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  ملخص�تنفيذي

،�وقدمته�Eخ�
ةسنوات��Eربعع�حول�حالة�حقوق��نسان�>ي�مصر�خAل�جّم منظمة�حقوقية�مصرية�>ي�إعداد�تقرير�ُم �١٩اش3
كت�

�بـاTمم�ا�تحـدة،�الدوري�الشاملعملية�*ستعراض�لدورة�الثانية�ل*ستعداد�ل�جلس�حقوق��نسان�لNمم�ا�تحدة،�وذلك�>ي�إطار�

حــق�مـن�حقــوق��نســان�عhــى��١٢ـــــــيتنــاول�التقريــر�بالتحليـل�التطــور�الــذي�لحـق�ب .٢٠١٤نــوفم[
��٥ال]ـ�Zمــن�ا�قــرر�تخضـع�لهــا�مصــر�>ـي�

 آ،�Eخ�ــ
ة Eربــعمــدى�الســنوات�
ً
ا�مــدى�وفــاء�وال3ــqام�مصــر�بالتوصــيات�ا�م�ــ�qلهــذه�الف3ــ
ة،�ومستعرًضــ�السياnــ��Zmطــار ا�>ــي�*عتبــار�خــذ

�١١٩وعـــددها��،٢٠١٠والتعهـــدات�ال]ـــ�Zقطعxyـــا�عhـــى�نفســـها�بشـــان�تلـــك�الحقـــوق�>ـــي�الجلســـة�Eوuـــى�لAســـتعراض�الـــدوري�الشـــامل�>ـــي�

  .توصية�١٦٥توصية�من�إجماuي�

  :وفيما�يhي�أهم�ما�جاء�>ي�التقرير

•  
ً
  :لوضعية�حقوق��نسان�>ي�مصر�طار�العام�: أو�

�ي�ن�ليطــالبوا��٢٠١١منــذ�الخـــامس�والعشـــرين�مـــن�ينــاير��و3ـــي�ســـبيل�بالكرامـــة�-نســـانية�والحريـــة�والعدالــة�)جتماعيـــة�نـــزل�ا�صـــريون�بـــا

منــذ��ا�تعاقبــةالحكومـات�ف .عKـى�أرض�الواقــعة�أًيــا�مـن�تلــك�ا�طالــب�لــم�تــتم�ترجمـ�ه،�إ?�أنـشـخص�أرواحهــم�٢٠٠٠مـا�يزيــد�عــن�ذلـك�فقــد�

ضــمان�عــدم�ســعت�ل�،�و 3٢٠١١ــي�ينــايرمعاقبــة�ا�صــري�ن�عKــى�نــزولهم�للشــوارع�اتبعــت�سياســات�مــن�شــاUVا��١،TنوحSــ٢٠١١��RفPQايــر��١١

ــا�أحبطـــت�تلـــك�.مـــرة�أخـــرى ذلـــك��تكـــرار  بفـــرض�قيـــود�إضـــافية�عKـــى�الحقـــوق��ك،�وذلـــعمليـــة�التحـــول�الـــديمقراطيبسياســـ`Uا� الحكومـــات�كمـ

Uــم�شـأUVم�3ــي�ذلــك�والتشــه�o�P 3ــي�م�حقــة�ا�ـدافع�ن�عــن�حقــوق�-نسـان– مبـاركنظــام�تركـة�الدولــة�kمنيــة�الSـ�jخلفهــا��ةمســتغلوالحريـات�

ــا�لعبــــت��.شـــأن�بــــاtي�الحركــــات�)حتجاجيــــة�)جتماعيــــة�والسياســـية ــه�3ــــي�تقييــــد�ســــيادة�القــــانون�الحكومــــات�ا�تعاقبــــة�كمــ دوًرا�?�ُيســـ`Uان�بــ

  .من�العقاب-ف�ت��وضمانبا�عارض�ن�بشكل�انتقائي�لضمان�البطش� مهاواستخد،�التشريzي�والقضائيو-خضاع�السيا�jwxللنظام�

ـــ�القاســــم�ا�شــــ�Pك�الوحيــــد�ن�إ مبــــارك�مــــن�قبــــل�كــــل�kطــــراف،�kمــــن�نظــــام�ن`Uاكــــات�نمــــط�اهــــو�اســــتمرار�ن�kنظمــــة�السياســــية�ا�تعاقبــــة�بـ

jwxمي�والجيش�ومجموعات�العنف�السيا��؛فشل�الدولة�3ي�توف��Pالحمايـة�ال�زمـة��واطن�Uـا�نإو  ،ا�حسوبة�عKى�بعض�فصائل�التيار�-س

تمـ�ن�ل�جهـزة�kمنيـة�ا�ـدني�ن�وا�ن�3ي�تنامي�جماعات�العنف�ا�سـلح�والعمليـات�-رهابيـة�الSـ�jتسـ`Uدف�منشـآت�الدولـة�وkفـراد�كان�سبًبا

 .kقليات�الدينية،�وكذا�والعسكرية

�الدستور�٢٠١٤خر�دستور�وT �٢٠١٢شهدت�مصر�3ي�خ�ل�السنوات�kربع�ا�اضية�استفتاء�ا�صري�ن�عKى�دستورين�kول�دستور� ،

به�فقد�لحق� ٢٠١٤دستور�أما�. جود�)ستثناءات�الفضفاضة�عل�Uاkول�اتسم�بمعاداة�شديدة�لفكرة�الحقوق�والحريات،�وأفرط�3ي�و 

عKى�أتباع��ممارسة�الشعائر�الدينية3ي�دس�Pة�إحالة�ا�دني�ن�إ�ى�ا�حاكمات�العسكرية،�وحصر�ذاته��نهجال ،�إ?�أنه�سار�عKىتطور�ملحوظ

�عن�الث�ثة�فقط،�الديانات�
ً
�تجعل��حقوق�-نسانللم�يمنع�الدولة�من�ارتكاب�ان`Uاكات�بأغلبية�كب�Pة� هإ?�أن�إقرار  .خرى أشك�ت�مفض

ففي�مرحلة�كتابته�تم�تمرير�قانون�التظاهر�والذي�تتعارض�مواده�مع�نص�ا�واد�الخاصة�بالتظاهر�والتجمع� .من�إنجازاته�ح�PQعKى�ورق

�٥٠القبض�عKى�عدد�ا�عKى�دس�Pة�ا�حاكمات�العسكرية�للمدني�ن�تم�وحينما�تظاهر�عدد�من�النشطاء�السياسي�ن�اع�Pاضً 3ي�الدستور،�

�عن�القبض�عKى�العديد�من�ا�عارض�ن�للدستور،�كما�أنه�وبعد��١١ ومع�عملية�)ستفتاء�عKى�الدستور�فقد. Uمم£
ً
�مواطًنا�حيا¤Uم،�فض

دخول�الدستور�ح�¥�النفاذ�واجهت�قوات�kمن�التظاهرات�السلمية�ال�jSخرجت�3ي�الذكرى�الثالثة�للخامس�والعشرين�من�يناير�بالقوة�

Kعن�القبض�ع�
ً
��مائة�شخص�فض �أك¦�Pمن �أودت�بحياة jSال� �ا�فرطة �يقرب�من �ما �انتشار�ادعاءات��١٠٠٠ى �إ�ى �با§ضافة شخص،

  .التعذيب�3ي�السجون�و3ي�مقار�)حتجاز

                                                             
  ٢٠١٤حتى مارس  ٢٠١٠التقرير يغطي من فترة يونيو  ١



  تقييم�وفاء�الحكومة�ا�صرية�بالq3اما�xا�>ي�مجال�حقوق��نسان: اثانيً  •

  :الحق�>ي�الحياة. أ

ـــ�هـــذا�الحـــق�شـــهد
ً
 ان`Uاك

ً
ممارســـة�القتـــل�و  ،ترتـــب�عKـــى�العنـــف�العشـــوائي�الـــذي�واجهـــت�بـــه�الحكومـــات�ا�تعاقبـــة�الحـــراك�الشـــع©�j،اا�صـــارخ

العشــوائي�خــارج�إطــار�القــانون�مــن�قبــل�ســلطات�kمــن�حيــث�تــم�اســتخدام�kســلحة�ا�ميتــة�3ــي�تفريــق�التظــاهرات�مــرات�عديــدة�عKــى�مــدار�

3ـي�والـذي�بـدأ� ،ُيمارس�ضد�العسكري�ن�وا�دني�ن�من�ِقبل�الجماعات�-رهابيـةان`Uاك�الحق�3ي�الحياة�الذي�،�ناهيك�عن�السنوات�ا�اضية

kمـــر�الـــذي�يكشـــف�عـــن�عجـــز�الحكومـــة�3ـــي�)ل�ـــ¥ام�بتوصـــيات��،لعاصـــمةلtي�أرجـــاء�الجمهوريـــة�حSـــ�Rوصـــل�بـــالثـــم�امتـــد�شـــبه�جزيـــرة�ســـيناء�

 �٢٠١١رففــي�ينــاير�وفPQايــ .الــدورة�kو�ــى�مــن�)ســتعراض�فيمــا�يتعلــق�بمواجهــة�-رهــاب
ُ
وات�kمــن�التابعــة�عKــى�أيــدي�قــ�٨٤٦تــل�أك¦ــ�Pمــن�ق

مواطن�عKى�kقـل�تـم�دهسـهم�بمـدرعات�تابعـة��١٤متظاهًرا�قبطًيا�3ي�منطقة�ماسب�Pو�بي£Uم��٢٧قتل��٢٠١١،�و3ي�أكتوبر�لحكومات�مبارك

آخـــرين�3ــي�محـــيط��١٧متظـــاهًرا�3ــي�شـــارع�محمــد�محمـــود،�تــبعهم��٥١بقتــل��٢٠١١قبـــل�أن�تقــوم�قـــوات�تابعــة�للشـــرطة�3ــي�نـــوفم��PQ،للجــيش

�PQـى�مصـرع�) ٢(شخًصـا�3ـي�تظـاهرات�محمـد�محمـود��١٦قتـل� ٢٠١٢عـام��3ـيو .٢٠١١مجلس�الوزراء�3ي�ديسـمKي�مـن�مشـج�٧٤احتجاًجـا�عz

لقـــي��٢٠١٢نـــوفم3PQـــي��،�بينمـــامعتصـــًما�أمـــام�وزارة�الـــدفاع�١٢قتـــل� ٢٠١٢ة�مـــا�بـــ�ن�أبريـــل�ومـــايو��ـــP و3ـــي�الف. النـــادي�kهKـــي�3ـــي�مطلـــع�فPQايـــر

يــد�قــوات��متظــاهًرا�عKــى�٤٦مقتــل� ٢٠١٣شــهد�العــام�كمــا�. متظــاهًرا�3ــي�ديســم�PQفيمــا�ُيعــرف�بأحــداث�)تحاديــة�١١و ،متظــاهران�مصــرعهم

�٣يونيــو�و�٢٩و3ــي�الف�ــPة�مــا�بــ�ن�. الســويس3ــي� ٩ين�بالقــاهرة�ولحــق�Uoــم�متظــاهر  ٣ســبقهم��،مــدار�ث�ثــة�أيــام�3ــي�ينــاير�ببورســعيدعKــى� kمــن

�3٥ــي�. مــواطن�3ــي�إطــار�)شــتباكات�ا�باشــرة�مــع�الشــرطة�أو�)شــتباكات�بــ�ن�ا�ؤيــدين�وا�عارضــ�ن�للــرئيس�مرxــ٦٨�jwيوليــو�قتــل�مــا�يزيــد�عــن�

طريـــق��واقعـــة3ـــي�و�يوليـــ�٢٧متظـــاهًرا�3ـــي��٩٥و،�يوليـــو�٨وري�3ـــي�متظـــاهًرا�أمـــام�نـــادي�الحـــرس�الجمهـــ�٦١ثـــم��متظـــاهرين،�٥قتـــل�نحـــو��يوليـــو 

تل�ما�3١٤ي�بينما�. النصر
ُ
شخًصـا��3١٢٠ي�أحداث�فض�اعتصامي�ال£Uضـة�ورابعـة�العدويـة،�لحـق�Uoـم� شخص ١٠٠٠إ�ى� يصل أغسطس�ق

ثنـاء�)حتفـال�بالـذكرى�الثالثـة�و3ـي�أ. ٢٠١٣أكتـوبر��٦متظاهًرا�3ي�أمـاكن�متفرقـة�يـوم��٥٧أغسطس،�و�3١٦ي�اشتباكات�شارع�رمسيس�يوم�

  .محافظات�متفرقة�٥متظاهر�3ي��١٠٣للثورة�ا�صرية�قتل�

  :الحق�>ي�الحرية�وEنصاف�وا�حاكمة�العادلة. ب

،�بمــا�ف�Uــا�حادثــة�مقتــل�خالــد�ســعيد�وحSــT�Rن�منــذا�رتكبــة��الغيــاب�التــام�ºي�عمليــة�محاســبة�حقيقــة�عــن�مجمــل�)ن`Uاكــات�الجســيمة

محاكمــة�هــذا�با§ضــافة�إ�ــى�التوســع�3ــي��.أجهــزة�kمــن�الSــ�jشــملت�الحجــز�التعسـفي�والتوســع�3ــي�الحــبس�)حتيــاطي�كــإجراء�عقـابيان`Uاكـات�

  .بما�3ي�ذلك�القصر�ا�دني�ن�من�قبل�محاكم�عسكرية

. بأي�تحقيق�جـدي�لضـمان�محاسـبة�ا�سـئول�ن�عـن�مقتـل�آ?ف�ا�تظـاهرين�3ـي�kعـوام�الث�ثـة�ا�اضـيةلم�تقم�kجهزة�القضائية�بالدولة� 

ــي�. ٢٠١٣وديســـم٢٠١١��PQأنشـــأت�الدولــــة�ث�ثـــة�لجــــان�تق¾ـــ�jwحقــــائق�3ــــي�الف�ـــPة�مــــا�بـــ�ن�فPQايــــر� وبــــالرغم�مــــن�ان`Uـــاء�لجنتــــ�ن�مـــن�التحقيــــق�3ــ

إ�ى�عدة�وسائل�ولجأت�. ة�رفضت�نشر�نتائج�التحقيقات�ال�jSتوصلت�لها�تلك�اللجانإ?�أن�الحكومات�ا�صرية�ا�تعاقب الجرائم�ا�زعومة،

التـذرع�بـأن�عمليـات�القتـل�العشـوائي�قامـت�Uoـا�عناصـر�أجنبيـة�غ�ـ�Pمعروفـة،�أو�أUVـا�،�من�بي£Uا�لصرف�)نتباه�عن�سجلها�الحقوtي�ا�ش�ن

كبت�3ي�إطار�اح�Pام�ا�عاي��Pالدولية�
ُ
عشـوائية�كانـت�مQـPرة�لتواجـد�حتجاجات،�أو�أن�عمليـات�القتـل�ا�وسـعة�وال)عتصامات�و) لفض�ارت

تســـييس�ا�حاكمـــات�وخضـــوع�القضـــاء�لـــÁرادات�السياســـية�ا�ختلفـــة�وهـــو�kمـــر�الـــذي�هـــذا�با§ضـــافة�إ�ـــى��.ســـلحة�بـــ�ن�ا�عتصـــم�نمعناصـــر�

  .ة�ل�نتصاف�وإقامة�عدالة�حقيقيةشكك�3ي�نزاهة�أي�آلي

  :حرية�النشر�و�عAم�-ـــــ�ج

إقـــرار��وبـــالرغم�مـــن. 3ـــي�)ســـتعراض�الـــدوري�الشـــامل�kول�قبلـــت�الحكومـــة�ا�صـــرية�عـــدًدا�مـــن�التوصـــيات�ا�تعلقـــة�بحريـــة�النشـــر�و-عـــ�م

ـــتور�عــــام3ــــي� بعضــــها ـــا� ٢٠١٤،دسـ ـــPجمإ?�أUVـ ـــيلية�بعــــد�لــــم�ت�ـ ـــريعات�تفصـ ـــ�jطرح`Uــــا� ،إ�ــــى�تشـ �عــــن�أن�أغلــــب�مشــــروعات�القــــوان�ن�الSـ
ً
�فضــــ

استمرت�ان`Uاكـات�الحكومـة�لحريـة�النشـر�عKـى�صـعيد�ومن�ثم��.�صر�كانت�تضع�قيوًدا�تعسفية�عKى�تداول�ا�علومات�ا�تعاقبةالحكومات�

ـــحفي�ن�وا�ــــدون�ن�للمحـــــاكم�العســــكرية�كمــــا�مارســــة� ـــن�الصـ ـــد�مــ ـــة�إحالـــــة�العديـ ـــدت�ا�نظمــــات�الحقوقيـ ـــدت�تزايــــد�حـــــا?ت�حيــــث�رصــ ا�رصــ

هذا�با§ضافة�إ�ى�عمد�الحكومة�إ�ى�غلق�الصحف�والقنوات�-ع�مية�والتضييق�عل�Uا�و)عتداء�عKى��،)عتداء�عKى�الصحفي�ن�وا�دون�ن

 جانـــب مــن تحــرك أي يوجــد و? مهــددة، لعملهــم أداUÄــم أثنــاء للصـــحفي�ن الجســدية الســ�مةكمــا�تبقــى� .مقرا¤Uــا�مواكبــة�للتغ�ــPات�السياســية



 kحـداث تغطيـة أثنـاء ،٢٠١٣ عـام 3ـي قتلـوا مـ£Uم سـتة وأجانـب؛ مصـري�ن صـحفي�ن تسـعة مـن يقـرب مـا وقـع فقـد ،تـأمي£Uم أو لحماي`Uم الدولة

  .أغسطس من عشر الرابع 3ي ورابعة ال£Uضة اعتصامي فض قرار تلت الjS الدامية السياسية

  :السياسية الحق�>ي�ا�شاركة. د

والSــ�jشــهدت� ٢٠١٠انتخابــات�مجلــس�الشــعب�لعــام��كانــت�أولهــا. خــ�ل�الســنوات�kربــع�قيــد�)ســتعراض،�شــهدت�مصــر�ســبعة�انتخابــات

خــ�ل�ف�ــPة�حكــم�ا�جلــس�kعKــى�للقـــوات�بينمــا�مثيــل�وكــذلك�أعمــال�العنــف�ممــا�أســفر�عـــن�مقتــل�ثمانيــة�أشــخاص،� لــهلــم�يســبق��اتزويــرً 

ــي�ظــــل�. حقاقات�)نتخابيــــةا�ســـلحة�شــــهدت�مصــــر�عــــدًدا�مــــن�)ســـت اتســــمت�تلــــك�)ســــتحقاقات�بطيــــف�مـــن�)ن`Uاكــــات�أبرزهــــا�إجراءاهــــا�3ــ

محمـد�مرxـ�jwجـرى�)سـتفتاء��سـبقخـ�ل�ف�ـPة�الـرئيس�k و3ـي��).٢٠١٢باسـتثناء�انتخابـات�رئاسـة�الجمهوريـة�يونيـو�( ئ حالـة�الطـوار سـريان�

،�وقد�شهدت�تلك�العملية�عدد�من�الخروقات�الSـ�jتمثلـت�3ـي�عـدم�تـوافر�-شـراف�القضـائي�الكامـل�نظـًرا�§عـ�ن�عـدد�٢٠١٢عKى�دستور�

�جتمع�كب��Pمن�القضاة�مقاطع`Uم�لعملية�-شراف�عKى�الدستور،�وانتحال�صفة�قا3�RwÉي�عدد�من�اللجان،�ومنع�عدد�كب��Pمن�مراق©�jا

عـــدد�كب�ـــ�Pمـــن�الخروقـــات،��3٢٠١٤ـــي�عهـــد�الـــرئيس�ا�ؤقـــت�عـــد�ي�منصـــور�شـــهد�)ســـتفتاء�عKـــى�دســـتور�و�.ا�ـــدني�مـــن�حضـــور�أعمـــال�الفـــرز 

مــواطن�حيــا¤Uم،�أغلــUÊم�ســقطوا�جــراء�اســتخدام�العنــف�ا�فــرط�مــن�قبــل�الدولــة،�كمــا�أن�عمليــة�)ســتفتاء�صــاحUÊا�حالــة��١١حيــث�فقــد�

ــا�صـــاحب�عمليـــة�. بوقة�مـــن�أجـــل�التصـــويت�بـــنعم،�وصـــلت�إ�ـــى�حـــد�التحـــريض�عKـــى�الكراهيـــة�والعنـــفحشـــد�وتعبئـــة�إع�ميـــة�غ�ـــ�Pمســـ كمـ

)ستفتاء�حملة�واسعة�من�الهجوم�عKـى�النشـطاء�ا�عارضـ�ن؛�حيـث�قامـت�قـوات�kمـن�باعتقـال�بعـض�الشـباب�أثنـاء�تـوزيعهم��نشـورات�

  .ن�وغرامة�مالية،�وتم�الحكم�عل�Uم�?حًقا�بث�ث�سنوات�سج"?"تدعو�للتصويت�بـ

  :الحق�>ي�التظاهر�السلمي. هـ

jنالت�من�الحق�3ي�التجمع�السلم�jSاكات�الU`ل�تقديم� ،هناك�العديد�من�)ن�الـذي�قـانون�التظـاهر�سواء�عKى�ا�ستوى�التشريzي�من�خ

،�أو�عKــى�مســتوى�ا�مارســات�القمعيــة�حــق�التجمــع�الســلم�jمــن�مضــمونه�3ــي�مقابــل�إطــ�ق�يــد�قــوات�kمــن�3ــي�التعامــل�مــع�ا�تظــاهرينفــًرغ�

،�ناهيـك�عـن�تعـرض�مـواطن�3ـي�الـث�ث�سـنوات�ا�اضـية�٢٠٠٠مقتل�مـا�يقـرب�مـن�والعنيفة�3ي�التعامل�مع�التظاهرات،�وال�jSأسفرت�عن�

عـن�منعـه�أو�)غتصاب�الجماÎي�ا�تكرر�والذي�عجزت�قـوات�kمـن�حد�إ�ى��للعديد�من�التعديات�وصلت�النساء�ا�شاركات�3ي�التظاهرات

ثبـت�بالوقـائع�تو عKى�الناجيات�لسحب�شكاواهن،�بل�عKى�العكس�توثق�ا�نظمات�النسوية�محاو?ت�للضغط�. عن�تعويض�الناجيات�منه

نهج�مـمبشـكل�لعذريـة�لاختبـارات�تـم�إجـراء�،�٢٠١١مـارس��١٠ففـي��.الناجيـات رجال�الشرطة�مع�الجنـاة�وتحق�ـ�Pأو�مضـايقةتعاطف�بعض�

ـــ �٢٧ا�يـــدعو�الجــــيش�لوقــــف�هـــذه�التجــــارب�غ�ـــ�Pالقانونيــــة�3ــــي�محكمــــة�القضـــاء�-داري�حكًمــــورغـــم�إصــــدار�. اتا�حتجــــز �ا�تظـــاهراتمــــن� ٧لـ

�PQــاك،�. الجــيش�رفــض�الحكــمإ?�أن�،�٢٠١١ديســمU`بــرأت�محكمــة�كمــا�3ــي�اســتمرار�لحرمــان�إنصــاف�أي�مــن�النــاج�ن�والتحقيــق�3ــي�هــذا�)ن

  .عذريــةراء�اختبـــارات�الإجبــأحمــد�عـــادل،�الــذي�ا¤Uـــم�الجـــيش�عســكرية�طبيــب�
ً
الجـــيش�قامـــت�قــوات�،�٢٠١١عKـــى�ذلــك،�3ـــي�ديســم��PQوعــ�وة

ينـاير��3٢٥ـي�و. دهن�با?غتصـابيـUد¤تـم�تجريـدهن�مـن�م�بسـهن�و حيـث�ا�تظاهرين�3ـي�ميـدان�التحريـر�والقـبض�عKـى�تسـع�نسـاء،��ةهاجمبم

عتـــداء�جنÏـــ�jwبيـــ£Uم�حــــا?ت�حالــــة�ا�١٩وثيـــق�وقـــد�تـــم�تل�غتصــــاب؛��مـــن�ضـــم£Uن�محتجـــات، ،مجموعـــة�مـــن�النســــاء�ت،�تعرضـــ٢٠١٣عـــام�

حالة�من��١٨٦،�تم�توثيق�٢٠١٣يوليو،�عام��٧ – يونيو�٢٨من�و3ي�الف�Pة� .Uن،�بما�3ي�ذلك�اثن�ن�استخدمت�آ?ت�حادة�?غتصاoاغتصاب

الدورة�kو�ى�من�)سـتعراض�مصر�3ي�قبول�رغم�وتجدر�-شارة�إ�ى�أنه�و  .لة�ا�رتكب�نئحا?ت�)عتداء�الجنjwÏ،�ولكن�?�توجد�آليات��سا

لـم�تتخـذ�أي�إجـراءات�للوفـاء��–بعد�مرور�أربعة�أعوام–إ?�أن�الدولة�. الدوري�الشامل�لخمس�وعشرين�توصية�فيما�يتعلق�بحقوق�ا�رأة

   .وقف�العنف�ضد�ا�رأة�،�أو بال�¥اما¤Uا�إزاء�تلك�التوصيات،�كما�لم�تتخذ�أي�إجراءات�تجاه�دعم�ا�ساواة

 :الطAبية�وEكاديميةالحريات�. و

،�فبــالرغم�٢٠١٠الشــامل�لعــام��الــدوري )ســتعراضبمــا�يخــالف�تعهــدات�مصــر�3ــي�?ســتق�لها�شــهدت�الجامعــات�ا�صــرية،�¤Uديــًدا�واضــًحا�

حــــرز�3ـــي�هــــذا�ا�جـــال
ُ
إ?�أن�هنــــاك�محـــاو?ت�حثيثــــة�مـــن�قبــــل�الدولـــة�لل�Pاجــــع�عـــن�هــــذا�التقـــدم،�أهمهــــا�محاولـــة�إعــــادة� مـــن�التقــــدم�الـــذي�أ

سـمح�لقـوات�الشـرطة�بـدخول�الجامعـات�3ـي�،�الـذي�٢٠١٣الـوزراء،�3ـي�نـوفم��PQمرة�أخرى،�وال�jSكان�أخرها�قـرار�مجلـس" الحرس�الجامzي"

تـــم�إصـــدار�حكـــم�مـــن�محكمـــة�kمـــور�ا�ســـتعجلة�بعـــودة�الحـــرس�الجـــامzي�إ�ـــى��٢٠١٤فPQايـــر�٢٤ و3ـــيأي�وقـــت�دون�موافقـــة�رئـــيس�الجامعـــة،�

قـــد��قـــوات�الشـــرطةكانـــت� .�Pمختصـــة�بإلغـــاء�أو�إبطـــال�حكـــم�UVـــائي�ـــقانونيـــة�§صـــداره�مـــن�محكمـــة�غاعن�رغـــم�مـــا�شـــبه�مـــن�مطـــالجامعــات،�

ــة�العـــام�الدراxــــ�jwالحـــا�ي�3ـــي�ســــبتم�PQألقـــت�  ،�القـــبض�عKــــى�العشـــرات�مــــن�الطـــ�ب�عKـــى�خلفيــــة�تعب�ـــPهم�عــــن�آراUÄـــم�داخــــل٢٠١٣منـــذ�بدايــ



حيــل�ا�ئــات�مــن�الطــ�ب�إ�ــى�تحقيقــات�ومجــالس�تأديبيــة�داخليــة،�نــتج�عــن�معظمهــا�حــا?ت�فصــل�3ــي�حــق�هــؤ?ء�الطــ�ب؛�
ُ
الجامعــة،�كمــا�أ

،�وضـعت�قيـوًدا�عKـى�حـق�٢٠١٣ال�ئحة�الط�بية،�ال�jSصدرت�3ي�يناير�هذا�با§ضافة�إ�ى�. �شارك`Uم�3ي�فعاليات�احتجاجية�ضد�الحكومة

  . ّدت�من�حرية�الرأي�والتعب�P،�فقد�سمحت��جالس�اتحادات�الط�ب�ا�نتخبة�باحتكار�kنشطة�الط�بيةالط�ب�3ي�التنظيم�وح

  :وضع�الحريات�الدينية. ز

. لم�تل�¥م�بتعهدا¤Uا�أUVا�بالرغم�من�قبول�مصر�لعدد�من�التوصيات�ا�تعلقة�بضمان�حرية�الدين�وا�عتقد�لكل�الجماعات�دون�تمي�¥�إ? 

بان`Uاكات�لطائفة�أساسية�من�الحقوق� –3ي�عدد�كب��Pمن�الحا?ت–ان`Uاك�هذا�الحق�حيث�تعرض�هذا�الحق�?ن`Uاكات�بالغة،�واق�Pن�

�ئم،�منذ��٢٥ثورة��ا�دنية�والسياسية�كالحق�3ي�الحياة،�والحق�3ي�حرية�الرأي�والتعب��Pوالحق�3ي�ا�حاكمة�العادلة�والحق�3ي�ا�سكن�ا

ا�استثنائية،�كنتيجة�طبيعية�لواقع�التمي�¥�عKى�أساس�الدين،�مع�ضعف�دور�أجهزة�تعيش�kقليات�الدينية� ،وحT�RSن�،يناير
ً
ظروف

�3ي�التعامل�مع�هذا � ،الدولة تزايدت�أحداث�العنف�الطائفي،�سواء�إبان�ف�Pة�ا�جلس�العسكري�أو�حكم�الرئيس�ا�عزول�محمد�كما

وقد�تعرض�ا�نتم�ن�ºقليات�دينية�مخالفة��عتقد�ومذهب�kغلبية�ا�سلمة�السنية�كاºقباط�. الف�Pة�)نتقالية�الحاليةمر�jwxأو�خ�ل�

والشيعة�والUÊائي�ن�ل�عتداء�البدني�والقتل�بسبب�معتقدا¤Uم،�وكذلك�كانت�ممتلكا¤Uم�عرضة�لل£Uب�والتدم��Pوالحرق�عKى�خلفية�هذه�

�إبان�حكم�الرئيس�ا�عزول�محمد�مرjwx،�مع�التحريض�الطائفي�وخطابات�الكراهية�كما�تسامحت�أجهز . kحداث ة�الدولة،�خصوًصا

� jSولو� كانتال� �غ��Pمباشر�سببا �kقليات3ي �لهذه �ا�نتم�ن �الضبط�وا�حاسبة�. العنف�ضد �)ن`Uاكات�غياب�آليات �شهدت�هذه وقد

�الدولة�برعاية�الجلسات�العرف �فقد�قامت�أجهزة �داخل�أقسام�الشرطةالجنائية، �وعقد�بعضها �أسفرت�هذه�. ية، �أغلب�kحيان، و3ي

  . الجلسات�عن�حلوٍل�غ��Pعادلة،�كانت�محصل`Uا�)فتئات�عKى�الطرف�kضعف�وحقوقه

 :و*جتماعية *قتصاديةالحقوق�. حـ

kهـداف�عKـى�الحـد�مـن�العجـز�3ـي�ا��¥انيـة�قـّدمت�السياسـات�)قتصـادية�الرجعيـة�مـن�الحكومـات�ا�تعاقبـة�يناير�وحSـT�Rن�فـإن��٢٥منذ�

عKى�الرغم�من�هذه�. التنموية�ال�jSمن�شأUVا�أن�تستجيب�لتطلعات�ا�واطن�ن�للحصول�عKى�مستوى�معي�jwÕ?ئق�والتوزيع�العادل�لل¦Pوة

 .التضخم�ث�ثة�أضعاف�وتراجع�)ستثمار،�3ي�ح�ن�تضاعف�معدلقد�زاد�عجز�ا�وازنة�3ي�مصر��فإنالسياسات،�ومع�ذلك،�

3ـي�تزايـد�مسـتويات�الفقـر�وارتفـاع�معـد?ت�البطالـة،��يبـدو�واضـحا kمـر�الـذين،��أدت�هذه�السياسات�إ�ى�تدهور�مستوى�ا�عيشة�للمصري

وقـــد�منعـــت�هـــذه�السياســـات�العديـــد�مـــن�ا�ـــواطن�ن�مـــن�الحصـــول�عKـــى�الخـــدمات�. وزيـــادة�إنفـــاق�kســـر�عKـــى�الغـــذاء�والخـــدمات�kساســـية

 – ٢٠١٢فـي�ف. ا�إ�ى�تدهور�هذه�الخدماتأيضً �تة،�مثل�الرعاية�الصحية،�و-سكان،�والتعليم،�والضمان�)جتماÎي،�وأدالعامة�kساسي

١٣�jالرسم�j×تزايدت�أسعار�السـلع�الغذائيـة�3ـي�مصـر�بنسـبة�،�و ٢٠١١٪�3ي�عام�٢٥ بعد�أن�كان٪،�٢٦.٣إ�ى�ليصل�،�زاد�معدل�الفقر�الوط

١٤ %�PQة�مــن�ســبتمPإ�3٢٠١٢ــي�الف�ــ�PQمــن�عــام�% ١٣.٤ارتفعــت�معــد?ت�البطالــة�لتصــبح�وكــذا� .�٢٠١٣ــى�ســبتم�Pخ�ــkل�¥يــد��3٢٠١٣ــي�الربــع�

عملية�إخـ�ء�بـالقوة�الجPQيـة،�دون�جQـ�Pالضـرر�أو�تعـويض��٢١شهدت�السنوات�الث�ث�ا�اضية�كما� .٢٠١٠- 3٢٠٠٦ي�الف�Pة�ب�ن�% ٩.١من

  .عادل�Û?ف�الذين�تم�§خ�UÄم�من�منازلهم

  :ا�رأة�حقوق . ط

بعد�–إ?�أن�الدولة�. رغم�تلقي�مصر�3ي�الدورة�kو�ى�من�)ستعراض�الدوري�الشامل�لخمس�وعشرين�توصية�فيما�يتعلق�بحقوق�ا�رأة

فلم�تسحب�مصر�تحفظا¤Uا�عKى�اتفاقية�القضاء�عKى�. لم�تتخذ�أي�إجراءات�للوفاء�بال�¥اما¤Uا�إزاء�تلك�التوصيات�–مرور�أربعة�أعوام

�لم�تتخذ�أي�إجراءات�تجاه�دعم�ا�ساواةضد�ا�رأة�ال�التمي�¥ كافة�أشك أيًضا�فشلت�الدولة�3ي�وقف�العنف�ضد�ا�رأة،�الذي�. ،�كما

�Pتوف�� �عن �وعجزها �kمن، �أجهزة �3ي�حضور �الجماعية، �حا?ت�من�)عتداءات�الجنسية �إ�ى �با§ضافةالحمايةوصل نهج�ملعنف�ا�ل ،

زال�التمي�¥�قائًما�ضد�عKى�صعيد�آخر�ماو . تحرش�اللفظي�والجسدي�3ي�الشوارع�العامة�ووسائل�النقل�وا�نازل�الخاصةالالقائم�عKى�

كما�شهد��..).الحكومي�ن،�وا�ديرين�وا�سئول�نا�شرع�ن�: مثل(الوظائف�ا�هنية��يتمثيل�ا�رأة��3ضآلةيتضمن��يأماكن�العمل�الذ�يا�رأة�3

� �للجهاز �٢٠١٣عام �وكبار�ا�سئول�ن��وفًقا �التشريع �مجال �3ي �والنساء �الرجال �ب�ن �للفجوة �اتساًعا �و-حصاء �العامة �للتعبئة ا�ركزي

٪،�وأشارت�٢٠١٣�،٢٥.١بلغ�معدل�البطالة�ب�ن�النساء�3ي�عام�بينما�%. ٢.٦ونسبة�النساء% ٩٧.٤وا�ديرين�حيث�تصل�نسبة�الرجال�إ�ى�

Kمن�تلك�النساء�3ي�مناصب�مماثلة١٣.٨ى�بنسبة�التقديرات�إ�ى�أن�رواتب�الرجال�كانت�أع�٪ .  



  :حقوق�الطفل�-ي

�ي�ن�من�kطفال�ا�صري�ن�يتعرضون�للعنفام�وسوء�ا�عاملـة�و)سـتغ�ل،�وقـد�رصـدت�الجمعيـات�الحقوقيـة��الجسدي�والجن�jwÏزال�ا

تقـاعس�أجهـزة�kمـن�عـن�تـوف��Pالحمايـة�ال�زمـة�للضـحايا�3ـي�ظـل� ،العديد�من�حا?ت�العنف�الجن3�jwÏي�أماكن�عدة،�بما�3ي�ذلك�ا�ـدارس

سـتغل��مختلفـة�بالجمهوريـة،�نتشـر�-تجـار�بالبشـر�3ـي�منـاطقوا. لـم�يفلـح�تجـريم�ظـاهرة�الختـان�3ـي�الحـد�م£Uـاكما�. أو�م�حقة�الجناة
ُ
حيـث�ت

  .3ي�الدعارة�والزواج�ا�بكر،�تحقيًقا��كاسب�مادية�١٨الفتيات�من�تحت�سن�

مــن�. طفـل�3ـي�القـاهرة�و-ســكندرية�بعـد�تظـاهرات�واشـتباكات،�لـم�يـتم�فصـلهم�عـن�البـالغ�ن�٨٦٤تـم�القـبض�عKـى��٢٠١٣-3٢٠١٢ـي�عـامي� 

�§س�Pاتجيةمن�نقص�الرعاية�الطبية،�وعدم�تب×�Rالدولة��من�محبسهم�يعاني�kطفال. أطفال�من�ذوى�-عاقات�الجسدية�والعقليةبي£Uم�

3ي�ان`Uاك�صـارخ�لحقـوق�الطفـل�فـإن�ا�جلـس�القـومي�للطفولـة�وkمومـة�يقـوم�بمناقشـة�التعـدي�ت�و�.3ي�ا�جتمع�لتأهيل�kطفال�ودمجهم

  .١٨و�١٥القانونية�للمواد�ال�jSتسمح�بإنزال�عقوبة�-عدام�أو�عقوبة�kشغال�الشاقة�عKى�kطفال�ب�ن�

 :وضع�التعذيب. ك

قبل�خمسة�أيام�من�-قرار�ال£Uائي�و  ،من�التوصيات�الخاصة�بالتعذيب�اكب�P �اعدد�3٢٠١٠ي��ر�3ي�)ستعراض�الدوري�الشاملقبلت�مص

جريمة�خالد�السعيد�الشه�Pة�الذي�فقد�حياته�جراء�تعذيب�أفراد�من�الشرطة��،�وقعتستعراض�الدوري�الشامل�kول��صرلتقرير�) 

 . يناير�٢٥له�3ي�الشارع،�والذي�كان�مقتله�أحد�أهم�kسباب�?ند?ع�

القانون�ا�صري� بينما�مازال لم�يطرأ�عKى�البنية�التشريعية�ا�تعلقة�بتجريم�وتغليظ�العقوبة�عKى�التعذيب�أية�تغ�Pات،�٢٠١٤ح�RSيناير�

�أمام�القضاء،�ويحصر�هذه�السلطةيمنع�
ً
عده�تجاهلت�سبق�و العامة،�ال�jS 3ي�يد�النيابة ضحايا�التعذيب�من�اختصام�مرتكبيه�مباشرة

النيابة�العامة�الضباط�إ�ى�ا�حكمة�ب`Uمة��ال�jSأحالت�ف�Uاح3�RSي�ا�ناسبات�النادرة�و بفتح�التحقيقات�3ي�قضايا�تعذيب،�لضحايا�طلبات�

وعKى�. هؤ?ء�الضباط�مغادرة�مناصUÊم�أو�نقلهم�إ�ى�وظائف�أخرى�عKى�ذمة�التحقيق�وا�حاكمةمن�التعذيب،�لم�تطلب�وزارة�الداخلية�

قوات�kمن��،�فإن"تسقط�بالتقادمالتعذيب،�3ي�جميع�أشكاله،�هو�جريمة�?�"تنص�عKى�أن��٢٠١٤من�الدستور��٥٢ة�الرغم�من�أن�ا�اد

  .تستمر�3ي�تعذيب�السجناء�وا�عتقل�ن�بطريقة�تحاكي�ا�مارسات�تحت�حكم�مبارك
  

  :حرية�التنظيم. ل

)ستعراض�الدوري�الشامل�kول�لها،�فقد�تقاعست�الحكومات�ين�الجمعيات�3ي�و عKى�الرغم�من�قبول�مصر�للتوصيات�بشأن�حرية�تك

التشريع�البديل�ا�ق�Pح،�من�شأنه�أن�يزيد�قمع�منظمات�ا�جتمع��بل�إن ،بشأن�الجمعيات�٨٤/٢٠٠٢ا�تعاقبة�بتعديل�القانون�رقم�

نية�السماح� –ة�رئاسة�محمد�مرjwxخ�ل�ف�P ا�قدمة�وخاصة�– ا�نظمة�للعمل�kهKي�القوان�نوبشكل�عام�تعكس�مق�Pحات�. ا�دني

لجهاز�kمن�بالتدخل�بشكل�مجحف�3ي�عمل�منظمات�ا�جتمع�ا�دني،�بما�3ي�ذلك�اش�Pاط�موافق`Uم�للحصول�عKى�التمويل�وتسجيل�

�نع�أعمال�منظمات�ا��ال�jSا�واد�الغامضة�3ي�قانون�العقوبات،�ناهيك�عن�ا�نظمات�غ��Pالحكومية�الدولية� جتمع�يمكن�استخدامها

�ا�دني �با§ضافة�إ�ى �استمرار�،�هذا �با�نع�أو��اتأنشطة�الجمعيالتدخل�والتضييق�عKى عن�طريق�التدخل�والتحكم�3ي�مصادر�تمويلها

 ".رفض�الجهات�kمنية"أصبح�من�الصعوبة�أن�توافق�الجهة�-دارية�عKى�تموي�ت�أجنبية�للمنظمات�تحت�دعوى�ح�RSبالسماح،�

ا¤Uام�ا�نظمات�علًنا�عKى�صفحات�الجرائد�بالخيانة�والعمالة�للخارج،�ته�بذرو �هجوًما�حاًدا،�وصل3ي�مصر�منظمات�ا�جتمع�ا�دني�تعاني�

�استدعاء �الهجوم �شهد�هذا �و �.نشطاء�حقوقي�ن�للتحقيقات كما �اقتحام�مقر�مركز�هشام�مبارك�قد �أخر�تمثل�3ي أخذ�الهجوم�منåى

عدد� تجاز�عدد�من�ا�حام�ن�وعدد�من�الباحث�ن�ا�تواجدين�3ي�مقر�الجمعية،�كما�عاودت�الحكومة�اقتحامواح�٢٠١١للقانون�3ي�فPQاير�

�ا�سلحة� �بالقوة مقر�ا�ركز�ا�صري�للحقوق��باقتحامقوات�الشرطة��قامتثم��،)٢٠١١ديسم�PQ(من�مقار�ا�نظمات�ا�صرية�والدولية

�PQتواجدين�فيه�ثم�أطلقت�سراحهم�فيما�بعد�،٢٠١٣)قتصادية�و)جتماعية�3ي�ديسم� .وقبضت�عKى�عدد�من�ا


