Xا بالخلع
دعم املساواة .فع~ى سبيل املثال ال يزال الطالق
ً
الذي يجها ع~ى التنازل عن كافة حقوقها املادية .كما أن القانون  ١١لسنة  ٢٠٠٤ال يعدو كونه حا ع~ى
ورق خاص بعد صدور القرار  ١٤٨لسنة  ٢٠٠٦الصادر من بنك ناصر باالمتناع عن تنفيذ التسويات بنفقة
الزوجية ؤالاوالد من مكتب التسوية ،وكذلك النفقات املؤقتة لغ العاملن بالحكومة أو القطاع العام؛
وبالتا´ي أصبحت املرأة املصرية بال تأمن أو غطاء ما´ي 6ي مواجهة متطلبات الحياة اليومية لها وألوالدها.
ً
أيضا فشلت الدولة 6ي وقف العنف ضد املرأة ،الذي وصل إ´ى حاالت من الاعتداءات الجنسية الجماعية،
6ي حضور أجهزة ٔالامن ،وعجزها عن توف الحماية ،كما حدث يوم الخامس والعشرين من يناير  ٢٠١٤وهو
ما تم توثيقه بالصوت والصورة وبثه ع~ى شاشات التليفزيون.
 -٣٨ويشمل العنف املنهج القائم ع~ى النوع الاجتماÁي التحرش اللفظي والجسدي ع~ى حد سواء 6ي الشوارع
ً
جنسيا
العامة ووسائل النقل واملنازل الخاصة6 .ي عام  ،٢٠١٢عندما حاولت امرأة منع رجل من التحرش Xا
6ي الشارع العام ،قام املتحرش Xا بإطالق النار عل Xا وقتلها؛ فتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة .وبصرف
النظر عن هذا الحكم ،فقد فشلت الحكومة 6ي الرد ع~ى الشكاوى املقدمة مع مراكز الشرطة بشأن العنف
الجن .f¢ليس هذا فحسب بل إنه 6ي بعض ٔالاحيان يتم الضغط ع~ى الناجيات لسحب شكاواهن ،كما يقوم
رجال الشرطة بالتعاطف مع الجناة وتحق أو مضايقة الناجيات.
 -٣٩ع~ى صعيد آخر ،ما زال التميً h
قائما ضد املرأة 6ي أماكن العمل الذي يتضمن ضآلة تمثيل املرأة 6ي
ً
الوظائف املهنية )مثل :املشرعن واملسئولن الحكومين ،واملديرين( .كما شهد عام  ٢٠١٣وفقا للجهاز
ً
اتساعا للفجوة بن الرجال والنساء 6ي مجال التشريع وكبار املسئولن
املركزي للتعبئة العامة وٕالاحصاء
واملديرين حيث تصل نسبة الرجال إ´ى  %٩٧.٤ونسبة النساء .%٢.٦بينما بلغ معدل البطالة بن النساء 6ي
عام  ،٪٢٥.١ ،٢٠١٣وأشارت التقديرات إ´ى أن رواتب الرجال كانت أع~ى بنسبة  ٪١٣.٨من رواتب النساء 6ي
مناصب مماثلة .كذا فإن الدولة ال تراقب أماكن العمل؛ لضمان حصول املرأة ع~ى حقوقها ،مثل إجازة
الوضع ورعاية ٔالاطفال.
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• حقوق الطفل:
 -٤٠ال يزال املالين من ٔالاطفال املصرين يتعرضون للعنف وسوء املعاملة والاستغالل .حيث يعاني ٔالاطفال 6ي
مصر من العنف الجسدي والجن ،f¢وقد رصدت الجمعيات الحقوقية العديد من حاالت العنف الجنf¢
6ي أماكن عدة ،بما 6ي ذلك املدارس .مع تقاعس أجهزة ٔالامن عن توف الحماية الالزمة للضحايا أو مالحقة
ً
وامتدادا ألزمة عدم تحويل
الجناة .بل قد توجه أجهزة ٔالامن الاXامات للضحايا 6ي بعض الحاالت.
التشريعات للممارسات ،لم يفلح تجريم ظاهرة الختان 6ي الحد مXYا ،فمازالت املجموعات الحقوقية ترصد
عدة حاالت قام Xا أطباء مقيدون بالنقابة.
ُ
 -٤١ع~ى صعيد آخر ينتشر الاتجار بالبشر 6ي بعض املناطق 6ي مصر .حيث تستغل الفتيات من تحت سن 6 ١٨ي
ً
الدعارة والزواج املبكر ،تحقيقا ملكاسب مادية ،بما يخالف قانون الاتجار بالبشر  ٦٤لسنة ٢٠١٠كما تباينت
ٕالاحصائيات 6ي عدد ٔالاطفال العاملن ما بن أرقام حكومية قدرت ٔالاعداد بـ ـ  ٩٢٦٨طفل ٢،وأرقام أخرى غ
٣
رسمية 6ي تقديراXا ل ـ ـ  ٢.٧مليون طفل.
6 -٤٢ي عامي  ٢٠١٣–٢٠١٢تم القبض ع~ى  ٨٦٤طفل 6ي القاهرة وٕالاسكندرية بعد تظاهرات واشتباكات ،حيث
لم يتم فصلهم عن البالغن .ورصدت الجماعة الحقوقية حاالت اعتقال ألطفال من ذوى ٕالاعاقات
الجسدية والعقلية ،ع~ى خلفية قبض عشوائي متصل بأحداث سياسية .وبطبيعة الحال يعاني ٔالاطفال
هناك من نقص الرعاية الطبية ،وعدم تب gالدولة الس¦اتيجية لتأهيل ٔالاطفال ودمجهم 6ي املجتمع.
6 -٤٣ي انXاك صارخ لحقوق الطفل فإن املجلس القومي للطفولة ؤالامومة يقوم بمناقشة التعديالت القانونية
للمواد ال fتسمح بإنزال عقوبة ٕالاعدام أو عقوبة ٔالاشغال الشاقة ع~ى ٔالاطفال بن  ١٥و.١٨

• وضع التعذيب:

 -٤٤قبلت مصر 6ي الاستعراض الدوري الشامل ً
عددا ً
كبا من التوصيات الخاصة بالتعذيب .قبل خمسة أيام
من ٕالاقرار الXYائي لتقرير الاستعراض الدوري الشامل ٔالاول ملصر وتعهدها ببعض الال¦hامات حدثت جريمة
خالد السعيد الشهة الذي فقد حياته جراء تعذيب أفراد من الشرطة له 6ي الشارع ،والذي كان مقتله أحد
أهم ٔالاسباب الندالع  ٢٥يناير.
 -٤٥ح يناير  ٢٠١٤لم يطرأ ع~ى البنية التشريعية املتعلقة بتجريم وتغليظ العقوبة ع~ى التعذيب أية تغات،
ً
فقد اقتصر تعريف التعذيب ع~ى الفعل الواقع ضد مXم بغرض حمله ع~ى الاع¦اف بالXمة ،متجاهال
ً
بذلك أشكاال أخرى من التعذيب ،كما تضمن 6ي اتفاقية مناهضة التعذيب؛ مثل ترهيب املواطنن ،أو أخذ
ً
الرهائن ،الذين عادة ما يكونون من نساء أو أطفال أسرة املشتبه به ،أو معاقبة من يجرؤ ع~ى تحدي
السلطة املطلقة لرجال الشرطة أو مطالبXم بتقديم أوامر قضائية أو أذون بالتفتيش أو القبض.
ً
 -٤٦يمنع القانون املصري ضحايا التعذيب من اختصام مرتكبيه مباشرة أمام القضاء ،ويحصر هذﻩ السلطة 6ي
يد النيابة العامة ،ال fسبق وأن تجاهلت عدة طلبات لضحايا بفتح التحقيقات 6ي قضايا تعذيب ،ح 6ي
املناسبات النادرة ال fأحالت ف Xا النيابة العامة الضباط إ´ى املحكمة بXمة التعذيب ،لم تطالب وزارة
 ٢بنسبة  %٩٠عمالة ي املصانع
 ٣بنسبة  %٧٠عمالة ي الزراعة

ملتقى منظمات حقوق ٕالانسان املصرية املستقلة
ً
الداخلية هؤالء الضباط بمغادرة مناص×Xم أو نقلهم إ´ى وظائف أخرى ع~ى ذمة التحقيق واملحاكمة .بدال من
ذلكُ ،سمح للضباط بمضايقة الضحايا6 ،ي بعض ٔالاحيان تم إعادة القبض عل Xم ،وتعرضوا ملزيد من
التعذيب إلجبارهم ع~ى سحب شكاواهم.
 -٤٧ع~ى الرغم من أن املادة  ٥٢من الدستور  ٢٠١٤تنص ع~ى أن "التعذيب6 ،ي جميع أشكاله ،هو جريمة ال
تسقط بالتقادم" ،فإن قوات ٔالامن تستمر 6ي تعذيب السجناء واملعتقلن بطريقة تحاكي املمارسات تحت
حكم مبارك .حيث وثقت منظمات حقوقية حاالت عديدة من التعذيب ارتكبت خالل ئاسة مرً f
أيضا،
ر
من قبل الشرطة أو أنصار الرئيس أمام قصر الاتحادية 6ي ديسم .٢٠١٢

• حرية التنظيم:
 -٤٨ع~ى الرغم من قبول مصر للتوصيات بشأن حرية تكوين الجمعيات 6ي الاستعراض الدوري الشامل ٔالاول
لها ،فقد تقاعست الحكومات املتعاقبة بتعديل القانون رقم  ٢٠٠٢/٨٤بشأن الجمعيات ،بل إن التشريع
ً
البديل املق¦ح ،من شأنه أن يزيد قمع منظمات املجتمع املدني .بعض هذﻩ القوانن –وخاصة تلك الf
قدمت خالل ف¦ة رئاسة محمد مر –fمن شأXا أن تسمح لجهاز ٔالامن بالتدخل بشكل مجحف 6ي عمل
منظمات املجتمع املدني ،بما 6ي ذلك اش¦اط موافقXم للحصول ع~ى التمويل وتسجيل املنظمات غ
الحكومية الدولية .املواد الغامضة 6ي قانون العقوبات يمكن استخدامها ملنع أعمال منظمات املجتمع
املدني.
ً
هجوما ً
ً
حادا ،وصلت ذروته إ´ى اXام املنظمات علنا ع~ى صفحات الجرائد
 -٤٩منظمات املجتمع املدني شهدت
بالخيانة والعمالة للخارج ،كما شهد هذا الهجوم استدعاء نشطاء حقوقين للتحقيقات ،وأخذ الهجوم
منïى أخر تمثل 6ي اقتحام مقر مركز هشام مبارك للقانون 6ي فاير  ٢٠١١واحتجاز عدد من املحامن وعدد
من الباحثن املتواجدين 6ي مقر الجمعية ،كما عاودت الحكومة اقتحام عدد من مقار املنظمات املصرية
والدولية بالقوة املسلحة )ديسم  ،(٢٠١١ثم قامت قوات الشرطة باقتحام مقر املركز املصري للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية 6ي ديسم  ،٢٠١٣وقبضت ع~ى عدد من املتواجدين فيه ثم أطلقت سراحهم فيما
بعد.
 -٥٠منذ عام  ٢٠١٠حدثت تضييقات وتدخالت 6ي أنشطة الجمعية عن طريق التدخل والتحكم 6ي مصادر
تمويلها باملنع أو بالسماح ،وصلت ذروة هذﻩ التدخالت 6ي عامي  ٢٠١١و ٢٠١٢حيث أصبح من الصعوبة أن
توافق الجهة ٕالادارية ع~ى تمويالت أجنبية للمنظمات تحت دعوى "رفض الجهات ٔالامنية".

ً
ثالثا :الخالصة:
ع~ى الرغم من مطالب املصرين من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية ،والكرامة ٕالانسانية ،فقد اتخذت كل
الحكومات املتعاقبة منذ عام  ٢٠١٠مواقف شديدة العدوانية تجاﻩ حقوق ٕالانسان وقضايا الديمقراطية.
وشهدت هذﻩ الف¦ة العديد من املحاوالت لتقييد الحقوق العامة مع انعدام ٕالارادة السياسية لإلصالح ،السيما
من خالل مجموعة كبة من القيود املفروضة ع~ى حرية التجمع والتعب .ع~ى الرغم من أن منظمات حقوق
ً
ٕالانسان قدمت ً
تشريعيا أو
مرارا وتكر ًارا مق¦حات للحكومة لتحسن حالة حقوق ٕالانسان 6ي مصر ،سواء
ً
عمليا ،إال أن الخطوات الوحيدة امللموسة ال fتم اتخاذها لم تسهم إال 6ي قمع حقوق ٕالانسان 6ي البالد.

