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ا فوري   12  ا قبل االستعراض الدوريمطلب 
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نوفمبر القادم،  13استعراض الملف الحقوقي المصري أمام األمم المتحدة، والمقررة في  جلسةفي إطار االستعداد ل

عن حالة  المجمع اتقريره1–منظمة حقوقية 11من  ةوالمكون–حقوق اإلنسان مجموعة العمل المصرية من أجل نشر ت

ه إلى مجلس حقوق اإلنسان باألمم تالماضية، والذي سبق وأرسل الخمس حقوق اإلنسان في مصر خالل األعوام

التقرير الذي ورد في نسخته  .لتقديم التقارير الحكومية والمستقلةمارس الماضي، حسب الموعد المحدد  المتحدة في

مزيد من  العربية نسختهكلمة تقريبا حسب الحد األقصى المصرح به من األمم المتحدة، تضمنت  5800اإلنجليزية في 

طات المصرية، السل هاحنثت بتوصية  300حواليالتفاصيل واألمثلة حول االنتهاكات الخطيرة خالل السنوات الماضية و

 .2014رغم تعهداتها أمام المجلس في جلسة االستعراض عام 

 

نسان ومنظماتهم بسبب وفيما يبدوا أن الحكومة المصرية قد بدأت حمالت االنتقام من المدافعين عن حقوق اإل

لحقوقي السلطات المصرية القبض على المحامي ا ألقتا، فقد تعاملهم مع آلية االستعراض الدوري الشامل مبكر  

للتعذيب والمعاملة الحاطة  أثناء احتجازه وتعرض ،مركز عدالة للحقوق والحرياتلمحمد الباقر، المدير التنفيذي 

التقارير الحقوقية عدالة ضمن  ركزم فيهشارك تتعلق بتقرير أسئلة أثناء التحقيق وجهت النيابة لباقر بالكرامة. و

   في مصر. لها النوبيين يتعرضاالنتهاكات التي  ، حولالدوري الشامللية االستعراض المقدمة لألمم المتحدة ضمن آ

 

ا عما كانت عليهو ا أسوأ كثير  . 2014في  حسب ما وثقه التقرير، تؤكد مجموعة العمل أن أوضاع حقوق اإلنسان حالي 

إرهابية، فضال   الماضية ارتفاع في حاالت القتل خارج نطاق القانون خاصة بعد كل عملية حيث شهدت السنوات الخمس

باإلهمال  القتل العمد للمساجين السياسيينوشبهة ، لألطفالحتى  وتنفيذ أحكام اإلعدام راط في إصداراإلفعن 

، وشن الحقوقييناالنتقام من و كيل باألحزاب السياسيةالتنء االحتجاز. باإلضافة إلى العمدي لهم أثنا الطبي والصحي

ا مختلفةذوي الميول الجنسية الأكبر حملة على  على حقوق النساء واألطفال،  واستمرار التعدي ،والعابرون جنسي 

وحبس الصحفيين وترحيل المراسلين األجانب. كما تزامنت فترة ، حجب المواقعو السيطرة على اإلعالم ناهيك عن

مرورا  ، هابحق المعارضين ل متخذةالتعسفية ال واإلجراءات، يمناخ التعديالت الدستورية القمعإعداد التقرير مع 

من خالل  فتح مساحات للمنافسة على االنتخابات التشريعية القادمةلمساعي قيادات األحزاب السياسية  إجهاضب

في  -أكبر عملية قبضبل أنه وقبل جلسة االستعراض بشهر، نفذت أجهزة األمن المصرية ." قضية "ائتالف األمل

ا على األقل، وذلك على خلفية مظاهرات  3000لمواطنين مصريين أو أجانب، فقبضت على  -مجمله عشوائي شخص 

 BBCموقعمنها ، ع اإلخباريةمزيد من المواقسبتمبر. كما حجبت السلطات المصرية  27و 20محدودة اندلعت في 

 . اتهم على مواقع التواصلعربي وموقع قناة الحرة. فضال  عن توقيف المارة في الشوارع وتفتيش هواتفهم وصفح

                                                           
مركز بالدي للحقوق والحريات، المفوضية  كوميتي فور جستس، نسان، مركز النديم،القاهرة لدراسات حقوق اإلمركز  :منظمة حقوقية هم 11تضم المجموعة 1 

، باإلضافة إلى مبادرة الحرية نسان،ية لمعلومات حقوق اإلالشبكة العرب ،نسانالجبهة المصرية لحقوق اإل ،روالتعبي مؤسسة حرية الفكر المصرية للحقوق والحريات،
فضالً عن المنظمة العربية لإلصالح الجنائي، وتحالف المنظمات المصرية ا ذكر أسمائهما بسبب حمالت االنتقام من المنظمات الحقوقية في مصر. تمنظمتين رفض

  الكويرية اللذان اشتركا مع مجموعة العمل في إعداد هذا التقرير.

https://cihrs.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af%d9%8b%d8%a7-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%a5/
https://cihrs.org/%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%ad%d9%82-9-%d9%85%d8%aa%d9%87%d9%85%d9%8a%d9%86/
https://cihrs.org/%d8%a3%d9%88%d9%82%d9%81%d9%88%d8%a7-%d8%a5%d8%b5%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%ad%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d9%81%d8%a7/
https://cihrs.org/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%ad-%d9%84%d9%84%d8%b5%d9%84%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84/
https://cihrs.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad/
https://cihrs.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%b9%d9%85-%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%ad/
https://cihrs.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a/
https://cihrs.org/%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%b9%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%88%d9%87%d9%8a%d8%ab%d9%85-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%d9%8a%d9%86/
https://cihrs.org/%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%b9%d8%a7%d8%ac%d9%84-%d9%84%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%86-%d9%85%d9%84%d9%83-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%b4%d9%81/
https://afteegypt.org/publications_org/2019/07/29/18020-afteegypt.html
https://cihrs.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%ae-%d9%82%d9%85%d8%b9%d9%8a-%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84/
https://cihrs.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%83%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b6%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a1%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84/
https://cihrs.org/%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d9%8a%d9%86-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%ae/
https://cihrs.org/%d9%86%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ac-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d9%8a%d9%86/
https://afteegypt.org/press_releases/2019/09/26/18149-afteegypt.html
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 المستقلة على المنظمات الحقوقيةاالنتقامية ها تهجم المصرية الدولة وفي هذا السياق القمعي تابعت

ا من السفر ومصادرة أموال  31في إعداد هذا التقرير. فبعد منع وبينهم من شارك  والمدافعين والمدافعات، حقوقي 

ا خالل السنوات الماضية، ناهيك عن حمالت  37منظمات على األقل، والتحقيق مع أكثر من  10  التشهيرحقوقي 

عض الحقوقيين بهدف بحق ب -أحيانا والقتل العنف علىو -والحض على الكراهية ،شبه اليومية اإلعالمية والتخوين

 لتعاونهم مع اآلليات الدولية.أو  عملهم الحقوقيعلى  االنتقام منهم

 

لك تعتبر منظمات مجموعة العمل أن التوصيات المدرجة أدناه، والتي أعدتها مجموعة العمل في ضوء ما رصده لذ

تمثل نداء أخير لرفع الظلم عن عدد كبير من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان، سواء القابعون بالسجون رهن   -تقريرها

سالبة للحرية، أو من هم في انتظار تنفيذ أحكام اإلعدام، الحبس االحتياطي شبه الدائم، أو المحكوم عليهم بعقوبات 

مصر ضمن كما تشمل التوصيات تعديالت تشريعية تفضال  عن هؤالء الممنوعين من السفر أو المحجوز على أموالهم. 

وتشير المنظمات أن جلسة االستعراض الدوري في نوفمبر قد  من خاللها استقالل القضاء وحماية حقوق المتهمين.

ا عن الرفض الشعبي لها،  سياسات الدولة المصرية،فرصة أخيرة لمراجعة كون ت ا تعبير  التي خرجت المظاهرات مؤخر 

تعكس الغضب المكتوم إزاء انتهاكات حقوق اإلنسان المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية. كما تعد هذه 

مة المصرية من أجل تبنيها التوصيات بمثابة مرجع للمجتمع الدولي يضم أبرز المطالب المفترض الضغط على الحكو

وتنفيذها. ومجموعة العمل المصرية على ثقة أن الدولة التي استطاعت تعديل الدستور وتنظيم استفتاء في شهرين 

فقط، لن تعجز عن االفراج على عدد من سجناء الرأي، أو إجراء بعض التعديالت التشريعية المحدودة قبل بلوغ موعد 

 لقادم. جلسة االستعراض في نوفمبر ا

 

  مجموعة العمل المصرية في هذا السياق: توصياتأبرز  يلي وفيما

ـا علـى األقـل، واسـتبدالها  74على رئيس الجمهورية تفعيل سـلطته ووقـف أحكـام اإلعـدام النهائيـة علـى .1 شخص 

 من قانون اإلجراءات الجنائيـة، سـواء بالنسـبة لألحكـام التـي لـم تعـرض عليـه 470بعقوبات أخف بموجب المادة 

بعد، أو األحكام المستقبلية التي ستصدر عن المحاكم المصـرية. وبوجـه عـام علـى الحكومـة وقـف تنفيـذ كافـة 

ا لتعليق العقوبة، ومراجعة القوانين التي تسرف في إقرارها.  أحكام اإلعدام تمهيد 

ا والمقــدر عــددهم بالمئــات ومــن بيــنهم ا .2 لبرلمــاني علــى الحكومــة المصــرية الكشــف عــن مصــير المختفــين قســري 

ــدين مســئول ملــف الحــق فــي الســكن بالمفوضــية المصــرية  ــراهيم عــز ال الســابق مصــطفى النجــار، والباحــث إب

 للحقوق والحريات.

على الحكومة المصرية اتخاذ التدابير الالزمة من أجل االفـراج عـن المقيـدة حـريتهم بسـبب ممارسـة حقهـم فـي  .3

ـا المحتجـزيني الشأن العـام، بمـا فـي ذلـك هـؤالء حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة ف علـى  حالي 

في سبتمبر الماضي. كما تحـث المنظمـات الدولـة علـى إعـالن  2019 لسنة 1356 القضية و1338 القضيةذمة 

 لرأي والتعبير. قوائم المقبوض عليهم أو المحبوسين احتياطيا  على خلفية قضايا متعلقة بحرية ا

نتيجة اعتراض المتشددين كنيسة،  18حوالي بإعادة فتح الكنائس المغلقة لدواع أمنية، والمقدر عددها حسب  .4

 بمحيطها على إقامة الشعائر الدينية فيها، وتوفير الحماية الالزمة إلقامة تلك الشعائر بموجب القانون.

ـ 513رفـع الحجــب علـى أكثــر مـن  .5 ــا إلكتروني  حجبــتهم الحكومـة المصــرية، بمـا فــي ذلـك المواقــع اإلخباريــة  اموقع 

 المحلية والدولية ومواقع المنظمات الحقوقية.

https://egyptianfront.org/ar/2019/10/media-campaign-against-hrd/
https://egyptianfront.org/ar/2019/10/media-campaign-against-hrd/
https://cihrs.org/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b6-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%ac%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%a8/
https://cihrs.org/%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b9-%d9%8a%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88/
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عن واآلتي تمثال الغطاء القانوني الحتجاز أفراد بمعزل  2015لسنة  94 رقم من القانون 41و 40إلغاء المادتين  .6

ـا، بمـا يتعـارض مـع نـ  ال 28العالم الخارجي لمدة تصل إلـى  مـن الدسـتور والتـي تضـمن إبـالغ مـن  54مـادة يوم 

 تقيد حريته بأسباب القبض عليه وتمكينه من االتصال بمحامي.

، والتي تجيز تشكيل دوائر اإلرهاب داخل المحـاكم الجنائيـة، ووقـف قانون مكافحة اإلرهابمن  50إلغاء المادة  .7

ا لكونها دوائر موجهـة تعمـل علـى تلبيـة رغبـات النظـام. وإسـناد القضـايا المن ظـورة أمامهـا حاليـا  العمل بها، نظر 

لــدوائر جنائيــة عاديـــة، وإعــادة محاكمـــة مــن ســبق الحكـــم علــيهم فيهـــا أمــام دوائــر جنائيـــة حســب اختصاصـــها 

 الجغرافي. 

، اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائيةوالذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة  2017لسنة  13إلغاء القانون رقم  .8

 انون. دون االلتزام بمعيار األقدمية الذي كان معمول به قبل هذا الق

والذي يتيح محاكمـة المـدنيين أمـام ، بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة 2014لسنة  136إلغاء القانون رقم  .9

 المحاكم العسكرية، وإعادة محاكمة من صدر بحقهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي. 

ـا 143إلغاء المادة  .10 فـي الجـرائم / فقرة أخيرة من قانون اإلجراءات الجنائيـة والتـي تبـيح حـبس المتهمـين احتياطي 

المعاقــب عليهــا بالمؤبــد أو اإلعــدام ألجــل غيــر مســمى، والعــودة للــن  األصــلي الــذي يضــع حــد أقصــى للحــبس 

من القانون نفسه، والتي تمنح المحاكم سلطة تقديرية في سماع  277االحتياطي بعامين فقط. وإلغاء المادة 

الـدفاع والمحاكمـة العادلـة. وكـذا إلغـاء  شهادة بعض الشهود دون غيرهم، لما تمثله من إخالل جسيم بحقوق

والتـي تسـمح لمحكمـة  1959لسنة  57من قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم  39المادة 

الــنقض بالتصــدي لموضــوع الطعــن مــن أول مــرة، لمــا يمثلــه ذلــك مــن إخــالل بحــق الــدفاع، فضــال  عــن أنــه يــزج 

 فتها.بمحكمة النقض بما ال يقع في نطاق وظي

من قانون العقوبات المصري، والتي تقضي بالسجن المؤبد أو اإلعدام في بعض الحاالت،  78إلغاء المادة رقم  .11

لكــل مــن تلقــى أمــوال أو "أشــياء أخــرج" مــن جهــات أجنبيــة أيــا  كانــت للقيــام بأعمــال تخــل بالنظــام العــام واألمــن 

كونهــا محــور االتهــام الرئيســي للمــدافعين  القــومي. كونهــا تســتخدم ألفــا  فضفاضــة وغيــر محــددة، فضــال  عــن

المعروفـة بقضـية التمويـل األجنبـي للمنظمـات  2011لسـنة  173والمدافعات عن حقوق اإلنسان في القضية 

 الحقوقية.

ولـم ينشـر  1928منـذ عـام  إلغائـه بـتث)قـانون التجمهـر ، والـذي 1914لسـنة  10نشر قانون إلغـاء القـانون رقـم  .12

قانون إلغائه بالجريدة الرسمية، ويعتبر هذا القانون هو حجر الزاويـة فـي الـزج بعشـرات اآلالف مـن المتظـاهرين 

 في السجون.
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