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 5102ديسمبر/كانون أول  3القاهرة في 
 

 

 مصــر ما بعد االنتخابات البرلمانية
 قراءة في األولويات التشريعية في ضوء الواقع السياسي واالقتصادي والتشريعي

 مجتمعياا طويل األجل .. االنتهاء من االنتقال السياسي يتيح انتقاالا 
 لكنه ال يعالج األزمات القائمة

 
 5و 0الثانية واألخيرة من االنتخابات البرلمانية في مصر يومي تتمت المرحلة خا   

، بما يستكمل بناء النظام السياسي في مصر للمرة األولى منذ ثورة 5103ديسمبر/كانون أول 
التي فتحت الباب أمام الدولة والمجتمع في مصر إلنهاء ميراث هائل من المظالم  5100يناير 

تاحة المجال لالنتقال إلى الد يمقراطية وتلبية التنمية االجتماعية الشاملة العادلة، واستحقاقات وا 
 حقوق اإلنسان والحكم الرشيد.

ورغم الفرص العديدة السانحة التي أضاعتها فوضى االنتقال في ظل االنقسامات  
والتنافسات المبكرة بين النخب السياسية، وضغوط الثورة المضادة في مرحلتي ما بعد ثورتي يناير 

، تؤسس المرحلة الراهنة إلجراء اإلصالحات الضرورية المنشودة لتحقيق 5103ويونيو  5100
 .5102األهداف واالستحقاقات األساسية من خالل القواعد التي أرساها دستور مصر الجديد 

إن االنتهاء من مرحلة االنتقال السياسي ال يشكل في حد ذاته إغالقًا لملفات الماضي،  
ال لعملية انتقال مجتمعي شامل عبر تفعيل االستحقاقات الدستورية التي تتفق بقدر ما يتيح المج

 مع األهداف العليا للثورتين، وتؤسس لمسارات تلبيتها.
وتأتي في مقدمة االهتمامات معالجة األزمات االقتصادية التي تتصدر أولويات  

معالجة  - صادية المتنوعةفضاًل عن الخطط االقت -واهتمامات الدولة والمجتمع، والتي تستدعي 
حقيقية ألوضاع المشاركة السياسية التي تراجعت في ضوء مؤشرات اإلقبال في االنتخابات 

االفتقاد لمقومات حياة سياسية وحزبية نشطة وقوية، تتطلب بالدرجة األولى البرلمانية، وفي ضوء 
، ة في الهرم السكاني للبالدالشباب الذين يمثلون القاعدة الرئيسيفئات اهتمامًا جادًا بمشاركة 

خاصة مع ترقب قانون االنتخابات الموحد تمهيدًا النتخابات المجالس المحلية المتوقعة العام 
 .المقبل
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المكفولة في الدستور  ةكما تستدعي اهتمامًا خاصًا بأولوية تفعيل الحقوق االجتماعي 
ان تكافؤ الفرص إلنهاء ميراث لضمان المواطنة وتعزيز المشاركة، وخاصة تفعيل المساواة وضم

والتوقعات بتفعيل االستحقاق الدستوري في موازنة العام الظلم االجتماعي وفتح باب األمل، 
جنبًا إلى جنب مع اإلسراع بإدماج المبادئ الواضحة للحقوق (، 5102 – 5102المقبل )

ة والمجتمعية لكافة والحريات في الدستور، بما ي سهم في فتح المجال العام للمشاركة السياسي
 القطاعات على قدم المساواة.

ومع التقدير للخطوات التي اتخذتها الدولة في معالجة قضايا الحبس االحتياطي والعفو  
عن السجناء المحكوم عليهم في قضايا تتصل بالشأن السياسي، فال تزال العديد من الخطوات 

 موضع ترقب على هذا الصعيد.
المنظمة مسودة التقرير الموجز )غير النهائي( عن أعمال  وعلى صلة بذلك، تستدعي 

المائدة المستديرة حول "تحديات وفرص تفعيل حقوق اإلنسان في الدستور المصري" والذي 
يتضمن اتجاهات النقاش التي جرت خالل هذه الفعالية المتخصصة، والتي خاطبت هواجس 

قات الدستورية األساسية، وع نيت اجتماعية بشأن مساعي بعض القطاعات إلضعاف االستحقا
بوضع مالمح للسياق الحالي، وتوصيات عامة، وعدد من األولويات التشريعية من منظور حقوق 

 اإلنسان والزوايا األخرى ذات الصلة.
------ 

 
 المائدة المستديرة حول

 تحديات وفرص تفعيل حقوق اإلنسان في الدستور المصري
 (1122أكتوبر / تشرين أول  21)

 تقرير موجز
 

بمقر األمانة العامة للمنظمة العربية  5102أول أكتوبر/تشرين  05اإلثنين  التئمت نهار
"المائدة المستديرة حول تحديات وفرص تفعيل حقوق اإلنسان في أعمال لحقوق اإلنسان 

ن بهدف إجراء مناقشات أولية حول هذه القضايا مع اقتراب انتخابات البرلما الدستور المصري"
 وانعقاده المتوقع في غضون النصف الثاني من ديسمبر/كانون أول المقبل.

أعدت المنظمة العربية لحقوق اإلنسان ورقة مفهوم طرحت عدد من أهم اإلشكاليات 
 واألولويات المثارة في هذا الصدد، بينها:
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 تحديد أكثر عمقًا للفرص والتحديات. -

 الدستور في المرحلة المقبلة. فحص لطبيعة اإلشكاليات التي قد تواجه تفعيل -

 تحديد األولويات التي يجب العمل على المبادرة لمعالجتها. -

 .بلورة توصيات ومقترحات ذات طبيعة عملية -
 

أمين عام المنظمة العربية لحقوق  "عالء شلبي"األستاذ  أعمال المائدة وقد افتتح 
سان ممثاًل عن األستاذ عضو المجلس القومي لحقوق اإلن "محسن عوض"األستاذ و اإلنسان 

 " رئيس المجلس المتواجد في مهمة خارج البالد.محمد فائق"
 وشارك في أعمال المائدة كل من: 

 ومؤسس المجموعة المتحدةالمحامي بالنقض  "نجاد البرعي"األستاذ  -

 مدير تحرير جريدة الوفد والخبير الحقوقي "مجدى حلمى"الكاتب الصحفى  -

 رئيس المنظمة العربية لإلصالح الجنائى ،"محمد زارع"األستاذ  -

 رئيس المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق اإلنسان "شريف هاللى" األستاذ -

 .المحامي بالنقض والخبير الحقوقي والذي تولى إدارة النقاشات "محمود قنديل" ستاذاأل -
صابر ، أ.راللواء/ أحمد جاد منصو وقد اعتذر عن المشاركة لظروف طارئة كل من: 

، د.محمد نور فرحات ،لمياء مبدىأ. ،د. عماد الفقى، أ.عصام شيحة ،د. صالح سالم ،عمار
 د. هدى الصدة ، د.نيفين مسعد، أ.محمود قنديل

 

 :المفاهيم التالية قد أكد المشاركون علىخالل النقاشات، فو 
 .هموادعلى عدد من محدودة تحفظات ومتميز رغم جيد  5102دستور  -

 ،التشريعات المؤقتة التى صدرت فى غياب السلطة التشريعيةة كبيرة بين الدستور و وجود فجو  -
 .رالدستو  يناقض نصوصقانوًنا  51 بينها نحو منو 

 .قوانين المؤقتةيوًما غير كافية لمراجعة البرلمان ل 02مهلة الـعدم كفاية  -

 .تفعيل الدستور المصري يظل رهًنا باإلرادة السياسية -

 .وري المتمثل في غياب حمالت التوعية الدستوريةنقص الوعي الدست -

مكانات الدولة الفعلية خاًصة فيما  - الفجوة الشاسعة بين الطموحات التي كرسها الدستور وا 
 .يتعلق باإلنفاق على قطاعي الصحة والتعليم

 .االتهامات والحمالت التي تالحق الحقوقيين وغيرهم من النشطاء -



 

 

 
Arab Organization for Human Rights   

 

 من أكثرب ماله السلطات تطبيق عيات األهلية تكمن فيوالجم التظاهر يقانون إشكاليات -
 .مانصوصهإشكاليات 

 .إعداد وضخ مقترحات تشريعية لتفعيل باب الحقوق والحريات في الدستور -

الصعوبات التي تواجه تعزيز دور المجتمع المدني بشكٍل عام وجماعات حقوق اإلنسان  -
 .خصوًصا

ضية مستقلة لمكافحة الفساد حيث تعتبرها تأسيس مفو  ةلعرقدور المؤسسات الرقابية في  -
 .خصًما من صالحياتها

احتمال بطالن البرلمان المقبل وحله سريًعا نظًرا لتناقض النظام االنتخابي الحالي بمبدأ  -
 .المساواة وتكافؤ الفرص بين الدوائر االنتخابية

 القانون؟ سيادة دولة بناء بصدد مصر هل -

 دستور ضمانات تعطيل بدليل فعالة وسيلة يكن لم مصر وفي ذاته، في هدفاً  ليس الدستور -
 .الطواريء حالة بفرض 0720

 األحكام تفسير صعوبات الدستور في ونموذجها المرحلة، سمة هو التشريعي التردي أن -
  .االنتقالية

 

 :كما اتجه النقاش إلى التوافق على األسس التالية

سئولية أساسية ال يمكن التنصل منها، هي ممسئولية السلطة التنفيذية عن تفعيل الدستور  -
بحكم األولوية التي تحظى بها مشاريع القوانين التي تحيلها وهي مسئولية تكتسب مكانتها 

  .إلى البرلمان

الجوهرية عن تفعيل الدستور، ليس فقط في سياق والية المحكمة  لسلطة القضائيةامسئولية  -
اللجوء للمحكمة الدستورية  المعمول بها في الدستورية العليا، لكن أيضًا في سياق القواعد

، وكذلك لناحية دور القضاة في االستجابة لروح الدستور في العليا لمراجعة دستورية القوانين
 .مرحلة مراجعة وضبط القوانين بصفة عامة، والقوانين المؤقتة بصفة خاصة

اهمة في صة في المسالوطنية المتخص ى دور المؤسسات المدنية واللجانعلالكبير التعويل  -
 .افات التي قد تعتري تدابير التفعيلانحر تفعيل الدستور ومواجهة أية 

أهمية تعزيز مساحات إشراك المرأة والشباب وسكان مناطق الحدود واألطراف في مشاورات  -
 .إعداد مشروعات القوانين األساسية المكملة للدستور
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 التالية: التشريعية األولوياتوقد انتهت النقاشات إلى االتفاق على 

تحسبًا  مستقلة لالنتخاباتالمفوضية القانون االنتخابات الموحد وتشكيل  إصدار ةأولوي -
 .الحتماالت بطالن االنتخابات

 وتشكيل المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد.وانين أولوية إصدار ق -

 خالل لمتخذةا التدابير إخضاع يضمن بحيث الدستور بموجب الطوارئ قانون تعديلأولوية  -
 .القضائية للرقابة الطوارئ حالة

أولوية تعديالت قوانين اإلجراءات الجنائية والتظاهر اتصااًل بضرورات تصحيح السياق  -
 .العام وفتح المجال السياسي

 .، وحظر التعذيبالمعلوماتوحرية تداول  والمبلغين، ن حماية الشهودانيو قأولوية إصدار  -

 5112 عام المصري الشعب لمجلس المقدم اإلنسان لحقوق ةالعربي المنظمة مقترح إحياء -
 لمساعدة النواب مجلس داخل THINK TANK برلمانية دراسات مركز إنشاء بشأن
 .والرقابة التشريع في بمهامهم النهوض على النواب

( من 73لنص المادة ) ولية عبر الجريدة الرسمية تفعيالً أهمية إعادة إصدار االتفاقيات الد -
جزء من القانون  ر والخاصة باحترام المعايير الدولية لحقوق اإلنسان باعتبارها تشكلالدستو 
 .الوطني

* * * 
 


