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المصرٌة  غٌر الحكومٌة تقرٌر منظمات حقوق اإلنسان
 االستعراض الدوري الشامل  آللٌة 

 
مقدمة  –أوالً 

فً  اإلنسانحقوق حول أوضاع  1"المستقلة اإلنسانملتقى منظمات حقوق "ٌقدم هذا التقرٌر شهادة جماعٌة لـ .1
، فإنه ٌعتمد فً الواقع على حصٌلة ما ٌقرب قةم األربعة السابوبٌنما ٌلتزم التقرٌر بالتركٌز على األعوا. مصر الٌوم

التطورات  كلوعلى حٌن ال ٌسمح حٌز هذا التقرٌر برصد  .من ربع قرن من العمل الحقوقً مٌدانٌاًا وقانونٌاًا 
النتهاكات خالل الفترة الزمنٌة المحددة، فإنه ٌركز على أبرز الوقابع واالنتهاكات التً تدلل على طبٌعة او

قبات الربٌسٌة التً تحول دون تمتع المصرٌٌن بالحقوق التً أرستها االتفاقٌات الدولٌة األساسٌة اإلشكالٌات والع
 .لحقوق اإلنسان، والتً صادقت علٌها الحكومة المصرٌة

 
نظرة عامة على حالة حقوق اإلنسان فً مصر   - انٌاً 

. والسٌاسات والممارسات انٌنحزمة القو منفصل عنال ٌمكن النظر إلى أوضاع حقوق اإلنسان فً مصر بشكل  .2
من االستثناء واالنتهاكات فً  نمط متكاملبل إن الملمح األساسً لوضع حقوق اإلنسان فً مصر الٌوم هو سٌادة 

المفروضة وقد لعبت حالة الطوارئ . مدار عدة عقودظل مناخ من الحصانة تم إنشاإه وتعمٌمه بشكل عمدي على 
ونشر ذلك المناخ، على نحو جرى من خالله تعمٌم  ا النمطاسٌاًا فً ترسٌخ هذدوراًا أس 1981دون انقطاع منذ عام 

وإهدار ضمانات  ،وتعطٌل مختلؾ الضمانات الدستورٌة للحقوق والحرٌات العامة االستثناء، وإهدار حكم القانون،
الدولة وشعورهم  ن فًوتحطٌم ثقة المواطنً وتآكل مقومات الدولة القانونٌة، ،سٌادة القانون وخضوع الدولة ألحكامه

من انخراط أقسام متزاٌدة من  وال ٌخفؾ من وطؤة هذا االستنتاا ما عرفته السنوات األخٌرة خصٌصاًا  .بقٌمتهم الذاتٌة
السكان فً مقاومة هذه االنتهاكات والسٌاسات التً أفرزتها، ونجاح بعض منابر اإلعالم المستقل والمجتمع المدنً 

والممارسات والبٌبة التشرٌعٌة التً  تعن السٌاسا دة فً انتزاع مساحات للحرٌة، رؼماًا والحركات االجتماعٌة الجدي
 .همتحاصر

فإلى . حتى تحولت مصر إلى دولة بولٌسٌةسلطات األجهزة األمنٌة  تتوسع سٌاسة االستثناء هذهوفً ظل شٌوع  .3
األعم من  األؼلبفلت مرتكبوها فً التً يوجانب االنتهاكات المباشرة التً ترتكبها أجهزة األمن ضد المواطنٌن 

، ولم ٌقتصر االمر على التدخل كافة مناحً الحٌاة العامةفً تلعب دورا محورٌا  األجهزة األمنٌة أصبحت، العقاب
امتد أٌضا الى تعطٌل تنفٌذ أحكام فً شبون المإسسات السٌاسٌة أو األهلٌة أو التعلٌمٌة أو الدٌنٌة أو اإلعالمٌة بل و

 . لكثٌر من الحاالتالقضاء فً ا

نسبة الفقر بدالًا من أن تنخفض، واتسع نطاق  وارتفعتمإشرات العدالة االجتماعٌة فً االختالل، استمرت  .4
أصبحت انتهاكات  حتى التفاوت فً األوضاع االقتصادٌة واالجتماعٌة بٌن الرٌؾ والحضر، وبٌن األؼنٌاء والفقراء،

نفس الدرجة من المنهجٌة واالنتشار التً تتمٌز بها انتهاكات الحقوق أؼلب الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة على 
 .   المدنٌة والسٌاسٌة فً مصر

التذرع : وتضمنت تلك الوسابل. إلى عدة وسابل لصرؾ االنتباه عن سجلها الحقوقً المشٌن الحكومةو تلجؤ  .5
لدعاوى ثقافٌة إلضفاء قدر من بالخطر الذي تشكله جماعات اإلسالم السٌاسً، والتوظٌؾ السٌاسً للدٌن أو 

توحً باهتمام الدولة بحقوق اإلنسان، وإدخال  دٌكورٌةالمشروعٌة على انتهاكات حقوق اإلنسان، وإقامة هٌاكل 
تعدٌالت على بعض القوانٌن ال تؽٌر من جوهر البناء التشرٌعً االستبدادي، وفً أحسن األحوال اتخاذ بعض 

الدولً على  عي مجالً حقوق النساء واألطفال، ومحاولة تسوٌقها لدى المجتمالخطوات االٌجابٌة محدودة األثر ؾ
مزٌد من االنتقادات وصرؾ األنظار عن حزمة واسعة من التدابٌر التشرٌعٌة والسٌاسات الوجه الخصوص لتفادي 

 . التً ٌتعٌن انتهاجها من أجل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان فً مصر

                                                 
1

الجوعيت الوصزيت للنهىض بالوشاركت الوجتوعيت ، جوعيت دقىق اإلنساى  يت الوساعذة القانىنيت لذقىق اإلنساى،جوع :اعذ هذا التقزيز 

ة لوساعذة السجناء، دار الخذهاث النقابيت والعواليت، الشبكت العزبيت لوعلىهاث دقىق اإلنساى، هؤسست الوزأة الجذيذة ، الوبادرة الوصزي

عذة القانىنيت لذقىق اإلنساى، هزكز األرض لذقىق اإلنساى، هزكز القاهزة لذراساث دقىق اإلنساى، للذقىق الشخصيت، هجوىعت الوسا

 نذلس لذراساث التساهخ وهناهضت العنف، هزكز هشام هبارك للقانىى،األهزكز النذين للعالج والتأهيل النفسي لضذايا العنف، هزكز 

كز والتعبيز، الوزكز الوصزي للذقىق االقتصاديت هؤسست دزيت الف ، الونظوت العزبيت لإلصالح الجنائي

  .                                         واالجتواعيت
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وداخل . ة لحماٌة حقوق اإلنسانفً إضعاؾ اآللٌات الدولٌة واإلقلٌمًواضحاًا  قٌادٌاًا  راًا الحكومة المصرٌة دولعبت  .6
الحكومة المصرٌة مراراًا إلى حماٌة الحكومات التً سعت على وجه الخصوص المجلس األممً لحقوق اإلنسان 
وإضعاؾ استقاللٌة الخبراء  من االزدراء األدٌانو تقٌد حرٌة التعبٌر بزعم حماٌة  ترتكب انتهاكات حقوقٌة جسٌمة،

ستعراض اللإسكات أصوات المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً الجلسات المخصصة المستقلٌن الذٌن ٌعٌنهم المجلس، و
. عدد من البلدان العربٌةل الدوري الشامل 

ٌعاًا جم، تقود فً مصر التقرٌر من تقٌٌم لمجمل وضعٌة حقوق اإلنسانهذا ن االستنتاجات السابقة، وما ٌتضمنه إ .7
نقص الموارد أو  مجتمعٌةالثقافة ال أوضاع حقوق اإلنسان لٌس نتااالمستمر فً تردي هذا ال الى التؤكٌد على أن

وإنما هو نتاا بناء القدرات، وهً الحجج التً تستخدمها الحكومة ومإسساتها،  و أو الحاجة إلى التدرٌبالمادٌة، 
واحترام وتعزٌز حقوق  للتخلً عن سٌاسات معٌنة سات الدولةإلرادة السٌاسٌة الالزمة من جانب مإسل لالفتقار
 .اإلنسان

 

تقٌٌم وفاء الحكومة المصرٌة بالتزاماتها فً مجال حقوق اإلنسان  :  ال اً 
 

الحق فً الحٌاة والحرٌة واألمان الشخصً أ ـ 

ُترتكب ابم التعذٌب ال تزال جرؾ. ، والذي ٌمارس بشكل منهجً وروتٌنًالتعذٌبلٌست هناك حماٌة للمصرٌٌن من  .8
بل وفً  ٌومٌاًا فً أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة وؼٌرها من أماكن االحتجاز وأحٌاناًا داخل السجون

ومهما . فً حاالت عدٌدة وموثقة إلى الوفاة من جراء اإلصابات أو شدة التعذٌبهذه الجرابم وتإدي الطرٌق العام؛ 
حفنة من الحوادث الفردٌة التً ٌرتكبها بضعة ضباط كونه ال ٌعدو أصرت الحكومة المصرٌة على أن األمر 

وفً  اق واسعطن، فإن مبات الشهادات الموثقة تفٌد بؤن التعذٌب سٌاسة منهجٌة ٌمارسها ضباط الشرطة على نيفاسد
 أو نساء، أنحاء البالد ضد المحتجزٌن سواء كانوا من السٌاسٌٌن أو الجنابٌٌن، متهمٌن أو مشتبهاًا بهم، رجاالًا  كل

كل من ٌقع تحت ٌدي الشرطة الٌوم ـ خاصة من الفقراء ـ أصبح معرضاًا أللوان من التعذٌب . بالؽٌن أو قاصرٌن
و القٌام أ الجنسًباإلٌذاء التهدٌد من و ،لى الجلد والحرق بالسجابر المشتعلةإلضرب والسحل والركل واإلٌذاء من ا

صابع أطراؾ أ يالصعق بالكهرباء بتوصٌلها ؾمن و ،ٌام التعذٌبأوال تؽمٌة العٌون والتعرٌة الكاملة طإلى  ،به
 .سورة حدٌدٌة او باب حجرةاعلى م الذراعٌنالتعلٌق من إلى  ،التناسلٌة وحلمتً الصدر واألعضاءالقدمٌن والرأس 

أو االؼتصاب وفً حالة النساء ال ٌخلو التعذٌب وسوء المعاملة من العنصر الجنسً الذي ٌتراوح ما بٌن التهدٌد ب
المناطق  فً صعقونزع المالبس والحجز بٌن الرجال المحتجزٌن وحلق الشعر واستخدام الكهرباء الجنسً اإلٌذاء 

ت متزاٌدة فً استخدام العنؾ الجنسً ضد الذكور أٌضاًا فً حاالمإخراًا بدأت الشرطة و .الحساسة من الجسد
فً أنشطة التعذٌب حتى أصبحت تقوم به بالوكالة عن  وفً السنوات األخٌرة توسعت الحكومة المصرٌة. وموثقة

  .دول أخرى كالوالٌات المتحدة

لكً ) تعدٌل التعرٌؾ القاصر لجرٌمة التعذٌب فً القانون المصري تمحاوال كل اًا دابمالحكومة  قاومتقد و   .9
لى االعتراؾ ، والذي ال ٌشمل سوى التعذٌب الواقع ضد متهم بؽرض حمله ع(المتحدة األممٌتسق مع تعرٌؾ 

لقابمة وتتجاهل الحكومة كافة التقارٌر والحاالت الموثقة التً تشٌر إلى أن التعذٌب أصبح ٌمارس أٌضاًا . بالتهمة
للعمل كمرشدٌن للشرطة، أو من باب التؤدٌب ترضٌة  همتجنٌد وأ ،المواطنٌن ترهٌب تشملطوٌلة من األسباب 

أو ضمن سٌاسة أخذ الرهابن،  ،تخلً عن شقة سكن أو قطعة أرضعلى ال جبار المواطنأو إل ،ومجاملة لطرؾ ثالث
من ٌجرإ على تحدي السلطة المطلقة لرجال  معاقبةو لأ المشتبه به،من نساء أو أطفال أسرة  نالذٌن عادة ما ٌكونو

من اختصام كما ٌمنع القانون ضحاٌا التعذٌب  .أوامر قضابٌة أو أذون بالتفتٌش أو القبض أو مطالبتهم بتقدٌمالشرطة 
مباشرة أمام القضاء، وٌحصر هذه السلطة فً ٌد النٌابة العامة، التً تقوم بحفظ الؽالبٌة العظمً من  مرتكبٌه
از مباحث أمن الدولة ٌتمتعون بحصانة إضافٌة ضد المحاكمة أو حتى هضباط ااألحوال فإن  جمٌعوفً  .الشكاوى

فً الحاالت النادرة التً تقوم فٌها النٌابة بإحالة أحد الضباط وحتى . التحقٌق فً البالؼات التً تتهمهم بالتعذٌب
بل للمحاكمة، فإن وزارة الداخلٌة ال تقوم بوقؾ الضباط عن العمل أو حتى نقلهم أثناء التحقٌق معهم أو محاكمتهم، 

م لسحب شكاواهم ترك لهم المجال لمزٌد من الضؽط على الضحاٌا والتنكٌل بهم وأحٌاناًا إعادة القبض علٌهم وتعذٌبهت
.  أو التنازل عنها

 عدد كبٌر من الجرابم فً كل من قانون العقوبات على االعدام تسري عقوبة فان التشرٌعات المصرٌةوبموجب   .10
ومن ناحٌة أخرى، فإن . وقانون مكافحة المخدرات واالتجار فٌها وقانون األحكام العسكرٌة وقانون األسلحة والذخابر

ـ ال توفر  "اإلرهاب"ـرـ والتً تصدر عنها كافة أحكام اإلعدام فً القضاٌا ؼٌر المتصلة بمحاكم الجناٌات فً مص
أمام  فً أحكامها مجاالًا الستبناؾ أحكامها أمام هٌبة قضابٌة أعلى، وإنما ٌقتصر حق المحكوم علٌه على الطعن
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القانون دون إعادة النظر فً محكمة النقض التً ٌقتصر اختصاصها بدورها على التؤكد من سالمة تطبٌق وتفسٌر 
أما الجانب األكثر خطورة فٌما ٌتعلق بتطبٌق عقوبة اإلعدام، فهو صدور العدٌد من . موضوع الدعوى أو أدلة االتهام

من  األدنىأحكام اإلعدام عن محاكم الطوارئ أو المحاكم العسكرٌة ضد مدنٌٌن، وهً محاكمات ال توفر الحد 

أصدرت المحاكم العسكرٌة ومحاكم الطوارئ ما ال  1992ومنذ عام . ا سٌرد أدناهضمانات المحاكمة المنصفة كم

.  منها 67، تم تنفٌذ ما ال ٌقل عن "اإلرهاب"حكماًا باإلعدام فً قضاٌا تتعلق بـ 137ٌقل عن 

ن سقط العدٌد من الضحاٌا على ٌد الشرطة بٌن قتلً ومصابً و فٌما ٌتصل بجرابم القتل خارا نطاق القانون فقد .11
نتٌجة االستخدام المفرط عملٌات مداهمة المنازل، أو خالل ، سواء أثناء مطاردات الشرطة أو فً األعوام األخٌرة
مهاجراًا والجباًا سودانٌاًا مصرعهم  27قد لقً ما ال ٌقل عن و. فض المظاهرات والتجمعات السلمٌةللقوة الممٌتة أثناء 

ة للعنؾ فً فض اعتصام سلمً للسودانٌٌن أمام مقر مفوضٌة األمم تلك الوقابع أثناء استخدام الشرط واحدة منفً 
أصدرت النٌابة العامة قراراًا بحفظ التحقٌقات فً الحادث دون إحالة و. 2005ن الالجبٌن فً دٌسمبر والمتحدة لشا

ة كما بدأت قوات الشرطة على الحدود المصري. ورفضت الحكومة السماح بؤي تحقٌق دولً ،شخص واحد للمحاكمة
ر الحدود إلى بفً إطالق النار مباشرة على المهاجرٌن األفارقة أثناء محاولتهم التسلل ع 2007ـ اإلسرابٌلٌة عام 

ولم تقم الحكومة . وحده 2008مهاجراًا خالل عام  33وقد أدت هذه السٌاسة إلى مقتل . اقتصادٌة بدوافعإسرابٌل 
 .  بشؤن أي من تلك الحاالتالمصرٌة باإلعالن عن إجراء أي تحقٌقات أو محاكمات 

من  العدٌدإجالء مصٌر عدم ، فإن أجهزة األمن المصرٌة مازالت مسبولة عن االختفاء القسري صأما فٌما ٌخ .12
وقد أحصت المنظمة المصرٌة  .وم فً معرفة مصٌرهم بعد اعتقالهمالمعتقلٌن الذٌن فشل ذووهم ومحاموهم حتى الً

 .اشهرها الصحفً رضا هالل1992حالة من المختفٌن قسرٌاًا منذ عام  53ن ما ال ٌقل ع 2007لحقوق اإلنسان عام 

فقد توسعت أجهزة الشرطة فً األعوام األخٌرة فً حمالت و فٌما ٌخص القبض العشوابً و االحتجاز التعسفً .13
الت وهً حمالمداهمة الجماعٌة والعشوابٌة، ال سٌما فً أعقاب وقوع تفجٌرات أو اعتداءات جنابٌة أو طابفٌة، 

ٌتلوها عادة احتجاز أعداد متفاوتة من المواطنٌن بشكل ؼٌر قانونً ودون عرضهم على أي جهة قضابٌة، مع عدم 
كما اعتادت أجهزة األمن على احتجاز عابالت كاملة كرهابن إلجبار . السماح لهم باالتصال بؤسرهم أو محامٌهم

رسٌخ هذه االنتهاكات ومنهجتها، خاصة وأن قانون وقد أسهمت حالة الطوارئ فً ت. مطلوبٌن على تسلٌم أنفسهم
، وال ٌسمح للمعتقلٌن بالطعن فً "خطراًا على األمن العام"من ٌمثل لكل  باالعتقال اإلداريالطوارئ ٌسمح 

وحتى فً الحاالت التً ٌحصل فٌها . مشروعٌة اعتقالهم أمام هٌبة قضابٌة إال بعد مرور شهر كامل على اعتقالهم
عن  اإلفرااأحكام بإطالق سراحهم فإن وزارة الداخلٌة عادة ما تقوم بإصدار قرار اعتقال جدٌد دون  المعتقلون على

وات األخٌرة نونتٌجة لهذه السٌاسة فقد وصل عدد المعتقلٌن فً الس. المعتقل، فً انتهاك حتى لقانون الطوارئ نفسه
عاماًا دون اتهام أو محاكمة وبالرؼم من  15ألؾ معتقل، ٌرجع تارٌخ اعتقال بعضهم إلى  14-12إلى ما بٌن 

 . حصولهم على عدد من قرارات اإلفراا التً لم تنفذ

من االكتظاظ الشدٌد للسجناء والمعتقلٌن داخل الزنازٌن، مع تدنً مستوى  تعانً ةوأخٌراًا فإن السجون المصري .14
 انتشار أمراض كالدرن والجربومع . وقلة الطعام مع انخفاض قٌمته الؽذابٌة ومنع الترٌضالنظافة وتلوث المٌاه 

 بٌن السجناء والمعتقلٌن، فإن الرعاٌة الصحٌة داخل السجون تعانً من قصور شدٌد فً الموارد البشرٌة والمادٌة
 الخارجًمنع الزٌارة واالتصال بالعالم فإن وزارة الداخلٌة دأبت على التوسع فً  ،وفً حالة المعتقلٌن السٌاسٌٌن

 ،رات بإؼالق بعض السجون ومنع الزٌارات عنها لدواعً أمنٌة، أو تقصٌر مدة الزٌاراتإصدار قرا عبرعنهم 
والرقابة التعسفٌة على المراسالت، وعدم إخطار أسرة السجٌن أو المعتقل أو السماح له بإخطار أسرته بنقله من 

سجن آلخر 
القانون   وحكمب ـ إدارة العدالة 

. المحاكمات المنصفة وضمانات استقالل القضاءمعاٌٌر ختلفة من انتهاك مبؤشكال المصري  بًالقضاالنظام  ٌحفل .15
إلى اإلهدار الفعلً لقٌم دولة القانون  1981أكتوبر  6منذ  بقانون الطوارئأدى االستمرار المتواصل للعمل وقد 

وقد سمح . زٌة لهاوالمساواة أمام القضاء، فضالًا عن تقوٌض مإسسات العدالة عبر إنشاء نظم قانونٌة استثنابٌة موا
وضع  الألجهزة األمنٌة بتعطٌل أحكام الدستور على مدى ما ٌقرب من ثالثة عقود، حٌث أجاز له قانون الطوارئ

وذلك على الرؼم  ،قٌود على حرٌة األشخاص فً االجتماع واالنتقال واإلقامة والمرور فً أماكن أو أوقات معٌنة
دون القبض والتفتٌش  اتعملً تانتشر كما .ممارستها رجال األمن فً تدخل منعو كفالة الدستور لهذه الحرٌاتمن 

أذون قضابٌة حتى أصبح هذا االستثناء هو األصل العام فً ممارسات أجهزة األمن، ولم ٌعد فً قدرة المواطنٌن 
 سٌاسةشٌوع االعتراض أو حتى االستعالم عن سبب تعرضهم للتوقٌؾ والتفتٌش بل واالحتجاز أحٌاناًا فً ظل 

 . التً تضع ضابط الشرطة فوق الدستور والقانون االستثناء
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تختص بالنظر  التً  "طوارئ" أمن الدولةمحاكم هً تم إنشاء محاكم استثنابٌة وبموجب قانون الطوارئ أٌضاًا  .16
 نصفةالمحاكمة المضمانات  هذه المحاكم توافر فًتوال . التً ٌعاقب علٌها القانون العام الجرابمطابفة واسعة من فً 

وٌجوز لربٌس الجمهورٌة التدخل فً تشكٌل هذه المحاكم وضم عسكرٌٌن فً هذا . أحكامهاال ٌمكن الطعن على و
كما ٌكفل له قانون الطوارئ الحق فً التدخل فً أحكامها بعد صدورها عبر التصدٌق أو تعدٌل العقوبة أو  ،التشكٌل

 .وى أو األمر بإعادة المحاكمة أمام دابرة أخرىإٌقاؾ تنفٌذها، كما ٌجوز له إلؽاء الحكم مع حفظ الدع

، للمحاكمة فً إحالة المدنٌٌن للمحاكم العسكرٌةوباإلضافة إلى ذلك فإن حالة الطوارئ تجٌز لربٌس الجمهورٌة  .17
وفضالًا عن مخالفة ذلك اإلجراء لمبدأ المساواة أمام القانون، فإن . القضاٌا التً ٌختار عدم إحالتها للقضاء العادي

رها تنتهك معاٌٌر المحاكمة المنصفة، ومنها حق المتهم فً محاكمة علنٌة أمام محكمة محاٌدة ومحاكم العسكرٌة بدال
ولم تقتصر المحاكمات العسكرٌة على المشتبه فً  (ولٌس أمام ضباط عسكرٌٌن ٌتبعون السلطة التنفٌذٌة)ومستقلة 

حفٌٌن وكتاب ومعارضٌن سٌاسٌٌن وأعضاء تورطهم فً جرابم إرهابٌة، بل استهدفت فً مناسبات عدة ص
 .بالبرلمان

بإضفاء حماٌة دستورٌة على هذا الوضع  2007التً دفعت بها الحكومة فً عام  التعدٌالت الدستورٌةوتكفلت  .18
وإنشاء نظام دابم مواٍز له إلجراء محاكمات ال ترؼب الدولة فً  الطبٌعًالشاذ الذي ٌقضً بااللتفاؾ على القضاء 

إلى نصوص الدستور، والتً أصبحت تكفل لربٌس  179حٌث جرت إضافة المادة . مام القضاء الطبٌعًاجرابها ا
، فً "أٌة جهة قضاء منصوص علٌها فً الدستور أو القانون"الجمهورٌة إحالة المتهمٌن فً قضاٌا اإلرهاب إلى 

ٌجٌز لها  قانون لمكافحة اإلرهاب للدولة الحق فً إصدار 179كما منحت المادة . تكرٌس لمبدأ القضاء االستثنابً
الحرٌة الشخصٌة وحرمة الحٌاة الخاصة وحرمة المنازل وعدم جواز تعلٌق العمل بمواد الدستور المتعلقة بالحق فً 

، وهو ما القبض على األشخاص وتفتٌشهم وتفتٌش منازلهم ومراقبة اتصاالتهم وبرٌدهم إال بإذن من السلطة القضابٌة
القانون العادي حتى فً نصوص السلطات التً تتمتع بها أجهزة األمن فً ظل حالة الطوارئ فً إدماا كافة ٌهدد ب

 1992عام علماًا بؤن الحكومة سبق وأن أصدرت بالفعل قانوناًا لمكافحة اإلرهاب  .حالة إنهاء العمل بقانون الطوارئ
  .حتى اآلن إلى جانب قانون الطوارئ ارٌاًا ال ٌزال س

تحكم السلطة  تشمل بؤشكال مختلفة، استقالل القضاءاستمرت الحكومة المصرٌة فً انتهاك من ناحٌة أخرى فقد  .19
تبعٌة إدارات اإلشراؾ  و كذلكات القضاة، تعٌٌن وتؤدٌب وندب وإعارة وتدرٌب وإجاز التنفٌذٌة فً إجراءات

النصوص  فضال عنلنٌابة، اوكالء القضابً لوزارة العدل وما ٌمثله ذلك من نفوذ للسلطة التنفٌذٌة على القضاة و
والتدخل فً القانونٌة التً تمنح وزٌر العدل سلطة ندب رإساء المحاكم االبتدابٌة واإلشراؾ على إدارات المحاكم 

 . ترتٌب وتشكٌل الدوابر وتوزٌع القضاٌا على الدوابر المختلفةنظمها الداخلٌة ك
 

 : تجمع والمشاركة العامةحرٌات الدٌن والمعتقد والرأي والتعبٌر والتنظٌم وال –ج 

على اإلبقاء على الحكومة تصر الماضٌة، حٌث  العقودفً التراجع خالل  حرٌة الدٌن والمعتقداستمرت أوضاع   .20
قوانٌن وسٌاسات تكرس التمٌٌز على أساس الدٌن أو المعتقد، خاصة التمٌٌز ضد األقباط الذٌن ٌشكلون نسبة تترواح 

ل التمٌٌز فً ذلك الصدد تلك المتعلقة بحرٌة ممارسة الشعابر الدٌنٌة اأبرز أشك وتعد. من سكان البالد% 10-8بٌن 
والحق فً إنشاء وترمٌم الكنابس، والقٌود المفروضة على الحق فً اختٌار أو تؽٌٌر الدٌن أو المعتقد، وبعض أوجه 

قباط فً الوظابؾ العامة فضالًا عن التمثٌل المتدنً لأل، التمٌٌز ضد ؼٌر المسلمٌن فً مجال األحوال الشخصٌة
، والتمٌٌز ضد أصحاب المعتقدات التً ال تعترؾ بها الدولة وعلى رأسهم البهابٌون والمجالس النٌابٌة والمحلٌة

كما استمرت أجهزة األمن فً مالحقة أو اعتقال أشخاص على أساس معتقداتهم الدٌنٌة، استناداًا إلى تهمة . المصرٌون
بمالحقة كل من ٌعتنق أو ٌروا معتقداًا فً قانون العقوبات، والتً سمحت ألجهزة األمن  "ازدراء األدٌان السماوٌة"

ٌر ساألفراد الذٌن ٌعتنقون معتقدات تخالؾ التؾأو  دٌنٌاًا ال ترضى عنه تلك األجهزة، بما فً ذلك المسلمٌن من الشٌعة
لشؤن الدٌنً، فهو الفشل الكامل ألجهزة أما الوجه األخطر فٌما ٌتعلق با .و ؼٌرهم "القرآنٌٌن"كـ لإلسالمالرسمً 

، و مإخرا البهابٌٌن األقباطبفً نبذ التعصب الدٌنً، وهو ما ٌظهر على وجه الخصوص فً التحرش المتزاٌد  الدولة
الطابفً فً المجتمع بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن،  و العنؾ زاٌد التوترتب الدولة أجهزةالمباالة فً  كما ٌظهر أٌضا

  رة االعتداءات الطابفٌة واتساع نطاقها الجؽرافً لٌشمل أؼلب أنحاء البالدوارتفاع وتً

، فقد استمرت االنتهاكات والقٌود رؼم نجاح الصحافة المكتوبة والمربٌة فً حرٌة الرأي والتعبٌروفٌما ٌخص  .21
عدٌد من فقد واصلت الحكومة رفضها لتعدٌل ال. انتزاع هامش أوسع من حرٌة الصحافة فً السنوات األخٌرة

النصوص القانونٌة التً تجٌز الحبس فً قضاٌا النشر، رؼم وعد ربٌس الجمهورٌة بإلؽاء هذه العقوبة منذ عام 

وتزاٌدت حاالت المالحقة القضابٌة للصحفٌٌن ـ سواء على ٌد الدولة أو على ٌد عناصر مرتبطة بها ـ بما . 2004
كما تزاٌدت حاالت االعتداء . فً األعوام األخٌرةهم ضدأدى إلى صدور أحكام بالحبس أو الؽرامات الباهظة 
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الجسدي على الصحفٌٌن أثناء تؤدٌة عملهم دون معاقبة، فضالًا عن التضٌٌق على القنوات الفضابٌة الخاصة والتدخل 
واستمرت . ؼالق عدد من مكاتبها ومالحقة بعض العاملٌن فٌها قضابٌاًا فً تهم تتعلق بعملهم الصحفًإفً عملها و

وقامت أجهزة األمن باعتقال بعض المدونٌن على . مصادرة المطبوعات وحجب بعض المواقع اإللكترونٌة رساتمما
ورؼم . خلفٌة آرابهم السٌاسٌة أو ما ٌقومون بنشره على مدوناتهم وإحالة بعضهم إلى محاكمات أفضت إلى سجنهم

ما زالت ترفض تخفٌؾ القٌود التشرٌعٌة  السماح بصدور بعض الصحؾ المستقلة فً األعوام الماضٌة فإن الدولة
أو إنشاء المحطات اإلذاعٌة والتلفزٌونٌة الخاصة، وتستخدم هذه القٌود فً  على حرٌة إصدار الصحؾ وملكٌتها

كما . التفاوض مع الراؼبٌن فً الحصول على التراخٌص بشؤن محتوى المادة اإلعالمٌة التً ٌعتزمون تقدٌمها
تحرٌك الدعاوى القضابٌة، عبر ، سواء حرٌة اإلبداع األدبً والفنً ضدالمإسسات الدٌنٌة الرسمٌة  تزاٌدت ضؽوط

. ووصمهم بالكفر الفكر والرأي واإلبداع بعض رموزشن حمالت التشوٌه ضد أو 

 تشهد نفس الدرجة من التضٌٌقوالتً ، لحرٌات األكادٌمٌة والطالبٌةباال ٌتمتع أساتذة الجامعة أو طالبها  .22
ٌخضعها تماماًا فبالرؼم من النص الدستوري على أهمٌة استقالل الجامعات فإن قانون تنظٌم الجامعات . واالنتهاكات

ن يوٌضم فً عضوٌته رإساء الجامعات المعٌنلسلطة المجلس األعلى للجامعات، الذي ٌرأسه وزٌر التعلٌم العالً 
تحدٌد أعداد وٌتحكم هذا المجلس الحكومً فً  .وزٌرالٌعٌنهم  أعضاءجانب خمسة  ىبقرارات جمهورٌة، إل

المقبولٌن بالجامعات، وتقرٌر إنشاء الدرجات العلمٌة واألقسام والكلٌات الجدٌدة، كما ٌتدخل أٌضاًا فً صمٌم العمل 
وقد كان اختٌار رإسات الجامعات ٌتم . توزٌع مٌزانٌات الجامعات على البنود المختلفةعبر القٌام بالجامعً 

كما أصبحت الموافقة األمنٌة . أصبح ٌتم بالتعٌٌن بقرار من ربٌس الجمهورٌة وبعدها 1994ب حتى عام باالنتخا
علمٌة خارا البالد، أو  اتمهم ىمن شروط التعٌٌن أو الترقً أو السفر ألعضاء المجتمع األكادٌمً إل اًا شرط

  داخل كل كلٌات الجامعة المتواجدٌنن ضباط األم منعوفً العدٌد من الحاالت الموثقة  .دراسٌة اتبعثترشٌحهم ل
الحصول على موافقة أمنٌة مسبقة قبل أساتذة الجامعات ملزمون ب  إنو . أساتذة زابرٌن من دخول الحرم الجامعً

إجراء أبحاث مشتركة مع شرٌك أجنبً، أو دعوة أساتذة أجانب للمشاركة فً ندوات أو مإتمرات أو إلقاء 

 1964كم الجهاز المركزي للتعببة العامة واإلحصاء بموجب قانونه الصادر عام وٌتح .داخل الجامعة محاضرات
التً الالبحة المنظمة لألنشطة الطالبٌة فإن  وأخٌراًا . فً إصدار كافة التصارٌح الخاصة بإجراء أي أبحاث مٌدانٌة

 فقد .التنظٌم ٌرالكثٌر من القٌود على حق الطالب فً حرٌة الرأي والتعب تفرض 1979أصدرتها الدولة عام 
مبررات قانونٌة لإلدارة واألجهزة األمنٌة فً االنتخابات الطالبٌة تمنح معقدة ومانعة للترشٌح  اًا وضعت شروط
، باإلضافة إلً إعطاء اإلدارة سلطة من قوابم المرشحٌن على أساس خلفٌاتهم السٌاسٌة والفكرٌةلشطب الطالب 

ٌخلو من مؽزى أن الطالب المصرٌٌن ال ٌتمتعون بحرٌة انتخاب ممثلٌهم  ومما ال .األنشطة الطالبٌةكافة التحكم فً 
ن منهم ببعض الجامعات األجنبٌة فً مصر، والتً ال تخضع انتخابات اتحاداتها وفً االتحادات الطالبٌة، إال الملتحق

 .األمنٌة للتدخالتالطالبٌة 

تفرض الدولة فً التشرٌع حٌث  ،مستقلةالة حكومًالمنظمات غٌر الحرٌة تكوٌن ال ٌتمتع المصرٌون بالحق فً  .23
و ٌفرض قانون . ا الحقذوالممارسة قٌوداًا مفرطة على حرٌة تكوٌن الجمعٌات األهلٌة وتمارس انتهاكات سافرة له

فإن الدولة واصلت انتهاكاتها حتى لنصوص  على مستوى الممارساتوقٌوداُ كبٌرة  2002الجمعٌات الصادر عام 
لٌة المعٌب، حٌث استمرت األجهزة األمنٌة فً التدخل فً أعمال الجمعٌات، وإلؽاء عدد من نون الجمعٌات األهاق

فعالٌاتها ومإتمراتها بالمخالفة للقانون، واستؽالل النصوص القانونٌة المتعلقة بوجوب الموافقة الحكومٌة المسبقة 
علٌهم للحصول على معلومات أو  للحصول على تموٌل خارجً فً التفاوض مع القابمٌن على الجمعٌات أو الضؽط

أو إلؽاء بعضها، على نحو تحولت معه وزارة التضامن االجتماعً إلى مجرد نقطة اتصال بٌن  تهمتعدٌل أنشط
 . الجمعٌات األهلٌة من جانب واألجهزة األمنٌة من جانب آخر

شددة التً ٌفرضها قانون تخضع للقٌود الم فهً ،حرٌة تكوٌن األحزاب السٌاسٌة ال ٌتمتع المصرٌون بالحق فً .24

صالحٌات هابلة للجنة شبون األحزاب ـ التً ٌسٌطر علٌها  ٌكفل، والذي 1977األحزاب السٌاسٌة الصادر عام 
، بما ٌمنح الحزب الحاكم وتعلٌق صحفها الموافقة على إنشاء األحزاب أو وقؾ نشاطها االحاكم ـ تتٌح له الحزب

ما ال ٌقل على بالفعل برفض تؤسٌس  هذه اللجنةوقد قامت . اسٌٌن أو استبصالهمالكلمة العلٌا فً تحدٌد منافسٌه السً

وأفضت بعض قراراتها إلى تجمٌد أنشطة بعض األحزاب وتعمٌق الصراعات داخلها، . من األحزاب السٌاسٌة 75
  .من خالل دعمها لهذا الطرؾ أو ذاك بالمخالفة ألحكام القانون

بشؤن  76لسنة  35فالقانون رقم  ،مات النقابٌة المستقلةيظالتنتشكٌل ٌة حرال ٌتمتع المصرٌون بحقهم فً   .25
النقابات العمالٌة ٌخضع كافة التشكٌالت النقابٌة العمالٌة إلشراؾ ورقابة وزارة القوى العاملة، وٌمنح الوزارة حق 

ة تتٌح لها التدخل بشكل وزارلٌمنح القانون سلطات واسعة ل كما. االعتراض على إجراءات تكوٌن المنظمات النقابٌة
إلى ـ فضال عن التدخالت األمنٌة  ـ وتفضً هذه التدخالت اإلدارٌة. هابل فً تنظٌم وإدارة انتخابات النقابات العمالٌة



 6 

استبعاد آالؾ العمال من حقهم فً الترشٌح، عالوة على التزوٌر واسع النطاق للعملٌة االنتخابٌة، بما ٌكفل تكرٌس 
التنظٌم النقابً الرسمً المعروؾ باسم اتحاد نقابات عمال  تالٌة للحكومة وحزبها على مستوٌاسٌطرة العناصر المو

سٌاسات التوظٌؾ بعقود مإقتة، فإن العمالة المإقتة التً باتت تشكل نسبة ال ٌستهان بها التوسع فً وفً ظل  .مصر
لى وع. يتلفة من التنظٌم النقابً الرسممن مجمل القوى العاملة تظل محرومة من الحق فً الترشٌح للمستوٌات المخ

بشؤن  1993لسنة  100صعٌد النقابات المهنٌة تكفً اإلشارة إلى أن القٌود بالؽة التعسؾ التً ٌتضمنها القانون 
، قد آلت عملٌا إلى ، ، والتً استهدفت منع انخراط هذه النقابات فً العمل السٌاسًالنقابات المهنٌة تتنظٌم انتخابا

 .من النقابات المهنٌة 12عاما فً  14اء االنتخابات لنحو تجمٌد إجر
وتستخدم الدولة القٌود التشرٌعٌة والعنؾ المفرط فً  ،التجمع السلمًحرٌة ال ٌتمتع المصرٌون بالحق فً  .26

ٌة فً األعوام األخٌرة، إال أن أؼلبها تم مورؼم تزاٌد وتٌرة االحتجاجات السل .حرمانهم من ممارسة هذا الحق
بما أدى إلى سقوط  اه بالمخالفة ألحكام هذه القوانٌن المعٌبة، وكثٌراًا منها تعرض لالعتداء على المشاركٌن فٌهتنظٌم

  . والمبات من المصابٌن( 2008فً إبرٌل  الكبرىكما حدث فً احتجاجات المحلة )ى لعدة قت
حٌث ٌتعرض من  ،النتخاباتاالمشاركة فً الحٌاة العامة عبر المصرٌون انتهاكات جسٌمة لحقهم فً ٌواجه  .27

فقد فرضت التعدٌالت الدستورٌة . لقٌود واالنتهاكات التنفٌذٌة واألمنٌةلطابفة واسعة من ا ة هذا الحقٌسعون لممارس
أما االنتخابات  .األخٌرة قٌوداًا مستحٌلة حرمت المرشحٌن المستقلٌن فعلٌاًا من التنافس فً االنتخابات الرباسٌة

شهدت عنفاًا ؼٌر مسبوق  فقدأشرفت علٌها لجنة علٌا ٌرأسها وزٌر العدل  والتً، 2005 التشرٌعٌة التً جرت فً

مواطناًا نتٌجة للطوق األمنً المشدد الذي فرضته قوات األمن المركزي على مقرات االقتراع  13مصرع أدى إلى 
وإدارٌاًا قوٌاًا وتجاهالًا للعدٌد وشهدت عملٌات الفرز وإعالن النتابج تدخالًا أمنٌاًا . لمنع المرشحٌن من الوصول إلٌها

من  المرشحٌن، حٌث منعت قوات األمن 2007خالل انتخابات مجلس الشورى فً عام  .من األحكام القضابٌة
قاء القبض على عدد من ، بل وقامت بإلواعتدت على مراقبً منظمات المجتمع المدنًالوصول إلى مقرات الترشٌح، 

وجاءت النتابج . عدد من المحامٌن ووكالء المرشحٌناعتقال ووراق ترشحهم، أثناء تقدٌم أ المعارضٌن ٌنمرشحًال

 اخرٌن، وفاز ثالثة مرشحٌن 84مقعداًا حصل الحزب الحاكم على  88فمن أصل : لتظهر نتٌجة هذا التدخل
 ى على مقعد وحٌد بعد عامٌن فقط من حصولهاو، بٌنما لم تحصل المعارضة سبمقاعد محسوبٌن على الحزب الحاكم

ًًا جاءت انتخابات المجالس المحلٌة فً . على أكثر من خمس مقاعد مجلس الشعب كؤسوأ انتخابات  2008وأخٌراَ

من % 99.13بنسبة  ٌن الحزب الوطنً من الفوزتمكاالنتهاكات الواسعة التً رافقتها الى  وأفضت .شهدتها البالد
 .المقاعد

الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة  –د 

وٌشٌر تقرٌر التنمٌة . ، وفقاًا لتقدٌرات األمم المتحدة والبنك الدولًالفقرل خمسة مصرٌٌن من ٌعانً واحد من ك .28

ارتفعت من من ٌعٌشون تحت خط الفقر الرسمً إلى أن نسبة  ،الصادر عن الدولةو ،2008عام لالبشرٌة لمصر 

. فً صعٌد مصر% 52وتزٌد هذه النسبة فً الرٌؾ لتصل إلى  .من السكان% 19.6إلى  2000عام % 16.7
ضحاًا بٌن الرٌؾ والحضر نتٌجة السٌاسات التمٌٌزٌة فً مجال الخدمات وكفالة الحقوق االقتصادٌة اوٌظهر التفاوت و

من % 78ٌمثلون سكان الرٌؾ من سكان البالد، إال أن % 56فرؼم أن الرٌؾ المصري ٌشكل نسبة . واالجتماعٌة

مة كلما اتجهنا جنوباًا، فبٌنما ال تشكل محافظات الصعٌد اتاد الصورة قوتزد. من السكان األشد فقراًا % 80الفقراء، و

كما تستؤثر محافظات %. 66أكثر من ربع سكان مصر فإن نسبة هإالء إلى إجمالً السكان األشد فقراًا تصل إلى 

ألعوام بل إن الوضع فً الصعٌد ازداد تدهوراًا فً ا .القرى األلؾ األشد فقراًا فً مصرمن % 95الصعٌد بنسبة 
 . وتدفع النساء واألطفال كالعادة الثمن األكبر للفقر األخٌرة

، فإنه فً الوقت الذي ال ٌتمتع فٌه قرابة نصؾ سكان البالد بؤي تؽطٌة تؤمٌنٌة بالحق فً الصحةوفٌما ٌتعلق   .29

ق العام فً من اإلنفا% 3.6عالجٌة، فإن مستوى اإلنفاق العام على الصحة ظل متدنٌاًا للؽاٌة، حٌث لم ٌتجاوز 

ألؾ وحدة  87فإنه من بٌن حوالً  2008ووفقاًا إلحصابٌات وزارة الصحة عام . 2009-2008موازنة الدولة لعام 
كما ال تحصل الشرٌحة . حوالً ثالثة آالؾ وحدةلم ٌتجاوز صحٌة فً أنحاء البالد، فإن نصٌب الرٌؾ منها ومنشؤة 

صحة بٌنما الشرٌحة األعلى من مستوى الدخل فً مصر تحصل من اإلنفاق على ال% 16الدنٌا من الدخل إال علً 
  .من اإلنفاق العام على الصحة% 24على 

فقد شهدت األعوام األخٌرة اتساعاًا فً حزام . إلى تدهور مماثل المالئم الحق فً السكنوتشٌر أوضاع  .30
فً مصر وعلى رأسها العشوابٌات العرٌض المحٌط بالعاصمة، واتساعاًا موازٌاًا فً انتهاكات حقوق السكن 

  .لهم والبق بدٌل سكن إٌجاد من بدال تالعشوابٌا سكان من كثٌر تشرٌد عن أسفرتاإلخالءات القسرٌة التً 
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حٌث ٌعٌش . وتعانً الجماعات السكانٌة الواقعة على أطراؾ الدولة من أنماط إضافٌة من التهمٌش واالنتهاكات .31
نصٌب  جانبوإلى . ال كامل عن الحكومة المركزٌة فً القاهرةعلى حدود مصر الشرقٌة فً شبه انفص بدو سٌناء

ون علٌها البدو المنخفض من خدمات البنٌة التحتٌة والصحة والتعلٌم، فإن الدولة تمنعهم من تملك األراضً التً ٌعٌش
الدولة فً كما أدى حصر االتصال بٌن البدو و. أو االستفادة من أهم األنشطة االقتصادٌة فً منطقتهم وهً السٌاحة

علً  االشتباه  قابمة سلبٌةٌد األجهزة األمنٌة وحدها إلى التعامل مع المجتمع البدوي  على أساس صور نمطٌة 
وفً . المسبق فً انخراطهم فً أعمال التهرٌب أو تجارة المخدرات والسالح أو التعاون مع السلطات اإلسرابٌلٌة

النتهاكات أمنٌة سافرة تعرض بدو سٌناء  2004سٌناء منذ عام  ادتهشاهاألعوام األخٌرة وفً أعقاب التفجٌرات التً 
 .وتعذٌبهم اآلالؾ من الرجالعتقال او هممناطق اقتحام فً تتمثل

فً أقصى جنوب مصر ما زالوا ٌدفعون ثمن التهجٌر الجماعً الذي تعرضوا له على  النوبةوبالمثل، فإن أهالً   .32
وترفض سلطات الدولة االستجابة لمطالب . ٌل تنفٌذ مشروعات مابٌةعدة مراحل على مدى القرن العشرٌن فً سب

النوبٌون بحقوقهم، والتً تشمل إعادة تؤسٌس قراهم حول بحٌرة النوبة بعد أن استقر منسوب المٌاه فٌها، وتنفٌذ خطة 
المستدامة فً  وبرنامج زمنً لتسهٌل عودة المهجرٌن إلى هذه القرى وتوفٌر فرص العٌش والبنٌة التحتٌة والتنمٌة

تخص  مشروعات يأٌتعلق ب عملٌة اتخاذ القرار ومتابعة تنفٌذه فٌما فًالمشاركة المنطقة، وكفالة حق النوبٌٌن فً 
 .  منطقتهم

 
حقوق النساء   -هـ 

كم اصدور قانون مح من قبٌل ،الفترة األخٌرة بعض التقدم فً عدد من ملفات حقوق النساء فً مصرشهدت  .33
النٌابة لتعٌٌن النساء فً وفتح مجال ، تمٌٌز ضد النساء فً مجال منح الجنسٌة المصرٌة ألبنابهنوإزالة ال األسرة

ٌكون ٌتوقع أن برؼم أنه ).كتدبٌر مإقت مجلس الشعبب مقاعد للنساء قانون لتخصٌصصدور و ،والقضاء اإلدارٌة
عانٌن من يالزالت النساء المصرٌات  مع ذلكو (لتعزٌز األؼلبٌة البرلمانٌة الساحقة للحزب الحاكم إضافٌةوسٌلة 

النساء المصرٌات  امتتعرض له نذيلضافة إلى التمٌٌز والعنؾ الإ ،التشرٌعً ىعلى المستو مظاهر التمٌٌزجملة من 
للرجل وال ٌجوز  مطلقاًا  زال الطالق حقاًا يال، اتالتشرٌعفً  التمٌٌز ضد النساءفعلى مستوى . فً الواقع المعاش

أما فً (. العصمة)االت التً ٌنص فٌها عقد الزواا على توكٌل الزوا لزوجته فً تطلٌق نفسها للمرأة سوى فً الح
ن ٌمضٌن سنوات طوٌلة فً محاكم األسرة أو أن ٌلجؤن إلى نظام الخلع أن على النساء إؼٌر تلك الحاالت النادرة ؾ

كما ال ٌكتفً  .على طالق سرٌع نسبٌاًا  الذي ٌعنً فً الواقع تنازل المرأة عن كافة حقوقها المادٌة مقابل الحصول
كما ال زالت . قانون العقوبات بعقوبة الحبس على الخٌانة الزوجٌة، وإنما ٌنص على عقوبة أشد فً حالة النساء 

وقد ٌكون أخطر تلك التحفظات هو ( السٌداو)إزالة التمٌٌز ضد المرأة تتحفظ على ثالث مواد من اتفاقٌة مصر 

تعدٌل التشرٌعات الوطنٌة التً لأنه على الدول المصدقة اتخاذ التدابٌر الالزمة على التً تنص  2التحفظ علً المادة 
أما على مستوى التمٌٌز فً . ؼٌر مفعل ال تتفق مع أهداؾ االتفاقٌة، ذلك أنه بدون تلك التدابٌر تبقى االتفاقٌة نصاًا 

ٌشكلن نسبة أكبر من الرجال فً معدل األمٌة ساء الواقع فإن جمٌع اإلحصاءات المحلٌة والدولٌة تجمع على أن الن
بما فً ذلك خدمات الصحة اإلنجابٌة، وهو )، وٌتمتعن بنصٌب أقل من خدمات الرعاٌة الصحٌة (خاصة فً الرٌؾ)

، وال ٌمثلن أكثر من ربع قوة العمل فً القطاعات الرسمٌة، (ما ٌفسر المعدل المرتفع من وفٌات الحوامل فً مصر
مس دخل الرجال، كما أن نسبة البطالة بٌن العامالت ال ٌحصلن على أجر عادل بل ٌشكل دخلهن خُ  وحتى النساء

 .   النساء أعلى بكثٌر من نظٌرتها بٌن الرجال

ن قتل أال من التشرٌعات المصرٌة، إ" م الشرؾجرائ"رؼم ؼٌاب مصطلح ، فإنه وبالعنف ضد النساءوفٌما ٌتعلق  .34
للحكم على جرٌمة هً فً واقع األمر جرٌمة قتل  من المحاكم وٌشهد تخفٌفاًا  تعاطفاًا  النساء على خلفٌة الشرؾ ٌلقى

وتستند  .رأي أن مالبسات الجرٌمة تستدعً ذلك إذاللقاضً النزول بالعقوبة درجتٌن قانون العقوبات  ٌتٌح ،عمد
وال ٌحتوي القانون . الجنسًالمحاكم إلى المادة ذاتها إلصدار عقوبات مخففة أحٌاناًا فً جرابم االؼتصاب والعنؾ 

وعلى المرأة التً تسعى إلى الحصول على الطالق بسبب العنؾ المصري على نص ٌجرم العنؾ األسري، 
الممارس ضدها أن تثبت بالتقارٌر الطبٌة والشهود مدى الضرر الذي تعرضت له، مما ٌستثنً كافة أشكال العنؾ 

نص تشرٌعً واضح ٌجرم التحرش كما ال ٌوجد  .الزوجًال ٌعترؾ القانون المصري باالؼتصاب و. النفسً
وٌضاؾ إلى كل ذلك، الصعوبات التً تواجهها النساء الالتً ٌقررن أو ٌحاولن تقدٌم  .الجنسً فً أماكن العمل

شكاوى بشؤن االنتهاكات أو العنؾ الواقع ضدهن، بدءاًا من ؼٌاب آلٌات حماٌة الضحاٌا، ووصوالًا إلى عدم اهتمام 
.    و اشتراك أفرادها فً العنؾ ضد النساءالشرطة أ

بعض البنود التً تكرس عدم  2003فقد تضمن قانون العمل الموحد الصادر عام  النساء العامالتأما عن  .35
بعض األحكام الخاصة بعمل المرأة لٌالًا أو األعمال الخطرة أو الضارة، وبعض نساء فً ل و الاالمساواة بٌن الرا
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( من األسر المصرٌة تعولها نساء% 33)فعلى الرؼم من زٌادة الدور االقتصادي للنساء . مومةاألحكام المتعلقة باأل
فً ظل سٌاسات االنفتاح االقتصادي وتسارع وتٌرة الخصخصة وتراجع الدولة عن تقدٌم الخدمات األساسٌة وارتفاع 

لة الزوا أو العابل ولم ٌصاحبه أي ذلك الدور جاء باألساس كرد فعل النتشار الفقر وبطا أن إال ،معدالت البطالة
ورؼم الحاجة الماسة للحماٌة القانونٌة فً مثل هذا السٌاق . الحقوق القانونٌة داخل األسرةبتمتع زٌادة فً الامتٌاز أو 

فلم ٌعد ٌحق للمرأة  :حصلت علٌها النساء مسبقاًا  التًلعدٌد من المكتسبات اال ان قانون العمل الموحد انتقص ا
بل  .أشهر فحسب ستةبدء العمل بٌنما كانت فً القانون السابق  منازة وضع قبل مرور عشرة أشهر اإحصول ال

نجابً داخل اإل نهوقت بسبب دور يعمالة مإقتة ٌمكن أن تترك العمل فً أ نعلى أساس أنهن ٌتم التعامل معه
تمنح لمن  التًفً األجر والحوافز  زٌادةالمن الحصول على  الترقً وأٌضاًا  من حقالعامالت وبالتالً تحرم  ،األسرة

القانون ن بشكل عام، فإالمرأة العاملة  وقنتقص من حقيأن قانون العمل  وفضالًا عن .شرافٌةٌشؽل المناصب اإل
ح بعدم على استثناء ٌسم القانون حٌث نص ؛األساسمن تلك الحقوق من  بؤيالعامالت فى الزراعة من التمتع  ٌحرم

 ٌلًلالأو ساعات العمل  ةالخطر األعمالوهى النصوص التى تتناول تحدٌد  ،بتشؽٌل النساءالمتعلقة تطبٌق النصوص 
حكمهم من  فًعمال الخدمة المنزلٌة ومن كما استثنى القانون  .الرضاعة اتساعوجازات الوضع والرعاٌة إو 

حدٌد ٌضمن حتى ت يطاء قانونغ تزٌد فٌها نسبة النساء دون أي لتًالتظل هذه العمالة  ،تطبٌق أحكام القانون علٌهم
  .، فضالًا عن الحماٌة من العنؾ الجسدي أو الجنسًاإلصاباتجازات أو تؤمٌن ساعات العمل أو األجر أو اإل

 

حقوق الالجئٌن وطالبً اللجوء  – و

وال تحتجز . أرضها ىتؤتً مصر فً المركز الخامس على مستوى العالم من حٌث عدد الالجبٌن الذٌن ٌعٌشون عل .36
كومة المصرٌة الالجبٌن فً مخٌمات أو أماكن خاصة، وإنما ٌعٌش هإالء وسط المصرٌٌن فً القاهرة الح

والبروتوكول الملحق بها،  1951وبٌنما صدقت مصر على اتفاقٌة حقوق الالجبٌن لعام . واإلسكندرٌة على األؼلب
خاصة فٌما ٌتعلق  لالجبٌنواالجتماعٌة  إال أنها أضافت عند التصدٌق تحفظات ذات أثر بالػ على الحقوق االقتصادٌة

أما فً الواقع المعاش، فإن الالجبٌن ٌعانون من الحرمان . بالتعلٌم االبتدابً وتشرٌعات العمل والضمان االجتماعً
فرؼم أن مصر لم تتحفظ على حق الالجبٌن فً اكتساب األجر عن طرٌق العمل، إال أن . من عدد أكبر من الحقوق

ال تصدر تصارٌح عمل لالجبٌن على اإلطالق، مما ٌدفعهم جمٌعاًا إلى سوق العمل ؼٌر الرسمً  المصرٌة ةالحكوم
المزدحم أصالًا بالمواطنٌن المصرٌٌن، وٌجبرهم على قبول ظروؾ عمل ؼٌر إنسانٌة فً مقابل أجر ٌعٌنهم على 

لتً تم عرضها أعاله، بما ال كما ٌعانً الالجبون فً مصر من نفس القٌود المفروضة على حرٌة التنظٌم وا. العٌش
وٌتعرض الالجبون وطالبو اللجوء أٌضاًا للتحرش . ٌمكنهم من تنظٌم أنفسهم أو إنشاء روابط لمساعدة بعضهم البعض

وإساءة المعاملة والقبض العشوابً واالحتجاز ؼٌر القانونً على ٌد الشرطة، التً ال تسمح فً كثٌر من األحوال 
. دة لشبون الالجبٌن بالوصول إلى المحتجزٌن لتحدٌد نوع الحماٌة القانونٌة المستحقة لهملممثلً مفوضٌة األمم المتح

من  1400انتهاكاًا خطٌراًا للقانون الدولً حٌن قامت بترحٌل ما ٌقرب من  2008كما ارتكبت الحكومة فً عام 
 رضة للخطر فً بالدهمرؼم ان حٌاتهم معالالجبٌن وطالبً اللجوء من اإلرٌترٌٌن والسودانٌٌن إلى بالدهم 

 
خاتمة  –رابعاً 

على الرؼم من الصورة القاتمة التً ٌرسمها هذا التقرٌر، فإن المجتمع ما ٌزال ٌحفل بالعدٌد من أشكال المقاومة  .37
وفً األعوام األخٌرة انضمت إلى . فً مواجهة هذه االنتهاكات والسٌاساتٌخوضها أفراد ومجموعات  الٌومٌة التً

مقاومة ك قطاعات إضافٌة من السكان، ورؼم بعض اإلنجازات واالنتصارات التً حققتها قوى المواجهة تل
، العقابواإلفالت من  اإلنسانلحقوق  ةفإن الصورة العامة ال زالت تشٌر إلى تواصل االنتهاكات المنهجً، التسلطٌة

 .لتصدي لهذه األوضاعواستمرار ؼٌاب اإلرادة السٌاسٌة ل


