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سعععادة المفععوض السععامي ،نح ع نح نحععا محقمععان حنععو ا سععا ال ع 17الموقعععة ادنععا  ،علععت ات ععا ا ج عرا ان
الالزمععة لن ععما عراز توص ععياتحا ،خ ععالل تكم ععمنح المن ععر لناؤه ععا خ الالال ال الالدورة الال ال 13ملجل الالق حق الالوق اإلنس الالان
باألمم المتحدة ،والمنعقدة في جنيف من  92فبراير/شباط وحتى  92مارس/آذار .9132
 تمن ععن محقم ععان امدمم ععم الم ععد ي بع ع م ععر م ععا العم ععل حري ععة بع ع ععل ط ععا ععر مم ععل لكمع ععا نر
الدولية ،ويحافظ علت اواصر المواصل مم المحقمان والدهان الدولية حول حالة حنعو ا سعا بع
م ر دو المعرض لمدا نر انمناميعة او ماعاطر الن عا  ،معم الففعظ الفعو م لمكعي قنعية الممويعل
األجحب ععل سالمس س ععةس سع ع لة الس ععمعة الر ععل تحم ععل ق ععح  171لس ععحة  .1111وض ععما ل ععة امح ععة ومواتي ععة
لمعزيز امدال العام وحما ة المراكز ال نافية ما تيح لها تحفيذ فعالياتها وبرامجها.

 عععد ل قععانو المقععاهر قععح  117لسععحة – 1111مععا خععالل ال رلمععا – علععت نحععو موافععت مععم الدسععمو
الم ععرم والت ام ععان م ععر الدولي ععة ،والموص ععيان المندم ععة بع ع ه ععذا ال ععدد ض ععما الي ععة االس ععمعراض
الدو م ال امل.
 عد ل عريعي المععذ ب المعادة  111معا قعانو العنوبعان الم عرم ،التهمعة ،لكعي تسعت معم المعريعي
األشعمل كمععا و د اتفاقيععة محاهنعة المعععذ ب .و عععد ل المععادة  111معا النععانو قععح  111لسععحة 1171
لكي تست مم المبادئ األساسية ب أ اسم دام النوة واألسلفة الحا ية ما قبل المو فن المككفن
إنفا النوانن ال اد ة عا األمح الممحدة.
 مراعععاة الفكومععة الم ععرية اسععمحناقاتها الدسععمو ية فيمععا معكععت ا نفععا علععت المعكععيح وال ععفة واال
سمح لسياسان المن ي المال منويض هذ االسمحناقان الدسمو ية.


لغا الفكومة الم رية وال رلما المحم ب حد ا المادة ( 19و) الممعكنة ازد ا األد ا .

ا تفعععو وتنععرة انتهاتععان حنععو ا سععا الرععل ترتنبهععا السععكاان الم ععرية علععت نحععو عحيععي وصععادم (انقععر ادنععا )،
السععيما بعععد مععرو اقععل مععا عععامن علععت قبولهععا عععدة توصععيان دوليععة لمحسععن حالععة حنععو ا سععا  ،خععالل دو ة
االسمعراض الدو م ال امل لمكفها الفنوق نوفم ر .1112
فنععد اسععم دمو الفععرل علععت ا هععال كذ عععة لالنتهاتععان ،ب ع ععل حالععة مععا الاععوا ئ نععر المعكحععة ،وبععدعح مععا
السععكاة الننععائية الرععل عععا ي مععا س ع س واض ع  .ففيمععا ععنر الماش عران ال تفععال وتنععرة العمكيععان ا ها يععة ب ع
س ع حا وبععاق انحععا الدمهو يععة ،لععح تععممنا األجهععزة األمحيععة ال مععا كععت محافععذ امدععال العععام وتنبيععل المعا ضععة
السكمية.
وفيما يلي أبرز المؤشرات حول الحالة الراهنة لحقوق اإلنسان في مصر:

القتل خارج نطاق القضاء وعنف الشرطة
 وفنا لما كر امدكس النومي لفنو ا سا –شبه الفكومي– اسفر العحي المرتنب ب الفترة ما
ونيو/حزيرا  1111وحرى ديسم ر/تانو األول  1112عا وقول  1111قميل ما ينهح  711ما افراد
األمععا ،و 1121مععا ان ععا جماعععة ا خععوا المسععكمن  ،و 221اخععرين  .فنععال عععا ا تفعال عععدد ضععفا ا
ج عرائح ال ععرطة والعحععي الممنععر والنمععل خععا ق ناععا الن عانو  ،سععوا اءحععا المقععاهران الرععل لععح تمعععد
احت اد نم ع ران ما األشاا الذ ا حمكو الزهو والمك نان ،او ع رة االف ما مشد
كرة الندم تانوا حاولو حنو مبا اة لنرة الندم ،او االعمدا علعت األطبعا اءحعا مما سعة عمكهعح ،او
اءحا تأد تهح االممحانان الد اسية.

السجن والتعذيب وإساءة المعاملة
 عععرض  210111شععال علععت األق ععل لالحمجععاز او واجهععوا اتهامععان او احك ععام قنععائية ععن وليو/تم ععوز
 1111وما و/ا ععا  1112عل عت خكفي ععة اح ععدا سياس ععية .و ععح ا ال ععرئ س الس ع ل ادل ععت م ععريحان
جماهنر ععة ب ع ف را ر/شععبا  1112أنععه سال حنععر وجععود ش ععبال ا ريععا ب ع ال ععدو  ،وانععه سععيعمل عل ععت
طال سراحهحس ،ال انه ومحذ لك الما يخ لح فرق سوى عا عدد قكيل منهح موجب عفعو ئا ع ل ،بع
ح ععن نب ععم حالي عا ش ععبال اخ ععرو ب ع ال ععدو عل ععت خكفي ععة عنوب ععان ع ععا ته ععح مكفن ععة ،او ه ععا الف ع س
االحمياطي قبل امفاكمة.
 ب اكمعوبر كعرن وزا ة الداخكيعة بع ت عريح سعيل ا  118977شا عا النعي النعبض عكع هح عتهح تمعكعت
ا هال.
 اصععد ن محععاكح م ععرية مععا ال نععل عععا  227حنم عا ا عععدام –منهععا احكععام اصععد تها محععاكح عسععنرية
حععت مععدنين – فنععال عععا العد ععد مععا احكععام ال ععدا مععدى الفيععاة عزعح مما سععتهح ألعمععال العحععي او
األ ععاة السياس ععية .وب ع  17ف را ععر الما ع ل حنم ععو محنم ععة عس ععنرية م ععرية عل ععت طف ععل بك ع م ععا
العمر ا بم سحوان ال دا مدى الفياة زعح ا تكا ه جريمة سالنمل الااأس.
 ال زال الحاشط احمد دومة نبم ب ال دا بعد الفنح الذم صد حنه وبحت المدافعة عا حنو
المعراة هحععد نععافم ،و 119اخععرو ال ععدا مععدى الفيععاة تهمععة الم ععا كة بع احمجاجععان ديسععم ر/تانو
األول .1111
 قب ععل حك ععول ال ععذكرى الس ععحوية الاامس ععة النمفاض ععة  12ح ععا ر ،ش ععمو الفكوم ععة الم ععرية حمك ععة امحي ععة
شرس ععة .داهم ععو ف ه ععا م ععا ال ن ععل ع ععا  2111ش ععنة محان ععة وس ععط الن ععاهرة ،واعمنك ععو الع ع عران م ععا
الم اا  ،ما ينهح الدكمو طاهر م ما عنو ننا ة األطبا  ،الذم النعي النعبض عكيعه واءحعن اخعريا
ب  12حا ر/تانو ال ا ي  ،1111بعدما داهمو قوان األما من له.
 سممر مما سان المعذ ب والعنال الدماع علت ناا واسم ب ال دو الم رية واماكا االحمجاز.
ففيما تح ا الغ عا  191حالة عذ ب ب الفترة ما ونيو  1112وحرى ونيو  ،1112اكد مد ر منمعب
ال ععكاوى بع ع امدك ععس الن ععومي لفن ععو ا س ععا  ،بع ع ت ععريحان ععففية ،ا ع ععدد ح ععاالن المع ععذ ب
الفعكية تمجاوز ن نر الفاالن الموءنة او الرل يعكا عنها ب وسائل ا عالم ،واصفا المععذ ب أنعه نمعط
مم عحهج .تععا امدكععس النععومي لفنععو ا سععا قععد ا ك ع ا ن عا عععا شععكاوى تمعكععت معععذ مععداد بعععض
امفمجع ععزيا الغ ع ععذا والع ععدوا والمالب ع ععس ال ع ععموية ال نيكع ععة والنمع ععب والبااني ع ععان ،فن ع ععال عع ععا معان ع ععاة
امفمج ععزيا بس ع ب ع ععدم تكن ععي عا ععة طبي ععة تافي ععة ب ع ععدا العن ععرل .فن عال ع ععا نن ععل  12ععديحا م ععا
زن ع ععازينهح بع ع ع ش ع ععهر م ع ععا /ا ا  ،1112و عرضع ع عهح لكمع ع ععذ ب قب ع ععل ننكه ع ععح لزن ع ععازيا المأد ع ععب والفع ع ع س
االنفرادم.

حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع
 تم ذ الفكومة الم رية وهيلان المحنيت جرا ان قمعيعة ضعد امدممعم المعد ي .ويجعرم المحنيعت معم
العد د ما منظمات حقوق اإلنسان المستقلة بس ب ا اتها ب مجال الدفال عا حنو ا سا .
 ت ععح توجي ععه اتهام ععان لكمح ععامي والفن ععوق نج ععاد ال رعع ع بع ع م ععا  ،1111ا رزه ععا تأسع ع س جماع ععة ن ععر
مرخ ع ععة (امدموعع ععة الممح ع ععدة مح ع ععامو ومست ع ععا و وق ع ععانونيو ) بغع ععرض المحع ععريض عل ع ععت مناوم ع ععة
السكاان العامة ومما سة ا حنو ا سا دو ترخيل.
 فنععد تكنععر مركععز الحععد ح ب ع ف را ر/شععبا  1111امععرا ععإ ال المركععز و لغععا ترخي ععه ،حععا علععت ق عرا
صععاد مععا وزا ة ال ععفة .ومازالععو محقمععان اخععرى تواجععه تحععد ان حيععال تحفيععذ ا ععاتها ،ممععا اضععار
بعن ععها لمغين ععر مس ععا او نن ععل معق ععح ا ععامه خ ععا ق م ععر .وق ععد اص ععد ن وزا ة المن ععاما االجمم ععاع
ق ع عرا ان حع ععل مع ععا نع ععرل مع ععا  211محقمع ععة نع ععر حكوميع ععة خع ععالل عع ععام  1112وفن ع عا لم ع ععريحان وزيع ععرة
المناما.
 بع ع ع ععام  1112ص ععاد ض ععبا ام ععا ما ععا الن ععاهرة ج ععوازان س ععفر م ععا ال ن ععل ع ععا  11ناش ععاا حنوقيع عا
وسياسيا .وماخرا صد قرا محم ال عففي والفنعوق الم عرم حسعام هدعو معا السعفر تحفيعذا ألمعر
صععاد عععا الحيا ععة العامععة دو ععدا اسععبال ،األمععر نفسععه عععرض لععه ب ع وقععو سععا ت مععا شععهر ف را ععر
 1111المدافم عا حنو ا سا ومد ر ال بنة العربية لمعكومان حنو ا سا جمال عيد.
 مواصععل قمععم العمععل الماععوع والمنع يت علععت مبععاد ان ال ععبال .تواجععه تععل مععا ا ععة ادععازم وزوجهععا
محم ععد حس ععحن وخمس ععة اخ ععرو امفاكم ععة ع ععا ته ععح مكفن ععة تمعك ععت إ ععا ماسس ععة س ععالدم ألطف ععال
ال وا لس.
 يسععم دم قالالانون التظالالاهر عال امدععال العععام و ق ععا األصععوان المعا ضععة .فنععد النععي النععبض علععت
ع ران اآلالف ما األشاا ومحاكمتهح بس ب مما سة حنهح ب االحمجعاق السعكيل ،وصعد معاخرا
ب ع ش ععهر ديس ععم ر/تانو األول  1112حن ععح ال ععدا لم ععدة س ععممن عل ععت ال ععدكمو احم ععد س عععيد وا بع ععة
اخريا تهمة الم ا كة ب مقاهرة دو ترخيل.

قم الالع الحري الالات اإلعامي الالة والفني الالة واتخ الالاذ إجال الراءات الالارمة ض الالد األم الالا ن ال قافي الالة
واألكاديميين
 عرض ععو مجموع ععة م ععا المراك ععز والماسس ععان ال نافي ععة (ت ععاو ه ععاو ج ععالنرم ،ومس ععر وا ععط ،ودا
منر ععو لكم ععر ،ومجموعععة ال ععو ة المعاصععرة ،واسععمد و عمععاد الععد ا) لكمداهمععة والنععي النععبض علععت
م مك ععي األش ععاا الموج ععود ا ف ه ععا ب ع الفت ععرة ععن ديس ععم ر  1112ويح ععا ر  ،1111واحي عل اءح عا عل ععت
األقل لكمحاكمة ،وال تزال بعض تكك األماكا مغكنة.
 ت نم األعمال الفنية ب م ر ألحكام  12قانونا م مكفا ،مل مواد تم ي ال يا ة الفنفاضة
والكغة المبهمة ،تحل علعت فعرض عنوبعان سعالبة للفريعة علعت اماعالفن  .ففعي  11ف را ر/شعبا 1111

واجه الروائي احمد ناج حنما ال دا لمدة عامن ب االسمئحاف تهمة م الفة ساآلدال العامةس بعد
ر وا مه الرل تمنما مناطم منها محموى س ا طابم جم لس.
 سممر الدولة ب تنييد الحريات األكاديمية لكاالل واعنا هيلان المد س ،حيث ادخكو عد الن
جد ععدة عل ععت الن ععوانن تم ععحح ؤس ععا الدامع ععان س ععكاة ف ععل الا ععالل نهائي عا اس ععتحادا ألس ععبال امن ععة
ووفعت السعكاة المند ريعة لعرئ س الدامععة .ويحقعر ترشعيح الاعالل الحاشعان سياسعيا ألم مح عب ،بع
حن تح وضم االتحادان الاال ية تحو قا ة صا مة تما سها دا ان الدامعان.
 فرضععو دا ان الدامع عان امامكفععة عنوبععان دا يععة شععمكو الف ععل مععا الدامعععة ،ضععد اكثععر مععا 111
طالب ع عا ب ع ع ع ع ععام  .1112والنع ععو األجهع ععزة األمحيع ععة النع ععبض عل ع ععت  111طالع ععب ألسع ععبال تمعكع ععت م ع ععاطهح
السيا ع ل ،واحيععل  77طالب عا مععنهح لععت الحيا ععة العسععنرية ،وداهمععو قععوان ال ععرطة الفععرم الدععام 11
مرة.
 مازالعو السععكاة المحفيذ ععة واألجهعزة األمحيععة تمععدخل بع عمععل الدامعععان و دا تهعا ،مععا نععوض اسععمناللها.
ومحععم اعنععا مععا هيلععان المععد س الدامعععان الم ععرية مععا السععفر بع ك نععر مععا الفععاالن ،او عرض عوا
لمععأخر ج عرا ان سععفرهح ،حيععث ي ععتر عك ع هح الف ععول علععت موافنععة امحيععة مسععبنة مععا اجععل السععفر
أل راض العمل او أل راض اتاد مية وبح ية.
 تبنع ععر السع ععالمة الشا ع ععية لك ع ععففين وا عالميع ععن مهع ععددة ب ع ع ع ععل لع ععة عمع ععل محفوفع ععة الم ع ععاعر
العدائيععة المت ا ععدة .فنععد شععهد العععام الما ع ل  111امععر محععم مععا المغايععة ال ععففية 12 ،حالععة اعمععدا
او ع ععذا  ،و 12حالع ععة احمجع ععاز نع ععر ق ع ععانو ي ،و 19حالع ععة م ع ععاد ة او ت ري ع ععب او حع ععذف لكمحم ع ععوى ،او
م ععاد ة لمع ععدان ال ععففين وا عالمي ععن اءح ععا تأد ع عة عمكه ععح .اش ععا ن لدح ععة حما ععة ال ععففين ل ععت
احمجاز  11ففيا م ريا خالل  ،1112وهو ما نعم م عر بع المركعز ال عا ي –بععد ال عن – بع ععدد
ال ففين امفمجزيا ،ننا ة ال ففين الم رين تند اعداد ال ففين امفمجزيا ع  11ففيا.
ووءنو محقمة حنوقية  21حالة احمجاز لك ففين –علت األقل– محذ .1111

العدالة االقتصادية واالجتماعية
 اسععممرن الفكومععة خععالل عععام  1112بع تحفيععذ تععدا نر تن ععفية اضععرن عالفنرا و وم الععدخل امفععدود
ما السكا  .وبع تجاهعل واضع لماالعب العدالعة االجمماعيعة ،تراجععو الفكومعة خعالل السعحة الماليعة
 1112/1112ع ععا الت امه ععا الدس ععمو م م ععيل  ٪1م ععا الح ععات الن ععومي ا جم ععال لكرعا ععة ال ععفية
و %1مععا الح ععات الن ععومي ا جمععال لكمعك ععيح ،حي ععث كغععو ح ععة الرعا ععة ال ععفية  ٪107فن ععط ب ع ح ععن
ح ل قاال المعكيح علت  ٪109فنط ما الحات امفل ا جمال .
 ا تفعععو سععبة ا نفععا علععت سععد د دفعععان النععروض ب ععكل ملفععو خععالل عععام  1112ومسععتهل عععام
 1111منا نة السحوان الماضية ،علت حسال حعود اخعرى بع المن انيعة .وعحعدما عمح ت عفيح مععدالن
الحمو طبنا لكمضاح ،فإ معدل الحمو الفنيني لن نر ما البحود األخرى بح سكبيا .كما ان فنو
ا نا النيمة الفنينية لإلنفا علت األجو ؛ ويحابعت ال ع ل نفسعه علعت ا نفعا علعت السعكم والاعدمان

( مع ععا ب ع ع لع ععك المست ع ععفيان والك ع ععوازم المد س ع ععية وص ع ععيانة وس ع ععائل الحن ع ععل الع ع ععام) وا عان ع ععان والم ع ععحح
واالسمحناقان (ما ي نر لت زيادة جد دة ب فواتنر النهربا والوقود والد زل).

الحريات الدينية
 ش ععهد ع ععام  1112تزا ععدا ب ع ح ععاالن ازد ا ال ععد ا (الم ععادة ( 19و) م ععا ق ععانو العنوب ععان)؛ معقمه ععا ض ععد
األقكيععان الد ميععة مععا المسععيحين وال ععيعة والملفععد ا .وصععد ن  7قعرا ان بع هععذا ال ععدد علععت األقععل
خالل عام  1112وال تزال اكثر ما  11حالة قيد الحقر.
 مازال ععو الدول ععة ترع ععت اجمماع ععان الم ععالفة العرفي ععة الرامي ععة ل ععت تهدئ ععة الم ععوتران الاائفي ععة ععدال م ععا
اللد ععو ل ععت المس ععاواة ب ع تابي ععت الن ععانو ؛ م ععا ععادم ل ععت اس ععممرا ا ف ععالن م ععا العن ععال وبن ععا مرتنبع عل
الهدمان العحيفة ضد المسيحين واألقكيان الد مية األخرى دو عنال.

حقوق المرأة
 قبكععو م عر خععالل االسععمعراض الععدو م ال ععامل ( 91 )1112توصععية تمعكععت بحقالالوق المالالرأة – تحععاول
ا كبها العحي ضد المراة ب امدعاالن العامعة وامفكيعة .وتعح تنعد ح اكثعر معا م عرول قعانو او ععد الن
لنع ععانو لعنوبع ععان ،م ع ععل م ع ععرول عع ععد الن بعع ععض المع ععواد نع ععانو العنوبع ععان الم ع ععرم والع ععذم شع ععمل
المادتن  117و 119والممعكنن معريي اال م ال واالعمدا الدم ل ما قبعل قعوة محاهنعة العحعي
الدم ع ع ل ،وم ععرول ق ععانو األس ععرة الا ععا مرك ععز الح ععد ح لع ععالق وتأهي ععل ض ععفا ا العح ععي والمع ععذ ب،
وتممقعر المحقمععان وامدموععان المسععوية صعدا الالئحععة الداخكيععة لك رلمعا لكعمععل علعت تكععك النععوانن
طبنا لالسمحناقان الدسمو ية.
 اعكعا بع ععام  1112ععا اسععتراتيجية وطحيعة لمحاهنعة العحعي ضعد المعراة؛ ومعم لعك ،لعح تمنعما هععذ
االس ععتراتيجية كيفي ععة محاسع عبة ف ععاعل الدول ععة او حر ععى ا ش ععا ة ل ععذلك ،ا ض ععافة ل ععت ع ععدم ا ش ععا ة ل ععت
جريمععة اال م ععال الزوجع  .وبععالر ح مععا ععر اسععتراتيجية وطحيععة لمحاهنععة الامععا بع عععام  1112مععا
قبل وزا ة السكا  ،مازالو جرائح الاما ممف ية.
السالاليد المفالالوض السالالامي ،نحالالن نح ال كم علالالا اتخالالاذ اإلجالالراءات الازمالالة لضالالمان إبالالرازمطالبنالالا ضالالمن بيالالانكم
أمال الالا الال الالدورة العاديال الالة الحاديال الالة وال ا ال الالين ملجلال الالق حقال الالوق اإلنسال الالان (المقال الالرر انعقادهال الالا فال الالي الف ال الالرة مال الالن 92
فبراير/شباط وحتى  92مارس/آذار .)9132
وتفضلوا بقبول فائق االح را والتقدير،
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