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لتي يغطييا التقرير، ورغـ خالؿ الفترة ا البالدلمسيرة  التحدي الرئيس استمر اإلرىاب يشكؿ 
في ضوء التدابير المتعاظمة  7105بعض التحسف الذي طرأ عمى األوضاع األمنية في أواخر العاـ 

التي اتخذت عقب االعتداء اإلرىابي األضخـ عمى المدنييف المصميف في مسجد الروضة شمالي سيناء، 
لة المصرية في شتى المناحي، واستمرت أف اإلرىاب ال يزاؿ العامؿ الحاكـ األبرز لسياسات الدو  إال

لمقمؽ عمى وضعية حقوؽ اإلنساف، بما في ذلؾ  اا رئيسً مبعثً تشكؿ بعض تدابير مكافحة اإلرىاب 
 في سياؽ األزمات. إنفاذىاالحقوؽ األساسية التي ال يجوز التحمؿ مف ضماف 

ثانية عقب إقرار دستور ولبت مصر االستحقاؽ الدستوري بإجراء االنتخابات الرئاسية الدورية ال 
 نساف خالؿ مسار إجراء االنتخاباتمف أوجو القمؽ التي رافقت وضعية حقوؽ اإل كثير، ورغـ 7102

، إال أنيا المطموبةعمى الحيوية السياسية  اضييؽ المجاؿ العاـ الذي أثر سمبً وبصفة خاصة ما يتعمؽ بت
وال تزاؿ خطوة  ،ودوريتيا التقنية اجوانبيشكمت خطوة ناجحة في االرتقاء بالمسارات االنتخابية في 

 .شديدةف تقدـ ُيذكر عمى أىميتيا الاالستحقاؽ الدستوري بإجراء االنتخابات المحمية دو 
وشرعت الدولة في عدد مف الخطوات لتحسيف تفاعميا مع قضايا حقوؽ اإلنساف، سواء مف  

قرير طوعي لممرة األولى بموجب آلية المراجعة خالؿ تقوية البنية المؤسساتية، أو باتجاه المبادرة لتقديـ ت
الدورية الشاممة باألمـ المتحدة، فضاًل عف المبادرات الرئاسية المتواترة لمعفو واإلفراج عف اآلالؼ مف 

   السجناء، بما في ذلؾ المئات مف المحبوسيف في قضايا شأف عاـ.
 التطور القانوني

عقب تفجير  7105 /نيسافبريؿإ 01البالد منذ المفروضة في  بحالة الطوارئتواصؿ العمؿ  
امتد العمؿ بيا ألكثر مف عاـ في سياؽ استمرار تحديات اإلرىاب والجرائـ واإلسكندرية، و كنيستي طنطا 

الجسيمة التي شيدتيا البالد، وسط تجديد الحكومة أماـ مجمس النواب لتعيداتيا بالتوازف بيف حماية 
 ومي خالؿ العمؿ بحالة الطوارئ.الحريات والحفاظ عمى األمف الق

 

( تمقي بظالؿ كثيفة 7105لسنة  51الجديد )رقـ  قانون الجمعيات األهليةواستمرت أزمة  
ال يزاؿ  ىمي، فحتى إعداد التقرير الماثؿعمى وضعية حقوؽ اإلنساف في البالد ومستقبؿ العمؿ األ

مة ومجمس النواب عمى العمؿ بو القانوف الجديد يراوح مكانو في ظؿ تمسؾ عدد مف دوائر الحكو 
منظمات حقوؽ اإلنساف  معظـوالرفض الواسع لمقانوف مف جانب القطاع األكبر مف الجمعيات، يتقدميا 

 وعيوبرغـ  7117لسنة  62ف السابؽ رقـ التي ارتضت قبؿ صدور القانوف الجديد بالعمؿ في ظؿ القانو 
 التحوؿ إلىفي  الرسمية الواضحة الرغبةمع لقانوف وتتصادـ الرغبة في المضي قدًما لتفعيؿ ا .العديدة

التفاعؿ اإليجابي مع مؤسسات المجتمع المدني المختصة بحقوؽ اإلنساف، ومع المنظومة األممية 
 لحقوؽ اإلنساف.

 

حالة مف الجدؿ  7105 /كانوف أوؿالجديد الصادر في ديسمبر قانون النقابات العماليةوأثار 
ات النقابية، حيث يفرض القانوف الجديد ضوابط فضفاضة عمى ممارسة الحؽ النسبي فيما يتعمؽ بالحري

في اإلضراب والحؽ في المفاوضة الجماعية بشكؿ يتيح تحويؿ تمؾ الضوابط إلى قيود في الممارسة 
 العممية.

 

اإلجراءات السمطات مف البت في مشروع قانوف  لـ تنتو ،ورغـ النقاشات الواسعة حولو 

إلى ي مقدمتيا تحوؿ الحبس االحتياطي ة، وفذي يتيح معالجة التعقيدات الرئيسال الجديد الجنائية



السمبي عمى أزمة  ضاعؼ األثراألصؿ وليس االستثناء، وىو ما  اممارسة شائعة باتت تشكؿ واقعيً 
 خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير. ممموسبشكؿ  ياتراجع رغـالتكدس في االحتجاز 

 

الذي ُيعنى  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةصدر قانوف ضماف  يمةطوة إيجابية موفي خ 
ـ مع ءانوف عمى منظور الحقوؽ الذي يتوابالمائة مف السكاف، ويتأسس الق 07بضماف حقوؽ نحو 

التزامات مصر بموجب المعايير الدولية لحقوؽ اإلنساف واتفاقية ضماف حقوؽ األشخاص المعاقيف، 
شخاص ذوي اإلعاقة في عة، وضماف تفعيؿ الحقوؽ المصونة لألوأفضؿ الممارسات العالمية المتب

 المجمس القومي لشئوف اإلعاقة في مسار وضع القانوف عمى نحو تشاركي متميز. الدستور، وشارؾ
عمى عاتؽ الدولة لتمبية حقوؽ التي تقع ويتضمف القانوف في ثمانية أبواب االلتزامات  

والحقوؽ في مجاؿ التعميـ، واإلعداد الميني والتأىيؿ األشخاص ذوي اإلعاقة، والحقوؽ الصحية، 
الحقوؽ الثقافية والترفيو والرياضة و والعمؿ، والحماية االجتماعية واإلسكاف، والحقوؽ السياسية والنقابية، 

 واكتشاؼ الموىوبيف، وحماية األشخاص ذوي اإلعاقات وفرض العقوبات عمى التجاوزات التي تطاليـ.
 

 الحقوق األساسية
نتياكات جسامة خالؿ الفترة التي االمف أكثر  ايشكؿ واحدً  الحق في الحياةاستمر إىدار  

حاالت وفاة في  ثالثما تـ توثيؽ نيبب المصدر األساس ليذا االنتياؾ، يغطييا التقرير، وشكؿ اإلرىا
 .وسوء المعاممة االحتجاز بشبية التعذيب

العتداءات اإلرىابية في تاريخيا، حيث شيدت مصر أسوأ ا 7105نوفمبر/تشريف ثاف  72في  
الجماعات اإلرىابية في شمالي سيناء مسجد الروضة في دائرة قسـ شرطة بئر العبد غربي  ىاجمت

إعداـ المصابيف والضحايا بدـ ـ القنابؿ والمتفجرات ثـ العريش أثناء إقامة شعائر صالة الجمعة باستخدا
صابة امصميً  503مقتؿ إلى المصميف، ما أدى  بارد داخؿ المسجد بيدؼ قتؿ أكبر شريحة مف أكثر  وا 

 آخريف. 011 مف
" و"حؽ 0ُيذكر أف التدابير األمنية الواسعة التي اتخذتيا الدولة في سياؽ عمميتي "حؽ الشييد  
تنفيذ عمميات ذات  ىقد قوضت قدرة الجماعات اإلرىابية عم 7105 – 7103" خالؿ الفترة 7الشييد 
إلى نقؿ اعتداءاتيـ إلى رفح"، وىو ما دفعيـ  –لشيخ زويد ا –"العريش  ـ الرئيسمحور نشاطي أثر في

مناطؽ أخرى، عمى نحو ما جرى في الصحراء الغربية واالعتداءات في قمب الوادي، وبينما كثفت 
 7104لإلرىاب في الفترة نوفمبر/تشريف ثاف  اا رئيسً ير حماية الكنائس التي باتت ىدفً السمطات تداب

، شرعت الجماعات اإلرىابية في استيداؼ المساجد باعتبارىا خاصرة رخوة ال 7105مايو/آيار وحتى 
 يمكف حمايتيا بيدؼ إثبات عجز الدولة عف توفير األمف.

كانت االعتداءات اإلرىابية قد استيدفت الكنائس والمواطنيف المسيحييف في كؿ مف العريش  
، والمصميف في دير 7105نيساف  بريؿ/إة وطنطا في ، واإلسكندري7105شمالي سيناء مطمع العاـ 

صابة أكثر امواطنً  031مقتؿ نحو إلى ، ما أدى 7105 /آياراألنبا صامويؿ غربي المنيا في مايو ، وا 
 آخريف. 011مف 

 

جماعات لكما شيدت مناطؽ في الصحراء الغربية اعتداءات أخرى مف خالؿ عمميات تسمؿ  
أدى  الذي 7105نية في أكتوبر/تشريف أوؿ ىميا االعتداء عمى قوة أمإرىابية قادمة مف ليبيا، مف أ

صابة  صابة  اا وجنديً ضابطً  05لمقتؿ وا   آخريف. 6مف الشرطة وا 
متنوعة خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير، كاف مف أبرزىا "العممية  االسمطات جيودً بذلت وقد  

شممت مختمؼ ربوع البالد ونشر قوات ، و 7106شباط فبراير/ 7" التي انطمقت في 7106الشاممة سيناء 



أمنية وعسكرية مكثفة في مناطؽ الحدود واألطراؼ والسواحؿ البحرية، وتمددت لتشمؿ تدابير أمنية 
 اتراجع التيديدات اإلرىابية ألدنى معدالتيإلى ف األحمر والمتوسط، عمى نحو أدى واسعة في قمب البحري

 .7105منذ يوليو/تموز 
تنظيـ و تنظيمي "داعش" و"القاعدة"  بيفعالقة الت حيثيات بعض األحكاـ القضائية وبينما وثق 

بما في ذلؾ أحكاـ أيدتيا محكمة النقض المصرية، فقد جاءت تحركات ما يسمى  خواف المسمميفاإل
خواف( لتدعـ تورط التنظيـ في ارتكاب جرائـ إرىابية، شممت بحركة "حسـ" )جناح مسمح لتنظيـ اإل

، واالعتداء عمى دوريات أمنية في طنطا في 7105يوليو/تموز  5ابط باألمف الوطني في اغتياؿ ض
في  غربي القاىرةاعتداء مواطنيف، و  7مف جنود الشرطة و 5ف إصابة ما أسفر ع 7105بريؿ/نيساف إ

صابة إلى أدى  7105مطمع مايو/آيار   .جنود 5مقتؿ شرطي وا 
 

فقد توفي الشاب "إسالـ  المعاممة في االحتجاز تعذيب وسوءوعمى صعيد الوفيات بشبية ال 
، والشاب "محمد 7105الوكيؿ" في حجز مركز شرطة شبيف القناطر بالقميوبية في نوفمبر/تشريف ثاف 

، 7106عبد الحكيـ" الشيير بػ"عفروتو" في حجز قسـ شرطة المقطـ بالقاىرة في مطمع يناير/كانوف ثاف 
 ضباط وأفراد الشرطة في القضيتيف بتيمة التعذيب. مف 7وقد قررت النيابة العامة حبس 

 

بعد شروعو في اإلضراب عف  7105نوفمبر/تشريف ثاف  5بينما توفي "جماؿ سرور" في  
آخريف مف المشاركيف في مسيرة  75الطعاـ خالؿ احتجازه في معسكر األمف المركزي بمدينة أسواف مع 

بحقوؽ أىؿ النوبة، وكاف "سرور" يعاني مف مرض  احتجاجية لممطالبة بتفعيؿ الدستور فيما يتعمؽ
ارتفاع وتيرة إلى في االحتجاز، وقادت وفاة "سرور" السكري وفي حالة صحية متردية بعد أكثر مف شير 
استخداـ مراكز احتجاز و  لى التكدس في االحتجازالمطالب لمعالجة أزمة الحبس االحتياطي التي قادت إ

 لرعاية الطبية.مقومات ا بيابديمة ال تتوافر 
 

س في االحتجاز رغـ تراجعيا ال تزاؿ ظاىرة التكد الحرية واألمان الشخصيوعمى صعيد  
لحد األدنى اكز االحتجاز األولية التي تفتقد عمى القمؽ، وبصفة خاصة في مرا اا رئيسً ا تشكؿ باعثً نسبيً 

يتوافر فييا الحد األدنى مف في توفير المقومات المعيشية والرعاية الطبية، عمى نقيض السجوف التي 
 االحتياجات والشروط.

 ي العفو ػػػػػفي مجال ةػػػػػػػع الترحيب مبادرات رئيس الجميوريػػػػػوتسجؿ المنظمة م 
 السبعةآالؼ سجيف خالؿ الشيور  ثمانيةالتي أسيمت في اإلفراج عف أكثر مف واإلفراج الشرطي 
رابعة مف العفو الرئاسي عف المحكـو عمييـ في قضايا ، بما في ذلؾ الدفعة ال7106األولى مف العاـ 

تعطؿ القرار بشأنيا لبعض الوقت نتيجة عدـ قدرة الرئيس منح حداث التي شيدتيا البالد، و تتعمؽ باأل
في معالجة  فالعفو لمف لـ تصدر بحقيـ أحكاـ نيائية، وىو ما قاد إلى إصدار قراريف جميورييف يساىما

، والتي استفاد منو اآلالؼ مف السجناء، بما في ائؿ القانونية التقميدية المتبعةىذه اإلشكالية عبر الوس
 .ذلؾ المحبوسيف في قضايا بموجب خرؽ قانوف التظاىر

 

مف السجناء المقدـ ليـ التماسات بالعفو في سياؽ مبادرة العفو  0311وتقدر المصادر أف نحو  
منذ نوفمبر/تشريف ثاف  –لوف ال يزا 7104نياية العاـ الرئاسي التي أطمقيا المؤتمر الوطني لمشباب في 

بانتظار تعديؿ قانوف اإلجراءات الجنائية عمى نحو يتيح لرئيس الجميورية تضمينيـ في قرارات  -7105
 .العفو

 

التي شيدت إحالة في االحتجاز  مكافحة التعذيبفي مجاؿ اإليجابية لسمطات اجيود ورغـ  
ف لممحاكمة خالؿ األعواـ الثالثة األخيرة، فقد قررت لجنة األمـ المتحدة أكثر مف سبعيف مف رجاؿ األم



 معظـرغـ أف يب في مصر يجري بصورة "منيجية"، أف التعذ 7105لمناىضة التعذيب في مايو/آيار 
، ولـ تكف ردود الحكومة المصرية 7102الحاالت التي بحثتيا المجنة تتصؿ بوقائع جرت قبؿ العاـ 

 لتوضيحات بشأف ىذه الحاالت.كافية لتقديـ ا
 

كانت الحكومة المصرية قد ضمنت تقريرىا الطوعي )منتصؼ المدة( بموجب آلية المراجعة  
التي شممت إحالة  اتخذتيا لمتصدي لجريمة التعذيبالدورية الشاممة لحقوؽ اإلنساف التدابير التي 

العقوبات غير المسبوقة في ىذا العشرات مف رجاؿ األمف في العشرات مف القضايا، ونمط األحكاـ و 
 مف رجاؿ األمف في قضايا ذات صمة. 71المجاؿ، فضاًل عف اإلجراءات التأديبية بحؽ أكثر مف 

 

لكف جماعات حقوؽ اإلنساف تأخذ عمى السمطات المصرية تراخييا في تعديؿ تجريـ التعذيب  
طؤ في تعديؿ قانوف اإلجراءات في قانوف العقوبات بما يتناسب مع تحقيؽ ىدؼ منع التكرار، والتبا

يؼ التكدس في الجنائية بما يضمف رد تدبير الحبس االحتياطي ألصمو كتدبير احترازي يحقؽ تخف
مى ارات عػػػػدـ قصر الزيػػػػلتوسع في السماح بتفقد السجوف ومراكز االحتجاز، وعإلى ااالحتجاز، والحاجة 

 المجمس القومي 
 توقفة خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير.التي باتت شبو ملحقوؽ اإلنساف 

 

ال سيما في  ،مبعث قمؽ رئيس في مصادر حقوؽ اإلنساف "االختفاء القسريوال تزاؿ قضية " 
عمى جيود جماعات حقوؽ  ااسي واإلعالمي عمى نحو يؤثر سمبً ظؿ استغالليا ضمف الصراع السي

 اإلنساف. 
الداخمية  ومي لحقوؽ اإلنساف بالتعاوف مع وزارةفعمى الرغـ مف الجيود التي يبذليا المجمس الق

الحاالت، إال أف ممارسة االحتجاز غير معظـ وبياف النتائج في  االدعاءاتوالنيابة العامة لفحص 
بقاء المحتجزيف ب يـ لبعض الوقت تفتح الباب واسعًا أماـ معزؿ عف التواصؿ مع ذوييـ ومحاميالقانوني وا 

 ختفاء القسري".بممارسة "اال االدعاءاتكثافة 
"، خاصة في ضوء توظيفيا اعى بػ"اختفائيـ قسريً وتتفاوت المصادر في إيراد أعداد الحاالت المد 

يتـ الرد ، لـ 7106بريؿ/نيساف ا  و  7105بريؿ/نيساف إشكوى بيف  011سياسيًا، فبينما تـ توثيؽ نحو 
 مف الدعـ لالنتشار. اغير الصحيحة مزيدً  االدعاءاتحالة فقط، وىو ما يمنح  51 عمى سوى

 7103ا" منذ بػ"إختفائيـ قسريً  االدعاءأف الحاالت التي يتواصؿ بينما تؤكد وزارة الداخمية  
قد ألـز و في كؿ مف سوريا والعراؽ وليبيا، صاعدًا ىـ مف المنضميف لمجماعات اإلرىابية في سيناء و ف

احتجاز أحد المحتجزيف، وأكد وزارة الداخمية بالكشؼ عف موضع  7105حكـ قضائي في مايو/آيار 
منذ القبض  اة تدعى "أسماء خمؼ" مختفية قسريً أف طبيب 7105حكـ قضائي ثاف في مطمع يوليو/تموز 

 .7104عمييا في منتصؼ العاـ 
" كانوا مف بيف اإلرىابييف الذيف قتموا في إطار ابعض المدعى بػ"إختفائيـ قسريً أف تأكد  وقد 

"عمر الديب"  7106جرت في شمالي سيناء، ومف بينيا في فبراير/شباط  اشتباكات أو اثناء اعتداءات
الذي نعتو جماعة "داعش" اإلرىابية في شمالي سيناء باعتباره "أحد أبطاليا"، وىو نجؿ أحد قيادات 

 .اف مف بيف المدعى بػاختفائيـ قسرً خواف المسمميف، وكاتنظيـ اإل
شبكة بي بي سي البريطانية في ل ية غير الدقيقةالتغطإضافية بعد  اكما أخذت القضية أبعادً  

في ، وكانت والدتيا قد أكدت والدتيا ادعاء" وفؽ اة قسريً "مختفيالشبكة تقديـ نموذج لشابة اعتبرتيا 
عتراؼ بالقبض عمييا أف السمطات ألقت القبض عمى ابنتيا مف المنزؿ وترفض اال زمتمفالتحقيؽ ال

بينما  .خوافبتنظيـ اإل رغـ عدـ صمتيما ز مؤقت قبؿ عاميفاحتجاموضع ، وأنيا وابنتيا كانتا واحتجازىا



مف والدتيا  تىربلـ يتـ القبض عمييا، وليست مختفية قسريًا، وأنيا اة ثبت في اليـو التالي أف الفت
 خواف.اإلزميؿ ليما في تنظيـ ب اسرً  وتزوجت

 

مى إحالة غير العسكرييف تصر السمطات المصرية ع الحق في المحاكمة العادلةوعمى صعيد  
ضمف إطار قانوف القضاء العسكري، سواء فيما يتعمؽ  اإلى القضاء العسكري باعتباره قضاء طبيعيً 

بالمدنييف أو المتيميف باإلرىاب، وتثير اإلحاالت باعثًا عمى القمؽ بحكـ توسعة مفيـو الجرائـ التي تقع 
ارتكبيا مدنيوف أو متيموف باإلرىاب، أو  تمؾ التي سواء ،ت العسكرية مف ناحيةآالمنشعمى العسكرييف و 

 في سياؽ تنفيذ عقوبات اإلعداـ الصادرة بحؽ مدانيف باإلرىاب.
 

عف تنفيذ األحكاـ باإلعداـ في قضايا  ابعد توقؼ داـ لنحو ثالثيف شيرً و  فعمى سبيؿ المثاؿ 
 7105ديسمبر/كانوف أوؿ  74ا باإلرىاب بداية مف مدانً  51حكاـ اإلعداـ بحؽ أنفذت فقد ، اإلرىاب
االعتداء اإلرىابي عمى مسجد ، وبد أف ذلؾ يأتي في سياؽ ردود الفعؿ عمى 7106 يونيو/حزيرافوحتى 

 .قتيالً  503الذي أوقع  الروضة شمالي سيناء
 

مف مشجعي فريؽ الزمالؾ لكرة القدـ إلى القضاء العسكري بعد  754حيؿ أُ  ،وفي مثاؿ ثاف 
نياية يونيو/حزيراف دىا استاد الدفاع الجوي )منشأة تابعة لمقوات المسمحة( في أحداث الشغب التي شي

كانت و  .7105ديسمبر/كانوف أوؿ  مطمعفي جميًعا ج عف المحتجزيف فر أُ القضية و  تفظحُ ، وقد 7105
أكتوبر/تشريف أوؿ  نياية المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف قد وجيت مذكرة إلى رئيس الجميورية في

ناشدتو التدخؿ لدى السمطات المختصة لإلفراج عف الموقوفيف، كما طالبت في بياف ليا في و  7105
 بالتراجع عف إحالة الموقوفيف إلى القضاء العسكري. 7105يوليو/تموز 

 

عمى ضرورة التراجع عف إحالة المدنييف وغير  اظمة العربية لحقوؽ اإلنساف مرارً وأكدت المن 
باعتباره قضاء غير طبيعي بالنسبة ليـ، وفي الحد األدنى قصر اإلحاالت العسكرييف لمقضاء العسكري 

 .االتنظيمات اإلرىابية األشد خطرً  عمى
 

ت استئناؼ نيجيا السابؽ في تقميص معدالت تنفيذ عقوباإلى كما دعت المنظمة السمطات  
العقوبات لمحد مف النصوص تنفيذ العقوبة، مع الدعوة لمراجعة قانوف  تعميؽاإلعداـ أماًل في التوجو نحو 

 .الكثيرة التي تقضي بعقوبة اإلعداـ
 الحريات العامة

استمرت الحريات العامة تعاني مف تضييؽ لممجاؿ العاـ في الممارسة  التوالي ىلمعاـ الثالث عم 
الواقعية، رغـ ما تشكمو ىذه الحريات مف أساس لمتقدـ عمى صعيد تحقيؽ المشاركة في الشئوف العامة 

 يز التقدـ الديمقراطي.وتعز 
 

استمرت بالغات الحسبة السياسية المقدمة مف مواطنيف  حرية الرأي والتعبيرفعمى صعيد 
في تمؾ  فتح تحقيقاتل اممارسة حرية الرأي نظرً  ىا عما عمميً عارضيف لسياسات الدولة تشكؿ قيدً بحؽ الم

ي العاـ تشكؿ أالتي تشغؿ الر ايا د مف القضلنشر في عد، وواصمت قرارات حظر اغير الجدية لبالغاتا
، كما لـ االقضايا والسياسات العامة عمومً  اللتباس الرؤية بشأف ىذه اا عمى الحؽ في المعرفة وسببً قيدً 

اتخذىا المجمس األعمى لإلعالـ عف االستمرار في فتح تحقيقات جنائية التي عقوبات الجراءات و اإلتغف 
 في قضايا الصحافة.

 

 /كانوف ثافقوى المعارضة في ينايرالحزاب و األثمانية مف  تة دعيبات الرئاسسياؽ االنتخاففي 
 اـ أحد المحاميف بالغً ددـ توافر المناخ المناسب ليا، وقعمى ع امقاطعة االنتخابات احتجاجً إلى  7106



لبالغ فتح تحقيؽ في ا قررتلمقاطعة بمخالفة الدستور والقانوف، و إلى امنيابة العامة يتيـ فيو الداعيف ل
 المقدـ.

 

المنظمة العربية لحقوؽ  قد دعترغـ موقفيا الثابت في حث الناخبيف عمى المشاركة، فو 
لتراجع عف فتح تحقيؽ في البالغ، وأشارت إلى حؽ المواطنيف واألحزاب السياسية في إلى ااإلنساف 

سياسية"، وأف مف شأف مف "الحسبة ال اىذا النوع مف البالغات يشكؿ نوعً مقاطعة االنتخابات، مؤكدة أف 
عمى حرية الرأي  اا واقعيً د لمجدية القانونية أف تشكؿ قيدً فتح تحقيقات في ىذه البالغات التي تفتق

 والتعبير.
 االييئة الوطنية لالنتخابات بالغً قدمت  التصويت في االنتخابات الرئاسة وأثناء مجريات

مة" عمى صمة بتغطية لمجريات التصويت لممجمس األعمى لإلعالـ ضد جريدة المصري اليـو "المستق
أشارت إلى قياـ بعض مسئولي مؤسسات الحكومة بحث موظفييا عمى التصويت، وقد تقدـ ناشر 
الجريدة باعتذار عمني عف التغطية "غير المينية"، وقضى المجمس األعمى لإلعالـ بقبوؿ اعتذار 

 .دلياًل عمى صحة الخبر دـ تقديمياألؼ جنيو مصري لع 731الجريدة مع تغريميا مبمغ 
عمى  اتشكؿ قيدً لواستمرت قرارات بحظر النشر في القضايا التي تشغؿ حيز اىتماـ الرأي العاـ 

 حؽ المواطنيف في المعرفة، وتساعد في إذكاء االلتباسات، وكاف مف أبرز النماذج قرار حظر النشر في
الدكتور "عبد المنعـ أبو الفتوح" في  حزب مصر القوية المعارض بزعامة والقضية المتيـ فييا قيادي

الذي اتيـ مع عدد مف قيادات الحزب وآخريف باالنضماـ لػ"تنظيمات إرىابية" بعد  7106فبراير/شباط 
 إجراءات تفتيش منازؿ المتيميف وضبط وثائؽ ومعدات تربطيـ بأنشطة إرىابية.

 

عمى صعيد  اشكؿ عائقً التظاىر المثير لمجدؿ ياستمر قانوف  التجمع السلميوعمى صعيد 
التمتع بممارسة االحتجاج السممي، وذلؾ عمى الرغـ مف الخطوة اإليجابية المتمثمة في قضاء المحكمة 

ببطالف فقرة مف القانوف مقيدة لحؽ االحتجاج السممي، لكف  7105بريؿ/نيساف إالدستورية العميا في 
ارسة الحؽ مالقانوف ال يقتصر عمى تنظيـ م الحكـ جاء دوف اآلماؿ بتعديؿ جذري في القانوف، سيما وأف

نما يتضمف عقوبات قاسية رغـ أف األفعاؿ التي يجرميا   في قانوف العقوبات. امؤثمة أيضً الدستوري، وا 
بطمتيا المحكمة مفقرة التي ألمجمس النواب  تعديؿالخطوة اإليجابية بوال يقمؿ ذلؾ مف أىمية 

زارة الداخمية في حاؿ رفض طمب الترخيص لتجمعات أو و  عمى نحو يسمح بمخاصمة الدستورية العميا
مسيرات، ونيوض القضاء بالحسـ السريع ليذه المخاصمة ومنح الترخيص أو تأييد قرار وزارة الداخمية 

 بحسب األحواؿ.
 

عمى اتفاقية ترسيـ الحدود البحرية  اجاجً وكانت البالد قد شيدت بعض التظاىرات المحدودة احت
القبض  يلقأ، و 7105نواب في يونيو/حزيراف ربية السعودية التي صادؽ عمييا مجمس المع المممكة الع

أو بموجب قرارات النيابة  االمحتجزيف إداريً  معظـاح عمى العشرات مف المحتجيف، ورغـ إطالؽ سر 
وبموجب قيد المحاكمة بتيـ التظاىر بدوف ترخيص، ليظموا العامة، فقد استمر احتجاز البعض منيـ 

 .اؿ بحالة الطوارئ أيضً العم
 

الجديد الصادر في مايو/آيار وال يزاؿ الجدؿ متواصاًل بشأف العمؿ بقانوف الجمعيات األىمية 
ية الجمعيات األىم معظـ، وتتطمع حرية عمل الجمعياتوما لو مف آثار سمبية كبيرة الحؽ في  7105
ي بعض األحياف حؿ تجميد نشاطيا وفلى إمف الجمعيات بالفعؿ  اعددً لتراجع عف القانوف الذي قاد إلى ا

 في ضوء المخاوؼ الواسعة التي يثيرىا القانوف. االجمعيات ذاتيً 



عمؿ وفؽ قانوف الجمعيات األىمية متـز بالوواصؿ عدد مف قادة منظمات حقوؽ اإلنساف التي ت
 7104/أيموؿ سبتمبر أقرتو فيقد الدعوة إلى استبداؿ القانوف بمشروع القانوف الذي كانت الحكومة 

ه قر أيتفؽ مع فمسفة العمؿ األىمي بعكس القانوف الذي  قانوًنا باعتباره ،إلى مجمس النواب اوقدمتو رسميً 
 مجمس النواب.

 

إمكانية التراجع عف القانوف في ضوء تجميد إصدار الالئحة التنفيذية التي  بشأفوتتزايد اآلماؿ 
لمعالجات خاصة مع  7105طوات منتصؼ العاـ خبعض أعدتيا الحكومة، سيما وأف الدولة اتخذت 

 مانية التي كانت تعمؿ في مصر بموجب اتفاؽ مع الحكومة األلمانية.لالمنظمات األ
 

مؤسسات حقوؽ  ئولي عدد مفلكف ىذه التطمعات ال تزاؿ تصطدـ باستمرار أزمة مالحقة مس
، 7103منذ العاـ  األزمة صؿتتوار قانوف الجمعيات األىمية، و وخاصة التي تنشط خارج إطا اإلنساف

عمى صمة بتيـ تمقي تمويالت أجنبية غير مرخصة في عيود سابقة لتنفيذ أنشطة مؤسساتيـ التي تتخذ 
 شكؿ الشركات المدنية.

 

فقد توسعت المالحقة في أكتوبر/تشريف  العاـ ورغـ جمود مسار التحقيقات لنحو عاـ ونصؼ
ير المركز العربي لمقانوف )شركة محاماة(، و"مجدي عبد بحؽ كؿ مف "ياسر عبد الجواد" مد 7105أوؿ 

الحميد" مؤسس ورئيس الجمعية المصرية لمنيوض بالمشاركة المجتمعية )جمعية أىمية(، وتقرر منع 
، وىو ما حد مف 7106بريؿ/نيساف شير إه لمتحقيؽ معو خالؿ ؤ الحميد" مف السفر، وتجدد استدعا "عبد

 .وؼ عمى حرية العمؿ الحقوقية التي تثير المخااآلماؿ تجاه معالجة ىذه األزم
 

 األحكاـ بإدانة  ببطالف 7106بريؿ/نيساف إوحكمت محكمة النقض في بداية 
، 7100في اليـو األخير مف العاـ  مقراتيا السمطات مف موظفي خمس منظمات أجنبية داىمت 04

ع مسألة مالحقة بعض الناشطيف في في التعاطي م اا إيجابيً كاف مؤشرً وقررت إعادة محاكمتيـ، وىو ما 
عمى  مجاؿ حقوؽ اإلنساف، غير أف استئناؼ التحقيقات مع "مجدي عبد الحميد" في األياـ الالحقة

 معالجة األزمة. بشأف التوجيات إلىالحكـ أجيض اآلماؿ 
 

د تمبية قانوف النقابات العمالية الجديب فيما يتصؿثار جدؿ واسع  الحريات النقابيةوعمى صعيد 
االنتخابات النقابية  اإال أف صدور القانوف قد أتاح أخيرً لممعايير الدولية،  7105الصادر في نياية 
 مف إجراء آخر انتخابات نقابية. اعامً  00بعد أكثر مف  7106و/آيار العمالية بداية مف ماي

 

نحو إلى لسياسية وبالرغـ مف نمو عدد األحزاب ا تأسيس وعمل األحزابوعمى صعيد حرية  
األحزاب عف التمثيؿ النيابي مف  حؿغياب الحياة السياسية دوف حراؾ نتيجة ، فقد استمرت احزبً  017

، كما لـ تفرز األحزاب مرشحيف مف ناحية أخرى ناحية، وتأخر إجراء االنتخابات المحمية الجديدة
 .7106متعدديف لالنتخابات الرئاسية التي جرت في مارس/آذار 

 بالمائة مف أعضاء مجمس النواب، إال أنو مف ناحية 45لحزبي يبمغ نحو فرغـ أف التمثيؿ ا
نوابيا إلى ائتالؼ "دعـ مصر" الذي يعمؿ  معظـالتي انتمى  لعدد محدود مف األحزاب تمثيالً  أخرى يعد

مف  اعمى مساندة "الدولة المصرية" في مواجية تحديات "اإلرىاب والضغوط األجنبية"، كما أف عددً 
، رغـ أف مساءلةصفتو الحزبية بالمخالفة لمدستور وقانوف مجمس النواب دوف  قد غيربارزيف النواب ال

 بطالف عضويتيـ في مجمس النواب.إلى ا المخالفة تؤدي قانونً 
 

ُأجريت االنتخابات الرئاسية في ، المشاركة في إدارة الشئون العامةصعيد الحؽ في  ىوعم 
 االقتراعرت االنتخابات عمى جولة واحدة بداًل مف جولتيف بعد ، وج7106مارس/آذار  76 – 74الفترة 



والميندس "موسى مصطفى موسى" زعيـ حزب  ،، ىما الرئيس "عبد الفتاح السيسي"اثنيفعمى مرشحيف 
 الغد.

 

بإشراؼ ووالية كاممة مف الييئة الوطنية لالنتخابات التي تشكمت في ُأجريت االنتخابات و  
ي ظؿ رقابة فائيا في يوليو/تموز، وجرت االنتخابات نشبعد أف صدر قانوف إ 7105أكتوبر/تشريف أوؿ 

بينيا المنظمة العربية  فييا نحو خمسيف منظمة مصرية وست منظمات دولية وطنية ودولية شاركت
ألؼ قاض لإلشراؼ عمى المجاف العامة والفرعية،  06لحقوؽ اإلنساف، كما تـ االستعانة فييا بنحو 

 ألؼ مف رجاؿ الشرطة وجنود الجيش. 211يا نحو وشارؾ في تأمين
 

وافتقدت االنتخابات لمتنافسية، سواء في ضوء التأييد المتوقع لمرئيس "عبد الفتاح السيسي"، أو  
، وكذا في ضوء تراجع بعض 7105في ضوء الغياب التاـ لمرشحيف منافسيف حتى نياية العاـ 

 اتزامنً  7106في يناير/كانوف ثاف  عالف نيتيـ الترشححيف المحتمميف عف خوض االنتخابات بعد إشالمر 
النتخابات، وبينيـ الفريؽ "سامي عناف" رئيس أركاف الجيش السابؽ بموجب قانوف الترشح لمع فتح باب 

لرئيس المجمس وأحد  اعندما كاف "عناف" نائبً  7107عاـ أصدره المجمس األعمى لمقوات المسمحة في ال
مدى القوات المسمحة نؼ قيادات المجمس األعمى لمقوات المسمحة ضمف دعاة سف القانوف الذي يص

، وبما يفضي إلى حاجتيـ لتصريح قانوني مسبؽ قبؿ الترشح، وقد جرت تبرئة عد تقاعدىـ وب الحياة
 "عناف" بواسطة القضاء العسكري بعد أكثر مف ثالثة شيور مف احتجازه بواسطة محكمة عسكرية.

 

حتمؿ "خالد عمي" زعيـ حزب العيش والحرية )تحت التأسيس( عف خوض كما تراجع المرشح الم 
االنتخابات قبؿ ثالثة أياـ مف إغالؽ باب الترشح، وأعمف في مؤتمر صحفي أف "األجواء ال تدعـ إجراء 

ألؼ  73مصادر أف "عمي" فشؿ في جمع نصاب التأييد البالغ ذكرت تخابات نزيية وحرة"، بينما ان
 محافظة بحد أدنى ألؼ تأييد مف كؿ محافظة. 03مواطف موزعيف عمى 

 

وقد الحظت المنظمة وفريؽ المتابعة الدولي الذي راقب مجريات التصويت أف االنتخابات كانت  
بفرض الييئة الوطنية لالنتخابات لييمنتيا الكاممة عمى مجريات  فيما يتصؿمتميزة مف النواحي الفنية 

األكثر أىمية في  وجاءع مع تدخالت المنظمة ومالحظاتيا المتنوعة، وتجاوبيا السري خابيةالعممية االنت
عزز بشكؿ ىائؿ مف ما  ،ألؼ مركز انتخابي 00 قرابة ألؼ لجنة فرعية عمى 05توزيع أكثر مف 
 مراكز االقتراع.إلى وصوؿ الناخبيف 

مف مراكز  331مف  %51تنوعة تشكؿ نحو وسجمت المنظمة وفريقيا الميداني خروقات م 
محافظة، تركز جميعيا حوؿ الدعاية في محيط المجاف وتعبئة  00قتراع العامة التي زارتيا في اال

 .ىـوحشد المناصريف
 

فقد شددت المنظمة عمى أىمية توسيع المجاؿ العاـ وتعزيز الحريات  ومف النواحي الموضوعية 
السياسية بصفة خاصة الستكماؿ العامة لخمؽ البيئة المؤاتية لممشاركة المجتمعية بصفة عامة والمشاركة 

 خطوات المسار الديمقراطي السميـ.
كما سجمت أف مجمس النواب كاف بوسعو أف يتيح مجااًل أكبر أماـ تعددية المرشحيف مف خالؿ  

نائبًا مف بيف  331لمترشح، بداًل مف دعـ نحو  انائبً  71شحيف المحتمميف عمى دعـ إمكانية حصوؿ المر 
ألؼ مواطف،  711عبد الفتاح السيسي"، رغـ حصولو عمى تأييد شعبي بمغ نحو نائبًا لمرئيس " 376

جـ التأييدات وف بأنو تجنب حقربما فسره ما منيا كوثائؽ مسوغة لمترشح، فً أل 031اكتفى بتقديـ نحو 
 .ى موضوعيتياالتي لـ يطمئف إل

 



 ، وىي %21ات نحو ة لالنتخابػػػػػة الوطنيػػػػلمييئ اد بمغت نسبة اإلقباؿ وفقً ػػػػػوق 
، وحصؿ %56تقديراتيا نحو  بمغتالتي و  في العينة نسبة تتفؽ مع ما رصدتو فرؽ المنظمة الميدانية

 %4لممرشح المنافس، و% 0مف األصوات مقابؿ نحو % 75"عبد الفتاح السيسي" عمى نحو  الرئيس
لذيف مارسوا التصويت مف األصوات الباطمة، فيما ُعرؼ بالتصويت االحتجاجي مف قبؿ المواطنيف ا

أو كما قاؿ بعض  ،وفي الوقت ذاتو أرادوا تسجيؿ عدـ رضاىـ عف مسار االنتخابات اباعتباره حقً 
المصوتيف لفرؽ المنظمة "بيدؼ لفت انتباه رئيس الجميورية إلى عدـ الرضا عف أداء بعض مؤسسات 

 الدولة في المجاليف السياسي واإلعالمي".
 *** 

 


