تقرير منظمات حقوق ٕالانسان غ الحكومية
املصرية آللية الاستعراض الدوري الشامل
ملخص تنفيذي
اش 3كت  ١٩منظمة حقوقية مصرية <ي إعداد تقرير ُم ّ
جمع حول حالة حقوق ٕالانسان <ي مصر خالل ٔالاربع سنوات ٔالاخ ة ،وقدمته
ملجلس حقوق ٕالانسان لألمم املتحدة ،وذلك <ي إطار الاستعداد للدورة الثانية لعملية الاستعراض الدوري الشامل بـاألمم املتحـدة،
ال[ـ Zمــن املقــرر تخضـع لهــا مصــر <ـي  ٥نــوفم]  .٢٠١٤يتنــاول التقريــر بالتحليـل التطــور الــذي لحـق ب ـ ـ ١٢حــق مـن حقــوق ٕالانســان عhــى
ً
ً
ومستعرضـا مــدى وفــاء وال3ــqام مصــر بالتوصــيات
مــدى الســنوات ٔالاربــع ٔالاخ ـ ة ،آخــذا <ــي الاعتبــار ٕالاطــار السياnــ Zmاملم ــ qلهــذﻩ الف3ـ ة،
والتعهــدات ال[ــ Zقطعxyــا عhــى نفســها بشــان تلــك الحقــوق <ــي الجلســة ٔالاوuــى لالســتعراض الــدوري الشــامل <ــي  ،٢٠١٠وعــددها ١١٩
توصية من إجماuي  ١٦٥توصية.

وفيما يhي أهم ما جاء <ي التقرير:
ً
• أوالٕ :الاطار العام لوضعية حقوق ٕالانسان <ي مصر:
منــذ الخــامس والعشــرين مــن ينــاير  ٢٠١١نــزل املص ـريون بــاملالين ليطــالبوا بالكرامــة ٕالانســانية والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة و3ــي ســبيل
ذلـك فقــد مـا يزيــد عــن  ٢٠٠٠شـخص أرواحهــم ،إال أنـه لــم تــتم ترجمـة ًأيــا مـن تلــك املطالــب عKـى أرض الواقــع .فالحكومـات املتعاقبــة منــذ
 ١١فPQايــر  ٢٠١١وحSــٓ Rالان ١،اتبعــت سياســات مــن شــاUVا معاقبــة املص ـرين عKــى نــزولهم للشــوارع 3ــي ينــاير ،٢٠١١و ســعت لضــمان عــدم
تك ـرار ذلــك مــرة أخــرى .كم ــا أحبطــت تلــك الحكومــات بسياس ــ`Uا عمليــة التحــول الــديمقراطي ،وذل ـك بف ــرض قيــود إضــافية عKــى الحقــوق
والحريـات مســتغلة تركـة الدولــة ٔالامنيــة الSـ jخلفهــا نظــام مبـارك –3ــي مالحقــة املـدافعن عــن حقــوق ٕالانسـان والتشــهUo Pــم شـأUVم 3ــي ذلــك
شــأن ب ــاtي الحرك ــات الاحتجاجي ــة الاجتماعي ــة والسياس ــية .كم ــا لعب ــت الحكوم ــات املتعاقب ــة ً
دورا ال ُيســ`Uان ب ــه  3ــي تقيي ــد س ــيادة الق ــانون
وٕالاخضاع السيا jwxللنظام التشريzي والقضائي ،واستخدامه بشكل انتقائي لضمان البطش باملعارضن وضمان ٕالافالت من العقاب.
إن القاس ــم املش ــPك الوحي ــد ب ــن ٔالانظم ــة السياس ــية املتعاقب ــة ه ــو اس ــتمرار نم ــط ان`Uاك ــات نظ ــام مب ــارك م ــن قب ــل ك ــل ٔالاط ـرافٔ ،الام ــن
والجيش ومجموعات العنف السيا jwxاملحسوبة عKى بعض فصائل التيار ٕالاسالمي ،وإن فشل الدولة 3ي توف Pالحمايـة الالزمـة ملواطنUـا؛
كان ً
سببا 3ي تنامي جماعات العنف املسـلح والعمليـات ٕالارهابيـة الSـ jتسـ`Uدف منشـآت الدولـة ؤالافـراد املـدنين واملنتمـن لألجهـزة ٔالامنيـة
والعسكرية ،وكذا ٔالاقليات الدينية.
شهدت مصر 3ي خالل السنوات ٔالاربع املاضية استفتاء املصرين عKى دستورين ٔالاول دستور  ٢٠١٢وٓالاخر دستور  ،٢٠١٤الدستور
ٔالاول اتسم بمعاداة شديدة لفكرة الحقوق والحريات ،وأفرط 3ي وجود الاستثناءات الفضفاضة علUا .أما دستور  ٢٠١٤فقد لحق به
تطور ملحوظ ،إال أنه سار عKى النهج ذاته 3ي دسPة إحالة املدنين إى املحاكمات العسكرية ،وحصر ممارسة الشعائر الدينية عKى أتباع
ً
الديانات الثالثة فقط ،فضال عن مشكالت أخرى .إال أن إقرارﻩ بأغلبية كبPة لم يمنع الدولة من ارتكاب ان`Uاكات لحقوق ٕالانسان تجعل
من إنجازاته ح PQعKى ورق .ففي مرحلة كتابته تم تمرير قانون التظاهر والذي تتعارض موادﻩ مع نص املواد الخاصة بالتظاهر والتجمع
3ي الدستور ،وحينما تظاهر عدد من النشطاء السياسين اعً P
اضا عKى دسPة املحاكمات العسكرية للمدنين تم القبض عKى عدد ٥٠
ً
ً
مواطنا حياU¤م ،فضال عن القبض عKى العديد من املعارضن للدستور ،كما أنه وبعد
مU£م .ومع عملية الاستفتاء عKى الدستور فقد ١١
دخول الدستور ح ¥النفاذ واجهت قوات ٔالامن التظاهرات السلمية ال jSخرجت 3ي الذكرى الثالثة للخامس والعشرين من يناير بالقوة
ً
املفرطة ال jSأودت بحياة أك¦ Pمن مائة شخص فضال عن القبض عKى ما يقرب من  ١٠٠٠شخص ،باإلضافة إى انتشار ادعاءات
التعذيب 3ي السجون و3ي مقار الاحتجاز.
 ١التقرير يغطي من فترة يونيو  ٢٠١٠حتى مارس ٢٠١٤

ً
ثانيا :تقييم وفاء الحكومة املصرية بالq3اماxا <ي مجال حقوق ٕالانسان
•
أ .الحق <ي الحياة:
ً
ً
شــهد ه ــذا الحــق ان`Uاك ـا صــارخا ،ترتــب عKــى العنــف العشــوائي الــذي واجهــت ب ــه الحكومــات املتعاقب ــة الح ـراك الشــع© ،jوممارســة القت ــل
العشــوائي خــارج إطــار القــانون مــن قبــل ســلطات ٔالامــن حيــث تــم اســتخدام ٔالاســلحة املميتــة 3ــي تفريــق التظــاهرات مـرات عديــدة عKــى مــدار
السنوات املاضية ،ناهيك عن ان`Uاك الحق 3ي الحياة الذي ُيمارس ضد العسكرين واملدنين من ِقبل الجماعات ٕالارهابيـة ،والـذي بـدأ 3ـي
شــبه جزيــرة ســيناء ثــم امتــد لبــاtي أرجــاء الجمهوريــة حSــ Rوصــل للعاصــمةٔ ،الامــر الــذي يكشــف عــن عجــز الحكومــة 3ــي الال ـ¥ام بتوصــيات
ُ
الــدورة ٔالاوــى مــن الاســتعراض فيمــا يتعلــق بمواجهــة ٕالارهــاب .ففــي ينــاير وفPQايـر ٢٠١١قتــل أك¦ــ Pمــن  ٨٤٦عKــى أيــدي قـوات ٔالامــن التابعــة
ً
ً
قبطيا 3ي منطقة ماسبPو بيU£م  ١٤مواطن عKى ٔالاقـل تـم دهسـهم بمـدرعات تابعـة
متظاهرا
لحكومات مبارك ،و3ي أكتوبر  ٢٠١١قتل ٢٧
للجــيش ،قبــل أن تقــوم قــوات تابعــة للشــرطة 3ــي نــوفم ٢٠١١ PQبقتــل  ٥١متظـ ً
ـاهرا 3ــي شــارع محمــد محمــود ،تــبعهم  ١٧آخ ـرين 3ــي محــيط
ً
ً
احتجاجـا عKـى مصـرع  ٧٤مـن مشـجzي
شخصـا 3ـي تظـاهرات محمـد محمـود )(٢
مجلس الوزراء 3ي ديسـم .٢٠١١ PQو3ـي عـام  ٢٠١٢قتـل ١٦
ً
النــادي ٔالاهKــي 3ــي مطلــع فPQايــر .و3ــي الفــPة م ــا بــن أبريــل ومــايو  ٢٠١٢قتــل  ١٢معتصــما أمــام وزارة الــدفاع ،بينمــا 3ــي نــوفم ٢٠١٢PQلقــي
ـاهرا 3ــي ديســم PQفيمــا ُيعــرف بأحــداث الاتحاديــة .كمــا شــهد العــام  ٢٠١٣مقتــل  ٤٦متظـ ً
متظــاهران مصــرعهم ،و ١١متظـ ً
ـاهرا عKــى يــد قــوات
ٔالامــن عKــى مــدار ثالثــة أيــام 3ــي ينــاير ببورســعيد ،ســبقهم  ٣متظــاهرين بالقــاهرة ولحــق Uoــم 3 ٩ــي الســويس .و3ــي الفــPة مــا بــن  ٢٩يونيــو و٣
يوليــو قتــل مــا يزيــد عــن  ٦٨مــواطن 3ــي إطــار الاشــتباكات املباشــرة مــع الشــرطة أو الاشــتباكات بــن املؤيــدين واملعارضــن للــرئيس مرxــ3 .jwــي ٥
ـاهرا أمــام نــادي الح ــرس الجمه ـوري 3ــي  ٨يوليــو ،و ٩٥متظ ـ ً
يوليــو قتــل نحــو  ٥متظــاهرين ،ثــم  ٦١متظـ ً
ـاهرا 3ــي  ٢٧يولي ـو 3ــي واقع ــة طري ــق
ُ
ً
شخصـا
النصر .بينما 3ي  ١٤أغسطس قتل ما يصل إى  ١٠٠٠شخص 3ي أحداث فض اعتصامي الU£ضـة ورابعـة العدويـة ،لحـق Uoـم ١٢٠
ً
متظاهرا 3ي أمـاكن متفرقـة يـوم  ٦أكتـوبر  .٢٠١٣و3ـي أثنـاء الاحتفـال بالـذكرى الثالثـة
3ي اشتباكات شارع رمسيس يوم  ١٦أغسطس ،و٥٧
للثورة املصرية قتل  ١٠٣متظاهر 3ي  ٥محافظات متفرقة.

ب .الحق <ي الحرية ؤالانصاف واملحاكمة العادلة:
الغيــاب التــام ألي عمليــة محاســبة حقيقــة عــن مجمــل الان`Uاكــات الجســيمة املرتكبــة منــذ حادثــة مقتــل خالــد ســعيد وحSــٓ Rالان ،بمــا فUــا
ان`Uاكـات أجهــزة ٔالامــن الSــ jشــملت الحجــز التعسـفي والتوســع 3ــي الحــبس الاحتيــاطي كــإجراء عقـابي .هــذا باإلضــافة إــى التوســع 3ــي محاكمــة
املدنين من قبل محاكم عسكرية بما 3ي ذلك القصر.
ٔالاجهزة القضائية بالدولة لم تقم بأي تحقيق جـدي لضـمان محاسـبة املسـئولن عـن مقتـل آالف املتظـاهرين 3ـي ٔالاعـوام الثالثـة املاضـية.
أنش ــأت الدول ــة ثالثــة لج ــان تق¾ ــ jwحق ــائق  3ــي الف ــPة م ــا ب ــن فPQاي ــر  ٢٠١١وديس ــم .٢٠١٣ PQوب ــالرغم م ــن ان`Uــاء لجنت ــن م ــن التحقي ــق  3ــي
الجرائم املزعومة ،إال أن الحكومات املصرية املتعاقبة رفضت نشر نتائج التحقيقات ال jSتوصلت لها تلك اللجان .ولجأت إى عدة وسائل
لصرف الانتباﻩ عن سجلها الحقوtي املشن ،من بيU£ا التـذرع بـأن عمليـات القتـل العشـوائي قامـت Uoـا عناصـر أجنبيـة غـ Pمعروفـة ،أو أUVـا
ُ
ارتكبت 3ي إطار احPام املعاي Pالدولية لفض الاعتصامات والاحتجاجات ،أو أن عمليـات القتـل املوسـعة والعشـوائية كانـت مQـPرة لتواجـد
عناصــر مســلحة بــن املعتصــمن .هــذا باإلضــافة إــى تســييس املحاكمــات وخضــوع القضــاء لــإلرادات السياســية املختلفــة وهــو ٔالامــر الــذي
شكك 3ي نزاهة أي آلية لالنتصاف وإقامة عدالة حقيقية.

جـ ـ  -حرية النشر وٕالاعالم:
3ــي الاســتعراض الــدوري الشــامل ٔالاول قبلــت الحكومــة املصــرية عـ ً
ـددا مــن التوصــيات املتعلقــة بحريــة النشــر وٕالاعــالم .وبــالرغم مــن إق ـرار
ً
بعض ــها  3ــي دس ــتور ع ــام ٢٠١٤،إال أ UVــا ل ــم ت ــPجم بع ــد إ ــى تش ــريعات تفص ــيلية ،فض ــال ع ــن أن أغل ــب مش ــروعات الق ــوانن ال Sــ jطرح` Uــا
الحكومات املتعاقبة ملصر كانت تضع ً
قيودا تعسفية عKى تداول املعلومات .ومن ثم استمرت ان`Uاكـات الحكومـة لحريـة النشـر عKـى صـعيد
املمارس ــة حي ــث رص ــدت املنظم ــات الحقوقي ــة إحال ــة العدي ــد م ــن الص ــحفين وامل ــدونن للمح ــاكم العس ــكرية كمـ ـا رص ــدت تزاي ــد ح ــاالت
الاعتداء عKى الصحفين واملدونن ،هذا باإلضافة إى عمد الحكومة إى غلق الصحف والقنوات ٕالاعالمية والتضييق علUا والاعتداء عKى
مقراU¤ــا مواكبــة للتغـPات السياســية .كمــا تبقــى الســالمة الجســدية للصــحفين أثنــاء أداUÄــم لعملهــم مهــددة ،وال يوجــد أي تحــرك مــن جانــب

الدولة لحماي`Uم أو تـأميU£م ،فقـد وقـع مـا يقـرب مـن تسـعة صـحفين مصـرين وأجانـب؛ سـتة مـU£م قتلـوا 3ـي عـام  ،٢٠١٣أثنـاء تغطيـة ٔالاحـداث
السياسية الدامية ال jSتلت قرار فض اعتصامي الU£ضة ورابعة 3ي الرابع عشر من أغسطس.

د .الحق <ي املشاركة السياسية:
خــالل الســنوات ٔالاربــع قيــد الاســتعراض ،شــهدت مصــر ســبعة انتخابــات .كانــت أولهــا انتخابــات مجلــس الشــعب لعــام  ٢٠١٠والSــ jشــهدت
تزويـ ًـرا لــم يســبق لــه مثيــل وكــذلك أعمــال العنــف ممــا أســفر عــن مقتــل ثمانيــة أشــخاص ،بينمــا خــالل فــPة حكــم املجلــس ٔالاعKــى للقــوات
املســلحة ش ــهدت مص ــر ع ـ ً
ـددا م ــن الاس ــتحقاقات الانتخابي ــة .اتس ــمت تل ــك الاس ــتحقاقات بطي ــف م ــن الان`Uاك ــات أبرزه ــا إجراءاه ــا  3ــي ظ ــل
سـريان حالـة الطـوارئ )باسـتثناء انتخابـات رئاسـة الجمهوريـة يونيـو  .(٢٠١٢و3ـي خـالل فـPة الـرئيس ٔالاسـبق محمـد مرxـ jwجـرى الاسـتفتاء
عKى دستور  ،٢٠١٢وقد شهدت تلك العملية عدد من الخروقات الSـ jتمثلـت 3ـي عـدم تـوافر ٕالاشـراف القضـائي الكامـل نظ ًـرا إلعـالن عـدد
كب Pمن القضاة مقاطع`Uم لعملية ٕالاشراف عKى الدستور ،وانتحال صفة قا3 RwÉي عدد من اللجان ،ومنع عدد كب Pمن مراق© jاملجتمع
املــدني مــن حضــور أعمــال الفــرز .و3ــي عهــد الــرئيس املؤقــت عــدي منصــور شــهد الاســتفتاء عKــى دســتور  ٢٠١٤عــدد كبــ Pمــن الخروقــات،
حيــث فقــد  ١١مــواطن حيــاU¤م ،أغلــUÊم ســقطوا جـراء اســتخدام العنــف املفــرط مــن قبــل الدولــة ،كمــا أن عمليــة الاســتفتاء صــاحUÊا حالــة
حشــد وتعبئــة إعالميــة غــ Pمس ـبوقة مــن أج ــل التصــويت ب ــنعم ،وصــلت إــى حــد التحــريض عKــى الكراهيــة والعنــف .كم ــا صــاحب عملي ــة
الاستفتاء حملة واسعة من الهجوم عKـى النشـطاء املعارضـن؛ حيـث قامـت قـوات ٔالامـن باعتقـال بعـض الشـباب أثنـاء تـوزيعهم ملنشـورات
تدعو للتصويت بـ"ال" ،وتم الحكم علUم ً
الحقا بثالث سنوات سجن وغرامة مالية.

هـ .الحق <ي التظاهر السلمي:
هناك العديد من الان`Uاكات ال jSنالت من الحق 3ي التجمع السلم ،jسواء عKى املستوى التشريzي من خالل تقديم قـانون التظـاهر الـذي
فـ ًـرغ حــق التجمــع الســلم jمــن مضــمونه 3ــي مقابــل إطــالق يــد قــوات ٔالامــن 3ــي التعامــل مــع املتظــاهرين ،أو عKــى مســتوى املمارســات القمعيــة
والعنيفة 3ي التعامل مع التظاهرات ،وال jSأسفرت عن مقتل مـا يقـرب مـن  ٢٠٠٠مـواطن 3ـي الـثالث سـنوات املاضـية ،ناهيـك عـن تعـرض
النساء املشاركات 3ي التظاهرات للعديد من التعديات وصلت إى حد الاغتصاب الجماÎي املتكرر والذي عجزت قـوات ٔالامـن عـن منعـه أو
عن تعويض الناجيات منه .بل عKى العكس توثق املنظمات النسوية محاوالت للضغط عKى الناجيات لسحب شكاواهن ،وتثبـت بالوقـائع
تعاطف بعض رجال الشرطة مع الجنـاة وتحقـ Pأو مضـايقة الناجيـات .ففـي  ١٠مـارس  ،٢٠١١تـم إجـراء اختبـارات للعذريـة بشـكل ممـنهج
ل ـ ٧م ــن املتظــاهرات املحتج ــزات .ورغ ــم إص ــدار محكم ــة القض ــاء ٕالاداري ً
حكم ـا ي ــدعو الج ــيش لوق ــف هــذﻩ التج ــارب غــ Pالقانوني ــة  3ــي ٢٧
ديســم ،٢٠١١ PQإال أن الجــيش رفــض الحكــم3 .ــي اســتمرار لحرمــان إنصــاف أي مــن النــاجن والتحقيــق 3ــي هــذا الان`Uــاك ،كمــا بـرأت محكمــة
ً
عســكرية طبيــب الجــيش أحمــد عــادل ،الــذي اU¤ــم ب ـإجراء اختبــارات العذريــة .وعــالوة عKــى ذلــك3 ،ــي ديســم ،٢٠١١ PQقامــت قــوات الجــيش
بمهاجمة املتظاهرين 3ـي ميـدان التحريـر والقـبض عKـى تسـع نسـاء ،حيـث تـم تجريـدهن مـن مالبسـهن وU¤ديـدهن باالغتصـاب .و3ـي  ٢٥ينـاير
عــام  ،٢٠١٣تعرض ـت مجموعــة م ــن النس ــاء ،م ــن ضــمU£ن محتجــات ،لالغتص ــاب؛ وق ــد تــم توثيــق  ١٩حال ــة اعت ــداء جن Ïــ jwبي ــU£م ح ــاالت
اغتصاب ،بما 3ي ذلك اثنن استخدمت آالت حادة الغتصاUoن .و3ي الفPة من  ٢٨يونيو –  ٧يوليو ،عام  ،٢٠١٣تم توثيق  ١٨٦حالة من
حاالت الاعتداء الجن ،jwÏولكن ال توجد آليات ملسائلة املرتكبن .وتجدر ٕالاشارة إى أنه ورغم قبول مصر 3ي الدورة ٔالاوى من الاسـتعراض
الدوري الشامل لخمس وعشرين توصية فيما يتعلق بحقوق املرأة .إال أن الدولة –بعد مرور أربعة أعوام– لـم تتخـذ أي إجـراءات للوفـاء
بال¥اماU¤ا إزاء تلك التوصيات ،كما لم تتخذ أي إجراءات تجاﻩ دعم املساواة ،أو وقف العنف ضد املرأة.

و .الحريات الطالبية ؤالاكاديمية:
شــهدت الجامعــات املصــريةU¤ ،ديـ ًـدا واضـ ًـحا الســتقاللها بمــا يخــالف تعهــدات مصــر 3ــي الاســتعراض الــدوري الشــامل لعــام  ،٢٠١٠فبــالرغم
ُ
م ــن التق ــدم الــذي أح ــرز  3ــي ه ــذا املجــال إال أن هن ــاك محــاوالت حثيث ــة مــن قب ــل الدول ــة للPاج ــع عــن ه ــذا التقــدم ،أهمه ــا محاول ــة إع ــادة
"الحرس الجامzي" مرة أخرى ،وال jSكان أخرها قـرار مجلـس الـوزراء3 ،ـي نـوفم ،٢٠١٣ PQالـذي سـمح لقـوات الشـرطة بـدخول الجامعـات 3ـي
أي وقــت دون موافقــة رئــيس الجامعــة ،و3ــي ٢٤فPQايــر  ٢٠١٤تــم إصــدار حكــم مــن محكمــة ٔالامــور املســتعجلة بعــودة الحــرس الجــامzي إــى
الجامعــات ،رغــم مــا شــبه مــن مط ـاعن قانونيــة إلصــدارﻩ مــن محكمــة غ ـ Pمختصــة بإلغــاء أو إبطــال حكــم UVــائي .كانــت قــوات الشــرطة قــد
ألق ــت منــذ بداي ــة الع ــام الدرا xــ jwالح ــاي 3ــي س ــبتم ،٢٠١٣ PQالق ــبض ع Kــى العش ـرات م ــن الط ــالب ع Kــى خلفي ــة تعبــPهم ع ــن آرا UÄــم داخ ــل

ُ
الجامعــة ،كمــا أحيــل املئــات مــن الطــالب إــى تحقيقــات ومجــالس تأديبيــة داخليــة ،نــتج عــن معظمهــا حــاالت فصــل 3ــي حــق هــؤالء الطــالب؛
ملشارك`Uم 3ي فعاليات احتجاجية ضد الحكومة .هذا باإلضافة إى الالئحة الطالبية ،ال jSصدرت 3ي يناير  ،٢٠١٣وضـعت قي ً
ـودا عKـى حـق
الطالب 3ي التنظيم وح ّدت من حرية الرأي والتعب ،Pفقد سمحت ملجالس اتحادات الطالب املنتخبة باحتكار ٔالانشطة الطالبية.

ز .وضع الحريات الدينية:
بالرغم من قبول مصر لعدد من التوصيات املتعلقة بضمان حرية الدين واملعتقد لكل الجماعات دون تمي ¥إال أUVا لم تل¥م بتعهداU¤ا.
حيث تعرض هذا الحق الن`Uاكات بالغة ،واقPن ان`Uاك هذا الحق –3ي عدد كب Pمن الحاالت– بان`Uاكات لطائفة أساسية من الحقوق
املدنية والسياسية كالحق 3ي الحياة ،والحق 3ي حرية الرأي والتعب Pوالحق 3ي املحاكمة العادلة والحق 3ي املسكن املالئم ،منذ ثورة ٢٥
ً
يناير ،وحٓ RSالان ،تعيش ٔالاقليات الدينية ظروفا استثنائية ،كنتيجة طبيعية لواقع التمي ¥عKى أساس الدين ،مع ضعف دور أجهزة
الدولة 3ي التعامل مع هذا ،كما تزايدت أحداث العنف الطائفي ،سواء إبان فPة املجلس العسكري أو حكم الرئيس املعزول محمد
مر jwxأو خالل الفPة الانتقالية الحالية .وقد تعرض املنتمن ألقليات دينية مخالفة ملعتقد ومذهب ٔالاغلبية املسلمة السنية كاألقباط
والشيعة والUÊائين لالعتداء البدني والقتل بسبب معتقداU¤م ،وكذلك كانت ممتلكاU¤م عرضة للU£ب والتدم Pوالحرق عKى خلفية هذﻩ
ً
خصوصا إبان حكم الرئيس املعزول محمد مر ،jwxمع التحريض الطائفي وخطابات الكراهية
ٔالاحداث .كما تسامحت أجهزة الدولة،
ال jSكانت سببا ولو غ Pمباشر 3ي العنف ضد املنتمن لهذﻩ ٔالاقليات .وقد شهدت هذﻩ الان`Uاكات غياب آليات الضبط واملحاسبة
الجنائية ،فقد قامت أجهزة الدولة برعاية الجلسات العرفية ،وعقد بعضها داخل أقسام الشرطة .و3ي أغلب ٔالاحيان ،أسفرت هذﻩ
الجلسات عن حلو ٍل غ Pعادلة ،كانت محصل`Uا الافتئات عKى الطرف ٔالاضعف وحقوقه.

حـ .الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
منذ  ٢٥يناير وحSـٓ Rالان فـإن السياسـات الاقتصـادية الرجعيـة مـن الحكومـات املتعاقبـة ق ّـدمت الحـد مـن العجـز 3ـي امل¥انيـة عKـى ٔالاهـداف
التنموية ال jSمن شأUVا أن تستجيب لتطلعات املواطنن للحصول عKى مستوى معي jwÕالئق والتوزيع العادل لل¦Pوة .عKى الرغم من هذﻩ
السياسات ،ومع ذلك ،فإن عجز املوازنة 3ي مصر قد زاد ثالثة أضعاف وتراجع الاستثمار3 ،ي حن تضاعف معدل التضخم.
أدت هذﻩ السياسات إى تدهور مستوى املعيشة للمصرينٔ ،الامـر الـذي يبـدو واضـحا 3ـي تزايـد مسـتويات الفقـر وارتفـاع معـدالت البطالـة،
وزيــادة إنفــاق ٔالاســر عKــى الغــذاء والخــدمات ٔالاساســية .وقــد منعــت هــذﻩ السياســات العديــد مــن املــواطنن مــن الحصــول عKــى الخــدمات
العامة ٔالاساسية ،مثل الرعاية الصحية ،وٕالاسكان ،والتعليم ،والضمان الاجتماÎي ،وأدت ً
أيضا إى تدهور هذﻩ الخدمات .ففـي – ٢٠١٢
 ،١٣زاد معدل الفقر الوط× jالرسم jليصل إى  ،٪٢٦.٣بعد أن كان 3 ٪٢٥ي عام  ،٢٠١١وتزايدت أسعار السـلع الغذائيـة 3ـي مصـر بنسـبة
3 %١٤ــي الفــPة مــن ســبتم ٢٠١٢ PQإــى ســبتم .٢٠١٣ PQوكــذا ارتفعــت معــدالت البطالــة لتصــبح 3 %١٣.٤ــي الربــع ٔالاخــ Pمــن عــام  ٢٠١٣ل¥يــد
من3 %٩.١ي الفPة بن  .٢٠١٠- ٢٠٠٦كما شهدت السنوات الثالث املاضية  ٢١عملية إخـالء بـالقوة الجPQيـة ،دون جQـ Pالضـرر أو تعـويض
عادل آلالف الذين تم إلخالUÄم من منازلهم.

ط .حقوق املرأة:
رغم تلقي مصر 3ي الدورة ٔالاوى من الاستعراض الدوري الشامل لخمس وعشرين توصية فيما يتعلق بحقوق املرأة .إال أن الدولة –بعد
مرور أربعة أعوام– لم تتخذ أي إجراءات للوفاء بال¥اماU¤ا إزاء تلك التوصيات .فلم تسحب مصر تحفظاU¤ا عKى اتفاقية القضاء عKى
كافة أشكال التمي ¥ضد املرأة ،كما لم تتخذ أي إجراءات تجاﻩ دعم املساواةً .
أيضا فشلت الدولة 3ي وقف العنف ضد املرأة ،الذي
وصل إى حاالت من الاعتداءات الجنسية الجماعية3 ،ي حضور أجهزة ٔالامن ،وعجزها عن توف Pالحماية ،باإلضافة للعنف املمنهج
القائم عKى التحرش اللفظي والجسدي 3ي الشوارع العامة ووسائل النقل واملنازل الخاصة .وعKى صعيد آخر مازال التميً ¥
قائما ضد
املرأة 3ي أماكن العمل الذي يتضمن ضآلة تمثيل املرأة 3ي الوظائف املهنية )مثل :املشرعن واملسئولن الحكومين ،واملديرين( ...كما شهد
عام ً ٢٠١٣
ً
اتساعا للفجوة بن الرجال والنساء 3ي مجال التشريع وكبار املسئولن
وفقا للجهاز املركزي للتعبئة العامة وٕالاحصاء
واملديرين حيث تصل نسبة الرجال إى  %٩٧.٤ونسبة النساء .%٢.٦بينما بلغ معدل البطالة بن النساء 3ي عام  ،٪٢٥.١ ،٢٠١٣وأشارت
التقديرات إى أن رواتب الرجال كانت أعKى بنسبة  ٪١٣.٨من تلك النساء 3ي مناصب مماثلة.

ي -حقوق الطفل:
مازال املالين من ٔالاطفال املصرين يتعرضون للعنف الجسدي والجن jwÏوسوء املعاملـة والاسـتغالل ،وقـد رصـدت الجمعيـات الحقوقيـة
العديد من حاالت العنف الجن3 jwÏي أماكن عدة ،بما 3ي ذلك املـدارس3 ،ـي ظـل تقـاعس أجهـزة ٔالامـن عـن تـوف Pالحمايـة الالزمـة للضـحايا
ُ
أو مالحقة الجناة .كما لـم يفلـح تجـريم ظـاهرة الختـان 3ـي الحـد مU£ـا .وانتشـر ٕالاتجـار بالبشـر 3ـي منـاطق مختلفـة بالجمهوريـة ،حيـث تسـتغل
ً
تحقيقا ملكاسب مادية.
الفتيات من تحت سن 3 ١٨ي الدعارة والزواج املبكر،
3ـي عـامي  ٢٠١٣-٢٠١٢تـم القـبض عKـى  ٨٦٤طفـل 3ـي القـاهرة وٕالاســكندرية بعـد تظـاهرات واشـتباكات ،لـم يـتم فصـلهم عـن البـالغن .مــن
بيU£م أطفال من ذوى ٕالاعاقات الجسدية والعقلية .يعاني ٔالاطفال من محبسهم من نقص الرعاية الطبية ،وعدم تب× Rالدولة إلسPاتجية
لتأهيل ٔالاطفال ودمجهم 3ي املجتمع .و3ي ان`Uاك صـارخ لحقـوق الطفـل فـإن املجلـس القـومي للطفولـة ؤالامومـة يقـوم بمناقشـة التعـديالت
القانونية للمواد ال jSتسمح بإنزال عقوبة ٕالاعدام أو عقوبة ٔالاشغال الشاقة عKى ٔالاطفال بن  ١٥و.١٨

ك .وضع التعذيب:
قبلت مصر 3ي الاستعراض الدوري الشامل 3ي  ٢٠١٠عددا كبPا من التوصيات الخاصة بالتعذيب ،وقبل خمسة أيام من ٕالاقرار الU£ائي
لتقرير الاستعراض الدوري الشامل ٔالاول ملصر ،وقعت جريمة خالد السعيد الشهPة الذي فقد حياته جراء تعذيب أفراد من الشرطة
له 3ي الشارع ،والذي كان مقتله أحد أهم ٔالاسباب الندالع  ٢٥يناير.
ح RSيناير  ٢٠١٤لم يطرأ عKى البنية التشريعية املتعلقة بتجريم وتغليظ العقوبة عKى التعذيب أية تغPات ،بينما مازال القانون املصري
ً
يمنع ضحايا التعذيب من اختصام مرتكبيه مباشرة أمام القضاء ،ويحصر هذﻩ السلطة 3ي يد النيابة العامة ،ال jSسبق وتجاهلت عدﻩ
طلبات لضحايا بفتح التحقيقات 3ي قضايا تعذيب ،وح3 RSي املناسبات النادرة ال jSأحالت فUا النيابة العامة الضباط إى املحكمة ب`Uمة
التعذيب ،لم تطلب وزارة الداخلية من هؤالء الضباط مغادرة مناصUÊم أو نقلهم إى وظائف أخرى عKى ذمة التحقيق واملحاكمة .وعKى
الرغم من أن املادة  ٥٢من الدستور  ٢٠١٤تنص عKى أن "التعذيب3 ،ي جميع أشكاله ،هو جريمة ال تسقط بالتقادم" ،فإن قوات ٔالامن
تستمر 3ي تعذيب السجناء واملعتقلن بطريقة تحاكي املمارسات تحت حكم مبارك.

ل .حرية التنظيم:
عKى الرغم من قبول مصر للتوصيات بشأن حرية تكوين الجمعيات 3ي الاستعراض الدوري الشامل ٔالاول لها ،فقد تقاعست الحكومات
املتعاقبة بتعديل القانون رقم  ٢٠٠٢/٨٤بشأن الجمعيات ،بل إن التشريع البديل املقPح ،من شأنه أن يزيد قمع منظمات املجتمع
املدني .وبشكل عام تعكس مقPحات القوانن املنظمة للعمل ٔالاهKي –وخاصة املقدمة خالل فPة رئاسة محمد مر –jwxنية السماح
لجهاز ٔالامن بالتدخل بشكل مجحف 3ي عمل منظمات املجتمع املدني ،بما 3ي ذلك اش Pاط موافق`Uم للحصول عKى التمويل وتسجيل
املنظمات غ Pالحكومية الدولية ،ناهيك عن املواد الغامضة 3ي قانون العقوبات ال jSيمكن استخدامها ملنع أعمال منظمات املجتمع
املدني ،هذا باإلضافة إى استمرار التدخل والتضييق عKى أنشطة الجمعيات عن طريق التدخل والتحكم 3ي مصادر تمويلها باملنع أو
بالسماح ،ح RSأصبح من الصعوبة أن توافق الجهة ٕالادارية عKى تمويالت أجنبية للمنظمات تحت دعوى "رفض الجهات ٔالامنية".
حادا ،وصل ذروته باU¤ام املنظمات ً
هجوما ً
ً
علنا عKى صفحات الجرائد بالخيانة والعمالة للخارج،
تعاني منظمات املجتمع املدني 3ي مصر
كما شهد هذا الهجوم استدعاء نشطاء حقوقين للتحقيقات .وقد أخذ الهجوم منåى أخر تمثل 3ي اقتحام مقر مركز هشام مبارك
للقانون 3ي فPQاير  ٢٠١١واحتجاز عدد من املحامن وعدد من الباحثن املتواجدين 3ي مقر الجمعية ،كما عاودت الحكومة اقتحام عدد
من مقار املنظمات املصرية والدولية بالقوة املسلحة )ديسم ،(٢٠١١ PQثم قامت قوات الشرطة باقتحام مقر املركز املصري للحقوق
الاقتصادية والاجتماعية 3ي ديسم ،٢٠١٣ PQوقبضت عKى عدد من املتواجدين فيه ثم أطلقت سراحهم فيما بعد.

