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المادة ()53

تقديم
يصــادف صــدور هــذا التقريــر مــرور عشــر ســنوات علــى بــدء عمــل المجلــس القومــي
لحقــوق اإلنســان ،وهــي حقبــة حفلــت بأحــداث ال تقــاس بالســنوات واألشــهر ولكــن بعمــق مــا
أحدثتــه مــن آثــار فــي الدولــة والمجتمــع ،بــدءا مــن مســار التغييــر الــذي شــهدته البــاد فــي
الســنوات الســابقة علــى ثــورة  25ينايــر  ،2011ومــرو ار بأحــداث الثــورة ذاتهــا ومــا رافقهــا مــن
أحــداث ومــا أعقبهــا مــن م ارحــل انتقاليــة ،وص ـوال لثــورة  30يونيــو  2013ومــا تالهــا مــن
أحــداث وتداعيــات.
لــم يكــن المجلــس مجــرد خيــط فــي نســيج هــذه التحـوالت شــأن بقيــة مؤسســات الدولــة،
إذا كان يقــع بحكــم إضطالعــه بمهامــه ومســئولياته فــي خضــم هــذه األحــداث حيــث كانــت
القضيــة التــي يحملهــا – حقــوق اإلنســان والحريــات العامــة -هــي بــؤرة الحــدث الكبيــر ،وكانــت
تداعياتهــا العســيرة محــل اختبــاره ،كمــا كانــت غاياتهــا النبيلــة فــي الحريــة والعدالــة االجتماعيــة
والك ارمــة اإلنســانية منــاط امتحانــه.
ومنــذ اللحظــة األولــى ألحــداث ثــورة  25ينايــر ،واجــه المجلــس تداعياتهــا علــى
جبهتيــن :يتصــل أوالهمــا بمســئولياته كمؤسســة وطنيــة تجــاه مســار األحــداث ويتصــل ثانيتهمــا
بفقــده لمق ـره الــذي تصــادف وجــوده فــي موقــع قريــب مــن الحــزب الوطنــي الحاكــم ســابقا
فتعــرض للحــرق والنهــب ومعــه ذاكرتــه المؤسســية.
فــي غمــار األحــداث تابــع المجلــس مســئولياته فــي العمــل علــى حمايــة النشــطاء
الســلميين ونجحــت تداخالتــه فــي اطــاق سـراح عــدد مــن المعتقليــن مــن اإلعالمييــن ونشــطاء
حقــوق اإلنســان .وبــادر بتشــكيل لجنــة لتقصــي الحقائــق بالتعــاون مــع المنظمــة العربيــة لحقــوق
اإلنســان ،جابــت البــاد ط ـوال وعرضــا وأصــدرت التقريــر الوحيــد الــذي نشــر عــن تقصــي
الحقائــق فــي أحــداث الثــورة ومــا شــابها مــن ج ارئــم قتــل وأعمــال عنــف.
وفــي مجــال متابعــة مســئولياته انتقــل المجلــس إلــى مقــر مؤقــت بمحافظــة الجي ـزة
واســتأنف نشــاطه فــي تلقــي شــكاوى المواطنيــن ومتابعــة أعمالــه ،إو�عــادة بنــاء ذاكرتــه
المؤسســية .كمــا بــادر أعضــاؤه باتخــاذ قـرار شــجاع باســتقالة جماعيــة إلفســاح المجــال أمــام
الســلطة االنتقاليــة إلعــادة تشــكيل المجلــس فــي ســياق األحــداث.
ومنذ أبريل  2011أعيد تشكيل المجلس من جديد ،فأعاد بناء أولويات إستراتيجيته
علــى نحــو يتفاعــل مــع قضايــا المرحلــة االنتقاليــة ويشــتبك مــع جهــود المجتمــع فــي مرحلــة
التحــول واالنتقــال إلــى نظــام ديمق ارطــي حديــث يقــوم علــى المواطنــة والتعدديــة ومبــادئ
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حقــوق اإلنســان والحريــات العامــة عبــر نظــام دســتوري جديــد يتالفــى العيــوب الجســيمة التــي
ألحقــت بدســتور  1971إو�صــاح تش ـريعي ي ـؤازره ،كمــا أطلــق عش ـرات مــن بعثــات تقصــي
الحقائــق حــول األحــداث الداميــة التــي شــهدتها المرحلــة االنتقاليــة األولــى ،وضــخ العديــد مــن
التوصيــات التــي تتعلــق بتصحيــح المســارات التــي رافقتهــا.
وجر هذا التوجه المجلس إلى مواجهات شــديدة مع الســلطة االنتقالية حول ترتبيات
بنــاء المؤسســات قبــل إصــدار الدســتور ،والمحاكمــات العســكرية التــي طالــت ق اربــة  12ألــف
مواطــن مدنــي ،ونمــط العنــف المفــرط فــي فــض التجمعــات الســلمية ،والمســاس بك ارمــة النســاء
أثنــاء فــض االحتجاجــات وغيرهــا .كمــا وضعتــه هــذه المواجهــات علــى قائمــة التربــص مــن
جانــب جماعــة اإلخ ـوان المســلمين وواجهتهــا السياســية حــزب الحريــة والعدالــة وحلفائــه التــي
مــا أن أمســكت بزمــام الســلطة عقــب اكتســاحها مقاعــد مجلســي الشــعب والشــورى ،ورئاســة
الدولــة حتــى بــادرت بحــل المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان إو�عــادة تشــكيله علــى نحــو يعكــس
هــذه النتائــج.
ـدودا مــن رمــوز العمــل السياســي
ـددا محـ ً
ورغــم ضــم المجلــس بتشــكيله الجديــد عـ ً
المدنــي ونشــطاء حقــوق اإلنســان المرموقيــن ،فقــد عجــز ه ـؤالء األعضــاء عــن التكيــف مــع
توجهــات المجلــس الجديــد ،وســرعان مــا أعلنـوا انســحابهم واســتقالتهم منــه ،ففقــد المجلــس أحــد
مقوماتــه الجوهريــة كمؤسســة وطنيــة وهــي التعدديــة فــي تمثيــل المجتمــع ،كمــا وقــع تحــت
طائلــة االســتقطاب العميــق الــذي أصــاب المجتمــع .وشــهد ن ازعــا عميقــا بيــن فريقــه الفنــي
واإلداري مــن ناحيــة ،وأمانتــه العامــة مــن ناحيــة أخــرى .وانتهــى األمــر إلــى تشــكيل جديــد
للمجلــس بعــد ثــورة  30يونيــو.
وفــى الوقــت الــذى يكــون مــن المتعيــن علــى المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان إجـراء
قـراءة نقديــة ذاتيــة لخبـرة هــذه التجربــة كمؤسســة وطنيــة فــي مواجهــة التحديــات التــي واجههــا
منــذ تأسيســه قبــل عشــر ســنوات فــإن هــذا التقريــر ســوف يقتصــر فقــط علــى تغطيــة الفت ـرة
الزمنيــة منــذ ثــورة  30يونيــو  2013وحتــى نهايــة العــام  ،2014والتــي تــكاد تمثــل بنوعيــة
تحدياتهــا وأولوياتهــا ،إو�طارهــا الدســتوري والقانونــي ،وكثافــة أحداثهــا وتفاعالتهــا وســياقها
اإلقليمــي والدولــي ،نمطــا مغايـ ار لمــا ســبقها تســتحق معــه أن توصــف بالجمهوريــة الرابعــة فــي
مصــر.
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ويتابــع هــذا التقريــر التطــور الدســتوري والقانونــي فــي مصــر منــذ  30يونيــو 2013
ويخصــص الفصــل األول منــه لمســار حقــوق اإلنســان والحريــات العامــة منــذ هــذا التاريــخ كمــا
يخصــص الفصــل الثانــي منــه لنشــاط وجهــود مكتــب الشــكاوى والــذي ال يمثــل فحســب أحــد
آليــات المجلــس الرئيســة فــي حــل مشــاكل المواطنيــن ،بــل وتتيــح فــي الوقــت ذاتــه التعــرف
علــى نمــط المشــكالت التــي يعانيهــا المجتمــع فــي واقعــه المعيــش .كمــا يخصــص الفصــل
الثالــث منــه لجهــود المجلــس فــي نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان ،والتــي تفرضهــا المرحلــة الراهنــة
كعنصــر جوهــري فــي مواجهــة التعصــب وخطــاب الكراهيــة ،وبالقــدر ذاتــه لنشــر الوعــي
الدســتوري وســيادة حكــم القانــون .بينمــا يتطــرق الفصــل الرابــع لجهــود المجلــس فــي دعــم قد ارتــه
المؤسســية وتطويــر أدائــه.
ويتنــاول الفصــل الخامــس واألخيــر مســار التعــاون مــع المنظمــات والهيئــات الوطنيــة
والدولية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق اإلنســان ويصل في ختامه إلى التوصيات
التــي تحمــل رؤى المجلــس لمســتهدفات العمــل الوطنــي مــن أجــل تعزيــز احت ـرام حقــوق
اإلنســان.
ويســعدني أن أتقــدم بالشــكر إلــى الزمــاء أعضــاء المجلــس وأمانتــه الفنيــة علــى
جهودهــم فــي إعــداد هــذا التقريــر والتقاريــر الفرعيــة والنوعيــة األخــرى التــي مهــدت إلعــداده،
وكــذا المستشــارين والخب ـراء الذيــن عاون ـوا المجلــس فــي مهمــة إصــداره ومراجعــة وتدقيــق
البيانــات والمعلومــات ال ـواردة فيــه.
محمد فايق
رئيس المجلس القومي لحقوق اإلنسان
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الباب األول
حالة حقوق اإلنسان في مصر
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الباب األول :حالة حقوق اإلنسان في مصر
مقدمة
قــرر المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان فــى أول اجتمــاع لــه يــوم  5ســبتمبر 2013
بتشــكيله الجديــد برئاســة الســيد األســتاذ محمــد فايــق إختيــار الدكتــور بطــرس بطــرس غالــى
ليكــون الرئيــس الشـرفى للمجلــس مــدى الحيــاة  ،إو�نتخــاب الســيد الســفير مخلــص قطــب أميــن
عــام للمجلــس.
ويــود المجلــس فــى بدايــة هــذا التقريــر أن يســجل بــكل تقديــر مشــاركة الدكتــور بطــرس
بطــرس غالــى الرئيــس الشـرفى للمجلــس ،فــى هــذا االجتمــاع حيــث أوضــح عــدداً مــن الركائــز
االساســية للعمــل خــال المرحلــة القادمــة متضمنــة العمــل مــن أجــل ترســيخ مفهــوم إو�قامــة دولــة
القانــون ومبــدأ المواطنــة وتعزيــز وترســيخ خــال هــذه المرحلــة الدقيقــة مــن تاريــخ مصــر وذلــك
مــن أجــل تحقيــق االســتقرار إو�عــادة بنــاء الدولــة الحديثــة.
ويغطى هذا التقرير فترة من أصعب الفترات التي شهدها مسار حقوق اإلنسان في
مصــر ،وهــي فتـرات لــم تنتــه بعــد ،حيــث ال تـزال تأثيراتهــا وتفاعالتهــا ممتــدة لفتـرة إعــداد هــذا
التقريــر  ،ففــى خــال الفتـرة مــن يونيــو  2013وحتــى ديســمبر  ،2014مــرت أوضــاع حقــوق
اإلنســان بامتحانــات صعبــة وتعرضــت لضغــوط غيــر مســبوقة ،فــي ســياق نضــاالت شــعبية
متواصلــة لتحقيــق األمانــي فــي الحريــة والك ارمــة واإلنصــاف والعــدل االجتماعــي وضمــان
المواطنــة وحمايــة الســلم االجتماعــي ،ووقــع ذلــك وســط جملــة متوات ـرة مــن االنتكاســات التــي
واجهــت مصــر بعــد ثــورة الخامــس والعشـرين مــن ينايــر  2011بفتراتهــا االنتقاليــة الثــاث.
واجهــت مصــر خــال هــذه الفتـرات تحديــات كبيـرة ،وانصــب جانــب رئيســي مــن هــذه
التحديــات علــى واقــع حقــوق اإلنســان الــذي شــهد انتهــاكات عــدة ،بينهــا انتهــاكات جســيمة،
وممنهجــة ،ممــا أســهم فــي انــدالع ثــورة الثالثيــن مــن يونيــو .2013
ورغــم أن ثــورة الثالثيــن مــن يونيــو قــد مثلــت جهــداً غيــر مســبوق النتشــال البــاد
إو�نقــاذ البنيــة االجتماعيــة ألعــرق حضــارة بش ـرية وأقــدم دولــة مركزيــة فــي التاريــخ ،إال أنهــا
واجهــت تحديــات متعاظمــة وشــهدت انتهــاكات كبي ـرة متعــددة المصــادر واألنمــاط ،وال ي ـزال
امتحــان حقــوق اإلنســان هــو أصعــب تحــدي تواجهــه هــذه الفت ـرة.
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واجهــت الفت ـرة االنتقاليــة وال ت ـزال تحديــات داخليــة وخارجيــة متعاظمــة ،جنب ـاً إلــى
جنــب مــع إرث عقــود ســابقة مــن التحديــات القانونيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة،
وفرضــت هــذه التحديــات غيــر المســبوقة مســا اًر أحادي ـاً تنــدر فيــه الخيــارات الشــعبية ،ويبقــى
نجــاح هــذا المســار مرهون ـاً بمقــدار نجاحــه فــي فتــح البــاب أمــام تنــوع الخيــارات المســتقبلية،
علــى نحــو ســيتيح ضمن ـاً فــرص التقــدم فــي تعزيــز احت ـرام وحمايــة حقــوق اإلنســان.
وعلــى طريــق اســتكمال الخطــى لالنتقــال إلــى الديمقراطيــة وتفعيــل خريطــة المســتقبل
التــي تبناهــا وتوافــق عليهــا الشــعب فــي ثــورة  30يونيــو التصحيحيــة ،أقــر الشــعب دســتو اًر
جديــداً يســتجيب لمطالبــه السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتــاه بانتخــاب رئيــس جديــد
للبــاد بأغلبيــة كاســحة ،بانتظــار انتخابــات برلمانيــة متوقعــة فــي غضــون األســابيع القليلــة
المقبلــة الســتكمال بنــاء نظامــه السياســي الجديــد فــى إطــار الدولــة الحديثــة .
ويشــكل دســتور مصــر  2014نقلــة نوعيــة مهمــة علــى العديــد مــن األصعــدة ،وفــي
مقدمتهــا توفيــر الضمانــات القانونيــة الكفيلــة بتعزيــز احت ـرام وحمايــة حقــوق اإلنســان ،ومــن
المنتظــر أن يضطلــع البرلمــان المنتخــب بتفعيــل الدســتور عبــر العمــل علــى وضــع وتعديــل
قرابة  60تشـريعاً أساســياً ،وكذا العشـرات من التشـريعات األخرى التي يتوقع أن تشــكل بيئة
جديــدة حاضنــة لحقــوق اإلنســان والحريــات العامــة والشــخصية.
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القسم األول :التطور الدستوري والتشريعي
يتكــون دســتور  2014مــن ديباجــة وســتة أب ـواب ،يتعــرض البــاب األول للدولــة،
ويتعــرض البــاب الثانــي للمقومــات األساســية للمجتمــع ويتنــاول المقومــات االجتماعيــة
واالقتصادية والثقافية ويتناول الباب الثالث حقوق اإلنسان والحريات العامة .ويتناول الباب
ال اربــع ســيادة القانــون ويتنــاول البــاب الخامــس نظــام الحكــم ويشــمل ســلطات الدولــة التشـريعية
والتنفيذيــة والقضائيــة والقـوات المســلحة والشــرطة ويختــص البــاب الســادس باألحــكام العامــة
واالنتقاليــة.
واعتبــر الدســتور الحقــوق والحريــات اللصيقــة بشــخص كل مواطــن ال تقبــل تعطيــا
وال انتقاصــا وال يجــوز ألي قانــون ينظــم ممارســة الحقــوق والحريــات أن يقيدهــا بمــا يمــس
أصلهــا وجوهرهــا.
1.1الحقوق والحريات والواجبات العامة
ألــزم الدســتور الدولــة باحت ـرام حــق كل إنســان فــي الكرامــة ،كمــا أكــد علــى تجريــم
التعذيــب بجميــع أشــكاله وصــوره ،واعتبــاره جريمــة ال تســقط بالتقــادم ،واعتبــر المواطنيــن لــدى
القانــون س ـواء فــي الحقــوق والواجبــات والحريــات العامــة ،ونــص علــى أن التمييــز والحــض
علــى الكراهيــة جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون .وألــزم الدولــة باتخــاذ التدابيــر الالزمــة للقضــاء
علــى كافــة أشــكال التمييــز ،إو�نشــاء مفوضيــة مســتقلة لهــذا الغــرض.
وأكــد أن الحريــة حــق طبيعــي مصــون ال يمــس ،كمــا عــزز الضمانــات القانونيــة
والقضائيــة الواجبــة عنــد تقيــد هــذا الحــق.
وأكــد أيض ـاً علــى حرمــة الحيــاة الخاصــة ،وحرمــة المنــازل ،وحرمــة جســد اإلنســان،
وحريــة التنقــل والهجـرة كمــا حــرم ألول مـرة فــي الدســاتير المصريــة التهجيــر القســري التعســفي
للمواطنيــن بجميــع صــوره وأشــكاله واعتبــر مخالفــة ذلــك جريمــة ال تســقط بالتقــادم.
واعتبــر حريــة االعتقــاد مطلقــة ،وكفــل حريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة إو�قامــة دور
العبــادة ألصحــاب األديــان الســماوية.
وكفــل بشــكل واضــح حريــة الفكــر وال ـرأي ،وحريــة البحــث العلمــي ،واإلبــداع الفنــي
واألدبــي ،وحظــر رفــع أو تحريــك الدعــاوي أو مصــادرة األعمــال الفنيــة واألدبيــة والفكريــة أو
ضــد مبدعيهــا إال عــن طريــق النيابــة العامــة.
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كمــا كفــل حريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر الورقــي والمرئــي والمســموع واإللكترونــي
إو�صــدار الصحــف بمجــرد اإلخطــار علــى أن ينظــم القانــون إصــدار الصحــف إو�ج ـراءات
إنشــاء وتملــك محطــات البــث اإلذاعــي والمرئــي والصحــف اإللكترونيــة .وحظــر بــأي وجــه
الرقابــة علــى الصحــف ووســائل اإلعــام المصريــة أو مصادرتهــا أو وقفهــا أو إغالقهــا
باســتثناء فــرض رقابــة محــدودة فــي زمــن الحــرب أو التعبئــة العامــة مــن أجــل األمــن القومــى
وال توقــع عقوبــة ســالبة للحريــة فــي الج ارئــم التــي ترتكــب بطريــق النشــر والعالنيــة ،أمــا الج ارئــم
المتعلقــة بالتحريــض علــى العنــف أو بالتميــز بيــن المواطنيــن أو بالطعــن فــي أع ـراض
األشــخاص فيحــدده القانــون.
وللمواطنيــن حــق تنظيــم االجتماعــات العامــة ،والمواكــب والتظاهـرات ،وجميــع أشــكال
االحتجاجــات الســلمية بإخطــار ينظمــه القانــون ،أمــا حــق االجتمــاع الخــاص ســلميا فهــو
مكفــول دون إخطــار .وحظــر علــى رجــال األمــن حضــوره أو مراقبتــه أو التنصــت عليــه.
وأحــدث الدســتور طف ـرة غيــر مســبوقة فــي مجــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
إذ ألــزم الدولــة ألول مـرة بتخصيــص نســبة مــن اإلنفــاق الحكومــي للصحــة ال تقــل عــن %3
مــن الناتــج القومــي اإلجمالــي تتصاعــد تدريجي ـاً حتــى تتفــق مــع المعــدالت العالميــة ،وألــزم
الدولــة بإقامــة نظــام تأميــن صحــي شــامل لجميــع المصرييــن يغطــي كل األم ـراض ،وحــرم
االمتنــاع عــن تقديــم العــاج بأشــكاله المختلفــة ألي إنســان فــي حــاالت الط ـوارئ أو الخطــر
علــى الحيــاة ،وبموجبــه تخضــع جميــع المنشــآت الصحيــة لرقابــة الدولــة.
وبينمــا أكــد علــى إلزاميــة التعليــم حتــى نهايــة المرحلــة الثانويــة أو مــا يماثلهــا،
ومجانيتــه بمراحلــه المختلفــة فــي مؤسســات الدولــة التعليميــة ،فقــد ألــزم الدولــة بتخصيــص
نســبة مــن اإلنفــاق الحكومــي للتعليــم ال تقــل عــن  %4مــن الناتــج القومــي اإلجمالــي تتصاعــد
تدريجيـاً حتــى تتفــق مــع المعــدالت العالميــة ،كمــا ألــزم الدولــة بتشــجيع التعليــم الفنــي والعلمــي
والتدريــب المهنــي وتطويـره وفقـاً لمعاييــر الجــودة العالميــة وبمــا يتناســب مــع احتياجــات ســوق
العمــل .وكفــل اســتقالل الجامعــات إو�تاحةالتعليــم الجامعــي وفق ـاً لمعاييــر الجــودة العالميــة،
وتخصيــص الدولــة لنســبة مــن اإلنفــاق الحكومــي للتعليــم الجامعــي ال تقــل عــن  %2مــن الناتــج
القومــي اإلجمالــي تتصاعــد تدريجيــا حتــى تتفــق مــع المعــدالت العالميــة ،وتشــجيع البحــث
العلمــي ومؤسســاته وبتخصيــص نســبة مــن اإلنفــاق الحكومــي ال تقــل عــن  %1تتصاعــد
تدريجيـاً .وألــزم الدســتور الدولــة بوضــع خطــة شــاملة للقضــاء علــى األميــة الهجائيــة والرقميــة
بيــن المواطنيــن فــي لــكل األعمــار وفــق خطــة زمنيــة.
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وأكــد الدســتور علــى أن العمــل حــق تكفلــه الــدول ،وألــزم فــى هــذا المجــال الدولــة
بالحفــاظ علــى حقــوق العمــال وبنــاء عالقــات عمــل متوازنــة بيــن طرفــي العمليــة اإلنتاجيــة،
كمــا كفــل ســبل التفــاوض الجماعــي واإلض ـراب الســلمي.
ونــص الدســتور علــى توفيــر خدمــات التأميــن االجتماعــي ،وحــق كل مواطــن ال
يتمتــع بنظــام والتمتــع بالضمــان االجتماعــي بمــا يضمــن لــه حيــاة كريمــة إذا لــم يكــن قــاد اًر
علــى إعالــة نفســه وأس ـرته وفــي حــاالت العجــز عــن العمــل والشــيخوخة والبطالــة ،وتوفيــر
معــاش مناســب للعمــال والفالحيــن والعمــال الزراعييــن والصياديــن والعمالــة غيــر المنتظمــة.
وأقــر بــأن أم ـوال التأمينــات والمعاشــات هــى أم ـوال خاصــة تتمتــع بجميــع أوجــه الحمايــة
آمنــا وتديرهــا
المقــررة لألم ـوال العامــة ،وهــي وعوائدهــا حــق للمســتفيدين ،وتســتثمر اسـ ًا
ـتثمار ً
هيئــة مســتقلة.
كمــا كفــل الدســتور للمواطنيــن حــق تكويــن األحـزاب بإخطــار وتحــت مظلــة القانــون،
كمــا حظــر تشــكيل األح ـزاب علــى أســاس دينــي أو بنــاء علــى التفرقــة ألي ســبب وال يجــوز
حــل األحـزاب إال بحكــم قضائــي  ،كمــا كفــل للمواطنيــن حــق تكويــن الجمعيــات والمؤسســات
األهليــة بمجــرد اإلخطــار وحظــر علــى الجهــات اإلداريــة التدخــل فــي شــئونها أو حلهــا.
2.2حقوق الفئات األولى بالرعاية
كفــل دســتور  2014للنســاء حقوقــا وردت فــي مـواد كثيـرة بلغــت  22مــادة مــن مـواد
الدســتور مثــل المســاواة أمــام القانــون فــي الحقــوق والواجبــات العامــة ،وتكافــؤ الفــرص بيــن
النســاء والرجــال دون تمييــز .وألــزم المشــرع بتمثيــل النســاء تمثيـاً مناســباً فــي المجلــس النيابــي
والمجالــس المحليــة ،وأوجــب االلت ـزام بكافــة االتفاقيــات الدوليــة التــي صدقــت عليهــا مصــر،
وخاصــة المعنيــة بحقــوق النســاء ،وكــذا تمكينهــا اقتصادي ـاً واجتماعي ـاً .وأعطــت المــادة 11
مــن الدســتور للنســاء الحــق فــي تقلــد المناصــب مــن السياســية العليــا والقضائيــة وضمنــت لهــن
عش ـرة الحقــوق مــا لــم يتضمنــه أي دســتور ســابق.
عرفــت المــادة  80مــن دســتور  2014الطفــل وحــددت موجبــات حمايتــه بطريقــة
متمي ـزة وشــاملة مــن كل أشــكال العنــف واإلســاءة وســوء المعاملــة واالســتغالل الجنســي
واالســتغالل التجــاري والرعايــة الصحيــة واألسـرية والبدنيــة ،والتغذيــة والمــأوى اآلمــن والتربيــة
والتنميــة الوجدانيــة والمعرفيــة والتعليــم والحــق فــي اإلســم واألوراق الثبوتيــة والتطعيــم اإلجبــاري
المجانــي ،والنظــام القضائــي الخــاص باألطفــال المجنــي عليهــم وهــو مــا لــم يتضمنــه دســتور
ســابق فــي مصــر منــذ دســتور .1923
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3.3التطور التشريعي
بإعــان خريطــة المســتقبل فــي  3يوليــو  2013انتقلــت ســلطة التش ـريع إلــى الســيد
المستشــار عدلــي منصــور الــذي تولــى مســئولية الحكــم بصفــة مؤقتــة بحكــم وظيفتــه كرئيــس
للمحكمة الدستورية العليا ،وقد التزم في سياسته التشريعية –على نحو ما أحاط به المجلس
القومــي لحقــوق اإلنســان فــي لقائــه بأعضائــه -بعنصــري الضــرورة والعجلــة -فاقتصــرت
التشـريعات التــي أصدرهــا علــى الحــد األدنــى مــن التشـريعات الالزمــة لتســيير دوالب العمــل
الرســمى فــي الدولــة ،ومتطلبــات انجــاز خريطــة المســتقبل بتشــكيل لجنــة إعــداد الدســتور
واالســتفتاء عليــه ،وقوانيــن مباش ـرة الحقــوق السياســية ،واالنتخابــات الرئاســية ،وانتخابــات
مجلــس الن ـواب ،والتفاعــل مــع المتطلبــات االقتصاديــة واالجتماعيــة واألمنيــة الملحــة.
وبعــد االنتخابــات الرئاســية ،وتولــى الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي المســئولية انتقلــت
ســلطة التش ـريع إلــى الرئيــس المنتخــب.
وطبقا للدســتور ،تظل التشـريعات الصادرة في والية الرئيس الســابق عدلي منصور
ورئيــس الجمهوريــة ،خاضعــة لمراجعــة مجلــس النـواب بعــد انتخابــه إلقرارهــا أو النظــر فيهــا.
4.4تشريعات تتعلق بالحريات العامة:
أصدر الرئيس الســابق المستشــار عدلي منصور ق ار اًر بقانون رقم  45لســنة 2014
بتنظيم مباشـرة الحقوق السياســية وأهم ما تضمنه:
 ألــزم كل مواطــن بلــغ ثمانيــة عشــر ســنة أن يباشــر الحقــوق السياســية بإبــداء ال ـرأي فــياالســتفتاءات واالنتخابــات وأعفــى مــن أداء هــذا الواجــب ضبــاط وأف ـراد الق ـوات المســلحة
والشــرطة ط ـوال مــدة خدمتهــم ،كمــا حــرم مؤقت ـاً مــن مباش ـرة الحقــوق السياســية المحجــور
عليــه  ،والمصــاب باضط ـراب نفســي أو عقلــي خــال مــدة احتجــازه اإلل ازمــي ،والصــادر
بشــأنهم أحــكام جنائيــة ،وكذلــك الصــادر بشــأنهم حكــم نهائــي بالحبــس مــا لــم يــرد لــه اعتبــاره،
نهائيــا مشــاركة مــن صــدر ضدهــم أحــكام باتــة الرتــكاب ج ارئــم التهــرب مــن
وحظــر القانــون ً
أداء الضريبــة ،أو إفســاد الحيــاة السياســية ،أو مصــادرة أموالــه مــن محكمــة القيــم ،أو ارتكابــه
جريمــة مخلــة بالشــرف أو باألمانــة أو التدليــس ،أو المحكــوم عليــه فــي جنايــة أو الرتكابــه
إحــدى الج ارئــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون.
 إجـراء االنتخابــات التشـريعية تحــت اإلشـراف القضائــي الكامــل ،وتقــوم منظمــات المجتمــع-7-

المدنــي المصــرح لهــا مــن اللجنــة بمتابعــة االنتخابــات.
 تشــكيل لجنــة عليــا لالنتخابــات برئاســة رئيــس محكمــة اســتئناف القاه ـرة وعضويــة أقــدمنائبيــن مــن ن ـواب رئيــس محكمــة النقــض ،وأقــدم نائبيــن لرئيــس مجلــس الدولــة وأقــدم رئيــس
لمحاكــم االســتئناف تالييــن لرئيــس محكمــة اســتئناف القاهـرة .وللجنــة العليــا شــخصية اعتباريــة
يصــدر بتشــكيلها ق ـرار مــن رئيــس الجمهوريــة وتختــص اللجنــة بإصــدار الالئحــة المنظمــة
لعملهــا ،إو�بــداء ال ـرأي فــي مشــروعات القوانيــن المتعلقــة باالنتخابــات التش ـريعية ،واإلش ـراف
علــى قواعــد البيانــات وتحديثهــا وتنقيتهــا دوري ـاً ،والدعــوة لالنتخابــات التش ـريعية  ،وتحديــد
موعــد االنتخابــات ووضــع قواعــد إو�جـراءات ســير العمليــة االنتخابيــة واالســتفتاء بمــا يضمــن
ســامة اإلج ـراءات وحيدتهــا ونزاهتهــا .والترخيــص لمنظمــات المجتمــع المدنــي المصريــة أو
الجهــات األجنبيــة والدوليــة بمتابعــة ســير االنتخابــات واالســتفتاء .وتشــكيل اللجــان العامــة
والفرعيــة إو�صــدار الق ـ اررات الالزمــة لحفــظ النظــام أثنــاء االنتخابــات أو االســتفتاء.
وتشــكل اللجنــة العليــا لجنــة انتخابيــة فرعيــة بــكل محافظــة برئاســة رئيــس محكمــة
ابتدائيــة وعضويــة قضــاة ومستشــارين.
 حــدد القانــون قاعــدة بيانــات الناخبيــن وتســتند إلــى بطاقــة الرقــم القومــي ،وقواعــد اإلضافــةوالحــذف ،كمــا حــدد الموطــن االنتخابــي وهــو محــل اإلقامــة الثابــت بالرقــم القومــي وقواعــد
مراجعــة القيــد فــي قاعــدة بيانــات الناخبيــن إو�ج ـراءات الفصــل فــي الطعــون.
 ونظــم القانــون ضوابــط الدعايــة االنتخابيــة وفــى االســتفتاء مــن حيــث مــدة الدعايــة والصمــتالدعائــي ،وقــرر الحــد األقصــى لإلنفــاق علــى الدعايــة فــي النظــام الفــردي بخمســمائة ألــف
جنيــه ،وفــي اإلعــادة بمائتــي ألــف جنيــه ويضاعــف الحــدان لــكل خمســة عشــر مترشــحاً
تجمعهــم قائمــة موحــدة.
وقيــد قيمــة التبــرع بــأال يزيــد علــى  %5مــن الحــد األقصــى المســموح بــه وألــزم المرشــحين
بإخطــار اللجنــة بالتبرعــات واشــترط لقبــول أوراق أي مرشــح فتــح حســابله بأحــد البنــوك التــي
تحددهــا اللجنــة يــودع فيــه مــا يتلقــاه مــن تبرعــات إو�بــاغ اللجنــة العليــا بالتبرعــات وأوجــه
إنفاقهــا.
 وحظــرت اللجنــة فــي ممارســة الدعايــة  12ممارســة أبرزهــا عــدم اســتخدام الشــعارات الدينيــةلتأييــد أو رفــض أي مرشــح كمــا حظــرت اســتغالل الوظيفــة العامــة فــي الدعايــة وتشــكيل لجــان
لمراقبــة الدعايــة ووضعــت جـزاءات لمخالفــة ضوابــط التغطيــة اإلعالميــة.
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 وفصــل القانــون القواعــد اإلجرائيــة لالقتـراع والفــرز ،وتجمــع األصـوات فــي اللجنــة العامــة،وتصويــت المصرييــن فــي الخــارج ،إو�عــان النتيجــة ،والتظلمــات والطعــون .كمــا تتصــل
الج ـزاءات المتعلقــة بمخالفــة أحــكام هــذا القانــون.
وأصــدر المستشــار عدلــي منصــور رئيــس الجمهوريــة الســابق الق ـرار رقــم  22لســنة
 2014بإق ـرار قانــون ينظــم االنتخابــات الرئاســية فــي ضــوء الدســتور المعــدل .ونــص علــى
مــا يلــي:
 فــي شــروط الترشــح :أن يكــون المرشــح مصريـاً مــن أبويــن مصرييــن وأال يكــون قــد حمــلأو أيــا مــن والديــه أو زوجتــه جنســية دولــة أخــرى ،وأن يكــون حاصـاً علــى مؤهــل عــال ،وأن
يكــون متمتعـاً بحقوقــه المدنيــة والسياســية ،وأال يكــون قــد حكــم عليــه فــي جريمــة مخلــة بالشــرف
أو األمانــة إو�ن ُرد إليــه اعتبــاره ،وأن يكــون قــد أدى الخدمــة العســكرية أو أعفــي منهــا قانونـاً،
وأال يكــون مصابـاً بمــرض بدنــي أو ذهنــي يؤثــر علــى أدائــه لمهــام رئيــس الجمهوريــة .ويلــزم
لقبــول ترشــحه تزكيــة عش ـرين عض ـواً علــى األقــل مــن أعضــاء مجلــس الن ـواب ،أو خمســة
وعش ـرين ألف ـاً مــن الناخبيــن فــي خمســة عشــر محافظــة علــى األقــل وال يجــوز تزكيــة أكثــر
مــن مرشــح.
 يتولــى اإلش ـراف علــى االنتخابــات لجنــة االنتخابــات الرئاســية برئاســة رئيــس المحكمــةالدســتورية العليــا ،وعضويــة رئيــس محكمــة اســتئناف القاه ـرة وأقــدم ن ـواب رئيــس المحكمــة
الدســتوريا العليــا ،وأقــدم ن ـواب رئيــس محكمــة النقــض ،وأقــدم ن ـواب رئيــس محكمــة مجلــس
الدولــة ،ويكــون للجنــة شــخصية اعتباريــة ولهــا أمانــة عامــة.
 وتختــص لجنــة االنتخابــات باإلشـراف علــى قاعــدة بيانــات الناخبيــن مــن واقــع بيانــات الرقــمالقومــي وتنقيتهــا وتحديثهــا ،إو�عــان فتــح بــاب الترشــيح إو�جراءاتــه وتلقــي طلبــات الترشــيح
وتحديــد الجهــة المختصــة بتوقيــع الكشــف الطبــي ،إو�عــداد القائمــة النهائيــة للمرشــحين ووضــع
القواعــد المنظمــة للدعايــة االنتخابيــة والتحقــق مــن تطبيقهــا علــى نحــو يكفــل المســاواة بيــن
المرشــحين ،واتخــاذ مــا ت ـراه مــن تدابيــر عنــد مخالفتهــا ،واإلش ـراف الكامــل علــى إج ـراءات
االقت ـراع والفــرز والفصــل بق ـ اررات نهائيــة فــي جميــع االعت ارضــات والتظلمــات والطعــون
المتعلقــة بالعمليــة االنتخابيــة ،وتلقــي النتائــج المجمعــة لالنتخابــات وتحديــد نتيجــة االنتخابــات
النهائيــة إو�عالنهــا.
 وتكــون ق ـ اررات اللجنــة نهائيــة ونافــذة بذاتهــا وغيــر قابلــة للطعــن عليهــا بــأي طريــق وأمــامأي جهــة كمــا ال يجــوز التعــرض لق ارراتهــا بوقــف التنفيــذ أو اإللغــاء.
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 نظــم القانــون الجوانــب اإلجرائيــة لعمــل اللجنــة ،وأوجــب فــي الدعايــة االنتخابيــة االلت ـزامبأحكام الدســتور والقانون وحظر بوجه خاص التعرض للحياة الخاصة ألي من المرشــحين،
وتهديــد الوحــدة الوطنيــة أو اســتخدام الشــعارات الدينيــة أو التــي تدعــو للتمييــز بيــن المواطنيــن،
واســتخدام العنــف أو التهديــد باســتخدامه ،أو تقديــم تبرعــات أو مســاعدات نقديــة أو عينيــة أو
الوعــد بذلــك ،أو اســتخدام منشــآت الدولــة ووســائل النقــل التابعــة لهــا ،والمصالــح الحكوميــة
ودور العبــادة والمــدارس والجامعــات .كمــا ألــزم وســائل اإلعــام المملوكــة للدولــة بتحقيــق
المســاواة بيــن المرشــحين.
 وحــدد القانــون الحــد األقصــى النفــاق كل مرشــح علــى الحملــة االنتخابيــة بعشـرين مليــونجنيــه ،وفــي انتخابــات اإلعــادة بخمســة ماليــن جنيــه ،ووضــع شــروطاً للتبرعــات ،وألــزم
المرشــح بفتــح حســاب فــي أحــد البنــوك التــي تحددهــا اللجنــة إليــداع التبرعــات وعلــى البنــك
والمرشــح إبــاغ اللجنــة أوالً بــأول بمــا يتــم إيداعــه ومصــدره وأوجــه إنفاقــه ،كمــا حظــر تلقــي
أي مســاهمات من أي شــخص اعتباري مصري أو أجنبي أو من أي دولة أو جهة أجنبية.
ويتولــى الجهــاز المركــزي للمحاســبات مراجعــة حســابات الحملــة االنتخابيــة ،وعليــه أن يبلــغ
اللجنــة بتقري ـره خــال  15يوم ـاً.
 وينظــم القانــون إجـراءات االقتـراع والفــرز ويســمح بحضــور مندوبيــن عــن وســائل اإلعــامومنظمــات المجتمــع المدنــي المصــرح لهــم مــن قبــل اللجنــة لمتابعــة االنتخابــات ،وعمليــه الفــرز
إو�عــان النتائــج .كمــا ينظــم إجـراءات انتخابــات المصرييــن بالخــارج.
5.5قانون مجلس النواب :
وأصــدر الرئيــس الســابق المستشــار عدلــي منصــور قانــون مجلــس النـواب فــي مايــو
 ،2014وشــملت أبــرز أحكامــه مــا يلــي:
 يشكل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور  2014من 540عضواً ،ينتخبون باالقتراعالســري المباشــر ،ويجــوز لرئيــس الجمهوريــة تعييــن مــاال يزيــد علــى( )%5مــن األعضــاء وفــق
الضوابــط التــي نــص عليهــا القانــون.
ويكــون انتخــاب المجلــس بواقــع  420مقعــداَ بالنظــام الفــردي ،و 120مقعــداً بنظــام
القوائــم المغلقــة المطلقــة ،ويحــق لألحـزاب والمســتقلين الترشــح فــي كل منهمــا ،ومــدة عضويــة
المجلــس خمــس ســنوات.
تقســم الجمهوريــة إلــى عــدد مــن الدوائــر تخصــص لالنتخــاب بالنظــام الفــردي ،وعــدد
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 4دوائــر تخصــص بنظــام القوائــم  ،ويخصــص لدائرتيــن منهمــا عــدد  15مقعــداً لــكل منهمــا
ويخصــص للدائرتيــن االخرتيــن 45مقعــداً لــكل منهمــا ،ويحــدد قانــون خــاص عــدد ونطــاق
مكونــات كل منهمــا.
يجــب أن تتضمــن كل قائمــة انتخابيــة عــددا مــن المرشــحين يســاوي العــدد المطلــوب
انتخابــه فــي الدائـرة وعــددا مــن االحتياطييــن مســاوياً لــه .وفــي أول انتخابــات تجــرى بعــد العمــل
بهــذا القانــون يتعيــن أن تتضمــن كل قائمــة مخصــص لهــا  15مقعــداً األعــداد والصفــات
التاليــة :ثالثــة مرشــحين مــن المســيحيين ،ومرشــحين اثنيــن مــن العمــال والفالحيــن ،ومرشــحين
اثنيــن مــن الشــباب ،ومرشــح مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة ،ومرشــح مــن المصرييــن المقيميــن
فــي الخــارج ،علــى أن يكــون مــن بيــن أصحــاب هــذه الصفــات أو مــن غيرهــم ســبع نســاء علــى
األقل.
يتعيــن أن تتضمــن كل قائمــة مخصصــة لهــا 45مقعــداً األعــداد والصفــات التاليــة
علــى األقــل :تســعة مرشــحين مــن المســيحيين وســتة مــن العمــال والفالحيــن وســتة مــن الشــباب
وثالثــة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة وثالثــة مــن المصرييــن المقيميــن فــي الخــارج ،وأن يكــون
مــن بيــن أصحــاب هــذه الصفــات أو مــن غيرهــم إحــدى وعشــرون مــن النســاء علــى األقــل.
ويشــترط القانــون الســتمرار العضويــة بالمجلــس أن يظــل العضــو محتفظ ـاً بالصفــة
التــي انتخــب علــى أساســها.
ويشــترط القانــون فــي المرشــح أن يكــون متمتعـاً بالجنســية المصريــة منفــردة ،ومتمتعـاً
بحقوقه المدنية والسياســية ،ومدرجاً بقوائم الناخبين ،وأال تقل ســنه عن  25ســنة ،وأن يكون
حاصـاُ علــى شــهادة إتمــام مرحلــة التعليــم األساســي علــى األقــل وأدى الخدمــة العســكرية أو
أعفــى منهــا  ،وأال تكــون قــد أســقطت عضويتــه بق ـرار مــن مجلــس الن ـواب بســبب فقــد الثقــة
واالعتبــار أو اإلخــال بواجبــات العضويــة إال باســتثناءين حددهمــا القانــون.
وحظــر القانــون ترشــح رجــال القـوات المســلحة والشــرطة وأعضــاء الهيئــات القضائيــة
والرقابيــة إال بعــد اســتقالتهم ،واعتبــر رؤســاء وأعضــاء الهيئــات العامــة وشــركات القطــاع العــام
والعاملــون فــي القطــاع اإلداري فــي الدولــة فــي إجــازة مدفوعــة األجــر حتــى انتهــاء االنتخابــات.
6.6قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب :
واســتكماال لترتيبــات إج ـراء انتخابــات مجلــس الن ـواب  ،أصــدر الرئيــس عبدالفتــاح
السيســى فــى  2014/12/21ق ـرار بقانــون رقــم  202لســنة  2014فــى شــأن تقســيم دوائــر
انتخابــات مجلــس الن ـواب
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يقتصــر القانــون علــى أربــع م ـواد فحســب  ،فضــا عــن مجموعــات مــن الجــدوال ،
وتوضــح المــادة األولــى سـريان أحــكام القانــون علــى أول انتخابــات لمجلــس النـواب  ،وعلــى
كل انتخــاب تكميلــى بهــا مــع إلقــاء كل مايخالفــه مــن أحــكام .وتقســم المــادة الثانيــة البــاد إلــى
 237دائـرة انتخابيــة تخصــص بالنظــام الفــردى ،كمــا تقســم البــاد إلــى أربــع دوائــر انتخابيــة
تخصــص لالنتخــاب بنظــام القوائــم ،وتحــدد المــادة السادســة نظــام ومكونــات كل دائ ـرة
وعــدد المقاعــد المخصصــة لهــا ،ولــكل محافظــة طبقــا للجــداول المرفقــة للقانــون بمــا ي ارعــي
التمثيــل العــادل للســكان والمحافظــات والتمثيــل المتكافــئ للناخبيــن ،وتختــص المــادة الرابعــة
واألخي ـرة بالجوانــب اإلجراءايــة الخاصــة بالقانــون .فيمــا تضــم الجــداول نوعيــن مــن البيانــات
تختــص أولهمــا بالدوائــر الفرديــة لــكل محافظــة بينمــا تختــص الجــداول األخــرى بتحديــد الدوائــر
األربعــة ( .الجريــدة الرســمية العــدد 51 :مقــرر فــي ) 2014/ 12/21
وقــد تعــرض قانــون الدوائــر اإلنتخابيــة ،ومــن قبلــه قانونــي مباشـرة الحقــوق السياســية والمدنيــة
ومجلــس الن ـواب للطعــن علــى دســتوريتهم ،وأكــد تقريــر هيئــة المفوضيــن وجــود وم ـواد غيــر
دســتورية فــي القوانيــن الثالثــة ولكــن رفضــت المحكمــة الدســتورية النظــر علــى قانونــي مباشـرة
الحقــوق السياســية للمجلــس النـواب ألســباب شــكلية متعلقــة بعــدم وجــود مصلحــة للطاعنيــن،
بينمــا ايــدت الطعــون المتعلقــة ببعــض المـواد فــي قانــون تقســيم الدوائــر لعــدم دســتورية المــادة
الثالثــة مــن القانــون ،وأعلنــت رئاســة الجمهوريــة إحترامهــا الكامــل ألحــكام القضــاء إو�لت ـزام
جميــع مؤسســات الدولــة بهــا .واصــدر رئيــس الجمهوريــة توجهــات للحكومــة بضــرورة تالفــي
أوجــه عــدم الدســتورية واإلنتهــاء منهــا فــي مــدة ال تتجــاوز شــهر .وتــم تجميــد اإلجـراءات التــي
كانــت لجنــة اإلنتخابــات قــد اتخذتهــا لحيــن اإلنتهــاء مــن القانــون.
7.7قانون تنظيم الحق في االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية :
أصــدر المستشــار عدلــي منصــور رئيــس الجمهوريــة فــي نوفمبــر  2013قـ ار اًر بقانــون
بشــأن تنظيــم الحــق فــي االجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاه ـرات الســلمية فــي أربعــة
فصــول ،اختــص الفصــل األول باإلحــكام العامــة والتعريفات،واســتقل الثانــي باإلج ـراءات
والضوابــط التنظيميــة ،وتنــاول الثالــث العقوبــات لمخالفــة إحكامــه ،واهتــم الفصــل ال اربــع
واألخيــر باألحــكام اإلجرائيــة.
تعــرض هــذا القانــون للكثيــر مــن االنتقــادات إذ جــاء تعريفــه لالجتماعــات العامــة
فضفاضـاً (م  )112وتضمــن مصطلحــات بالمعنــى الواســع مثــل األمــن العــام والنظــام العــام
وتعطيــل اإلنتــاج (م  )7ولــم يتضمــن ضوابــط فيمــا يتعلــق بتســلم الجهــات المختصــة  ،وتطلــب
القانــون موعــد البــدء واالنتهــاء للمظاه ـرة بمــا يعنــي حظــر االعتصــام بالمطلــق .وأعطــى
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لوزيــر الداخليــة صالحيــة منــع أو نقــل أو إرجــاء التجمعــات الســلمية دون تحديــده ولــم يحــدد
المســئول عــن مراقبــة عمــل اللجنــة التــي تنشــأ فــي كل محافظــة برئاســة مديــر األمــن لوضــع
إج ـراءات تأميــن التظاه ـرات والتجمعــات الســلمية .ولــم ينــص علــى اســتثناءات للتظاه ـرات
الصغيـرة التــي ليــس مــن شــأنها تعطيــل حركــة المــرور أو العاجلــة والعفويــة .وســمح القانــون
لرجــال الشــرطة باســتخدام ســاح الخرطــوش فــي تفريــق التظاه ـرات ،وهــو ســاح قاتــل إذا
اســتخدم مــن مســافات قريبــة.
وتظــل أخطــر عيــوب هــذا القانــون هــي العقوبــات المغلظــة غيــر المبــررة وغيــر
المتناســبة والتــي تخالــف قواعــد التجريــم والعقــاب التــي تعــد قاعــدة التناســب إحــدى أهــم
ركائزهــا .ويســري ذلــك علــى العقوبــات المقيــدة للحريــات والغ ارمــات التــي فرضهــا .وكــذا
مخالفــة القانــون لبعــض نصــوص الدســتور.
وقــد أحــاط المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان الحكومــة بمالحظاتــه أثنــاء تــداول
مشــروع القانــون وكان أهمهــا الخلــط بيــن تنظيــم حــق التظاهــر الســلمي وبيــن مــا تعــرض لــه
البــاد مــن ج ارئــم عنــف إو�رهــاب ،وكــذا خلطــه بيــن الحــق فــي التظاهــر ،والحــق فــي اإلضـراب
الــذي ينظمــه قانــون العمــل .لكــن الحكومــة لــم تأخــذ ســوى بعــض مالحظــات المجلــس.
وقــد تابــع المجلــس مشــورته للحكومــة بعــد إصــدار القانــون باقت ـراح إدخــال بعــض
التعديــات عليــه مــن شــأنها االمتثــال للدســتور فــي حــق المواطنيــن فــي اإلض ـراب الســلمي
إو� ازلــة شــبهة عــدم الدســتورية ،وجعلــه أكثــر واقعيــة فــي التطبيــق وتشــمل هــذه المقترحــات :
•تقييــد حــق وزيــر الداخليــة المنصــوص عليــه فــي القانــون فــي منــع التظاهــر ،بــأالّ
يتــم ذلــك إال بعــد اللجــوء إلــى جهــة قضائيــة ( قاضــي األمــور الوقتيــة المســتعجلة أو
النيابــة العامــة)
•أن يســتبعد مــن القانــون األفعــال التــي يعاقــب عليهــا قانــون العقوبــات مثــل قطــع
الطــرق وتعطيــل المواصــات العامة...إلــخ ،ومحاكمــة مرتكبيهــا طبق ـاً لقانــون
العقوبــات وليــس قانــون التظاهــر.
•تخفيــف العقوبــات بحيــث تكــون مناســبة لمخالفــة حــق التظاهــر الســلمي مثــل التظاهــر
بــدون إخطــار أو الخــروج عــن خــط ســير المظاه ـرة أو تجــاوز الوقــت المحــدد
للمظاه ـرة ....إلــخ .طالمــا بقيــت التظاه ـرة ســلمية.
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8.8تشريعات تتعلق بحقوق المرأة وحمايتها من العنف:
خصــص قانــون مجلــس النـواب رقــم  46لســنة  2014للمـرأة عــدداً غيــر مســبوق مــن
مقاعــد مجلــس النـواب حيــث أوجــب أن يكــون نصــف مرشــحي القوائــم االنتخابيــة مــن النســاء
(علــى األقــل) وكذلــك نصــف عــدد مــن يعينهــم رئيــس الجمهوريــة (علــى األقــل) فــي مجلــس
النـواب لضمــان تمثيــل النســاء تمثيـاً مناســباً فــي المجلــس.
 ووافــق مجلــس الــوزراء فــي  26نوفمبــر  2014علــى مشــروع قـرار بقانــون بتعديــل بعــضأحــكام قانــون العقوبــات مــع إحالتــه للجنــة التش ـريعية ويخــص التعديــل المــادة ( )290التــي
تعاقــب كل مــن خطــف بالتحايــل واإلك ـراه أنثــى بنفســه أو بواســطة غي ـره بالســجن المؤبــد،
وتصــل العقوبــة إلــى اإلعــدام إذا اقترنــت بهــا جنايــة مواقعــه المخطوفــة بغيــر رضائهــا.
وينــص التعديــل علــى أن تســري أحــكام هــذه المــادة علــى جميــع األشــخاص البالغيــن
وعــدم اقتصارهــا علــى اإلنــاث ،مــع اإلبقــاء علــى تشــديد العقوبــة لتصــل إلــى اإلعــدام فــي حالــة
إذا كانــت المخطوفــة أنثــى ومواقعتهــا بغيــر رضائهــا( .األهـرام )2014/11/27
وأصــدر الرئيــس عدلــي منصــور فــي يونيــو  2014ق ـ ار اًر بقانــون رقــم  50لســنة
 2014بتعديــل المــادة  306مــن قانــون العقوبــات بحيــث تعاقــب بالحبــس مــدة ال تقــل عــن
ســتة أشــهر وبغ ارمــة تصــل إلــى خمســة أالف جنيــه أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن
تعــرض للغيــر فــي مــكان عــام أو خــاص بإتيــان أمــور أو إيحــاءات أو تلميحــات جنســية أو
إباحيــة بــأي وســيلة بمــا فــي ذلــك االتصــاالت الســلكية أو الالســلكية ،وتزيــد العقوبــة إلــى ســنة
والغ ارمــة إلــى عش ـرة أالف جنيــة إذا تكــرر الفعــل مــن الجانــي مــن خــال المالحقــة والتتبــع
للمجنــي عليــه ،وفــي حالــة العــود تضاعــف عقوبتــه بالحبــس والغ ارمــة.
وأضــاف القانــون مــادة جديــدة برقــم  306مكــرر(ب) :جــاء فيهــا أنــه يعــد تحرش ـاً
جنســياً إذا ارتكبــت الجريمــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة  306مكــرر(أ) بقصــد حصــول
الجانــي مــن المجنــي عليــه منفعــة ذات طبيعــة جنســية ،ويعاقــب الجانــي بالحبــس مــدة ال
تقــل عــن ســنة وبغ ارمــة تصــل إلــى  20ألــف جنيــة أو بإحــدى العقوبتيــن ،فــإذا كان الجانــي
ممــن نــص عليــه فــي المــادة ( ،)267أو كانــت لــه ســلطة وظيفيــة أو أسـرية أو د ارســية علــى
المجنــي عليــه أو مــارس عليــه أي ضغــط ،أو ارتكبــت الجريمــة مــن شــخص أو أكثــر ،أو كان
أحدهــم علــى األقــل يحمــل ســاحا تكــون العقوبــة بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ســنتين وال تجــاوز
خمــس ســنين وغ ارمــة تصــل إلــى خمســين ألــف جنيــه.
كذلــك أنشــأت و ازرة الداخليــة وحــدة متخصصــة لمكافحــة العنــف ضــد المـرأة ومقاومتــه تابعــة
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لوزيــر الداخليــة وقطــاع حقــوق اإلنســان ســنة  2014وتتكــون مــن ضبــاط وضابطــات مــن
تخصصــات مختلفــة وتعــد بمثابــة ن ـواة لتطويــر العمــل الشــرطي وســوف يتــم تعميميهــا علــى
مســتوى المديريــات واألقســام.
9.9تشريعات تتعلق بمكافحة اإلرهاب
 اصــدر رئيــس الجمهوريــة الســيد «عبــد الفتــاح السيســي» فــي  2014/11/13قـ ار ار بقانــونباعتبــار أي جمعيــة أو منظمــة أو جماعــة أو عصابــة تمــارس ،أو تدعــو لإلخــال بالنظــام
العــام أو تعريــض ســامة المجتمــع للخطــر باســتخدام القــوة ،أو التهديــد أو الترويــع كيانــا
إرهابيــا.
وتضمــن القانــون أن تتولــى احــدى دوائــر محكمــة اســتئناف القاه ـرة نظــر طلبــات
اإلدراج علــى قائمــة الكيانــات اإلرهابيــة التــي يقدمهــا النائــب العــام.
وتعــد النيابــة العامــة بموجــب هــذا القانــون قائمــة تســمى «قائمــة اإلرهابييــن» تــدرج
عليهــا أســماء كل مــن تولــى زعامــة أو إدارة أو عضويــة الكيانــات اإلرهابيــة ،أو دعمهــا بــأي
صــورة مــن الصــور .ويترتــب علــى اإلدراج علــى هاتيــن القائمتيــن حــل الكيــان اإلرهابــي،
وحظــر تمويلــه ،وتجميــد األصــول المملوكــة لــه وألعضائــه ،والحرمــان المؤقــت مــن مباش ـرة
الحقــوق السياســية.
 كذلــك أصــدر رئيــس الجمهوريــة فــي  2014/11/12قـ ار ار بقانــون يجيــز لرئيــس الجمهوريــةتســليم المتهميــن أو المحكــوم عليهــم مــن غيــر المصرييــن إلــى دولهــم  ،وقــد واجــه هــذا القانــون
انتقــادات قانونيــة باعتبــار أن قانــون العقوبــات قانــون إقليمــي يطبــق علــى كل مــا يقــع فــي
إقليــم الدولــة مــن ج ارئــم أيــا كان مرتكبوهــا وهــو أمــر يتعلــق بســيادة الدولــة ،وأن ســلطة رئيــس
الجمهوريــة بالنســبة للمجرميــن ال تبــدأ دســتوريا إال بعــد صــدور حكــم نهائــي وتتمثــل فــي حــق
العفــو ،أمــا قبــل ذلــك فــكل تدخــل منــه يعــد تدخـاً فــي حكــم القضــاء وهــو محــرم دســتوريا (م84
مــن دســتور  )2014وال يجــوز تســليم محكــوم عليهــم إال فــي إطــار اتفاقيــات تبــادل المجرميــن
علــى أســاس مبــدأ المعاملــة بالمثــل.
 كذلــك أصــدر رئيــس الجمهوريــة فــي  2014/10/27ق ـ ار ار بقانــون بشــأن تأميــن وحمايــةالمنشــآت العامــة والحيويــة يخــول بموجبهــا للق ـوات المســلحة مشــاركة الشــرطة فــي تأمينهــا
ويســري هــذا القانــون لمــدة عاميــن ويجعــل المنشــآت الحيويــة فــي حكــم المنشــآت العســكرية
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طـوال فتـرة تأمينهــا وحمايتهــا بمشــاركة القـوات المســلحة .وبموجــب هــذا القانــون فــإن الج ارئــم
التــي ترتكــب ضــد هــذه المنشــآت ســتحال مــن النيابــة العامــة إلــى النيابــة العســكرية تمهيــداً
لعرضهــا علــى القضــاء العســكري.
 أصــدر الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي قـ ار اًر جمهوريـاً فــي  29نوفمبــر  2014بشــأن تحديــدالمناطــق المتاخمــة لحــدود البــاد الغربيــة والجنوبيــة والشـرقية والقواعــد المنظمــة للعمــل بهــا،
علــى أن يســتثنى مــن هــذا الق ـرار المنافــذ الحدوديــة بكافــة االتجاهــات اإلســتراتيجية ،وكــذا
مــدن الســلوم وســيدي ب ارنــي وســيوه وحاليــب ومدينــة رفــح (عــدا خمســة كيلومتـرات غــرب خــط
الحــدود الدوليــة) فضـاً عــن عــدد مــن الطــرق المبينــة بنــص القـرار.
 يخــول هــذا الق ـرار الجمهــوري للق ـوات المســلحة فقــط مســئولية ح ارســة الحــدود السياســيةللبــاد ،ويحــدد القواعــد الخاصــة بالمناطــق المحظــور التواجــد فيهــا بالنســبة لألف ـراد ووســائل
االنتقــال فــوق أو تحــت األرض ،وكــذا القواعــد الخاصــة بتواجــد أبنــاء المحافظــات الحدوديــة
فــي تلــك المناطــق ،وقواعــد تنظيــم وجــود األجانــب والمصرييــن غيــر المقيميــن فــي هــذه
المناطــق .علــى أن تقــوم الق ـوات المســلحة باتخــاذ جميــع اإلج ـراءات والتدابيــر لمواجهــة
المخالفيــن لقواعــد التواجــد التــي حددهــا الق ـرار.
 تتضمــن القواعــد الخاصــة بالمنطقــة األولــى (الممنوعــة) المتاخمــة للحــدود السياســية علــىكافــة االتجاهــات اإلســتراتيجية لمصــر منــع تواجــد أي أفـراد أو عربــات أو تحــرك أي وســائل
انتقــال بكافــة أنواعهــا وأشــكالها فــوق أو تحــت األرض عــدا أفـراد ومعــدات القـوات المســلحة.
ويســتثنى مــن هــذا المنــع األف ـراد والعربــات التابعــة أو العاملــة مــع أجه ـزة األمــن والشــرطة
المدنيــة وذلــك بموجــب تصريــح يصــدر مــن هيئــة عمليــات القـوات المســلحة علــى أن يحــدد بــه
الغــرض مــن التواجــد .وتقتصــر تحــركات األفـراد والعربــات المصــرح لهمــا بالتواجــد فــي هــذه
المنطقــة علــى األماكــن المحــددة بالتصريــح.
 وتشــمل القواعــد الخاصــة بالمنطقــة الثانيــة (المحظــورة) المناطــق المتاخمــة للحــدود الدوليــةالسياســية علــى كافــة االتجاهــات اإلســتراتيجية لمصــر وتتضمــن حظــر التواجــد فــي المنطقــة
المحــددة (بخريطــة مرفقــة) بالقـرار علــى غيــر أفـراد القـوات المســلحة والعامليــن بالدولــة الذيــن
تقتضــي أعمالهــم علــى تصريــح مــن هيئــة عمليــات القـوات المســلحة .ويســمح ألبنــاء محافظــة
مرســى مطــروح المقيميــن إقامــة دائمــة هــم أو أصولهــم فــي تلــك المحافظــة قبــل الخامــس مــن
يوليــو  1967بالتواجــد فــي مدينــة الســلوم عــدا «الهضبــة» دون الحاجــة إلــى تصريــح كتابــي
بذلــك اكتفــاء بمراجعــة تحقيــق شــخصيتهم.
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كمــا تتضمــن القواعــد الخاصــة بالمنطقــة الثانيــة أيضــا الســماح ألبنــاء محافظــات
البحــر األحمــر ،وأس ـوان ،وال ـوادي الجديــد المقيميــن بهــا إقامــة دائمــة قبــل  1ينايــر 1987
هــم أو أصولهــم فــي دائـرة تلــك المنطقــة بالتواجــد فيهــا دون الحاجــة إلــى تصريــح كتابــي بذلــك
اكتفــاء بمراجعــة تحقيــق شــخصيتهم.
ال يســمح بتواجــد األجانــب والمصرييــن غيــر المقيميــن فــي المنطقــة المتاخمــة المشــار
إليهــا إال بعــد الحصــول علــى تصريــح مــن الجهــة العســكرية ســالفة الذكــر.
تتخــذ القـوات المســلحة جميــع اإلجـراءات والتدابيــر الالزمــة لمواجهــة المخالفيــن لهــذا
القـرار ،وتخصــص جميــع العربــات ووســائل النقــل وغيرهــا المحكــوم بمصادرتهــا فــي الج ارئــم
التــي تقــع بالمنطقــة المتاخمــة لحــدود مصــر للجهــات العســكرية التــي تحــدد بقـرار مــن وزيــر
الدفــاع.
1010قانون الطوارىء :
أصــدر الرئيــس عبدالفتــاح السيســى ق ـ ار اًر برقــم  366فــى 2014/10/24
باعــان حالــة الط ـوارىء فــى شــمال ســيناء علــى توصيــة مجلــس الدفــاع الوطنــى نظ ـ اًر
للظــروف األمنيــة الخطيـرة التــى تمــر بهــا المحافظــة  ،وتشــمل المنطقــة التــى أعلنــت بهــا حالــة
الط ـوارىء المنطقــة المحــددة ش ـرقاً مــن تــل رفــح مــا اًر بخــط الحــدود الدوليــة وحتــى العوجــة ،
وغرب ـاً مــن غــرب العريــش حتــى جبــل الحــال  ،وشــماالً مــن غــرب العريــش مــا اًر بالســاحل
وحتــى خــط الحــدود الدوليــة فــى رفــح  ،وجنوب ـاً مــن جبــل الحــال وحتــى العوجــة علــى خــط
الحــدود الدوليــة  .وذلــك لمــدة ثالثــة أشــهر اعتبــا اًر مــن الســاعة الخامســة مــن صبــاح الســبت
 25أكتوبــر . 2014
ووافــق هــذا الق ـرار فــرض حظــر التج ـوال فــى المنطقــة المحــددة ط ـوال مــدة اعــان
حالــة الطـوارىء مــن الخامســة مســاء وحتــى الســاعة الســابعة صباحـاً أو لحيــن إشــعار أخــر
 .كمــا تضمــن بمعاقبــة كل مــن يخالــف ذلــك بالســجن  ،ويذكــر أن قانــون الطـوارىء اســتمر
العمــل بــه منــذ عــام  1981حتــى  31مايــو  ، 2012لكــن ســرعان مــا أعيــد جزيئ ـاً خــال
أحــداث بورســعيد فــى نهايــة ينايــر  2013لمــدة ثالثــة أشــهر  ،وأعيــد العمــل بــه فــى يوليــو
 2013عقــب ثــورة  30يونيــو ولمــدة ثالثــة أشــهر.
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القسم الثاني :الحقوق المدنية والسياسية
        تعرضــت الحقــوق المدنيــة والسياســية النتهــاكات واســعة النطــاق خــال فت ـرة عمــل
المجلــس التــي يغطيهــا التقريــر ،وذلــك علــى نحــو يعكــس تخوف ـاً بعــدم االلت ـزام بحقــوق
اإلنســان ،سـواء فيمــا يتصــل بالمعاييــر الدوليــة التــي التزمــت بهــا مصــر ،أو حتــى مــن خــال
االلت ـزام بالقوانيــن الوطنيــة التــي تتضمــن غالبيــة المعاييــر الدوليــة وتفتقــر لضمــان البعــض
منهــا.
 -1الحق في الحياة
شــهد الحــق فــي الحيــاة تدهــو اًر مريعـاً فــي ســياق الفتـرة التــي يتناولهــا التقريــر ،ففضـاً
عــن الظواهــر التــي شــكلت مصــد اًر النتهــاك الحــق فــي الحيــاة خــال األعـوام العشـرة الســابقة،
فــإن الفتـرة التــي رافقــت ثــورة الثالثيــن مــن يونيــو ومــا أعقبهــا مــن انفجــار موجــات عنــف واســعة
أدت إلــى إزهــاق أرواح المئــات.
وقــد تصاعــدت موجــات العنــف فــي الشــارع المصــري فــي أعقــاب اإلعــان الدســتوري
الذي أصدره الرئيس األســبق «محمد مرســي» في  22نوفمبر  ،2012والذي شــكل نكوصاً
عــن التزاماتــه الدســتورية وتعهداتــه السياســية ،وشــكلت أحــداث «قصــر االتحاديــة» فــي 5
ديسمبر  2012إيذاناً بانطالق موجات غير محدودة من العنف األهلي ،حيث شهد محيط
القصــر تظاهـرة مليونيــة كبــرى فــي مســاء  4ديســمبر ،تالهــا فــي عصــر اليــوم التالــي هجومـاً
عنيفـاً مــن ميليشــيات تابعــة لالخـوان إلجــاء العشـرات مــن المتظاهريــن الذيــن اعتصمـوا فــي
محيــط القصــر ،ممــا دفــع معارضــي االخ ـوان لالحتشــاد والدخــول فــي مصادمــات مــع تلــك
الميليشــيات امتــدت بيــن السادســة مســاء إلــى الرابعــة مــن فجــر يــوم  6ديســمبر.
شــهدت المصادمــات اســتخداماً للحجــارة والقضبــان الحديديــة واألســلحة البيضــاء
واألســلحة الناريــة ،وأدت إلــى ســقوط ســبعة مــن الطرفيــن ،بينهــم الصحفــي بجريــدة الفجــر
المســتقلة «الحســيني أبــو ضيــف» الذيــن قــام زمالئــه ومحامــوه بتقديــم بالغــات فوريــة ضــد
الرئيــس األســبق وقيــادات وك ـوادر فــي تنظيــم اإلخ ـوان بالتحريــض والتنفيــذ الــذي اعتبــروه
اغتيــاالً للصحفــي علــى صلــة بمقاالتــه التــي كشــفت فســاد الرئيــس األســبق وأقاربــه ،محدديــن
ثالثــة مــن كـوادر التنظيــم الذيــن قامـوا بقتلــه قنصـاً وســط المصادمــات أثنــاء قيامــه بالتصويــر.
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وبينمــا قالــت مصــادر تنظيــم االخ ـوان أن القتلــى الســتة اآلخريــن مــن عناصــر
التنظيــم ،فقــد كذبــت مصــادر الحــركات الشــبابية والثوريــة المناوئــة هــذه المعلومــات لتؤكــد أن
خمســة مــن القتلــى هــم مــن المعارضيــن لالخـوان ،وكشــف شــقيق القتيــل «محمــد السنوســي»
إعالميـاً أن قيــادات مــن جماعــة االخـوان قامــت بمســاومة أسـرته وأســر قتلــى آخريــن بالمــال
للقــول بــأن الضحايــا كان ـوا مــن بيــن العناصــر المؤيــدة لهــم.
وقــد عمقــت هــذه األحــداث الفجــوة بيــن تنظيــم االخ ـوان وقــوى المجتمــع المعارضــة
لهــم ،حيــث قامــت ميليشــيات االخ ـوان باعتقــال  147مــن المناوئيــن لهــا ،وجــرت تعريتهــم
وربطهــم بقيــود بالســتيكية واالعتــداء عليهــم وربطهــم باألشــجار فــي الحديقــة الداخليــة لقصــر
االتحاديــة ،قبــل أن تســلمهم إلــى الشــرطة بعــد  12ســاعة مــن احتجازهــم ،وتفاقمــت األزمــة
بعدمــا أصــرت النيابــة العامــة علــى اإلفـراج عنهــم ونفــي االتهامــات الموجهــة إليهــم ،وكشــفها
عــن ضغــوط كبيـرة مــن الرئيــس والنائــب العــام الــذي عينــه الرئيــس قبــل األحــداث بأســبوعين-
بموجــب اإلعــان الدســتوري -لعــدم اإلف ـراج عنهــم وتوجيــه االتهامــات لهــم.
وقــد شــكلت أحــداث االتحايــة بأبعادهــا وتداعياتهــا صدمــة لل ـراي العــام فــي البــاد،
حيــث مارســت ميليشــيات تابعــة لجماعــة االخ ـوان دو اًر متجــاو اًز لق ـوات الشــرطة المكلفــة
باألمــن العــام وبتأميــن قصــر االتحاديــة الرئاســي ومحيطــه الخارجــي ،وكــذا ق ـوات الحــرس
الجمهــوري المســئولة عــن حمايــة القصــر وتأمينــه مــن الداخــل ،فضـاً عــن افتضــاح الضغــوط
التــي مارســها الرئيــس األســبق «محمــد مرســي» والنائــب العــام الــذي عينــه فــي هــذه األزمــة
علــى جهــات التحقيــق الشــرطية والقضائيــة إلدانــة المقبــوض عليهــم مــن المتظاهريــن بواســطة
ميليشــيات الجماعــة.
واســتمر ســقوط الضحايا على صلة بالمواجهات التي تواصلت وصوالً إلى الثالثين
مــن يونيــو  ،2013وكان مــن أبرزهــا ســقوط عــدد مــن وجــوه الحــركات الشــبابية والثوريــة ،ومــن
أبرزهــم «جابــر صــاح كامــل» الشــهير بـ»جيــكا» والــذي ســقط أثنــاء المواجهــات مــع ق ـوات
األمــن فــي شــارع محمــد محمــود وســط القاه ـرة احتجاج ـاً علــى اإلعــان الدســتوري ،والشــاب
«محمــد الجنــدي» عضــو التيــار الشــعبي الــذي ثــار جــدل حــول واقعــة وفاتــه ،حيــث أشــارت
المصــادر األمنيــة إلــى العثــور علــى جثمانــه فــى نهــر الطريــق بوســط القاهـرة ،بينمــا قــال رفاقــه
أنه احتجز دون ســند قانوني بمعســكر لألمن المركزي وتعرض للتعذيب فيه ،ووردت مزاعم
بــأن عناصــر مــن ميليشــيات االخ ـوان قامــت بتعذيبــه فــي إحــدى غــرف المعســكر ليوميــن
متتاليين.
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وقــد شــهدت الفت ـرة مــن ينايــر  2013إلــى يونيــو  2013عش ـرات المصادمــات
فــي محيــط قصــر االتحاديــة بيــن مجموعــات شــبابية وق ـوات األمــن ،ســقط خاللهــا بعــض
المتظاهــرون ،كمــا تعــرض جنــود مــن الشــرطة العتــداءات متنوعــة خــال المصادمــات.
وكان مــن أكثــر األحــداث خطــورة فــي تلــك الفت ـرة :االعتــداءات الجنســية علــى
المتظاه ـرات المعارضــات لإلخ ـوان فــي ميــدان التحريــر ،واالعتــداء علــى مقــر الكنيســة
األرثوذكســية الرئيســي فــي العباســية وســط القاه ـرة ،واالعتــداء علــى تجمــع محــدود ألتبــاع
المذهــب الشــيعي جنوبــي الجيـزة وقتــل عــدد مــن اتبــاع الشــيعة والتمثيــل بجثثهــم فــي الذكــرى
الثانيــة لثــورة ينايــر ،شــهدت البــاد المئــات مــن التظاهـرات التــي عارضــت سياســات الرئيــس
األســبق «محمــد مرســي» وهيمنــة وانف ـراد جماعــة االخ ـوان بالســيطرة علــى الحكــم ومفاصــل
التنميــة والوظائــف العامــة ،ومثلــت التظاه ـرات النســوية ظاه ـرة بذاتهــا لمواجهــة التحريــض
السياســي واإلعالمــي علــى حقــوق المـراة ومشــاركتها فــي الحيــاة العامــة ،وقــد تعرضــت النســاء
المشــاركات فــي التظاه ـرات ألشــكال عديــدة مــن االعتــداءات والتحرشــات الجنســية ،والتــي
تكثفــت بحــق تظاه ـرة للقيــادات النســوية التــي تحركــت مــن ميــدان طلعــت حــرب إلــى ميــدان
التحريــر القريــب وســط القاهـرة ،وحوصــرت قبــل وصولهــا للميــدان مــن قبــل عناصــر مجهولــة،
وجــرى االعتــداء عليهــن جنســياً باشــكال متنوعــة ،بلغــت حــد اختطــاف بعضهــن إلــى مناطــق
قريبــة مــن الميــدان والتنــاوب علــى اغتصابهــن ،مــع التعبيــر عــن أن ذلــك نــوع مــن العقــاب
لهــن علــى مواقفهــن السياســية.
وقــد وجــه الضحايــا وبينهــن بعــض مــن كبريــات المثقفــات فــي البــاد أصابــع االتهــام
إلــى جماعــة االخـوان ،سـواء علــى خلفيــة مواقفهــن مــن سياســات الجماعــة ،أو لالرتبــاط بيــن
االعتــداءات واألحــداث السياســية الجاريــة ،فضـاً عــن مؤشـرات العالقــة بيــن انقطــاع التيــار
الكهربائــي المفاجــئ فــي وقــت لــم تتوافــر منــه اإلضــاءة االحتياطيــة ســوى لكامي ـرات شــبكة
«رصــد» التابعــة لجماعــة االخـوان التــي نقلــت جــزًء مــن الحــدث بشــكل فــوري ،والحملــة التــي
انطلقــت فــي وســائل وقنـوات اإلعــام التابعــة لجماعــة االخـوان وحلفائهــا بعــد أقــل مــن ســاعة
للتحقيــر مــن النســاء المشــاركات فــي التظاهــر والعمــل السياســي.
وفــي مــارس  ،2013وعلــى صلــة بالمصادمــات الطائفيــة التــي وقعــت فــي ضاحيــة
الخصــوص بمحافظــة القليوبيــة ،جــرى االعتــداء مــن جانــب أنصــار تنظيــم االخـوان وحلفائهــم
مــن الجماعــات المتطرفــة علــى مقــر البابويــة األرثوذكســية بالعباســية خــال م ارســم تشــييع
ضحايــا الصدامــات الطائفيــة ،وشــمل االعتــداء اســتخدام األســلحة الناريــة مــا أدى إلــى مقتــل
-20-

ثالثــة مــن أتبــاع الكنيســة ،وســط اتهامــات لــو ازرة الداخليــة بالتقصيــر عــن توفيــر األمــن
للكنائــس التــي ت ازيــد تعرضهــا لهجمــات وتحرشــات.
وفــي يونيــو  ،2013وعلــى صلــة باألج ـواء التــي رافقــت التوقيعــات المليونيــة علــى
عريضــة حركــة «تمــرد» ،قــام ق اربــة ثالثــة آالف مــن مؤيــدي تنظيــم االخـوان بمهاجمــة منــزل
أحــد أتبــاع المذهــب الشــيعي بمنطقــة أبــو النمــرس جنوبــي الجي ـزة ،حيــث كان يجتمــع ق اربــة
 12رجــل وامـرأة ،بينهــم رجــل الديــن الشــيعي «حســن شــحاتة» وقامـوا باالعتــداء عليهــم وقتــل
ثمانية منهم وســحل الجثامين والجرحى ،في أحداث اســتغرقت ســتة ســاعات ،وعجزت معها
قـوات األمــن عــن دخــول المنطقــة ،فيمــا فسـرته مصــادر أمنيــة أنــه جــاء خشــية وقــوع أعــداد
أكبــر مــن الضحايــا.
وكان الرئيــس األســبق «محمــد مرســي» قــد جمــع تظاهـرة حاشــدة ألنصــاره فــى أســتاد
القاهـرة قبــل بضعــة أيــام مــن الحــادث ،جــرى خاللــه التحريــض علــى المعارضيــن والمخالفيــن،
بمــا فــي ذلــك أتبــاع المذهــب الشــيعي ،فيمــا فس ـرته مصــادر المعارضــة بأنــه كان محاولــة
الســتعراض قــوة أنصــاره إو�رهــاب معارضيــه ومحاولــة منعهــم مــن االنخـراط فــي االحتجاجــات
المرتقبــة فــي الثالثيــن مــن يونيــو.
ومــع اقت ـراب الثالثيــن مــن يونيــو ،ت ازيــدت موجــات العنــف علــى نحــو واســع ،حيــث
شــهدت بعــض المحافظــات صدامــات متنوعــة بيــن مســيرات مؤيــدة للرئيــس األســبق وبيــن
األهالــي الذيــن هاجم ـوا هــذه التظاه ـرات ،وذلــك بدايــة مــن  28يونيــو  .2013فقــام بعــض
األهالــي فــي مدينــة المنصــورة شــمالي القاهـرة بمهاجمــة مســيرة ضمــت ق اربــة  100شــخص
مــن مؤيــدي اإلخ ـوان فــي  28يونيــو ،لمنعهــم مــن الخــروج اســتجابة لدعــوة تنظيــم االخ ـوان
بتســيير مظاه ـرات مؤيــدة لهــم ،وهــي مظاه ـرات لــم تجــر ســوى فــي مدينــة المنصــورة ،وقــد
أدت هــذه المصادمــات إلــى ســقوط قتيــل واحــد مــن مؤيــدي االخ ـوان ،وعش ـرات اإلصابــات
مــن الطرفيــن.
وقــد اســتمرت المصادمــات علــى نحــو أكثــر توســعاً يومــي  29و ،30وشــهدت البــاد
المئــات مــن التظاهـرات التــي طالــت ق اربــة  600مدينــة وأكثــر مــن ألــف قريــة للدعــوة إلجـراء
انتخابــات رئاســية مبك ـرة ،واتجهــت بعــض التظاه ـرات إلــى مق ـرات تابعــة لتنظيــم االخ ـوان
ومقـرات تابعــة لحــزب الحريــة والعدالــة التابــع لتنظيــم اإلخـوان ،بمــا فــي ذلــك المقــر الرئيســي
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لمكتــب إرشــاد االخـوان بالمقطــم ،وهــو مــا أدى لوقــوع االشــتباكات فــي بعــض منهــا ،وصلــت
إخــاء البعــض منهــا ،وأحيانــا تدميرهــا أو تدميــر محتوياتهــا ،خاصــة المق ـرات التــي عثــر
فيهــا المتظاهــرون علــى أســلحة مكدســة فيهــا ،وســقط فــي البعــض مــا بيــن قتلــى وجرحــى
مــن الطرفيــن ،ومــن ســيما ذلــك ســقوط  7مــن المتظاهريــن أمــام مقــر مكتــب اإلرشــاد لتنظيــم
االخـوان بالمقطــم بالقاهـرة بعــد قنصهــم بواســطة عناصــر تؤمــن المقــر ،وبعــد ســقوط المقــر،
قــام المهاجمــون باالعتــداء باألســلحة البيضــاء إو�صابــة بعــض مــن تلــك العناصــر الذيــن جــرى
نقلهــم إلــى المستشــفيات واحتجازهــم بمعرفــة الشــرطة ،وتبيــن أن بعضهــم مــن جنســيات عربيــة.
كذلــك ،قــام عــدد مــن العناصــر المؤيــدة لإلخ ـوان بمهاجمــة جانــب مــن المتظاهريــن
المحتشــدين بميــدان التحريــر بوســط القاه ـرة ،وأســتخدمت ســاح الخرطــوش ،مــا أدى إلــى
مقتــل متظاهــر ،وألقــت ق ـوات الشــرطة والجيــش القبــض علــى  15مــن المهاجميــن ،وبينهــم
جنســيات عربيــة.
وبدايــة مــن مســاء  3يوليــو  ،2013وعقــب إعــان خريطــة المســتقبل التــي جــرى
بموجبهــا عــزل الرئيــس «محمــد مرســي» ،قامــت مظاه ـرات احتجاجيــة مؤيــدة لالخ ـوان فــي
بعــض المحافظــات ،وشــملت صدامــات أعقبتهــا هجمــات مســلحة علــى دواويــن المحافظــات
ومديريــات األمــن ،وســقط خاللهــا العديــد مــن المتظاهريــن والمهاجميــن وق ـوات التأميــن.
ومــن ذلــك ،الهجــوم علــى مقــر محافظــة مطــروح مســاء يــوم  3يوليــو ،2013والــذي
أعقبه اشــتباك مســلح أدى إلى مقتل  6من المهاجمين المســلحين ،واثنين من جنود الشــرطة
واثنيــن مــن جنــود الجيــش  ،كذلــك ســقط  10مــن المهاجميــن و 4مــن الشــرطة واثنيــن مــن
جنــود الجيــش فــي ثالثــة هجمــات علــى مقــر مديريــة أمــن الســويس خــال شــهر يوليــو  ،وســقط
 8من المهاجمين و 3من الشــرطة في خمســة هجمات على مقر مديرية أمن أســيوط خالل
الشــهر نفســه.
وانطلقــت فــي  4يوليــو 2013موجــة واســعة مــن الج ارئــم اإلرهابيــة فــي شــمال ســيناء،
شــكلت ارتفاع ـاً لمنحنــى ووتي ـرة األحــداث التــي شــهدتها المنطقــة منــذ ينايــر ،2011توقــف
المجلــس بصفــة خاصــة علــى مــا يجــرى فــى ســيناء لمــا شــهدته مــن ســقوط المئــات مــن جنــود
الجيــش ورجــال الشــرطة ،والعشـرات مــن المدنييــن األبريــاء الذيــن جــرى قتــل بعضهــم بشــبهة
تعاونهــم مــع الســلطات ضــد الجماعــات اإلرهابيــة  ،ورغــم الجهــود الكثيفــة التــي قامــت بهــا
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قـوات الجيــش والشــرطة طـوال الشــهور الماضيــة  ،ال تـزال موجــة ج ارئــم اإلرهــاب فــي شــمال
ســيناء متواصلــة  ،ممــا دفــع المجلــس القيــام بــدوره بإج ـراء زيــارات ومقابــات ميدانيــة عــدة
ت ازمــت مــع أعمــال لجنــة تقصــى الحقائــق المشــكلة مــن الدولــة بعــد ثــورة  30يونيــو  ،واســتمر
المجلــس فــى عقــد اللقــاءات المكثفــة فــى شــمال ووســط وجنــوب ســيناء فــى إطــار عمــل وحــدة
شــئون ســيناء والتــى أعــدت تقريـ ار عــن تطــور األوضــاع هنــاك .
وخلــص إلــى عــدد مــن التوصيــات منهــا  ( :جبــر الضــرر للمتوفيــن والمصابيــن
وتعويــض أســرهم مادي ـاً ومعنوي ـاً  ،العمــل علــى ســرعة تقديــم المســاعدة المناســبة للمعيشــة
« التعليــم – العمــل – الســلع التموينيــة ....إلــخ « والتعويــض للنارحييــن وأصحــاب الم ـزارع
،ضــرورة االهتمــام بتطويــر أوضــاع أهالــى ســيناء سـواء علــى مســتويات عــدة بتحســين قطــاع
الصحــة  ،وقطــاع الم ارفــق « ميــاه الشــرب – صحــى صحــى «  ،وقطــاع التعليــم  ،واتاحــة
فــرص العمــل  ،وتقنيــن أوضــاع األ ارضــى).
وتســجل تقاريــر المتابعــات والتقصــي لــدى المجلــس والتوثيــق الــذي وفرتــه مصــادر
حقوقيــة متنوعــة ســقوط ق اربــة  2600ضحيــة لهــذه الموجــات المتالحقــة مــن العنــف ،بينهــم
ق اربــة  700مــن بيــن ضبــاط وجنــود الق ـوات المســلحة والشــرطة ،وق اربــة  550مــن المدنييــن
الذيــن ســقطوا نتيجــة أعمــال عنــف ارتكبتهــا الميليشــيات المؤيــدة لتنظيــم االخ ـوان س ـواء
ضحيــة مصادمــات أو أعمــال اختطــاف وتعذيــب أو ج ارئــم إرهابيــة متنوعــة ،وق اربــة 1250
مــن المنتميــن لتنظيــم االخ ـوان ومؤيديهــم والذيــن ســقط منهــم ق اربــة  750شــخصاً خــال
عمليــات فــض التجمعــات التابعــة لهــم فــي تقاطــع رابعــة العدويــة وســاحة نهضــة مصــر فــي
 14أغســطس .2013
والالفــت هنــا أن التظاهــر «المســلح» كان أحــد األســباب الرئيســية فــي ســقوط غالبيــة
الضحايــا منــذ  4يوليــو  ،2013علــى نحــو مــا شــهدته األحــداث المعروفــة إعالميــا بحـوادث
الحــرس الجمهــوري ،والمنصــة ،ودواويــن المحافظــات ومديريــات األمــن فــي المحافظــات،
قبــل أن تضطــرد فــي ســياق فــض التجمعــات فــي منطقتــي رابعــة العدويــة والنهضــة فــي 14
أغســطس  ،2013بق ـرار مــن النيابــة العامــة بفضهمــا والتــي تالهــا هجمــات منظمــة واســعة
فــي العديــد مــن المحافظــات علــى مديريــات األمــن وم اركــز وأقســام الشــرطة ودور القضــاء
والكنائــس واألدي ـرة والمتاحــف ومؤسســات الخدمــات العامــة.
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تواصــل التظاهــر المســلح يشــكل واحــداً مــن أهــم أســباب انتهــاك الحــق فــي الحيــاة
حتــى نهايــة العــام .2014
وقــد شــكل المجلــس لجنــة موســعة لتقصــي الحقائــق فــي أحــداث عمليــات فــض
تجمــع رابعــة العدويــة ومــا تالهــا مــن أحــداث ارتبطــت بهــا وخاصــة ألن وقائعهــا شــكلت
المصــدر األبــرز لســقوط الضحايــا ،ورغــم الصعوبــات التــي واجهــت اللجنــة فــي جمــع وتوثيــق
وتدقيــق المعلومــات ،فقــد ســجل تقريــر اللجنــة ســقوط  632قتيـاً فــي عمليــات فــض التجمــع
فــي تقاطــع رابعــة العدويــة بطريــق األوتوســتراد بمدينــة نصــر شــرقي القاهرة والتــي دامــت بعــد
ق اربــة  47يومـاً مــن بــدء تجمعهــم فــي  28يونيــو  2013كنــوع مــن الضغــط لمســاندة الرئيــس
األســبق «محمــد مرســي» وتنظيــم االخ ـوان فــي مواجهــة ثــورة الثالثيــن مــن يونيــو.
وبينمــا أشــار التقريــر إلــى أن الفــض جــاء تنفيــذاً لقـرار مــن النيابــة العامــة وبحضــور
ممثليهــا ومتابعتهــم ،وكــذا بمتابعــة ميدانيــة مــن جانــب بعــض ممثلــي منظمــات حقوقيــة
إو�عالميــة  ،إال أن التقريــر طالــب بتحقيــق قضائــي مســتقل فــي الوقائــع وتحديــد المســئوليات
ومحاســبة الجنــاة.
وقــد رفــع الســيد رئيــس المجلــس التقريــر بصفــة رســمية إلــى الســيد رئيــس الجمهوريــة
الســابق المستشــار «عدلــي منصــور» ،والــذي التقــى كذلــك بكامــل تشــكيلة المجلــس فــي
اجتمــاع مطــول بحضــور الســيد وزيــر الداخليــة الل ـواء «محمــد إبراهيــم» لمناقشــة عــدد مــن
بواعــث قلــق المجلــس بشــأن أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي البــاد.
وقــد اســتجاب الســيد رئيــس الجمهوريــة الســابق ،ووجــه لنــدب قــاض تحقيــق مســتقل
إلج ـراء التحقيقــات الضروريــة فيمــا تضمنــه تقريــر لجنــة المجلــس لتقصــي الحقائــق.
كمــا قــدم المجلــس التقريــر رســمياً إلــى اللجنــة القوميــة المســتقلة لتقصــي الحقائــق فــي
أحــداث الثالثيــن مــن يونيــو ومــا تالهــا ،والتــي شــكلها رئيــس الجمهوريــة الســابق المستشــار
«عدلــي منصــور» فــي شــهر ديســمبر  2013ألغ ـراض تقصــي الحقائــق وجمــع المعلومــات
واألدلــة ككيــان مشــمول بالواليــة واالســتقالل بموجــب قانــون تأسيســها.
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وقــد خلصــت اللجنــة القوميــة المســتقلة (لجنــة  30يونيــو) إلــى نتائــج متطابقــة مــع
تقاريــر تقصــي الحقائــق الخــاص بالمجلــس رغــم التفــاوت فــي أعــداد الضحايــا والــذي جــاء
متقاربـاً ،حيــث وثــق تقريــر اللجنــة ســقوط  607قتيـاً بالمقارنــة مــع تقريــر المجلــس الــذي وثــق
 .632بيــد أن تقريــر لجنــة  30يونيــو الــذي اســتغرقت  11شــه اًر مــن العمــل أكــد علــى ذات
العقبــات التــي واجهــت عمــل لجنــة المجلــس ،وأشــار بموجــب تحقيقــات قضائيــة وصالحيــة
الوصــول للمصــادر األصليــة للمعلومــات وهيئــات التحقيــق األمنــي والقضائــي إلــى الحاجــة
كذلــك للتحقيــق فــي بعــض الجوانــب ،مــع تأييــد أن الشــرطة قــد تدرجــت فــي اســتخدام القــوة
فــي عمليــة الفــض ،وأنهــا ردت علــى مصــادر النيـران التــي نالــت مــن بعــض ضباطهــا مبكـ اًر،
بينمــا لــم تتدخــل مجموعاتهــا القناليــة إال بعــد التيقــن مــن الفشــل التــام فــي مجهــودات الفــض
ســلمياً بعــد عــدة ســاعات ،اســتخدمت الشــرطة خاللهــا االنــذار وخراطيــم الميــاه والغــاز المســيل
للدمــوع علــى التوالــي لق اربــة ســاعتين ،ولــم يســتخدم الممــر اآلمــن المتــاح للخــروج ســوى عــدد
قليــل للغايــة.
وأشــار التقريــر أيضـاً إلــى اســتخدام المســلحين للمتجمعيــن كــدروع بشـرية ،منوهــا بــأن
الطــب الشــرعي قــد فحــص  363مــن الجثاميــن ،والتــي توزعــت اإلصابــات فيهــا بيــن مقتــل 29
حالــة باإلصابــة بالرصــاص مــن أعلــى 87 ،حالــة مــن المواجهــة ،و 89حالــة مــن الخلــف،
و 140حالــة مــن اليميــن ،و 55حالــة مــن اليســار ،مضيفـاً أن  82حالــة بهــا إصابــات متعــددة
مــن جهــات مختلفــة.
وشرحت لجنة  30يونيو أن جماعة االخوان قد عملت وفق خطة متكاملة األركان
علــى األصعــدة الميدانيــة والسياســية واإلعالميــة لتشــكيل صــورة غيــر حقيقيــة بمعاونــة حلفائهــا
فــي الداخــل والخــارج ومحاولــة خلــق حالــة مــن تنــازع الشــرعيات فــي البــاد إو�ســقاط مؤسســات
الدولــة وشــل قدرتهــا علــى النهــوض بواجابتهــا ،منوهــة باألدلــة التــي جمعتهــا وتعــزز ذلــك.
وكان تقرير تقصي الحقائق الذي أصدره المجلس حول فض رابعة العدوية في نهاية
فب اريــر  2014موضــع جــدل مــن جانــب منظمــة مراقبــة حقــوق اإلنســان األمريكيــة Human
 Rights Watchفــي شــهر أغســطس  ،2014وقــد وفــر المجلــس فــي بيــان صــادر فــي
منتصف أغسطس  2014رداً وافياً على التساؤالت التي طرحها تقرير المنظمة األمريكية،
مضيف ـاً برصــد األخطــاء الجوهريــة التــي وقــع فيهــا تقريرهــا ،وهــي األخطــاء التــي اعترفــت
المنظمــة األمريكيــة ببعضهــا الحق ـاً واعتــذرت عنهــا ببيــان رســمي ،لكنهــا لــم تقــم بتعديــل
خالصــات التقريــر واســتنتاجاته.
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وكان  59من مؤيدي تنظيم االخوان قد ســقطوا في  8يوليو  2013خالل محاولة
ثالثــة آالف منهــم -قادميــن مــن تجمــع تقاطــع رابعــة العدويــة -اقتحــام المنشــأة العســكرية
«دار الحــرس الجمهــوري» التــي اعتقــدوا أن الرئيــس األســبق «محمــد مرســي» موقوفـاً بهــا ،مــا
أدى إلــى وقــوع اشــتباكات مســلحة بينهــم وبيــن جنــود تابعيــن للشــرطة والجيــش مــن قــوة تأميــن
المنشــأة .وقــد أمــرت الســلطات بإجـراء تحقيــق قضائــي فــي هــذه األحــداث المؤســفة التــي أدت
أيضـاً إلــى مقتــل ثالثــة جنــود بينهــم اثنيــن مــن الشــرطة وثالــث مــن الجيــش.
كذلــك ســقط ق اربــة  95قتيـاً مــن مؤيــدي االخـوان وشــرطي واحــد خــال مصادمــات
مســلحة بيــن تظاهـرة انطلقــت مــن تقاطــع رابعــة العدويــة وبيــن قـوات مــن الشــرطة فــي امتــداد
طــرق األوتوســتراد مقابــل النصــب التــذكاري للقـوات المســلحة وعلــى بعــد مئــات مــن األمتــار
مــن التجمــع .وقــد أمــرت الســلطات أيضـاً بإجـراء تحقيــق قضائــي فــي هــذه األحــداث الداميــة.
وقــد ت ازمــن مــع بــدء فــض التجمعيــن فــي تقاطــع رابعــة العدويــة وميــدان نهضــة مصــر
صبــاح  14أغســطس  2013موجــة عنــف واســعة ،وخاصــة فــي محافظــات الجي ـزة والفيــوم
وبنــي ســويف والمنيــا وشــمالي محافظــة أســيوط وشــمالي محافظــة ســوهاج وشــمالي محافظــة
قنــا ومدينــة أس ـوان ،والتــي شــهدت هجمــات مســلحة علــى العش ـرات مــن المنشــأت العامــة
والدينيــة خاضــة الكنائــس.
شــهدت تلــك المناطــق علــى وجــه التحديــد هجمــات جماعيــة مســلحة علــى الم اركــز
والمنشــأت األمنيــة والفضــاءات التابعــة لهــا ،ووقــع خاللهــا العشـرات مــن رجــال الشــرطة بيــن
قتيــل وجريــح ،واضطــرت قـوات الشــرطة إلــى االنســحاب مــن هــذه المناطــق ،علــى نحــو ســمح
للمجموعــات المســلحة بمهاجمــة م اركــز الحكــم المحلــي ومديريــات األمــن ،بمــا فــي ذلــك مقــار
دواويــن المحافظــات فــي الفيــوم وبنــي ســويف والمنيــا ،وصـوالً إلــى مكاتــب اإلدارات الخدميــة
التــي تتبــع الــو ازرات الخدميــة والتــي يقــع مقارهــا خــارج دواويــن الحكــم المحلــي .وشــملت كذلــك
ديـوان محافظــة الجيـزة ومديريــة أمــن أسـوان.
ووقعــت أس ـوأ الح ـوادث فــي قســم شــرطة كرداســة بالجي ـزة ،ومركــزي شــرطة طاميــة
والفيــوم بمحافظــة الفيــوم ،وكافــة أقســام الشــرطة بمحافظــة المنيــا ،ومديريــة أمــن أسـوان ،حيــث
جــرى قتــل إو�صابــة ضبــاط وجنــود الشــرطة الذيــن لــم ينســحبوا مــن مراكزهــم ،بمــا فــي ذلــك
القتــل بدمــاء بــاردة والتمثيــل بالجثاميــن.
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وامتدت الهجمات إلى الكنائس بما شــمل نحو  50كنيســة والعشـرات من المنشــأت
التابعــة للكنائــس مــن مــدارس ومخــازن وم اركــز إنتــاج ،وبينهــا ثــاث مــن أقــدم الكنائــس فــي
العالــم التــي يعــود عمرهــا ألكثــر مــن  1500عــام.
وطالــت الهجمــات المواطنيــن المســيحيين المقيميــن فــي تلــك المناطــق ،وطردهــم مــن
منازلهــم وممتلكاتهــم ،كمــا امتدتالهجمــات إلــى بعــض الم اركــز األثريــة ،بمــا فــي ذلــك متحــف
اآلثــار بالمنيــا ونهــب محتوياتهــا ،مــن القطــع األثريــة بالمتحــف ،وقــد أصــدر المجلــس تقريـ اًر
خاصـاً بنتائــج أعمــال بعثتــه التــى شــكلها لهــذا الغــرض ،والتــي ُعنيــت بالوقائــع فــي محافظــة
المنيــا التــي شــهدت الوقائــع األكثــر دمويــة.
واســتمر آثــر تلــك الهجمــات لق اربــة األســبوع ،وقــد اســتطاعت قـوات الشــرطة بمعاونــة
قوات الجيش استعادة السيطرة على تلك المناطق بعملية واسعة يومي  21و 22أغسطس،
بعــد أن بقيــت لق اربــة األســبوع بمعــزل عــن الدولــة.
كذلــك شــهدت ســاحة ميــدان رمســيس وســط القاهـرة نهــار يومــي  15و 16أغســطس
أحــداث متتابعــة ،بــدأت مــع تظاهـرة لمؤيــدي تنظيــم االخـوان بعــد صــاة الجمعــة فــي جامــع
الفتــح برمســيس ومســاجد أخــرى بمنطقــة غم ـرة المجــاورة ،جــرى أثنائهــا محاولــة بعــض
المتظاهريــن المســلحين اقتحــام قســم شــرطة األزبكيــة مــع مواجهــة مســلحة امتــدت ألربعــة
ســاعات مــع قــوة تأميــن القســم ،تالهــا وصــول جماعــات مــن المســلحين الملثميــن إلــى ســاحة
الميــدان فــي السادســة مســاء لدعــم محاولــة اقتحــام قســم الشــرطة وتأميــن ســاحة اعتصــام فــي
ميــدان رمســيس.
وقــد اتســعت المواجهــات بيــن إمــدادات لق ـوات الشــرطة المدعومــة بقــوة مــن الجيــش
وبيــن المئــات مــن المســلحين فــي امتــداد كيلــو متريــن بشــارع رمســيس بيــن الميــدان ومنطقــة
غم ـرة وحــاول المســلحون نصــب كميــن لق ـوات الجيــش ،وتمركــزت المواجهــات بعدهــا فــي
ميــدان رمســيس بيــن الســاعتين الســابعة مســاء والثانيــة عشـرة مــن منتصــف الليــل فــي واحــدة
مــن أس ـوأ االشــتباكات المســلحة التــي شــهدتها البــاد.
وتشــير مصــادر مســتقلة إلــى أن عــدد القتلــى مــن مؤيــدي تنظيــم االخـوان قــد تجــاوز
المائــة ،بينهــم  32فــي منطقــة غمـرة ،وســقوط تســعة مــن رجــال الشــرطة ،ولــم تــرد مــن الجيــش
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معلومــات حــول وقــوع ضحايــا فــي صفوفــه  ،ضمــن السياســة التــي اتبعهــا الجيــش لالمتنــاع
عــن إعــان الخســائر.
وقــد تواصلــت األزمــة فــي جامــع الفتــح بمنطقــة رمســيس حتــى ظهي ـرة يــوم 16
أغســطس ،حيــث رفــض ق اربــة  1500مــن المتظاهريــن المؤيديــن لتنظيــم االخ ـوان الخــروج
مــن المســجد خشــية القبــض علــى قيادييــن مــن بينهــم ،وســط محــاوالت للتفــاوض إلخراجهــم
مــن المســجد ،وقــد أبــدت قـوات الشــرطة مرونــه فــي معالجــة الموقــف ،وفــى الوقــت الــذى خــرج
حوالي األلف بشــكل آمن وحر ،اعتقلت الشــرطة آخرين جرى اســتهدافهم من بين الخارجين
مــن المســجد ،وتــم إحالتهــم مــع آخريــن للمحاكمــة.
وســقط عش ـرات مــن الضحايــا فــي المواجهــات التــي رافقــت التظاه ـرات االحتجاجيــة
التــي قادهــا تنظيــم االخـوان وحلفائــه فــي غالبيــة المحافظــات ،والتــي شــملت خــال الفتـرة بيــن
نهايــة أغســطس ونهايــة أكتوبــر  2013مواجهــات بيــن هــذه التظاه ـرات وبيــن ق ـوات تأميــن
المنشــأت التــي اتجهــت إليهــا هــذه التظاه ـرات ،والتــي كانــت تقــع فــي أعقــاب محاولــة جــزء
مــن المتظاهريــن اقتحــام المق ـرات ،ويمكــن القــول أن هــذه الفت ـرة شــهدت قــد اًر مــن التعامــل
المــرن مــن ق ـوات الشــرطة فــي الســماح بالتظاهــر ،ولــم تبــادر الشــرطة خاللهــا إلــى مواجهــة
المتظاهريــن إال عنــد محاولــة بعضهــم اقتحــام المق ـرات الرســمية.
ولكــن فــي أعقــاب صــدور قانــون التظاهــر «تنظيــم التجمعــات» ،قامــت قوات الشــرطة
بفــرض سلســلة مــن التدابيــر المتتابعــة لمنــع التظاه ـرات ،وبــادرت ق ـوات الشــرطة إلــى فــض
هــذه التجمعــات والمســيرات عقــب تجمعهــا ،وكانــت هــذه التجمعــات تجــري علــى نحــو منتظــم
عقــب صلـوات الجمعــة ،باإلضافــة إلــى تظاهـرات مفاجئــة غيــر معلــن عنهــا مســبقاً.
وقــد اســتفحل الخطــر بســقوط الضحايــا بعــد لجــوء عــدد مــن المحتجيــن لحمــل الســاح
قبــل أن تبــرز وتت ازيــد ظاهـرة المســلحين الملثميــن فــي التظاهـرات ،وأدت هــذه المواجهــات إلــى
ارتفــاع ضحايــا االشــتباكات وكان غالبيتهــم مــن المتظاهريــن وبعضهــم مــن رجــال الشــرطة،
جنبـاً إلــى جنــب مــع إصابــة أعــداد أخــرى.
وفــي كثيــر مــن األحــداث ،لجــأ المتظاهــرون إلــى إح ـراق ســيارات الشــرطة وبعــض
المنشــأت ،واالعتــداء علــى عناصــر شــرطة المــرور ،وهــو مــا أدى لوقــوع بعــض القتلــى منهــم
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إو�صابــات متنوعــة وتلفيــات كبي ـرة .فض ـاً عــن زرع عب ـوات ناســفة فــي مناطــق مختلفــة ،ال
ســيما األماكــن التــي تتواجــد فيهــا الشــرطة ،قبــل أن تمتــد الظاه ـرة إلــى محيــط المــدارس
والمشــافي والطــرق العامــة ومحطــات وعربــات متــرو األنفــاق وقطــع خطــوط الســكك الحديديــة
بخلــع قضبانهــا أو بتفجي ـرات عليهــا أو بحــرق عربــات القطــارات.
وكانــت أس ـوأ المواجهــات التــي أدت لســقوط قتلــى مــن المتظاهريــن فــي يــوم 25
ينايــر  ،2014والــذي شــهد مواجهــات ذات طبيعــة مســلحة علــى نطــاق واســع فــي العديــد
مــن المحافظــات ،أســفرت عــن مقتــل  73مــن المتظاهريــن ،بينهــم  59فــي منطقــة المطريــة
بالقاهـرة ،حيــث قــام متظاهــرون مســلحون باقتحــام قســم شــرطة المطريــة ومحاولــة اقتحــام قســم
شــرطة األميريــة المجــاور ،والتظاهــر المســلح فــى ميــدان المطريــة ونصــب خيــام اعتصــام
فــي ســاحة الميــدان إو�نشــاء متاريــس يحتمــي بهــا المســلحين ،ودارت بينهــم وبيــن مصفحــات
الشــرطة مواجهــات مســلحة اســتمرت لق اربــة  6ســاعات.
وقــد ت ازيــدت التفجي ـرات اإلرهابيــة بســيارات ملغومــة وعبــر زرع قنابــل ومــن خــال
الهجمــات بســيارات ملغومــة فــي كثيــر مــن المواقــع ،وخاصــة فــي مقــار األمــن الرئيســية
وخطــوط المواصــات والمواقــع الســياحية.
وكان مــن أبــرز هــذه الج ارئــم مهاجــة مقــر مديريــة أمــن الدقهليــة فــي  23ديســمبر
 2013فــي هجــوم انتحــاري بســيارة ،قادهــا شــاب فلســطيني بحســب المصــادر األمنيــة،
وتفجيــر ســيارة ملغومــة مقابــل مبنــى مديريــة أمــن القاهـرة ومديريــة أمــن جنــوب ســيناء ،مــا أدى
إلــى مقتــل إو�صابــة العش ـرات مــن قيــادات وأف ـراد األمــن.
كمــا جــرى اســتهداف محطــات متــرو األنفــاق بالقاه ـرة بقنابــل بعضهــا قنابــل بدائيــة
الصنــع وبعضهــا قنابــل صوتيــة ،ومهاجــة إو�ح ـراق قطــارات فــي خطــوط رئيســية أو خلــع
قضبــان الســكك الحديديــة وخاصــة فــي اتجــاه الـوادي بالصعيــد علــى نحــو يشــكل تعطيـاً تامـاً
لحركــة الســكك الحديديــة بيــن جنوبــي مصــر وشــمالها ،واســتهداف فــوج ســائحين أجانــب مــن
كوريــا الجنوبيــة فــي منطقــة طابــا جنوبــي ســيناء.وقد أدت هــذه الوقائــع إلــى ســقوط العشـرات
مــن القتلــى مــن المدنييــن ورجــال الشــرطة وخمســة مــن الســائحين األجانــب.
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فــى  5ســبتمبر  2013تــم اســتهداف وزيــر الداخليــة اللـواء «محمــد إبراهيــم» بهجــوم
مســلح فــى محاولــة إلغتيــال بعربــة مفخخــة علــى نحــو أدى لمقتــل إو�صابــة عش ـرة أشــخاص
مــن المــارة ومــن قــوة تأميــن الوزيــر ،واغتيــال  3مــن القيــادات األمنيــة فــي ح ـوادث متنوعــة،
وخاصــة المســئولين عــن مالحقــة خاليــا االخـوان المســئولة عــن تفخيــخ القنابــل ومــن يملكــون
أدلــة إدانــة قيــادات اإلخ ـوان فــي المحاكمــات .فض ـاً عــن عمليــات اســتهداف ق ـوات الجيــش
ورجــال الشــرطة فــي مناطــق شــمالي ســيناء التــي شــملت أعمــال تفجيـرات وهجمــات انتحاريــة
وأعمــال قنــص وهجمــات علــى مواكــب انتقــال الجنــود غيــر المســلحين منهــم خــال مغادرتهــم
لقضــاء اإلجــازات.
وفــى أغســطس  2013قامــت عناصــر مــن تنظيمــات إرهابيــة بتوقيــف ســيارتين
نقــل ركاب إو�جبــار  25مــن ركابهمــا مــن جنــود األمــن المركــزي بمالبــس مدنيــة علــى النــزول
منهمــا وربطهمــا بقيــود بالســتيكية إو�عدامهــم بدمــاء بــاردة علــى جانــب الطريــق بيــن مدينتــي
رفــح والشــيخ زويــد بشــمالي ســيناء.
وقــد تكــرر هــذا النمــط م ـ ار اًر ،بمــا فــي ذلــك قيــام إرهابيــن بمهاجمــة قافلــة لســيارات
نقــل ركاب تابعــة للجيــش أثنــاء نقلهــا لعــدد مــن الجنــود فــي االتجــاه لديارهــم لقضــاء إجازاتهــم،
واســتخدم اإلرهابيــون قذائــف « أر بــي جيــه « ورشاشــات ثقيلــة ،مــا أســفر عــن مقتــل 11
جندي ـاً إو�صابــة العش ـرات.
وقــد تواصــل اســتهداف قـوات الجيــش والشــرطة فــي المناطــق الحدوديــة ،ومــن ذلــك
الهجــوم علــى ق ـوات حــرس الحــدود فــي منطقــة الف ارف ـرة فــي جنــوب غربــي مصــر بمحافظــة
الـوادي الجديــد فــي  20يوليــو  ،2014والهجــوم علــى مركــز للجيــش فــي منطقــة كــرم القواديــس
بشــمالي ســيناء فــي  24أكتوبــر  2014باســتخدام ســيارة مفخخــة قبــل قيــام مجموعــة بقتــل
الجرحــى مــن الجنــود بدمــاء بــاردة فــي عمليــة مصــورة بتقنيــات تكنولوجيــة عاليــة ال تتوافــر
فــي البــاد.
وال ي ـزال يلــف الغمــوض حــادث اســتهداف لنــش تابعــة للق ـوات البحريــة المصريــة
فــي مطلــع نوفمبــر  2014علــى بعــد  40مي ـاً بحري ـاً مــن الس ـواحل المصريــة علــى البحــر
المتوســط ،والتــي راح ضحيتهــا  13ضابط ـاً وجندي ـاً بيــن قتيــل ومفقــود ،وقامــت خاللهــا
المقاتــات الجويــة المصريــة بإغ ـراق أربعــة م اركــب بحريــة اســتهدفت البحريــة المصريــة
وأغرقــت اللنــش.
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وفــي عمــق البــاد ،وقعــت العديــد مــن الح ـوادث اإلرهابيــة األخــرى ،فبينمــا تنجــح
أجه ـزة األمــن بشــكل شــبه يومــي فــي تفكيــك عب ـوات ناســفة متعــددة فــي محافظــات ومناطــق
عــدة ،إال أن البعــض مــن هــذه العب ـوات انفجــر فــي العديــد مــن األماكــن ،وأوقــع العديــد مــن
الضحايــا والمصابيــن .
وقــد وقعــت تفجيـرات متنوعــة لعبـوات صوتيــة فــي مركبــات متــرو األنفــاق والقطــارات
بهــدف إثــارة ذعــر المواطنيــن .ومــن ذلــك أيضـاً تفجيــر عبـوات ناســفة شــديدة االنفجــار وســط
حشــود مــن المواطنيــن ،علــى نحــو مــا شــهدته منطقــة اإلســعاف المزدحمــة بوســط القاه ـرة
ومحيــط مســجد الســيد البــدوي بوســط مدينــة طنطــا خــال االحتفــاالت الدينيــة ممــا أدى لمقتــل
إو�صابــة  25شــخصاً فــي األســبوع الثالــث مــن شــهر أكتوبــر .2014
وجــرى اســتهداف قـوات الشــرطة التــي تتمركــز فــي محيــط الجامعــات ،وهــو مــا عــزز
مــن االتهامــات بمســئولية تنظيــم االخ ـوان عــن العمليــات اإلرهابيــة ،فقــد تــم تفجيــر ثــاث
عبـوات ناســفة فــي أبريــل  2014بميــدان جامعــة القاهـرة فــي المــكان المعتــاد لتمركــز القـوات
األمنيــة حــال اإلعــان عــن تســيير مظاه ـرات طالبيــة ،مــا أدى إلــى مصــرع ضابــط شــرطة
كبيــر وشــرطى آخــر إو�صابــة  3آخريــن.
وقــد تكــرر المشــهد ذاتــه فــي أكتوبــر  ،2014حيــث أدى إلــى مقتــل شــرطي إو�صابــة
 3آخريــن ،بينهــم نائــب مديــر أمــن الجي ـزة ،والــذي توفــي الحق ـاً فــي نهايــة ديســمبر 2014
متأثـ اًر بإصابتــه.
تعرضــت قـوات األمــن لكميــن إرهابــي فــي محيــط المدينــة الجامعيــة لجامعــة األزهــر
بعــد أن تمركــزت بجوارهــا لمنــع مســيرة طالبيــة ليليــة تقومبقطــع الطــرق الرئيســية المحيطــة
بالمدينــة ،حيــث قــام ثالثــة أشــخاص فــي ســيارة مســرعة بإطــاق دفعــات مــن األســلحة اآلليــة
علــى الجنــود مــن خلفهــم علــى نحــو أوقــع  4قتلــى و 8جرحــى.
-2الحق في الحرية واألمان الشخصي
ينــص دســتور  2014علــى أن «الك ارمــة حــق لــكل إنســان ،وتلتــزم الدولــة باحترامهــا
وحمايتهــا» (مــادة  ،)51ومســاواة المواطنــون أمــام القانــون دون تمييــز (مــادة  ،)53وضمــان
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الحريــة الشــخصية وعــدم ج ـواز القبــض علــى أحــد أو حبســه دون أمــر قضائــي مســبب
يســتلزمه التحقيــق (مــادة .)54
وقــد شــهدت البــاد خــال الفتـرة التــي يغطيهــا التقريــر واألحــداث الجســام التــي مــرت
بهــا البــاد ،قلــق غيــر محــدود فــي المجتمــع ،وخاصــة قبــل وأثنــاء وفــي أعقــاب ثــورة الثالثيــن
مــن يونيــو ،حيــث ارتفــع حجــم المخــاوف الشــعبية فــي ظــل المظاهــر المســلحة مــن قبــل جماعــة
االخـوان وأنصارهــا مــن احتمــاالت انــدالع حــرب أهليــة .
وقــد تصاعــدت هــذه المخــاوف مــع ارتفــاع وتي ـرة التهديــدات وأعمــال العنــف ووقــوع
العشـرات مــن الحـوادث اإلرهابيــة التــي شــملت زرع قنابــل فــي العديــد مــن المناطــق الســكنية
والتعليميــة والصحيــة ووســائل النقــل ،وتخريــب طــرق الســكك الحديديــة واســتهداف وســائل
النقــل الجماعــي وأب ـراج الكهربــاء ،جنب ـاً إلــى جنــب مــع المنشــأت السياســية والشــرطية.
وجــرى مــع إيــاء االهتمــام للمعالجــات األمنيــة توســعاً غيــر مســبوق فــي أعمــال
التوقيــف واالحتجــاز علــى صلــة بالتجمعــات التــي اســتُخدمت فــي افتعــال أعمــال عنــف
وتخريــب ،وشــهدت هــذه الحـوادث توســعاً فــي المواجهــة عبــر القبــض علــى أعــداد كبيـرة مــن
المشــاركين فــي التجمعــات إو�حالتهــم للعــرض علــى النيابــة العامــة التــي توســعت علــى نحــو
كبيــر فــي ق ـ اررات الحبــس االحتياطــي لمجموعــات المقبــوض عليهــم.
وبعــد ثالثــة شــهور أبــدت خاللهــا الســلطات مرونــه مــع المســيرات مكتفيــة فقــط
بالتصــدي لمحــاوالت المســيرات القتحــام منشــأت عامــة وحيويــة ،تــم اللجــوء الســتخدام قانــون
التظاهــر لمنــع التجمعــات غيــر المرخصــة ممــا أدى الرتفــاع أعــداد المحبوســين احتياطي ـاً
إو�لقــاء أعبــاء إضافيــة علــى قـوات األمــن التــي بــات مطلــوب منهــا التصــدي للتظاهـرات غيــر
المرخصــة والقبــض علــى المشــاركين فيهــا لمخالفتهــم القانــون .باإلضافــة إلــى الجــدل حــول
القانــن ذاتــه لتوســعه فــي القيــود وتغليظــه العقوبــات.
وقــد أســهم ارتفــاع وتي ـرة األحــداث وكثافتهــا فــي إضافــة أعبــاء إضافيــة علــى قــدرة
النيابــات العامــة علــى الفصــل فــي االتهامــات الموجهــة للمحبوســين احتياطيـاً ،وبالتالــي إطالــة
أمــد احتجــاز العديــد منهــم ،ال ســيما مــع اقتـران التجمعــات بأعمــال عنــف نوعيــة ووقــوع ج ارئــم
إرهابيــة علــى هامشــها ،والذيــن اســتغرق الق ـرار باإلف ـراج عنهــم أو إحالتهــم للمحاكمــة فت ـرات
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كبي ـرة ،دارت بيــن األســبوعين والثالثــة أشــهر ،وبلغــت فــي البعــض مــن الحــاالت التســعة
أشــهر.
ورغــم أنــه ال يمكــن الجــزم بأعــداد الموقوفيــن قيــد التحقيــق والمحاكمــة علــى صلــة
بأفعــال جنائيــة وج ارئــم ترتبــط بالمنــاخ السياســي فــي البــاد ،فــإن بيانــات و ازرة الداخليــة تشــير
إلــى ق اربــة ســبعة آالف محبــوس احتياطي ـاً قيــد التحقيــق والمحاكمــة ،أغلبهــم مــن المنتميــن
لجماعــة اإلخ ـوان ،وق اربــة ثالثمائــة مــن ناشــطي الحــركات السياســية المدنيــة المالحقيــن فــي
قضايــا ،والتىوقعــت أحــداث أغلبهــا خــال الســنوات الســابقة ،والعش ـرات منهــم قيــد التوقيــف
والمالحقــة والمحاكمــة بتهــم مخالفــة قانــون التظاهــر منــذ نهايــة العــام .2013
كمــا وقعــت إســاءات بالغــة بلغــت حــد تعذيــب بعــض المحتجزيــن علــى صلــة بعــدم
إطاعتهــم لتعليمــات ســلطات االحتجــاز فــي أقســام وم اركــز الشــرطة ،ال ســيما مــع تواتــر وقــوع
العشـرات مــن أعمــال التمــرد فــي االحتجــاز ،والتــي ت ارفــق أغلبهــا مــع وقــوع هجمــات مســلحة
منظمــة علــى األقســام والم اركــز مــن خارجهــا.
كذلــك ،كان ضبــاط وأفـراد الشــرطة وأســرهم موضــع تهديــد متواصــل منــذ نهايــة العــام
 ،2013حيــث تــم اإلعــان عــن تشــكيل س ـرايا عنــف مــن قبــل أعضــاء فــي تنظيــم االخ ـوان
التــي أعــدت قوائــم بأســماء وعناويــن وم اركــز خدمــة ضبــاط الشــرطة ،والتــي جــرى تــداول
بعضهــا علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي وجــرى ضبــط العديــد منهــم برفقــة المشــتبه بهــم
والمقبــوض عليهــم ،وتــم فــي العديــد مــن الحــاالت وقــوع وفيــات إو�صابــات ،فضـاً عــن تفشــي
ظاه ـرة إح ـراق ســيارات الشــرطة وســيارات الضبــاط الخاصــة ومحاولــة الوصــول ألماكــن
ســكناهم.
 -3الحق في المحاكمة العادلة
تنــص المــادة  94مــن الدســتور علــى أن «ســيادة القانــون أســاس الحكــم فــي الدولــة،
وتخضــع الدولــة للقانــون ،واســتقالل القضــاء وحصانتــه وحيدتــه ضمانــات أساســية لحمايــة
الحقــوق والحريــات» ،كمــا تضمــن الم ـواد  100و 184و 185و 188و 239العديــد مــن
الضمانــات الســتقالل القضــاء ونفــاذ أحكامــه وحقــوق التقاضــي وشــروط العدالــة وضمــان
الوصــول إليهــا.
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كذلــك ،تضمــن المــادة  95أن العقوبــة شــخصية وال عقوبــة إال بنــص وبموجــب حكــم
قضائــي ،كمــا تضمــن المــادة  96قرينــة البـراءة للمتهــم وحــق الطعــن وحمايــة المجنــي عليهــم
ولمتهميــن والشــهود والمبلغيــن.
بيــد أن نــص المــادة رقــم  204مــن الدســتور قــد انتقصــت مــن شــروط المحاكمــة
العادلــة باإلبقــاء علــى بعــض صــور محاكمــة المدنييــن أمــام المحاكــم العســكرية ،وهــو أمــر
يجافــي المعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان باعتبــار القضــاء العســكري ال يمثــل القاضــي
الطبيعــي للمدنييــن ،جنب ـاً إلــى جانــب مــع اعتبــاره جهــا اًز عســكرياً تابع ـاً للق ـوات المســلحة
وخاضع ـاً للتسلســل القيــادي.
ومــع تقديــر أن دســتور  2014يشــكل نقلــة فــي هــذا المجــال بالمقارنــة مــع دســتور
 1971ودســتور  2012المعيــب اللذيــن أتاحــا المحاكمــات العســكرية للمدنييــن علــى نطــاق
واســع ،إال أن التخلي عن هذا االســتثناء في دســتور  2014يبقى أم اًر ال مناص منه للوفاء
بالت ازمــات مصــر الدوليــة مــن ناحيــة ،وتعزيــز ضمانــات العدالــة فــي المحاكمــات مــن ناحيــة
أخــرى.
وخــال الفتـرة التــي يغطيهــا التقريــر ،تعانــي الســلطة القضائيــة مــن أعبــاء كبيـرة نتيجــة
األحــداث التــي مــرت بهــا البــاد ،فمــن ناحيــة ،عانــت الســلطة القضائيــة مــن محــاوالت تقويــض
ـدء مــن اإلعــان الدســتوري فــي
كبي ـرة فــي فت ـرة حكــم الرئيــس األســبق «محمــد مرســي» ،بـ ً
 22نوفمبــر  ،2012ومــرو اًر بعــزل النائــب العــام األســبق المستشــار «عبــد المجيــد محمــود»
وتعييــن النائــب العــام الســابق المستشــار «طلعــت عبــد اهلل» بمعــزل عنمجلــس القضــاء
األعلــى ،ووصـوالً لمحــاوالت عــزل ق اربــة  3500مــن القضــاة البالــغ تعدادهــم ق اربــة  14ألــف
قــاض ،بينهــم أعضــاء فــي النيابــة العامــة.
وكانــت تصرفــات النيابــة العامــة فــي مواجهــة المعارضيــن لحكــم الرئيــس األســبق
«محمــد مرســي» موضــع تســاؤل حــول شــرعيتها القانونيــة ،حيــث جــرت إحالــة متهميــن فــي
قضايــا تتصــل بأنشــطة سياســية إلــى نيابــات عامــة تقــع خــارج دوائــر اختصاصهــا ،سـواء مــن
ناحيــة مــكان الواقعــة أو محــل إقامــة المتهميــن ،ومنهــا علــى ســبيل المثــال التحقيــق مــع الناشــط
«أحمــد دومــة» أمــام نيابــة طنطــا العموميــة فيمــا يتصــل بتصريحــات أدلــى بهــا خــال تظاهـرة
شــارك فيهــا أمــام قصــر االتحاديــة بالقاه ـرة.
كذلــك تدخــل الرئيــس األســبق فــي إعــان نتائــج تحقيقــات النيابــة العامــة بشــأن أحــداث
قصــر االتحاديــة فــي  6ديســمبر  ،2012والتــي انتهــت التحقيقــات فيهــا إلــى نقيــض مــا أدلــى
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بــه الرئيــس فــي خطابــه الــذي تــم بثــه علــى اله ـواء ،وتفجــرت أزمــة بيــن نيابــة شــرق القاه ـرة
والنائــب العــام المستشــار «طلعــت عبــد اهلل» بشــأن نتائــج التحقيقــات وقـ اررات النيابــة باإلفـراج
عــن المتهميــن الذيــن جــرى القبــض عليهــم بمعرفــة ميليشــيات جماعــة االخـوان بعــد اشــتباكات
جــرت بمحيــط قصــر االتحاديــة.
وقــد تــورط عشـرات مــن القضــاة فــي الصـراع السياســي علــى الســلطة ،وذلــك بالتوقيــع
علــى بيانــات مـواالة للرئيــس األســبق «محمــد مرســي» فــي أعقــاب إعــان خريطــة المســتقبل
فــي  3يوليــو  ،2013وجــرت تحقيقــات قضائيــة متواصلــة معهــم ،وانتهــت بإحالــة البعــض
منهــم إلــى المعــاش خــال العــام .2014
وبينمــا عــزف مجلــس القضــاء األعلــى عــن االنخـراط فــي الشــأن السياســي ،فقــد تبنــي
نــادي القضــاة موقــف مواجهــة حكــم االخـوان المســلمين علــى صلــة بمحــاوالت تمريــر مشــروع
قانــون للســلطة القضائيــة ال يلبــي مطالــب القضــاة مــن ناحيــة ،ويــؤدي إلحالــة اآلالف منهــم
للتقاعــد إو�خضاعهــم الســلطة التنفيذيــة مــن ناحيــة أخــرى .فضـاً عــن مواصلــة موقــف النــادي
مــن سياســات الحكــم منــذ اإلعــان الدســتوري فــي نوفمبــر  2012الــذي قــوض رقابــة القضــاء
علــى ق ـ اررات الرئيــس وســمح لــه بالتدخــل فــي شــئون القضــاء.
وكانــت الدائـرة المختصــة بمحكمــة النقــض قــد قضــت فــي نهايــة يونيــو  2013بعــدم
مشــروعية عــزل المستشــار «عبــد المجيــد محمــود» مــن موقعــه ،وبطــان تعييــن المستشــار
«طلعــت عبــد اهلل» ،وتــم تنفيــذ الحكــم فــي ســياق أحــداث ثــورة الثالثيــن مــن يونيــو ،وبعــد
بضعــة أيــام مــن عودتــه إلــى عملــه ،أبلــغ المستشــار «عبــد المجيــد محمــود» مجلــس القضــاء
األعلــى برغبتــه فــي التنحــي عــن موقعــه والعــودة إلــى منصــة القضــاء ،وقــد وافــق مجلــس
القضــاء األعلــى وقــام بتعييــن المستشــار «هشــام بــركات» فــي موقــع النائــب العــام لمــدة أربــع
ســنوات.
ويواجــه القضــاء اختبــا اًر عســي اًر خــال العــام ونصــف العــام األخيــر علــى صلــة
بتضخــم أعــداد القضايــا ووقائــع المحاكمــات الكبــرى التــي ال ت ـزال تتواصــل ،والمطالــب
السياســية واالجتماعيــة المتتاليــة بضــرورة حســم العش ـرات مــن قضايــا اإلرهــاب علــى وجــه
الســرعة ضمن ســبل مواجهة اســتفحال الجرائم اإلرهابية ومخاطرها على االســتقرار الوطني،
األمــر الــذي حــدا بالســلطة القضائيــة لالســتجابة لمطلــب تخصيــص دوائــر لســرعة الفصــل فــي
دعــاوى الج ارئــم اإلرهابيــة.
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وبينمــا تشــهد العشـرات مــن القضايــا مســارها االعتيــادي فــي المحاكمــات ،يثــور قلــق
واســع مــن األحــكام التــي صــدرت فــي بعــض القضايــا ذات الصلــة بالعنــف واإلرهــاب ،وخاصــة
العقوبــات المتعــددة باإلعــدام.
فبينمــا صــدرت بـراءات جماعيــة بحــق آالف المتهميــن فــي العديــد مــن قضايــا العنــف
والتظاهــر غيــر الســلمي س ـواء لنقــص األدلــة أو لشــيوع التهــم الموجهــة ،فقــد أثــار الحكميــن
الصادريــن عــن محكمــة جنايــات المنيــا فــي الفتـرة مــن مــارس وحتــى مايــو  2014قلقـاً واســعاً،
ففــي القضيــة األولــى (أحــداث مركــز مطــاي) جــرت إحالــة أوراق  528متهمـاً مــن بيــن 544
متهمـاً إلــى مفتــي الديــار ،مــا شــكل مقدمــة للحكــم بإعدامهــم ،وقــد انتهــت المحكمــة إلــى إدانــة
 37متهمــا باإلعــدام.
وفــي القضيــة الثانيــة (أحــداث مركــز العــدوة) جــرى الحكــم بمعاقبــة  180متهم ـاً
باإلعــدام مــن بيــن  683متهم ـاً أحيلــت أوراقهــم لمفتــي الديــار.
والمالحــظ فــي القضيتيــن أنــه جــرى حجزهمــا للحكــم فــي ختــام الجلســة األولــى
للمحاكمــة إو�ثــر خــاف نشــب بيــن المحكمــة وهيئــة الدفــاع عــن المتهميــن ،وأن الغالبيــة
الســاحقة مــن المتهميــن تجــري محاكمتهــم غيابي ـاً ،وأن إج ـراءات المحاكمــة ســتعاد بحقهــم
عقــب توقيفهــم.
كذلــك قضــت محكمــة جنايــات الجي ـزة بإدانــة  183فــي أحــداث كرداســة ومعاقبــة
جميــع المتهميــن باإلعــدام.
وقضــت محكمــة جنايــات القاهـرة فــي قضيــة أحــداث مجلــس الــوزراء  2011بعقوبــة
الســجن المؤبــد بحــق جميــع المتهميــن البالــغ عددهــم  289متهم ـاً ،وبينهــم الناشــط «أحمــد
دومــة».
وفــي تقديــر المختصيــن بالقانــون أن محكمــة النقــض ســتقضي حتم ـاً ببطــان مثــل
هــذه األحــكام إو�عــادة المحاكمــات ،بيــد أنهــا تبقــى مؤث ـرة علــى م ارحــل التقاضــي.
ومــن األحــكام التــي أثــارت كذلــك القلــق حــول تداعياتهــا الحكــم القاضــي بمعاقبــة 17
مــن الفتيــات المراهقــات مــن أنصــار تنظيــم االخ ـوان بالســجن لعقوبــات مجموعهــا  11عام ـاً
وشــهر واحــد والتــي أصدرتهــا محكمــة الجنــح باإلســكندرية فــي نهايــة العــام  2013بعــد ثبــوت
إدانتهــن بالتظاهــر العنيــف وتخريــب الممتلــكات والســيارات واســتخدام العنــف ،وهــو الحكــم
الــذي قضــت محكمــة اســتئناف اإلســكندرية ببطالنــه وقضــت بمعاقبــة الفتيــات بســنة مــع وقــف
التنفيــذ.
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ونظـ اًر للتداعيــات التــي لفــت هــذا الحكــم ،فقــد حــددت محكمــة اســتئناف اإلســكندرية
جلســة نظــر القضيــة بعــد  9أيــام مــن الطعــن باالســتئناف ،وتعهــد الرئيــس الســابق المستشــار
«عدلــي منصــور» بإصــدار مرســوم عفــو عــن المتهمــات حالــة إدانتهــن بحكــم نهائــي ،فيمــا
شــكل اســتجابة للقلــق والــذي ســاور منظمــات حقــوق اإلنســان.
وفــي العديــد مــن القضايــا التــي جــرى الفصــل فيهــا خــال العــام  2014بشــأن أحــداث
العنــف واإلرهــاب ،جــرت معاقبــة العش ـرات مــن قيــادات تنظيــم االخ ـوان باإلعــدام ،وهــي
األحــكام التــي ســتكون موضــع نظــر محكمــة النقــض فــي وقــت الحــق.
وتثيــر عقوبــات اإلعــدام القلــق ألنهــا تشــكل بذاتهــا عقوبــة ال يمكــن معالجــة آثارهــا
عقــب تنفيذهــا ،فض ـاً عمــا يشــكله التوســع فــي اســتعمال العقوبــة مــن مخالفــة اللت ازمــات
مصــر الدوليــة بموجــب العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية الــذي يقضــي بالحــد ألقصــى
الدرجــات مــن اســتخدام هــذه العقوبــة المغلظــة ،فض ـاً عــن مخالفتهــا لالتجــاه الدولــي بإلغــاء
العقوبــة أو علــى األقــل تعليــق تنفيذهــا.
وعلــى صعيــد محاكمــة المدنييــن أمــام القضــاء العســكري ،فكانــت الســلطات تقصــر
تطبيق ذلك على االعتداءات التي تقع في ســيناء أو على منشــأت عســكرية في المحافظات
األخــرى حتــى أكتوبــر .2014
وبعــد وقــوع العديــد مــن الج ارئــم اإلرهابيــة الكبــرى التــي راح ضحيتهــا العش ـرات مــن
جنــود الجيــش والشــرطة ،وخاصــة فــي مناطــق الف ارفـرة بالـوادي الجديــد وكــرم القواديــس بشــمالي
ســيناء والهجــوم البحــري علــى البحريــة المصريــة قبالــة سـواحل دميــاط بالبحــر المتوســط ،تــم
توســيع نطــاق إحالــة المدنييــن إلــى القضــاء العســكري ،كوســيلة لمعالجــة اقتـران هــذه الج ارئــم
اإلرهابيــة فــي ســيناء بج ارئــم إرهابيــة أخــرى فــي مناطــق االكتظــاظ الرئيســية داخــل البــاد،
وتواتــر أحــداث العنــف علــى نطــاق واســع.
وصــدر قانــون يخــول قـوات الجيــش دعــم قـوات الشــرطة فــي تأميــن المنشــأت العامــة
والحيويــة لمــدة عاميــن ،وبالتالــي اعتبــار المنشــأت التــي يشــارك الجيــش فــي تأمينهــا منشــأت
عســكرية يالحــق المتهميــن باالعتــداء عليهــا بواســطة القضــاء العســكري.
وجــرى بالفعــل خــال شــهري أكتوبــر ونوفمبــر  2014إحالــة اثنتيــن مــن القضايــا
إلــى القضــاء العســكري .وكان صادم ـاً أنتقضــي محكمــة جنايــات القاه ـرة المدنيــة فــي مطلــع
نوفمبــر بإحالــة خمســة مــن المتهميــن إلــى القضــاء العســكري علــى صلــة باعتداءاتهــم علــى
منشــأت جامعــة األزهــر فــي ينايــر  ،2014وأن تقــرر النيابــة العامــة المدنيــة فــي اإلســماعيلية
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إحالــة المتهميــن بمهاجمــة إو�حـراق ديـوان محافظــة اإلســماعيلية والمنشــأت العامــة األخــرى فــي
المحافظــة إلــى القضــاء العســكري ،مــا يشــكل تخليامــن جانــب بعــض القضــاة المدنييــن عــن
واليتهــم.
وارتفعــت حــدة الجــدل إزاء محاكمــة الرئيــس األســبق «حســني مبــارك» ونجليــه ووزيــر
الداخليــة األســبق «حبيــب العادلــي» وســتة مــن كبــار مســاعديه ورجــل األعمــال الهــارب
«حســين ســالم» ،وهــي المحاكمــة التــي كانــت قــد أدانــت فــي يونيــو  2012الرئيــس األســبق
ونجليــه ووزيــر الداخليــة األســبق ورجــل األعمــال بتهــم تتعلــق بقتــل المتظاهريــن وتهــم فســاد
خــال ثــورة ينايــر  ،2011قبــل أن تقضــي محكمــة النقــض ببطــان الحكــم إو�عــادة المحاكمــة.
وقــد قضــت محكمــة جنايــات القاهـرة فــي  29نوفمبــر  2014ببـراءة كافــة المتهميــن
مــن كافــة التهــم ،وبينمــا أكــدت حيثيــات الحكــم وفــق منطــوق رئيــس المحكمــة اإلدانــة السياســية
لبعــض المتهميــن ،إال أنــه قضــى بتبرئتهــم لنقــص األدلــة أو لتقــادم األفعــال المجرمــة.
ويلقــى هــذا الحكــم مــن جديــد الضــوء علــى أهميــة تبنــي مســار فاعــل للعدالــة االنتقاليــة
فــي البــاد بحيــث يشــمل مخاطبــة مختلــف الج ارئــم التــي وقعــت قبــل وأثنــاء الثورتيــن ،وضمــان
محاســبة مرتكبيهــم وكشــف الحقائــق ،ومنــع إفــات الجنــاة مــن العقــاب فــي الج ارئــم الكبــرى،
إو�نصاف الضحايا وتعويض أســرهم ،إو�جراء اإلصالحات التشـريعية والمؤسســاتية الضرورية
لمنــع تكـرار هــذه الج ارئــم.
 -4معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين
تنــص المــادة رقــم  55مــن الدســتور علــى أن « كل مــن يقبــض عليــه ،أو يحبــس ،أو
تقيــد حريتــه تجــب معاملتــه بمــا يحفــظ عليــه كرامتــه ،وال يجــوز تعذيبــه ،وال ترهيبــه ،وال إك ارهــه،
وال إيــذاؤه بدنيــا أو معنويــا ،وال يكــون حجـزه ،أو حبســه إال فــي أماكــن مخصصــة لذلــك الئقــة
إنســانيا وصحيــا ،وتلتــزم الدولــة بتوفيــر وســائل اإلتاحــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة .ومخالفــة
شــيء مــن ذلــك جريمــة يعاقــب مرتكبهــا وفقًــا للقانــون»
وتعانــي األوضــاع فــي الســجون وم اركــز االحتجــاز فــي البــاد مــن تكدســات مخيفــة
مــن المتهميــن ،سـواء اولئــك الذيــن يأتــي حبســهم علــى صلــة بج ارئــم ارتبطــت بأمــور سياســية،
أو تضاعــف أعــداد المتهميــن بارتــكاب ج ارئــم الحــق العــام اســتغالالً لالضط اربــات السياســية
واألمنيــة.
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وتصــل نســب التكــدس فــي الســجون إلــى مــا يجــاوز  160فــي المائــة مــن قدرتهــا
االســتيعابية والخدميــة ،كمــا تبلــغ نســب التكــدس فــي األقســام الشــرطية ألكثــر مــن  300فــي
المائــة مــن حجــم قدرتهــا االســتيعابية ،وتتفاقــم فيهــا الظواهــر الســلبية نظـ اًر لنقــص إمكانياتهــا
الخدميــة.
وقــال وزيــر الداخليــة لممثلــي منظمــات حقــوق اإلنســان خــال اجتماعــه بهــم قبــل
نهايــة نوفمبــر  2014أن  36حالــة وفــاة وقعــت فــي االحتجــاز ،وأن حالتيــن توفيــا خــال
االحتجــاز فــي األقســام ،و 34حالــة فــي الســجون .وأشــارت مصــادر رســمية لــو ازرة الداخليــة
إلى أن حاالت الوفاة ارتبطت بحاالتهم الصحية وأن جميع الوفيات وقعت في المستشفيات
التــي نقل ـوا إليهــا.
وأضــاف أن النيابــة العامــة أجــرت تحقيقاتهــا ،بينمــا أشــار إلــى وجــود العش ـرات مــن
ضبــاط وأفـراد جهــاز الشــرطة بتهــم إســاءة معاملــة مواطنيــن ومحتجزيــن والتقصيــر ،ولكــن فــي
وقائــع ال تتصــل بوقــوع وفيــات.
وقــد قــام المجلــس القومــى لحقــوق االنســان بزيــارات متعــددة إلــى العديــد مــن الســجون،
ووجــه عنايــة إضافيــة خاللهــا ألوضــاع المحبوســين فــي ج ارئــم تتصــل بالشــأن السياســي مــن
مختلــف االتجاهــات السياســية.
وشــملت الزيــارات ســجون ( :منطقــة ســجون ط ـرة « أ ،ب» – أبــو زعبــل –منطقــة
وادى النطــرون «  – « 1،2منطقــة ســجون القناطــر « رجــال  ،نســاء « – بــرج العــرب –
ســجون عموميــة « طنطــا  ،دمنهــور  ...وغيرهــا)
ومــن أهــم هــذه الزيــارات زيــارة وفــد المجلــس يــوم  11يونيــو  2014لــكل مــن عبــداهلل
الشــامي ومحمــد صــاح الديــن عبــد الحليــم (الشــهير -بمحمــد ســلطان)على خلفيــة ماتداولتــه
وســائل إعــام بشــأن حالتهمــا الصحيــة إو�ضرابهمــا عــن الطعــام ،وذلــك بهــدف الوقــوف علــى
حقيقــة الواقعــة وبيــان أســبابها ،حيــث التقــى الوفــد بالمحبــوس «عبــد اهلل الشــامي» فــي ســجن
ط ـرة ،والتقــى بالمحبــوس «محمــد ســلطان» بمستشــفى المنيــل الجامعــي ،وقــد أجــرى عضــو
المجلــس الدكتــور «صــاح ســام» بصفتــه طبيبــا كشــفا طبيــا دقيقــا عليهمــا ،وقــد أوصــى
المجلــس بأهميــة اســتمرار توفيــر الرعايــة الصحيــة لهمــا ،مــع المناشــدة بإطــاق سـراحهما.
كمــا قامــت فــرق مــن المجلــس بتفقــد االحتجــاز فــي بعــض أقســام الشــرطة،
ومنها»:النزهــة – العجــوزة – مدينــة نصــر ثــان  -الدقــى»( ،أنظــر القســم الثانــي مــن الفصــل
الثانــي الخــاص بزيــارات الســجون وم اركــز االحتجــاز)
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كذلــك تدخــل المجلــس فــي العش ـرات مــن الشــكاوى مــن ســوء المعاملــة للســجناء
والمحتجزيــن وتوفيــر الرعايــة الصحيــة للســجناء ،وأســهمت تدخالتــه فــي معالجــة العديــد مــن
الشــكاوى بتعــاون مــن و ازرة الداخليــة ومصلحــة الســجون ،ومنهــا:
شــكوى المواطنــة «أمــال منصــور» والــدة النزيل»خالــد عدلــى مصطفــى الق ـزاز»
المحبــوس إحيتاطي ـاً علــى ذمــة القضيــة رقــم (  ) 2013/479نيابــة أمــن الدولــة ،والــذى
تضمــن تجهــد المجلســفى التدخــل لتوفيــر الرعايــة الصحيــة لنجلهــا ،والتــى أســفرت عــن توقيــع
الكشــف الطبــى علــى نجلهــا مــن قبــل الطــب الشــرعى بعــد موافقــة النيابــة العامــة المختصــة
ومصلحــة الســجون ،وأكــد التقريــر الطبــى معانــاة نجلهــا مــن «تــآكل بغضــروف الركبــة اليمنــى
مــا بعــد عمليــة ربــاط صليبــى وتــآكل وانـزالق فــى الفقـرات القطنيــة الرابعــة والخامســة ،ومعاناتــه
مــن الســمنة المفرطــة ،وضــرورة وضعــه تحــت العــاج التحفظــى إلرتفــاع ضغــط الــدم ،وكذلــك
ضــرورة اســتم ارره فــى تلقيــه جلســات العــاج الطبيعــى مرتيــن أســبوعياً بمستشــفى ليمــان
ط ـره» ،إال أن مقدمــة الشــكوى عــاودت االتصــال بالمجلــس للتدخــل لنقــل نجلهــا المذكــور
للعــاج علــى نفقتهــم الخاصــة باحــدى المستشــفيات خاصــة فــى ظــل حالــة الســمنة المفرطــة
التــى يعانــى منهــا نجلهــا ،ولقــد تدخــل المجلــس لــدى الجهــات المعنيــة التــى وافقــت علــى توفيــر
الرعايــة الصحيــة المالئمــة لحالتــه باحــدى المستشــفيات الخاصــة حيــث نقــل للعــاج بهــا ،كمــا
تدخــل المجلــس بنــاء علــى التمــاس الشــاكية للســماح بإج ـراء عمليــة جراحيــة عاجلــة خــارج
البــاد بنــاء علــى توصيــة األطبــاء المعالجــون لحالتــه ،إلــى أن عرضــت الحالــة الصحيــة
لنجلهــا علــى النيابــة العامــة وأصــدرت بشــأنه ق ـ ار اًر باالف ـراج الصحــى.
وتابع المجلس جهوده في مجال ضمان الحد األدنى لمعاملة الســجناء والمحتجزين
وتحســين أوضــاع الســجون فــى مصــر بعقــد عــدد مــن االجتماعــات المشــتركة مــع و ازرة
الداخليــة إلدخــال تعديــات علــى الئحــة تنظيــم الســجون ،وصــدر القـرار الــوزارى رقــم 3320
لســنه  2014بادخــال تلــك التعديــات علــى الالئحــة  ،ونشــر بالجريــدة الرســمية فــى العــدد
رقــم  213بتاريــخ 18ســتبمبر  ، 2014وعقــد مؤتمــر صحفــى مشــترك بيــن المجلــس وو ازرة
الداخليــة لإلعــان عنهــا (.أنظــر المالحــق :تعديــات الئحــة الســجون).
 -5حرية الرأي والتعبير
تكفــل المــادة  65مــن الدســتور حريــة الفكــر والـرأي والتعبيــر عــن الـرأي بكافــة وســائل
التعبيــر والنشــر ،وضمنــت المادتيــن  70و 71حريــة الصحافــة والطباعــة وحظــر الرقابــة
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والتخلــص مــن العقوبــات الســالبة للحريــات فــي ج ارئــم النشــر ،وتضمــن المــادة  72اســتقالل
العمــل الصحفــي.
وينــص أيضــا علــى إنشــاء مجلــس أعلــى لتنظيــم اإلعــام كهيئــة مســتقلة تختــص
بتنظيــم شــئون اإلعــام ،وهيئــة وطنيــة مســتقلة للصحافــة وأخــرى لإلعــام تقومــان علــى إدارة
وســائل اإلعــام المملوكــة للدولــة.
كذلــك تضمــن المــادة  68حــق الحصــول علــى المعلومــات ،والمــادة  69حمايــة
حقــوق الملكيــة الفكريــة ،والمــادة  67حريــة اإلبــداع األدبــي والفنــي ،وباإلضافــة تنــص ديباجــة
الدســتور علــى حريــة االعتقــاد وممارســة الشــعائر الدينيــة.
وخــال الفتـرة التــي يغطيهــا التقريــر ،شــهدت حريــة الـرأي والتعبيــر واالعتقــاد عديــداً
مــن االنتهــاكات  ،فخــال عهــد الرئيــس األســبق «محمــد مرســي» تعرضــت حريــات المواطنيــن
مــن المســيحيين والشــيعة ألخطــار ملموســة بعــد االعتــداءات التــي تعرضــت لهــا الكنيســة
المصريــة األرثوذكســية بالعباســية (القاه ـرة) فــي مــارس  ،2013واالعتــداءات علــى تجمــع
لمواطنيــن شــيعة بمنــزل أحدهــم بأبــو النمــرس بالجي ـزة العتــداءات فــي يونيــو  2013ووقــوع
قتلــى .
إو�زاء القلق إثر قيام الســلطات االنتقالية عقب إعالن خريطة المســتقبل في  3يوليو
 2013بإغــاق ســتة قنـوات فضائيــة مــن بيــن تســع قنـوات دينيــة خاصــة والقبــض علــى بعــض
العامليــن بهــا ،جــاءت دوافــع القـرار فــي إطــار مســئولية الســلطات لحمايــة الســلم األهلــي ووقــف
التحريــض علــى العنــف والدعـوات الســتخدام القــوة فــي مواجهــة ثــورة الثالثيــن مــن يونيــو ،وقــد
جــاء هــذا القـرار بطريــق إداري وليــس عبــر القضــاء.
وقــد شــهدت البــاد أزمــة كبي ـرة فــي التنــاول اإلعالمــي للتطــورات والشــئون العامــة،
فبينمــا قامــت وســائل إعــام عربيــة ودوليــة بحملــة كبيـرة علــى األوضــاع فــي مصــر تنــال مــن
مكانــة ثــورة الثالثيــن مــن يونيــو وتســعى لوصــم الثــورة باالنقــاب العســكري اغتنامـاً النحيــاز
الجيــش إلــى مطالــب الشــعب ،قامــت وســائل اإلعــام المحليــة بحملــة مضــادة شــهدت عمليــة
تعبئــة واســعة لمواجهــة الضغــوط الخارجيــة.
وكان المجلس ومعه مختلف منظمات حقوق اإلنســان ضمن من شــملتهم الحمالت
اإلعالميــة ،ال ســيما مــع موقــف المجلــس ال ارفــض للعــدوان علــى الخصوصيــة عبــر بــث
تســجيالت غيــر قانونيــة لناشــطين سياســيين وشــخصيات عامــة عبــر التلفـزة ،أو علــى صلــة
بانتقــاده لبعــض الممارســات التــي تشــكل مخالفــة لاللتـزام بحقــوق اإلنســان.
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وقــد شــهدت البــاد سلســلة مــن قضايــا الحســبة السياســية التــي جــاء أغلبهــا بحــق
مثقفيــن وشــخصيات عامــة علــى صلــة بإبدائهــم آلراء معارضــة لتوجهــات اإلعــام المحلــي
الخــاص ،فبــادر محامــون فــي عديــد مــن القضايــا لتقديــم بالغــات للنائــب العــام ضــد أصحــاب
اآلراء المعارضــة بتهــم تصــل إلــى الخيانــة العظمــى وتكديــر الســلم العــام وطلــب ســحب
الجنســية عنهــم ،والتــي اقتصــر آثرهــا علــى توســعة الحمــات اإلعالميــة بحقهــم ،ولــم يكــن لهــا
أثــر قانونــي.
وعقــب األحــكام الصــادرة ببـراءة الرئيــس األســبق «حســني مبــارك» وبقيــة المتهميــن،
ت ازيــدت حــدة الغضــب لــدى المثقفيــن والحــركات االجتماعيــة والسياســية المدنيــة مــن اســتمرار
وســائل اإلعــام المحليــة الخاصــة مــن اإلســاءة لثــورة ينايــر والمؤيديــن لهــا وطرحهــا باعتبارهــا
نقيــض لثــورة الثالثيــن مــن يونيــو ،وهــو مــا حــدا بالرئيــس «عبــد الفتــاح السيســي» بالتوجيــه
إلــى إصــدار قانونيــن لتجريــم اإلســاءة إلــى ثورتــي ينايــر  2011ويونيــو  2013بمــا يتســق مــع
نــص دســتور  2014الــذي يؤســس علــى شــرعية الثورتيــن وتكاملهمــا.
وخــال األحــداث ،قامــت الســلطات بتوقيــف العديــد مــن الصحفييــن خــال مواجهــة
العديــد مــن التجمعــات غيــر الســلمية ،جــاء مــن أبرزهــم المصــور «عبــد اهلل الشــامي» العامــل
بقنــاة الجزيـرة القطريــة ،والــذي دخــل سلســلة إض اربــات جزئيــة عــن الطعــام منــذ توقيفــه خــال
فــض تجمــع رابعــة العدويــة فــي  14أغســطس  2013وتــم اإلف ـراج عنــه فــي  14يونيــو
.2014
كذلــك ،جــرى القبــض علــى ثالثــة مــن العامليــن بشــبكة الجزي ـرة القطريــة بينهــم
مصريــان يحمــل أحدهمــا جنســية أجنبيــة والصحفــي األســترالي «آالن جريســت» وذلــك لعملهــم
داخــل مصــر دون ترخيــص أو إخطــار فيمــا ُعــرف بقضيــة «خليــة الماريــوت» ،والتــي نســب
إليهــا نشــر أخبــار مضللــة والحــض علــى العنــف والمشــاركة مــع تنظيمــات محظــورة فــي
التخطيــط إلســقاط الدولــة إو�يقــاف العمــل بالدســتور والقانــون.
وقــد أدانتهــم محكمــة جنايــات القاه ـرة فــي  23يونيــو  2014وعاقبتهــم بالســجن 7
ســنوات لــكل مــن «آالن جريســت» و»محمــد فهمــي» ،و 10ســنوات للمتهــم الثالــث «باهــر
حازم» ،ومتهم رابع بالســجن لثالث ســنوات ،وغيابيا بســجن  11متهماً لعشــر ســنوات وســبع
متهميــن بســبع ســنوات ،وبـراءة متهــم واحــد.
ومــن ناحيــة أخــرى ،فقــد تابــع المجلــس مجــددا بحــث مشــكلة البهائييــن حيــث أنهــم
ـدون فيهــا بيانــات حقيقيــة حــول الحالــة
ال ي ازل ـوا يعانــون مــن عــدم اســتخراج أوراق رســمية مـ ّ
االجتماعيــة س ـواءأ كان «متزوج ـاً أو مطلق ـاً أو أرمــل أو أعــزب».
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ويعكــف المجلــس علــى د ارســة المشــكلة وفــى ضــوء تأكيــد الدســتور المصــرى فــى
مادتــه  64علــى أن حريــة االعتقــاد مطلقــة ،وباالســتناد علــى الفتــوى الصــادرة مــن مجلــس
الدولــة بشــأن توثيــق عقــود زواج البهائييــن والتــى انتهــت فــى تفســيرها لعبــارة لغيــر المســلمين
فــى المــادة الثالثــة مــن القانــون رقــم  68لســنة  1947بأنهــا تشــمل البهائييــن باعتبارهــم مــن
غيــر المســلمين.
«معتقــد» لنــص
حيــث أنــه يجــرى تقديــم مقتــرح بتعديــل تشـريعي يتضمــن إضافــة لفــظ ُ
المــادة ( )5مــن قانــون األح ـوال المدنيــة رقــم  143لســنة 1994م والئحتــه التنفيذيــة علــى
النحــو التالــي:
«يختــص أقــام ال ُكتــاب بمحاكــم األح ـوال الشــخصية بقيــد وتوثيــق عقــود الــزواج
والطــاق إذا كان طرفــا العالقــة مــن المواطنيــن متحــدي الديانــة والملّــة ،وتختــص مكاتــب
التوثيــق بالشــهر العقــاري بقيــد واقعــة الــزواج والطــاق إذا كان أحــد طرفــي العالقــة أجنبيـاً أو
كان الطرفــان مصرييــن واختلفــا فــي الديانــة أو الملًــة أ إو�تحــدا فــي المعتقــد».
 -6حرية التجمع السلمي
تنــص المــادة  73مــن الدســتور علــى أنــه «للمواطنيــن الحــق فــي تنظيــم االجتماعــات
العامــة ،والمواكــب والتظاهـرات ،وجميــع أشــكال االحتجاجــات الســلمية ،غيــر حامليــن ســاحاً
مــن أي نــوع ،بإخطــار علــى النحــو الــذي ينظمــه القانــون .وحــق االجتمــاع الخــاص ســلمياً
مكفــول ،دون الحاجــة إلــى إخطــار ســابق ،وال يجــوز لرجــال األمــن حضــوره أو مراقبتــه ،أو
التنصــت عليــه».
وبينمــا يشــكل الحــق فــي التجمــع الســلمي أبــرز المكاســب التــي ولدتهــا ثــورة ينايــر
 ،2011إال أن هذا الحق بقي حتى نهاية العام  2013دون حماية تشريعية ،قبل أن تتجه
الســلطات إلــى إصــدار القانــون المثيــر للجــدل ،والــذي يأتــي بالمخالفــة لتوجهــات الدســتور
بفــرض قيــود علــى الحــق فــي التظاهــر الســلمي ويفــرض عقوبــات أكثــر غلظــة علــى أفعــال
مجرمــة عملي ـاً فــي قانــون العقوبــات (أنظــر القســم األول :التطــور الدســتوري والتش ـريعي).
وبينمــا ارتبــط وضــع القانــون وصياغتــه وتوجهاتــه باألحــداث التــي شــهدتها البــاد منــذ
 4يوليــو  2013ولجــوء تظاه ـرات تنظيــم اإلخ ـوان إلــى العنــف ،فقــد أثــار موجــة متصاعــدة
مــن الغضــب بيــن األح ـزاب السياســية والحــركات الشــبابية ،وتعــرض بموجبــه العش ـرات مــن
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الفاعليــن السياســيين للتوقيــف والمحاكمــة والمعاقبــة بعقوبــات ســالبة للحريــة ذات طبيعــة
مشــددة.
ـدء مــن مــارس  2011بمعــزل
وال يمكــن تنــاول وقائــع التجمــع الســلمي فــي مصــر بـ ً
عــن إيـراد وقــوع أعمــال عنــف متكــررة ،والخــروج علــى قواعــد الســلمية فــي االحتجاجــات ،سـواء
مــن ناحيــة بعــض المتظاهريــن ،أو مــن ناحيــة ردود األفعــال غيــر المنضبطــة التــي قابلــت بهــا
الســلطات هــذه التظاهـرات ،وظــل ذلــك يشــكل ظاهـرة إلــى حــد بعيــد فــي عديــد مــن الوقائــع.
وقــد اشــتد العنــف فــي االحتجاجــات فــي ضــوء اإلحباطــات التــي ولدهــا تصــدي
ميليشــيات اإلخوان المســلمين للتظاهرات الســلمية التي خرجت باتجاه مقر البرلمان بمناســبة
مــرور  100يــوم علــى تولــي الرئيــس األســبق الحكــم فــي البــاد ،قبــل أن تســتفتحل إثــر
اعتــداءات ميليشــيات االخ ـوان والجماعــات التكفيريــة المتحالفــة معهــا علــى المعتصميــن
بمحيــط قصــر االتحاديــة نهــار  5ديســمبر  2012فــي أعقــاب مظاه ـرات مليونيــة حاشــدة
اتســمت بالســلمية مســاء يــوم  4ديســمبر .2012
وقــد شــهدت الفتـرة بيــن فــض اعتصــام االتحاديــة بالقــوة ومقتــل ســبعة مــن المحتجيــن
وحتــى انطــاق ثــورة  30يونيــو  2013العنــف فــي االحتجاجــات كمشــهد شــبه يومــي ،وجــاء
األداء السياســي للرئيس األســبق وتنظيمه السياســي محف اًز لنمو االحتجاجات وتكاثرها ،جنباً
إلــى جنــب مــع اإلض اربــات العماليــة والمهنيــة.
وخــال ثــورة  30يونيــو ،شــهدت البــاد موجــة احتجاجــات واســعة وغيــر مســبوقة ،
شملت كافة المحافظات وقرابة  600مدينة و 1500قرية رئيسية ،وقد اتسمت االحتجاجات
بالســلمية كقاعــدة أساســية ،مــع اســتثناءات جــرى خاللهــا احتــكاكات بميليشــيات االخ ـوان
وحلفائهــم الذيــن لجــأوا الســتخدام القــوة المســلحة فــي بعــض المناطــق ،مــا أدى لقيــام متظاهريــن
باقتحــام بعــض مقـرات جماعــة االخـوان وحزبهــا الحريــة والعدالــة ،وأثــار حفيظــة المتظاهريــن
العثــور علــى أســلحة ومـواد قابلــة لالشــتعال بالمقـرات التــي جــرى اقتحامهــا.
وقــام قناصــة تابعــون لميليشــيا االخـوان باغتيــال ســبعة مــن المحتجيــن الذيــن تظاهــروا
مقابــل مقــر مكتــب إرشــاد االخـوان الرئيــس بمنطقــة المقطــم ،األمــر الــذي أدى لزيــادة أعــداد
المحتجيــن واقتحامهــم المقــر والــذي عثــر بداخلــه علــى ترســانة مــن األســلحة والم ـواد القابلــة
لصناعــة المتفجـرات ،ووثائــق خاصــة بالتنظيــم ،ووثائــق أخــرى خاصــة بالدولــة يضــم بعضهــا
وثائــق متعلقــة باألمــن القومــي ومحظــور تداولهــا خــارج الدولــة.
واســتمرت االحتجاجــات الشــعبية الواســعة حتــى مســاء يــوم  3يوليــو ،وامتــدت ليــوم 4
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يوليو بعد إعالن ممثلو القوى السياســية المدنية وقادة المؤسســات الدينية وقادة الجيش على
خريطــة المســتقبل وعــزل الرئيــس إو�يقــاف العمــل بدســتور  2012وتكليــف رئيــس المحكمــة
الدســتورية العليــا إدارة شــئون البــاد لحيــن وضــع دســتور وانتخــاب رئيــس جديــد للبــاد.
وبــدأت ميليشــيات اإلخـوان فــي اســتخدام سلســلة مــن االحتجاجــات المضــادة لخريطــة
المســتقبل ،وقامــت خاللهــا بمحاولــة اقتحــام مديريــات األمــن ودواويــن عــدد مــن المحافظــات،
وبصفــة خاصــة محاولــة اقتحــام دواويــن محافظــات أســيوط والســويس وشــمال ســيناء ومرســى
مطروح ،وأدى ذلك لوقوع اشتباكات مسلحة سقط خاللها قتلى ومصابين من قوات الشرطة
ومــن ق ـوات الجيــش  ،وبينمــا توافــر توثيــق عــن ســقوط مســلحين مــن بيــن المتظاهريــن ،فلــم
يتوافــر توثيــق عــن ســقوط متظاهريــن غيــر مســلحين مــن بيــن المتظاهريــن فــي تلــك الوقائــع.
وشــكلت أس ـوأ مظاهــر العنــف خــال االحتجاجــات واقعتــي محاولــة اقتحــام دار
الحــرس الجمهــوري ومســيرة قبــر الجنــدي المجهــول ،وكليهمــا انطلقــا مــن االعتصــام فــي
منطقــة رابعــة العدويــة.
وقــد أدت مختلــف األحــداث إلــى تظاهـرة شــعبية كبــرى شــملت مختلــف أرجــاء البــاد
فــي  26يوليــو  2013تلبيــة لدعــوة أطلقهــا وزيــر الدفــاع القائــد العــام للقـوات المســلحة أنــذاك
الرئيــس «عبــد الفتــاح السيســي» تأييــداً لتنفويــض قــوى األمــن والجيــش بمكافحــة اإلرهــاب،
وكوســيلة إلنهــاء الجــدل التــي ثــارت علــى الصعيــد الدولــي حــول المســاندة الشــعبية لــدور
قيــادي للجيــش فــي المرحلــة االنتقاليــة.
وفــي أعقــاب فــض التجمعيــن فــي منطقتــي رابعــة العدويــة وميــدان النهضــة ،وقعــت
أحــداث خطي ـرة فــي غالبيــة المحافظــات ،وجــرت تظاه ـرات غيــر ســلمية ،هاجــم خاللهــا
مســلحون دواويــن المحافظــات ومديريــات وم اركــز األمــن ودور المحاكــم والنيابــات العموميــة
ومكاتــب اإلدارات الخدميــة والكنائــس المســيحية ومنــازل المواطنيــن المســيحيين ،وخاصــة
فــي محافظــات الفيــوم وبنــي ســويف والمنيــا علــى نحــو شــامل ،وفــي مناطــق جنوبــي الجي ـزة
وشــمالي أســيوط وشــمالي ســوهاج وشــمالي قنــا ومناطــق مــن محافظــة أس ـوان ،فض ـاً عــن
المــدن الرئيســية بمحافطتــي شــمال ســيناء ومرســى مطــروح.
وخــال الشــهور الثالثــة الالحقــة علــى فــض االعتصامــات ،أبــدت قـوات األمــن قــد اًر
مــن المرونــه فــي مواجهــة المســيرات المؤيــدة لالخـوان ،واكتفــت بأعمــال تأميــن المقـرات العامــة
والمنشــأت الحيويــة ،غيــر أن غالبيــة المســيرات انتهــت إلــى وقــوع أعمــال عنــف سـواء نتيجــة
محاولــة بعــض المشــاركين فيهــا اقتحــام المنشــأت ،أو نتيجــة اســتخدامهم بعــض األلعــاب
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الناريــة واشــتباكهم مــع المواطنيــن الرافضيــن لهــم ولشــعاراتهم خــال مرورهــم فــي مناطقهــم،
ووقعــت غالبيــة التظاهـرات بنــاء علــى دعـوات مــا عــرف بـ»التحالــف الوطنــي لدعــم الشــرعية»
الــذي ضــم تنظيــم االخـوان وحلفائــه.
ـاء
ثــم لجــأت الدولــة لســن قانــون التظاهــر المثيــر للجــدل ،األمــر الــذي أضــاف أعبـ ً
إضافيــة علــى كاهــل ســلطات األمــن التــي شــرعت فــي اللجــوء لفــض التجمعــات بمجــرد
بدايتهــا أو بعــد انطــاق المســيرات ،وخاصــة مــن عــدد محــدد مــن المســاجد عقــب صل ـوات
يــوم الجمعــة.
وقــد شــهدت هــذه التظاهـرات العديــد مــن االعتــداءات ،ال ســيما علــى قـوات الشــرطة
وم اركــز وأقســام الشــرطة ومحــاوالت إحراقهــا ،وأعمــال تهديــد للمواطنيــن ،واســتفحلت فــي
بعــض الحــاالت إلــى حــرق ممتلــكات عامــة وخاصــة.
وشــهدت البــاد ح ـوادث مؤســفة ،حيــث اعتــدى مشــاركون فــي تظاه ـرات االخ ـوان
علــى المــارة وعلــى إعالمييــن ،وفــى الح ـوادث لمقتــل بعــض المعتــدى عليهــم أو إيقــاع
اإلصابــات البالغــة بهــم ،مــا أدى إلــى وجــود بعــض الحــاالت قامــت فيهــا تجمعــات مــن األهالــي
بمحاولــة التصــدي لمســيرات االخ ـوان قبــل وصــول ق ـوات األمــن.
غيــر أن قانــون التظاهــر الــذي أثــار غضــب الحــركات واألح ـزاب السياســية التــي
تكونــت فــي ســياق ثــورة ينايــر  2011ومــا تالهــا ،قــد أدى أيض ـاً لوقــوع العديــد مــن ح ـوادث
العنــف ،وخاصــة مــع تمســك أجهـزة األمــن بفــض كافــة التظاهـرات غيــر المرخصــة ،والقبــض
علــى بعــض المشــاركين فيهــا لمحاســبتهم وفق ـاً للقانــون.
وفى  7ســتبمبر  2014اســتضاف المجلس القومى لحقوق اإلنســان ســبعة مواطنين
متهمهيــن فــى قضيــة التظاهــر أمــام مجلــس الشــورى بنــاء علــى طلبهــم واخطارهــم للمجلــس
أنهــم معتصمــون بمقـره ومضربــون عــن الطعــام حتــى موعــد جلســة محاكمتهــم فــى تلــك القضيــة
والمحــدد لهــا يــوم األربعــاء الموافــق  10ســتبمبر  ، 2014علــى إثــر ذلــك دعــا الســيد رئيــس
المجلــس اللجنــة التنفيذيــة بالمجلــس لالنعقــاد لمناقشــة الموقــف بالنســبة للمعتصميــن حيــث
وافقــت اللجنــة التنفيذيــة علــى اســتضافتهم حتــى موعــد جلســة المحاكمــة ،وتــم اخطــار النيابــة
العامــة بنــاء علــى طلــب المعتصمييــن إلثبــات الواقعــة ،كمــا وفــر المجلــس لهــم طبيبـاً لتوقيــع
الكشــف الطبــى الــدورى عليهــم لالطمئنــان علــى حالتهــم الصحيــة ،وتــم توفيــر كافــة احتياجاتهــم
مــن ميــاه شــرب وعصائــر ،ومكــن المجلــس وســائل اإلعــام مــن لقائهم،إلــى أن غــادروا مقــر
المجلــس يــوم األربعــاء  10ســتمبر  2014موعــد جلســة المحاكمــة.
-46-

 -7الحق في التنظيم
تضمــن المـواد  74و 75و 76و 77مــن دســتور  2014حريــات تكويــن التنظيمــات
الحزبيــة وتكويــن عمــل الجمعيــات األهليــة إو�نشــاء النقابــات واالتحــادات والنقابــات المهنيــة
وحريــة عملهــا واســتقالليتها ونشــاطها وفــق أســس ديمقراطيــة.
وعلــى صعيــد الحــق فــي التنظيــم الحزبــي ،شــهدت الفتـرة التــي تلــت ثــورة  25ينايــر
تأســيس العشـرات مــن األحـزاب الجديــدة ،وبلــغ تعــداد األحـزاب فــي مصــر  84حزبـاً بعــد أن
كان  25حزبـاً قبــل ثــورة  25ينايــر ،فضـاً عــن العشـرات مــن األحـزاب التــي تنشــط فعليـاً قبــل
أن يتــم الترخيــص لهــا ،بــل وينشــط بعضهــا حتــى قبــل التقــدم بــأوراق الترخيــص للجنــة شــئون
األح ـزاب.
وتتولــى المحكمــة اإلداريــة العليــا واليــة الفصــل فــي الترخيــص لألح ـزاب السياســية
الجديــدة التــي ترفضهــا لجنــة شــئون األحـزاب ،كمــا لهــا واليــة حــل وتجميــد األحـزاب السياســية.
وقــد قضــت المحكمــة اإلداريــة العليــا بحــل حــزب الحريــة والعدالــة التابــع لتنظيــم
االخـوان المســلمين فــي  9أغســطس  2014لصلــة الحــزب كأداة تنظيميــة لجماعــة االخـوان
غيــر المرخــص لهــا ،والتــي كان ســبق وأن تقــرر حلهــا بشــكل متكــرر وحظــر نشــاطها عبــر
أحــكام قضائيــة ،بعضهــا أحــكام مســتعجلة وغيــر نهائيــة ،والتــي مــن بينهــا حكــم بحــل حــزب
االســتقالل برئاســة الصحفــي «مجــدي أحمــد حســين» األميــن العــام الســابق لحــزب العمــل
االشــتراكي الــذي كان قــد شــهد تجميــد نشــاطه إثــر تحالفــه مــع جماعــة االخـوان قبــل ســنوات
عــدة.
كذلــك ،قــررت لجنــة شــئون األحـزاب فــي  3ديســمبر  2014رفــض الترخيــص لــكل
مــن حــزب «الحركــة الشــعبية العربيــة» المنبثــق عــن حركــة «تمــرد» التــي كان لهــا دو اًر هامـاً
فــي التمهيــد لثــورة  30يونيــو  2013واإلطاحــة بنظــام حكــم االخـوان  ،وكــذا حــزب «مصــر
العربيــة» الــذي يتزعمــه فعليـاً رئيــس أركان القـوات المســلحة األســبق الفريــق «ســامي عنــان»،
ووفق ـاً للقانــون ،فقــد أحالــت اللجنــة أوراق الحزبيــن الجديديــن إلــى المحكمــة اإلداريــة العليــا
للفصــل فيهمــا.
وكان مجلــس الــوزراء قــد قــرر فــي منتصــف أكتوبــر  2014تنفيــذ حكــم أولــي لمحكمــة
القاهرة لألمور المســتعجلة بحظر أنشــطة األحزاب المنضمنة لتحالف دعم الشــرعية المنبثق
عــن اإلخ ـوان المســلمين.
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فيمــا تواصلــت مبــادرات عــدد مــن رجــال السياســية والقانــون برفــع دعــاوى قضائيــة
مســتعجلة لحظر أنشــطة وحل وتجميد تنظيمات حزبية متنوعة ،في مقدمتها حزب «النور»
المعــروف عنــه ارتباطــه بمــا يســمى «الدعــوة الســلفية» ،وهــو الحــزب الــذي تشــكل فــى أعقــاب
ثــورة  25ينايــر اعتمــاداً علــى ش ـريحة مــن الســلفيين ،ونــال ق اربــة ربــع مقاعــد البرلمــان فــي
انتخابــات  ،2012 – 2011وقــد أتهــم بأنــه حليف ـاً لجماعــة االخ ـوان المســلمين وعــدد مــن
قياداتــه أعضــاء فيمــا يســمى بـ»الجبهــة الشــرعية للحقــوق واإلصــاح» التــي ضمــت مختلــف
أح ـزاب وتيــارات االســام السياســى .
ورغــم أن الحــزب قــد اتخــذ مواقــف مســتقلة عــن جماعــة اإلخـوان فــي أعقــاب إصــدار
اإلعــان الدســتوري فــي نوفمبــر  ،2012وانســحب قياداتــه مــن عضويــة «الجبهــة الشــرعية»،
وتعــرض لمحــاوالت شــق صفوفــه بخــروج رئيســه وبعــض قياداتــه لتشــكيل حــزب آخــر م ـوال
لجماعــة االخ ـوان باســم حــزب «الوطــن» ،إال أن الهجــوم عليــه اســتمر باعتبــاره حزب ـاً ذا
مرجعيــة دينيــة.
وقــد تكثفــت الحمــات علــى الحــزب فــي أعقــاب ثــورة الثالثيــن مــن يونيــو رغــم رفــض
الحــزب ذو القاعــدة الشــعبية الواســعة التحالــف مــع االخ ـوان وانضمامــه الجتمــاع القــوى
السياســية والمؤسســات الدينيــة وقيــادات الجيــش التــي رعــت إعــان خريطــة المســتقبل فــي 3
يوليــو  2013وشــاركت فــي صــوغ المســار االنتقالــي الثالــث بعــد ثــورة ينايــر.
وتثيــر هــذه الظاهـرة األبعــاد المرتبطــة بإعمــال دســتور  2014الــذي يقضــي بحظــر
األحـزاب المشــكلة علــى أســاس دينــي ،وهــو مــا تنفيــه األحـزاب ذات التوجهــات اإلســامية عــن
نفســها مؤكــدة انصياعهــا للقانــون ،وهــو األمــر الــذي يوجــب علــى البرلمــان المرتقــب وضــع
حلــول تشـريعية لــه تســتجيب لدســتور  2014الــذي ينــص فــي الوقــت ذاتــه علــى أن اإلســام
ديــن الدولــة والش ـريعة اإلســامية مصــدر رئيــس للتش ـريع.
وعلــى صعيــد الحــق فــي التنظيــم النقابــي ،تتواصــل علــى الصعيــد العمالــي أزمــة
النقابــات المســتقلة ،حيــث اتجهــت الحكومــة االنتقاليــة برئاســة الدكتــور «حــازم الببــاوي» إلــى
وضــع تشـريع جديــد للحريــات النقابيــة يلبــي إلــى حــد مــا طموحــات النقابــات المســتقلة التــي لــم
تلــق اعت ارفـاً رســمياً بهــا منــذ تواتــر تأسيســها عقــب ثــورة  25ينايــر  ،2011والتــي تلقــى دعمــا
مــن جانــب التنظيمــات العماليــة الدوليــة.
بينمــا اســتمر االتحــاد العــام لنقابــات العمــال فــي التصــدي لهــذه المحــاوالت رافض ـاً
تقتيــت وحــدة الحركــة النقابيــة العماليــة وداعيـاً إلــى تعزيــز الحريــات النقابيــة فــي إطــار وحــدة
الحركــة العماليــة.
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وفضـاً عــن ذلــك ،فــإن التطــورات السياســية والتشـريعية المكثفــة التــي شــهدتها البــاد
منــذ ثــورة ينايــر  2011تشــكل قــد اًر مــن التطــور علــى أصعــدة متنوعــة ،بينمــا تتجمــد الحيــاة
النقابيــة العماليــة بانتظــار تعديــات تشـريعية حاســمة تنهــي ســيطرة الدولــة علــى هــذه النقابــات،
وتتيــح لهــا لعــب دورهــا المنــوط بهــا فــي تمثيــل العمــال وتعزيــز أوضاعهــم وتلبيــة مطالبهــم
المشــروعة ،ال ســيما فــي ضــوء اســتمرار التداعيــات االجتماعيــة لألوضــاع االقتصاديــة فــي
البــاد.
وقــد تولــت الدولــة فــي العديــد مــن الوقائــع التــي شــهدت احتجاجــات عماليــة إو�ض اربــات
واعتصامــات معالجــة األوضــاع عبــر التفــاوض المباشــر مــع العمــال وتقديــم حلــول جزئيــة
للمشــكالت ووعــود بمعالجــة اإلشــكاليات الرئيســة علــى مــدى زمنــي أوســع نطاق ـاً ،وهــي
السياســة التــي يــكاد يغيــب عنهــا التنظيمــات النقابيــة العماليــة صاحبــة الــدور األساســي فيهــا.
وفــي جانــب النقابــات المهنيــة ،فقــد شــهدت هــذه النقابــات فــي الفتـرة بيــن يوليــو 2013
ومايــو  2014أزمــات مســتحكمة ضمــن تداعيــات األزمــة السياســية التــي شــهدتها البــاد
فــي ســياق ثــورة الثالثيــن مــن يونيــو ومــا تالهــا ،ونتيجــة التداعــي المتواصــل لعقــد جمعيــات
عموميــة طارئــة لحــل المجالــس النقابيــة الســابق انتخابهــا أو النقبــاء إو�جـراء انتخابــات جديــدة
علــى صلــة بالتوجــه االجتماعــي لعــزل المنتميــن لجماعــة االخـوان فــي النقابــات ضمــن مواجهة
أنشــطتهم عبــر النقابــات لشــل الدولــة ،وقــد شــملت التعديــات نقابــات كبــرى مــن ضمنهــا نقابــة
األطبــاء ونقابــة المهندســين.
وعلــى صعيــد التش ـريعات المنظمــة لعمــل النقابــات المهنيــة ،فقــد بــادرت لجنــة
التش ـريعات االجتماعيــة التابعــة للجنــة اإلصــاح التش ـريعي التــي شــكلها رئيــس الجمهوريــة
«عبــد الفتــاح السيســي» برئاســة رئيــس الــوزراء إو�ش ـراف وزيــر العدالــة االنتقاليــة ومجلــس
الن ـواب فــي يوليــو  ،2014قامــت اللجنــة بوضــع مشــروعات قوانيــن لتعديــل قوانيــن بعــض
النقابــات ومعالجــة اإلشــكاليات فيهــا وفــق مطالبهــا تمهيــداً لعرضهــا علــى مجلــس الــوزراء
للنظــر فــي إصدارهــا خــال الفتـرة االنتقاليــة أو االســتعداد لعرضهــا علــى البرلمــان المرتقــب.
ومــن ذلــك مشــروع تعديــات علــى قانــون نقابــة المرشــدين الســياحيين وعلــى قانــون
نقابــة التطبيقييــن تلبيــة لمطالبهمــا بزيــادة مواردهمــا ،كمــا أعــدت مشــروعاً لتعديــل قانــون نقابــة
التجارييــن ،وتعديــل نقابــة المهــن التعليميــة.
وتعمــل اللجنــة كذلــك علــى ســد الفج ـوات الرئيســية ،ومــن ذلــك المطالــب المتجــددة
بتأســيس نقابــة لإلعالمييــن العامليــن بالبــث المرئــي والمســموع والذيــن ال تســتوعبهم نقابــة
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الصحفييــن .كمــا يتوقــع أن تشــرع اللجنــة كذلــك فــي تعديــل قانــون المحامــاة.
وعلــى صعيــد حريــة تكويــن الجمعيــات األهليــة ،فقــد شــهدت البــاد أزمــة متجــددة فــي
هــذا المجــال ،حيــث تراجعــت الحكومــة االنتقاليــة الثانيــة برئاســة المهنــدس «إبراهيــم محلــب»
عــن المقترحــات التش ـريعية التــي ســبق وأن أعدتهــا حكومــة الدكتــور «حــازم الببــاوي»
بمســاهمة ملموســة لعــدد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي وناشــطي حقــوق اإلنســان ،وطرحــت
و ازرة التضامــن االجتماعــي فــي يوليــو  2014مشــروع قانــون مختلــف يتماهــى مــع مشــروع
القانــون الــذي ســبق وأن أعدتــه حكومــة الدكتــور «هشــام قنديــل» فــي عهــد الرئيــس األســبق
«محمــد مرســي» ونــال رفضـاً واســعاً مــن جانــب مؤسســات المجتمــع المدنــي ومنظمــات حقــوق
اإلنســان بصفــة خاصــة.
كمــا تفاقمــت األزمــة عقــب إعــان و ازرة التضامــن االجتماعــي منــح مهلــة قصي ـرة
لمــدة  45يوم ـاً لمؤسســات المجتمــع المدنــي غيــر المســجلة وفق ـاً للقانــون رقــم  84لســنة
 2002المثيــر للجــدل والــذي دفــع بالعديــد مــن المنظمــات ،وال ســيما منظمــات حقــوق اإلنســان
والمؤسســات العاملــة فــي مجــاالت الدفــاع االجتماعــي للعــزوف عــن التســجيل بموجبــه.
وقــد اســتمرت هــذه األزمــة متتابعــة حتــى شــهر نوفمبــر  ،2014حيــث اســتجابت
و ازرة التضامــن االجتماعــي لمطالــب المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان بمــد مهلــة تقنيــن
أوضــاع المؤسســات غيــر المســجلة ،ووقــف اإلجـراءات لحيــن إصــدار قانــون جديــد للجمعيــات
األهليــة عبــر البرلمــان المرتقــب وبمــا يتســق مــع نــص الدســتور الــذي لبــى تطلعــات المجتمــع
المدنــي وأتــاح حريــة الجمعيــات األهليــة فــي التكويــن والعمــل بمجــرد اإلخطــار وحريــة ممارســة
النشــاط ،كمــا نقــل عــبء التقاضــي علــى كاهــل الجهــة اإلداريــة فــي اتخــاذ إجـراءات حــل أو
تجميــد نشــاط الجمعيــات.
غيــر أن مالمــح األزمــة لــم تقتصــر علــى هــذه الجوانــب ،حيــث لوحــظ عرقلــة أنشــطة
العديــد مــن منظمــات حقــوق اإلنســان المســجلة وفــق القانــون عبــر عــدم الــرد علــى الطلبــات
المقدمــة منهــا لتلقــي اإلذن بالحصــول عــل تمويــات لنشــاطها ،وذلــك علــى الرغــم مــن تعهدهــا
والتزامهــا بالقانــون ومعاييــر االذن والشــفافية ،األمــر ممــا عمــق مــن نطــاق األزمــة لقطاعــات
أوســع من المجتمع المدني ،وأدى إلى إعالن بعض المنظمات وقف نشــاطها مثل المنظمة
العربيــة لإلصــاح الجنائــي ،وتفكيــر بعــض المنظمــات األخــرى فــي نقــل مقــر نشــاطها إلــى
خــارج مصــر.
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 -8الحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة
أشــار دســتور  2014فــي ديباجتــه إلــى أن الهــدف منــه هــو فتــح طريــق للمســتقبل
يتســق مــع اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان الــذي شــاركت مصــر فــي صياغتــه عــام 1948
 ،بهــدف صــون الحريــات وحمايــة الوطــن ووحدتــه ،ولضمــان المســاواة بيــن المواطنيــن فــي
الحقــوق والواجبــات دون تمييــز.
وقــد ضمنــت المادتيــن  4و 5مــن الدســتور الســيادة للشــعب وحــده ،وكونــه مصــدر
الســلطات ،وأن النظــام السياســي يقــوم علــى التعدديــة السياســية والحزبيــة والتــداول الســلمي
للســلطة .
وكفلــت المــادة  87مشــاركة المواطــن فــي الحيــاة العامــة وحــق االنتخــاب والترشــح
إو�بــداء ال ـرأي فــي االســتفتاءات ،وألزمــت الدولــة بــإدراج كافــة المواطنيــن فــي قواعــد بيانــات
الناخبيــن وتنقيتهــا وتحديثهــا وســامتها بصــورة مســتمرة.
وأسســت المــادة  208لقيــام هيئــة وطنيــة مســتقلة لالنتخابــات لإلش ـراف علــى كافــة
مجريــات عمليــات االنتخابــات واالســتفتاءات ،بمــا يشــمله ذلــك مــن إعــداد قواعــد بيانــات
الناخبيــن ومــرو ار بتقســيم الدوائــر االنتخابيــة وتحديــد الضوابــط إو�ج ـراءات الدعــوة والرقابــة
وغيــر ذلــك وحتــى إعــان النتائــج الرســمية .وهــي الهيئــة التــي ســيقوم البرلمــان المرتقــب
بتشــكيلها واختيــار أعضائهــا.
وقــد شــهدت البــاد اســتحقاقين انتخابييــن أساســيين خــال العــام  ،2014أولهمــا
االســتفتاء الشــعبي العــام علــى دســتور  2014يومــي  14و 15ينايــر  ،2014وانتخابــات
رئيــس الجمهوريــة التــي جــرت يومــي  26و 27مايــو  .2014كمــا يتوقــع أن تشــرع لجنــة
االنتخابــات البرلمانيــة فــي الدعــوة إلجـراء انتخابــات البرلمــان لالنتهــاء منهــا فــي غضــون شــهر
مــارس  2015علــى نحــو يكتمــل معــه بنــاء النظــام السياســي للبــاد وتحقيــق تطلعــات الشــعب
فــي االســتقرار واقامــة دولــة حديثــة .
وعقــب إعــان خريطــة المســتقبل فــي  3يوليــو  ،2013اســتقرت المشــاورات
الوطنيــة الموســعة علــى االتجــاه إلق ـرار دســتور جديــد للبــاد تجــري علــى أساســه وفــي ظلــه
انتخابــات رئاســة الجمهوريــة وانتخابــات البرلمــان ،وبمــا يحقــق الشــرعية السياســية المرتقبــة
مــن االســتحقاقين االنتخابييــن ،ولتجنــب الفوضــى التــي أحدثتهــا ترتبيــات انتخــاب برلمــان فــي
 2011وبانتخــاب الرئيــس فــي  2012قبــل إق ـرار الدســتور.
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كمــا جــاء إق ـرار الدســتور بمثابــة عــاج عاجــل ألزمــة أفرزهــا دســتور  2012الــذي
عارضةالشــعب وغالبيــة الحــركات السياســية والقــوى االجتماعيــة وكافــة مؤسســات حقــوق
اإلنســان ،وشــهد إق ارره التفافاً واســعاً من جانب الرئيس األســبق «محمد مرســي» على مســار
صياغتــه باختيــار أعضــاء جمعيتــه التأسيســية وتعديــل عضويتهــا المتكــرر علــى نحــو عمــق
مــن المــأزق السياســي فــي البــاد ،ثــم اإلسـراع فــي الدعــوة لالســتفتاء علــى الدســتور بعــد أيــام
مــن التعهــد بتأجيــل النظــر فيــه لحيــن عقــد ح ـوار وطنــي ،قبــل إج ـراء اســتفتاء شــعبي افتقــد
لمعاييــر الن ازهــة فــي إجراءاتــه إو�عــان نتائجــه ،مــا حــدا بالعديــد مــن الدوائــر المراقبــة للخلــوص
إلــى أن الخروقــات التــي شــهدها االســتفتاء تؤثــر علــى نتائجــه.
وبلغــت نســبة اإلقبــال الشــعبي علــى االســتفتاء علــى الدســتور الجديــد الــ 40بالمائــة
مــن الناخبيــن (ق اربــة  20مليونـاً مــن ق اربــة  52.5مليونـاً) ،والــذي تميــز بمشــاركة واســعة وغيــر
مســبوقة للمـرأة علــى نحــو شــكل ظاهـرة ت ازيــدت وتيرتهــا منــذ ثــورة  25ينايــر  .2011وبلغــت
نســبة التأييــد  98بالمائــة علــى نحــو عكــس الرغبــة الشــعبية فــي تأييــد مســار ثــورة الثالثيــن مــن
يونيــو ودعــم الســلطات االنتقاليــة فــي مواجهــة ضغــوط جماعــة االخـوان فــي الداخــل والجــدل
الدولــي حــول المســار فــي مصــر.
جــرت مجريــات االســتفتاء تحــت إش ـراف قضائــي بــإدارة اللجنــة العليــا لالنتخابــات،
بمشــاركة ق اربــة  14ألــف مــن أعضــاء الهيئــات القضائيــة المختلفــة موزعيــن علــى  352لجنــة
عامــة و 30ألــف لجنــة فرعيــة ،وتحــت رقابــة وطنيــة ودوليــة ،شــملت ق اربــة  30ألــف م ارقــب،
بينهم قرابة  600مراقب عربي ودولي ،وجرى االســتفتاء وســط إجراءات أمنية غير مســبوقة
فــي ظــل اتســاع رقعــة أعمــال العنــف والتهديــدات بعمليــات تســتهدف المواطنيــن المشــاركين
فــي مجريــات التصويــت ،وهــي إج ـراءات شــهدت مشــاركة ق اربــة ربــع مليــون شــرطي و160
ألفـاً مــن القـوات المســلحة بحســب المصــادر الرســمية.
وتُعــد نســبة اإلقبــال الشــعبي كبي ـرة وفق ـاً للمعاييــر الدوليــة بحســبان عــدد المؤث ـرات
الســلبية ،تمثلــت فــى حالــة االحتقــان السياســي الســائدة ،وأعمــال العنــف واإلرهــاب والتهديــدات
التــي ســبقت مجريــات االســتفتاء ،وبعــض وقائــع اإلرهــاب التــي رافقــت مجرياتــه ،وتــردي
األح ـوال األمنيــة فــي بعــض محافظــات الصعيــد جنوبــي البــاد ،والشــعور العــام بــأن نتيجــة
االســتفتاء محســومة مســبقاً بتأييــد شــعبي جــارف.
وقــد شــهدت بعــض المناطــق أحداثـاً مؤســفة واحتــكاكات عنيفــة أدت إلــى ســقوط 10
قتلــى وعشـرات المصابيــن ،ومــن أبرزهــا انفجــار محيــط مقــر محاكــم شــمال الجيـزة قبــل ســاعة
ونصــف مــن انطــاق عمليــات التصويــت ،إو�عــان المصــادر األمنيــة عــن إبطــال العديــد مــن
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العب ـوات الناســفة فــي ثالثــة محافظــات ،والهجــوم المســلح بالبنــادق اآلليــة علــى المصوتيــن
فــي مدينــة ســوهاج ،واالحتــكاكات المســلحة بأجهـزة الشــرطة فــي محيــط اللجــان والتــي بــرزت
بصفــة خاصــة فــي جنوبــي وغربــي محافظــة الجي ـزة ،وعمليــات إطــاق مجهوليــن لألعي ـرة
الناريــة فــي محيــط مقــار اللجــان التــي تشــهد اكتظاظ ـاً بهــدف ترويــع المشــاركين وصرفهــم
عــن مواصلــة التصويــت ،واغتيــال أحــد جنــود تأميــن اللجــان برصاصــة قنــاص فــي الـرأس فــي
اإلســكندرية.
ويمكــن تلمــس أثــر هــذه العناصــر بالنظــر إلــى الظــروف التــي حكمــت بيئــة التصويــت
مــن محافظــة إلــى أخــرى ،ومــن منطقــة إلــى أخــرى داخــل المحافظــة الواحــدة ،حيــث جــاوزت
نســبة اإلقبــال  60بالمائــة فــي بعــض محافظــات الدلتــا ،بينمــا انخفضــت إلــى أدنــى مــن 25
بالمائــة فــي بعــض محافظــات الصعيــد ،وشــكل تصويــت الوافديــن مــن المهاجريــن داخلي ـاً
بيــن المحافظــات عبــر اللجــان التــي ُخصصــت لهــم عشــية االســتفتاء إقبــاالً كثيف ـاً اســتدعى
زيــادة عــدد هــذه اللجــان فــي اليــوم الثانــي لالســتفتاء ،وشــكل ظاه ـرة تســتدعي المعالجــة فــي
المســتقبل.
وتعطــى العناصــر الســابقةً «مجتمعــة» تفســي اًر لنســبة التأييــد الكاســحة ،حيــث ارتبــط
اإلقبــال علــى المشــاركة فــي التصويــت بالتأييــد لمشــروع الدســتور ،وهــو التأييــد الــذي بــدوره
ارتبــط بالتعبيــر عــن موقــف الغالبيــة الشــعبية الواضــح فــي تأييــد ثــورة الثالثيــن مــن يونيــو
وخريطــة الطريــق التــي توافقــت عليهــا غالبيــة القــوى السياســية والمؤسســات الدينيــة الرســمية
ومؤسســات الدولــة فــي  3يوليو/تمــوز .2013
ويمكــن بجــاء تلمــس أن تصويــت المواطنيــن علــى مشــروع الدســتور لــم ينصــب
بصفــة رئيســية علــى مضمــون الدســتور ،إو�نمــا انصــب بشــكل رئيســي علــى تأكيــد الموقــف
الشــعبي مــن الص ـراع السياســي ،ونوع ـاً مــن الــرد علــى الشــكوك التــي تثــار خارجي ـاً بشــأن
اإلرادة الشــعبية.
وقــد لوحــظ أن وســائل اإلعــام ،وخاصــة وســائل اإلعــام الخاصــة والمســتقلة عملــت
علــى التعبئــة والحشــد للتصويــت بنعــم ،وربــط تأييــد مشــروع الدســتور بمســاندة ثــورة الثالثيــن
مــن يونيــو وخريطــة الطريــق فــي  3يوليو/تمــوز  ،2013وربــط بعضهــا بيــن موقــف التأييــد
وبيــن حــث القائــد العــام للق ـوات المســلحة علــى تلبيــة الدع ـوات بالترشــح لمقعــد الرئاســة فــي
االنتخابــات المقبلــة.
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وقــد عــاب البعــض علــى وســائل االعــام عــدم المهنيــة حيــث بلــغ البعــض منهــا
الفصــل بيــن ثورتــي  25ينايــر والثالثيــن مــن يونيــو ،علــى نحــو شــكل ســبباً لعــزوف قطاعــات
مــن الشــباب فــي العاصمــة بصفــة خاصــة علــى المشــاركة فــى التصويــت .
ورغم أن مجريات االستفتاء لم تشهد خروقات ذات شأن ،إال أن عدد من الظواهر
الســلبية قــد اســتمرت تشــكل ملمح ـاً أساســياً يســتدعي العمــل علــى معالجتــه فــي العمليــات
االنتخابيــة القادمــة  ،ومــن أبرزهــا:
اكتظــاظ الصناديــق – كمــا ســبقت اإلشــارة – وخاصــة فــي اللجــان المخصصــةلتصويــت المـرأة
التأخــر فــي فتــح البعــض مــن اللجــان الفرعيــة فــي ق اربــة  50لجنــة عامــة لفتـراتبيــن  10دقائــق و 40دقيقــة
التأخــر فــي إصــدار تصاريــح المراقبيــن حتــى عشــية اليــوم األول لالســتفتاءواالنتقــاص مــن إصــدار أعدادهــا المقــررة
التأخــر فــي فتــح العديــد مــن اللجــان المخصصــة للوافديــن والــذي كان مصــدرشــكوى رئيســي خــال اليــوم األول بصفــة خاصــة فــي شــمال الدلتــا
امتنــاع الحكومــة عــن منــح الناخبيــن إجــازات مــن العمــل خــال أحــد يومــياالســتفتاء للســماح لهــم بالتصويــت فــي لجانهــم التــي قــد تكــون بعيــدة نســبياً عــن
مناطــق عملهــم إو�قامتهــم ،وهــو مــا كان لــه أثــر علــى مناطــق الحضــر الرئيســية
التــي تعانــي ازدحامــات مروريــة معتــادة
وجود مظاهر للدعاية لتأييد الدســتور في محيط اللجان ،والتســامح األمني إزاءالبعــض منهــا أو منعهــا بشــكل متأخــر
ظهــور مظاهــر جزئيــة لقيــام بعــض األحـزاب بتوفيــر وســائل لنقــل المواطنيــن فــيبعــض المناطــق فــي ثالثــة محافظــات .
ولوحظ التحسن النسبي في العملية االنتخابية وهو ما تمثل فى عودة اإلشرافالقضائي الكامل .
االستجابة السريعة للجنة العليا لالنتخابات باستبعاد سبعة من القضاة المشرفينعلــى لجــان فرعيــة س ـواء بســبب الشــكاوى مــن تعطيلهــم مجريــات االســتفتاء أو
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قيامهــم بتوجيــه الناخبيــن فــي التصويــت ،واســتبدالهم بقضــاة احتياطيــن
االســتجابة الس ـريعة للجنــة العليــا لالنتخابــات بزيــادة عــدد اللجــان المخصصــةلتصويــت الوافديــن فــي اليــوم التالــي
توافر المساعدة اإلدارية واألمنية للمعاقين وكبار السن والناخبين األميينالطمأنينــة العامــة التــي رافقــت تأميــن اللجــان ،وتوافــر خدمــات الشــرطة النســائيةفــي اللجــان المخصصــة للمـرأة ،وت ارجــع شــامل فــي الــدور غيــر المنظــور لألمــن
فــي العمليــة االنتخابيــة
وقــد قــام المجلــس بمتابعــة االنتخابــات مــن خــال غرفــة العمليــات المركزيــة بمقـره الرئيســى
وفروعهــا بمكاتــب المجلــس بالمحافظــات :مكتــب بنــى ســويف،مكتب ســوهاج،مكتب
االســماعيلية،مكتب بورســعيد ،مكتــب كفــر الشــيخ ،وتلقــي الشــكاوي المتعلقــة بالعمليــة
وذلــك مــن مســاء يــوم اإلثنيــن الموافــق  ،2014/1/13حتــى اإلنتهــاء مــن عمليــة إســتفتاء
المواطنيــن يــوم  ،2014/1/15وقــد أعلنــت الغرفــة الرئيســية للمجلــس عبــر وســائل اإلعــام
طــرق التواصــل بهــا لتبليــغ أي شــكوي أو انتهــاك متعلّــق بســير العمليــة اإلنتخابيــة ،وذلــك
عبــر الهواتــف المحمولــة والخطــوط األرضيــة ورســائل ال ـ  SMSعبــر شــبكة  ،GISوالموقــع
اإللكترونــى للمجلــس ،وكذلــك الزيــارات الميدانيــة التــى قــام بهــا أعضــاء وباحثــى المجلــس
لبعــض اللجــان فــى عــدد مــن المحافظــات.
وتلقــت غرفــة العمليــات بالمجلــس الشــكاوى المتعلقــة باإلســتفتاء علــى مــدار يومــي
التصويــت ،والتــى بلغــت  362شــكوى خــال اليوميــن  ،بواقــع  181شــكوى خــال اليــوم
األول و 181فــى اليــوم الثانــى  ،ورد  93منهــا لغــرف عمليــات المجلــس بالمحافظــات ،
وحفــظ منهــا  105شــكوى  ،والتعامــل مــع  257شــكوى باإلرســال إلــى جهــات
تــم تدقيقهــم ٌ
اإلختصــاص للتعامــل معهــا.
وتلقــت الغرفــة تلــك الشــكاوى مــن  20محافظــة هــى :القاه ـرة ،الجي ـزة ،القليوبيــة،
المنيــا ،بنــى ســويف ،كفــر الشــيخ ،ســوهاج ،االســكندرية ،االســماعيلية ،الش ـرقية ،بورســعيد،
الدقهليــة ،الفيــوم ،قنــا ،شــمال ســيناء ،المنوفيــة ،دميــاط ،الغربيــة ،أســيوط ،األقصــر.
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الظواهر والمؤشرات المستخلصة:
1.1وفقـاً لمــا تالحــظ للغرفــة فــإن مشــاركة الناخبيــن الكثيفــة كانــت أهــم مالمــح العمليــة ،علمـاً
بــأن اليــوم الثانــى قــد شــهد إقبــاالً أقــل مــن اليــوم األول ،وكانــت الظاهـرة التــى لفتــت انتبــاه
المراقبــون ووســائل اإلعــام هــى نســبة مشــاركة المـرأة المرتفعــة فــى عمليــة التصويــت،
كما شــهد االســتفتاء مشــاركة قوية من األشــخاص ذوى اإلعاقة.
2.2ويبــدو أن أعمــال العنــف مــن جماعــة اإلخ ـوان ارتبطــت بكثافــة المشــاركة ،فقــد زادت
فــى اليــوم األول وأســفرت تلــك األحــداث عــن وفــاة  11مواطــن (مــن ضمنهــم أثنيــن
أســباب وفاتهــم طبيعيــة) فض ـاً عــن إصابــة  28أخريــن ،وتراجعــت أعمــال العنــف
فــى اليــوم الثانــى بشــكل كبيــر ،وفــى جميــع األحـوال لــم تنجــح تلــك األعمــال فــى التأثيــر
علــى عمليــة التصويــت.
 3 .وجــود مشــكلة حقيقيــة فــى قاعــدة بيانــات الناخبيــن تحتــاج إلــى حــل عاجــل قبــل أى
اســتحقاقات انتخابيــة مقبلــة.
4.4إج ـراءات ايجابيــة اتخذتهــا اللجنــة العليــا لالنتخابــات خــال هــذا االســتفتاء وخاصــة
مــا يتعلــق باإلجـراءات التنظيميــة فــى لجــان الوافديــن ،كمــا تعاونــت اللجنــة مــع الغرفــة
المركزيــة للمجلــس ايجابي ـاً فــى ا ازلــة العديــد مــن اســباب الشــكاوى التــى تــم ارســالها لهــا.
5.5شــهد هــذا االســتفتاء العديــد مــن حــاالت منــع المراقبيــن الحاصليــن علــى تصريحــات مــن
اللجنــة العليــا المشـرفة علــى االســتفتاء ،بــل أن المنــع قــد طــال بعــض بعثــات المجلــس
مــن أعضائــه وباحثيــه  ،كمــا تعــرض العديــد مــن الصحفييــن أيض ـاً ،رغــم حملهــم
تصاريــح اللجنــة ،لــذات المشــكلة.
6.6التأثير على إرادة الناخبين كان سمة هذا االستفتاء قبل بدء عملية التصويت واثنائه،
فقد شــهد االســتفتاء العديد من مخالفات تتعلق بتوجيه إرادة الناخبين نحو التصويت.
7.7رغــم ورود شــكاوى للغرفــة تتضمــن بعــض االنتهــاكات مــن بعــض قـوات األمــن المكلفيــن
بتأميــن اللجــان،إال انهــا قــد نجحــت فــى تأميــن المقـرات االنتخابيــة علــى مســتوى جميــع
محافظــات الجمهوريــة.
8.8مــع كثافــة التصويــت فــى اليــوم األول ظهــرت مشــكلة بــطء عمليــة التصويــت وتكــدس
ويمكــن ان ُن ِ
رجــع ذلــك إلــى إج ـراء ضــم اللجــان الــذى اتخذتــه
الناخبيــن أمــام اللجــانُ ،
اللجنــة العليــا.
9.9شــهد هــذا االســتفتاء إطالقـاً للشــائعات بشــكل غيــر مســبوق سـواء عــن طريــق ادعــاءات
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خاطئــة عــن وجــود تفجيـرات أو اعمــال عنــف أو مــد عمليــة التصويــت ليــوم ثالــث.
1010لــم ترصــد الغرفــة بالغــات ُيمكــن أن ترقــى فــى مجملهــا إلــى خروقــات مؤث ـرة علــى
ســامة عمليــة اإلســتفتاء.
وفــي الفت ـرة مــن  26إلــى  28مايــو  ،2014أجريــت االنتخابــات الرئاســية بإش ـراف
اللجنــة العليــا لالنتخابــات الرئاســية التــي انتهــي دورهــا وفــق دســتور .2014
تنافــس فــي االنتخابــات مرشــحين فقــط ،هــم الســيد «عبــد الفتــاح السيســي» الرئيــس
الحالــي ،والســيد «حمديــن صباحــي» زعيــم التيــار الشــعبي ومؤســس حــزب الك ارمــة ،وذلــك
علــى صلــة بعــدم وفــاء المرشــحين بشــروط جمــع توكيــات تأييــد الترشــيح البالــغ عددهــا 25
ألــف توكيــل موزعــة وفــق شــروط علــى محافظــات الجمهوريــة .فض ـاً عــن ت ارجــع عــدد مــن
المؤشــحين لصالــح المرشــح «عبــد الفتــاح السيســي» ومقاطعــة بعــض المرشــحين المحتمليــن
لالنتخابــات علــى صلــة بمواقفهــم السياســية المتنوعــة ،فضـاً عــن شــعور غالبيــة المرشــيحن
بالتأييــد الشــعبي المســبق للرئيــس الحالــي ،والمخــاوف مــن دور الدولــة ومؤسســاتها فــي دعمــه
علــى حســاب المرشــحين المنافســين.
شــارك فــي اإلشـراف علــى االنتخابــات ق اربــة  16ألــف مــن القضــاة وأعضــاء الهيئــات
القضائيــة ،فــى  352لجنــة عامــة و 13900لجنــة فرعيــة فــي كافــة المحافظــات المصريــة،
كمــا بلــغ عــدد الناخبيــن المســجلين فــي ســن التصويــت ( 18ســنة فأعلــى) البالــغ تعدادهــم 53
مليــون و 900ألــف ناخــب ،باإلضافــة إلــى  680ألــف مــن المصرييــن بالخــارج الذيــن ســجلوا
فــي قواعــد الناخبيــن مــن بيــن ق اربــة  5مالييــن مصــري ممــن يقيمــون خــارج البــاد ويحــق لهــم
التصويــت بشــرط التســجيل.
جــرت االنتخابــات تحــت رقابــة وطنيــة وعربيــة ودوليــة ،ضمــت مؤسســات رســمية ،
مــن أبرزهــا االتحــاد األفريقــي واالتحــاد األوروبــي وجامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة الكوميســا
(دول شــرق أفريقيــا) ومنظمــة الــدول الفرانكفونيــة ،ومنظمــات المجتمــع المدنــي الدوليــة ،و86
منظمــة أهليــة .وكــذا مراقبــو المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان ،وذلــك بتعــداد ق اربــة 680
م ارقــب أجنبــي و 15ألــف م ارقــب محلــي .وقــد شــكا العديــد مــن جهــات المراقبــة المحليــة
والدوليــة مــن التأخــر فــي تســليم التصاريــح إو�نهــاء التحضي ـرات اللوجســتية.
شــارك فــي تأميــن العمليــة االنتخابيــة ق اربــة ربــع مليــون شــرطي و 180ألــف مــن جنــود
ووضعــت  2500ســيارة
الجيــش فــي ظــل المخــاوف مــن ارتفــاع وتي ـرة العمليــات اإلرهابيــةُ .
إســعاف وفــرق الحمايــة المدنيــة علــى أهبــة االســتعداد.
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جــرت االنتخابــات علــى جولــة واحــدة فقــط بــدالً مــن اثنتيــن ،وأعلنــت اللجنــة العليــا
لالنتخابــات الرئاســية النتيجــة الرســمية فــي  5يونيــو عقــب حســم الطعــون التــي تقــدم بهــا
المرشــح «حمديــن صباحــي» ،وجــاءت بتفــوق كاســح للمرشــح «عبــد الفتــاح السيســي» بنســبة
بلغــت  96بالمائــة مــن األص ـوات مــن مجمــوع الناخبيــن المشــاركين البالــغ تعدادهــم 25
مليون ـاً.
جــاءت فتـرة الحمــات االنتخابيــة ضئيلــة نســبياً بالمقارنــة بأهميتهــا ،وذلــك علــى صلــة
ويســجل
برغبــة الســلطة االنتقاليــة المدعومــة شــعبياً بســرعة إنجــاز االســتحقاقات الدســتوريةُ ،
أنــه بينمــا كان األداء اإلعالمــي الرســمي خــال الحمــات االنتخابيــة قريبـاً مــن الموضوعيــة
والحياديــة فيمــا عــدا ب ارمــج حواريــة مرتبطــة بمقدميــن معدوديــن ،فــإن وســائل اإلعــام الخــاص
قــد ســاندت علــى نحــو واضــح المرشــح «عبــد الفتــاح السيســي» ،كمــا ُيســجل أنــه بينمــا التزمــت
بعــض وســائل اإلعــام الخاصــة بالشــفافية فــي إعــان انحيازهــا ،لــم يلتــزم البعــض اآلخــر منهــا
بذلــك.
وباإلضافــة إلــى بعــض أوجــه القصــور والخروقــات التــي ســجلها المراقبــون ،فقــد تدنــت
نســب اإلقبــال عــن التوقعــات الشــائعة ،حيــث لــم تتجــاوز بتقديـرات المراقبيــن  36بالمائــة بختــام
اليــوم الثانــي ،وهــو مــا قــاد إلــى قـرار اللجنــة العليــا لالنتخابــات الرئاســية لمــد فتـرة التصويــت
ليوم ثالث بغرض تعزيز نســبة المشــاركة ،وهو ما لقي اعتراضاً رســمياً من كال المرشــحين.
يلــي:

ويمكــن أن ُيعــزى ضعــف اإلقبــال إلــى عــدد مــن األســباب ،يمكــن إيـراد أبرزهــا فيمــا

1 -1إج ـراء االنتخابــات بيــن مرشــحين اثنيــن فقــط بمــا أضعــف مســتويات التنافســية،
والشــعور العــام بــأن المعركــة محســومة مســبقاً مــع وضــوح الميــل المجتمعــي لصالــح
المرشــح «عبــد الفتــاح السيســي».
2 -2ارتفــاع المخــاوف مــن اإلرهــاب ،وخاصــة خــال شــهر مايــو مــع االزديــاد فــي اتبــاع
التنظيمــات اإلرهابيــة للتفجي ـرات االنتحاريــة التــي تشــكل ظاه ـرة جديــدة فــي مصــر،
وانتشــار األخبــار المترافقــة مــع الشــائعات خــال اليــوم األول مــن التصويــت حــول
انفجــار عب ـوات ناســفة إو�بطــال أعــداد كبي ـرة مــن عب ـوات أخــرى فــي محيــط الم اركــز
االنتخابيــة .ونــال التهديــد األمنــي بصفــة خاصــة مــن اإلقبــال فــي صعيــد مصــر،
وخاصــة فــي جنــوب الجي ـزة ومحافظــات الفيــوم وبنــي ســويف والمنيــا.
3 -3وقــوع مواجهــات متنوعــة بيــن قـوات األمــن وتجمعــات ألنصــار جماعــة االخـوان فــي
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بعــض المناطــق ،وخاصــة فــي الجيـزة والشـرقية والبحيـرة واإلســكندرية.
4 -4رفــض الحكومــة منــح العامليــن فــي الدولــة والقطــاع العــام إجــازة رســمية خــال يومــي
التصويــت ،وعدولهــا عــن رفضهــا مــع ختــام اليــوم األول لتفــادي ضعــف نســبة
اإلقبــال.
5 -5عــزوف جمهــور التيــار الدينــي عــن المشــاركة فــي ظــل انقســام فصائلــه بيــن تنظيــم
جماعــة االخـوان وحلفائهــم المناوئيــن للمســار االنتقالــي الثالــث ،وبيــن مؤيديــن لثــورة
 30يونيــو .وهــو جمهــور يمثــل رقمـاً مهمـاً فــي عمليــة التصويــت فــي االســتحقاقات
االنتخابيــة.
6 -6عجــز اللجنــة العليــا لالنتخابــات الرئاســية عــن معالجــة مشــكلة مشــاركة الوافديــن
المقيميــن فــي محافظــات تبعــد عــن محافظاتهــم األصليــة المســجلين فيهــا ،وفــي بلــد
تت ازيــد فيــه الهجـرات الداخليــة بســبب األوضــاع االقتصاديــة  ،ولكــن تتمســك اللجنــة
العليــا بإجراءاتهــا لتجنــب االتهامــات لهــا بعــدم الن ازهــة فــي ظــل منــاخ االســتقطابات
ويذكــر أن اإللحــاح السياســي واإلعالمــي علــى مــد التصويــت
السياســية المتواصلــةُ .
ليــوم ثالــث كان يتصــل باألســاس بمعالجــة مشــكلة الوافديــن ،ولكنهــا بقيــت دون حــل .
7 -7تغييــر الم اركــز االنتخابيــة المتعــارف عليهــا ألعــداد كبي ـرة مــن الناخبيــن إلــى م اركــز
أخــرى ،وصعوبــة التنقــل والوصــول إليهــا ،وخاصــة فــي ظــل المخــاوف مــن الحالــة
األمنيــة فــي البعــض منهــا.
8 -8بمثل االستحقاقات االنتخابية السابقة ،تواصلت ظاهرة ضعف اإلقبال في المناطق
الحدودية التي تعاني تهميشـاً وحرماناً من التنمية.
وقــد شــهدت مجريــات التصويــت العديــد مــن أوجــه القصــور والخروقــات التــي جــرت
بشــكل جزئــي وســجلها المراقبــون وأيدتهــا مصــادر المنظمــة ،إو�ن كانــت ال تنــال مــن ن ازهــة
العمليــة االنتخابيــة حتــى مســاء اليــوم الثانــي ،ومــن أبــرزه المالحظــات:
1 -1التأخر في فتح كثير من اللجان الفرعية بين  10دقائق وساعة كاملة
2 -2غياب كشوف الناخبين اإلرشادية في المراكز االنتخابية
3 -3غيــاب المنســق اإلداري لصفــوف الناخبيــن خــال فت ـرات االكتظــاظ التــي شــهدتها
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فت ـرات الصبــاح الباكــر والســاعات الختاميــة مــن التصويــت
4 -4اســتمرار العديــد مــن ملصقــات والفتــات الدعايــة االنتخابيــة فــي محيــط العديــد مــن
الم اركــز االنتخابيــة
5 -5قيــام أنصــار المرشــحين بالدعايــة فــي محيــط العديــد مــن الم اركــز االنتخابيــة بالمخالفــة
ودون تصــدي أمنــي لهــا مــع مالحظــة عــدم توجيــه القضــاة المش ـرفين لمنعهــا فــي
كثيــر مــن األحيــان
6 -6عــدم الســماح للمراقبيــن المحلييــن بدخــول بعــض الم اركــز االنتخابيــة رغــم توافــر
التصاريــح الالزمــة لهــم
7 -7عــدم الســماح لبعــض مندوبــي المرشــح «حمديــن صباحــي» بدخــول بعــض الم اركــز
االنتخابيــة خــال الســاعات األولــى مــن اليــوم األول رغــم توافــر التصريــح الــازم
8 -8عــدم وجــود لوائــح إرشــادية للمعاقيــن ســمعياً ،وعــدم م ارعــاة توافــر التصويــت بلجــان
بالــدور األرضــي للمعاقيــن حركيــا.
9 -9عدم تحديد آلية واضحة لمساعدة األميين الذين يبلغون قرابة نصف الناخبين .
1010محاولــة طواقــم بعــض اللجــان االنتخابيــة التأثيــر علــى الناخبيــن خــال اإلدالء
بأصواتهم ،وقد قامت اللجنة العليا باستبعاد البعض منهم فى اليوم األول واستبدالهم
بموظفيــن احتياطييــن
1111قيــام بعــض رؤســاء اللجــان بوقــف التصويــت لبعــض الوقــت دون أســباب واضحــة،
ورفــض رؤســاء اللجــان مــد التصويــت فــي نهايــة اليــوم األول رغــم وجــود صفــوف
طويلــة مــن الناخبيــن الذيــن فضلـوا التوجــه للجانهــم متأخريــن لتجنــب ارتفــاع درجــات
الح ـ اررة ،وهــو مــا عالجتــه اللجنــة العليــا بمــد فت ـرة التصويــت فــي اليــوم الثانــي مــع
التوجيــه باســتمرار التصويــت لــكل الناخبيــن الموجوديــن فــي محيــط اللجــان عنــد
انتهــاء فتـرة التصويــت ،قبــل القـرار المفاجــئ بمــد التصويــت ليــوم ثالــث رغــم اعتـراض
المرشــحين.
وحرص ـاً مــن المجلــس علــى ن ازهــة وشــفافية العمليــة االنتخابيــة ،ومــن خــال دوره
المنــوط بــه فــى مراقبــه األداء االعالمــى للعمليــة االنتخابيــة ،فقــد أوفــد المجلــس كالً مــن
األســتاذ «أمجــد فتحــى» المســئول اإلعالمــي بالمجلــس واألســتاذ»بخيت عمــر» الباحــث
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بأمانــة المجلــس فــى لجنــة «متابعــة ورصــد وتقويــم الدعايــة اإلعالميــة واالعالنيــة لالنتخابــات
الرئاســية»التابعة التحــاد االذاعــة والتليفزيــون ،وهــي لجنــة ُمشــكلة بق ـرار مــن وزيــر االعــام
ورصــدت اللجنــة بعــض االنتهــاكات والمخالفــات مــن ب ارمــج الح ـوارات وغيرهــا .وتــم عمــل
تقرير نهائى عن هذه المخالفات واالنتهاكات وأرســل إلى اللجنة العليا لالنتخابات الجراء
الــازم – وقــد تــم عمــل هــذه اللجنــة بالتـوازى والتعــاون مــع الغرفــة المركزيــة لمراقبــة االنتخابــات
بالمجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان.
وتواصــل الجــدل حتــى نهايــة  2014بشــأن موعــد االســتحقاق االنتخابــي للبرلمــان،
فبينمــا ذهبــت بعــض اآلراء السياســية والقانونيــة إلــى أن عــدم البــدء فــي إجرائهــا يشــكل خرقـاً
للدســتور ،فقــد أيــدت آراء أخــرى وفــاء الدولــة بمســئوليتها عبــر تكليــف الرئيــس المنتخــب
للجنــة االنتخابــات البرلمانيــة باتخــاذ شــئونها إلجـراء االنتخابــات ،وأن اللجنــة ال تـزال بصــدد
اإلعداد لمجريات االنتخابات .غير أن الدولة بقيت تتحمل المســئولية األساســية عن التأخر
فــي إج ـراء االنتخابــات البرلمانيــة نظ ـ اًر لعــدم انتهائهــا مــن ترســيم الدوائــر االنتخابيــة بحلــول
ديســمبر .2014
وخــال إعــداد التقريــر الماثــل للطبــع ،تــم تحديــد مواعيــد إج ـراء حولتــي االنتخابــات
التش ـريعية داخــل وخــارج البــاد ،وفتــح بــاب تســجيل مؤسســات المتابعــة المحليــة واألجنبيــة،
وفتــح بــاب الترشــح .وتجــري االنتخابــات خــال شــهري مــارس وأبريــل .2015
باإلضافــة إلــى ذلــك ،واصلــت غالبيــة األح ـزاب السياســية معارضتهــا إلج ـراء
االنتخابــات وفــق القانــون الــذي أصــدره الرئيــس الســابق المستشــار «عدلــي منصــور» والــذي
لــم ت ـراه تلــك القــوى ملبيــا لطموحاتهــا فــي تنشــيط الحيــاة الحزبيــة وضمــان التمثيــل السياســي
األفضــل فــي البرلمــان( .أنظــر القســم األول :التطــور الدســتوري والقانونــي).
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القسم الثالث :الحقوق االقتصادية واالجتماعية
شــكل دســتور  2014نقلــة نوعيــة فــي مجــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة،
ورســخ حــق كل مواطــن فــي التأميــن والضمــان االجتماعــي ،وألــزم الدولــة بضمــان توفيــر
المـوارد الضروريــة للنهــوض باألعمــدة األساســية للتنميــة ،وذلــك عــب اقـرار نســب مــن إجمالــي
الناتــج القومــي كحــد أدنــى لإلنفــاق علــى الصحــة والتعليــم بمســتوياته األساســي والثانــوي
والجامعــي وكذلــك البحــث العلمــي.
فعلــى صعيــد الحــق فــي العيــش الكريــم ،لوحــظ اســتمرار المعانــاة المجتمعيــة نتيجــة
تدهــور األداء االقتصــادي وانكمــاش االقتصــاد الكلــي وت ارجــع الناتــج القومــي اإلجمالــي،
بشــكل ت ارفــق مــع االرتفــاع فــي حجــم الديــن العــام (الدولــي والمحلــي) واالرتفــاع المســتمر
والمتصاعــد فــي أســعار الســلع والخدمــات األساســية.
وكانــت مصــر قــد شــهدت تراجع ـاً كبي ـ اًر فــي نهايــة العــام  2010ارتباط ـاً بالعجــز
فــي الموازنــة العامــة بمــا نســبته  27بالمائــة التــي بلغــت حــول  600مليــار جنيــه (حوالــي
 100مليــار دوالر أمريكــي أنــذاك) ،وأدى انطــاق ثــورة  25ينايــر إلــى تأجيــل التداعيــات
االقتصاديــة واالجتماعيــة آلثــار ذلــك ،اعتمــاداً علــى المســاهمات التــي ضختهــا الق ـوات
المســلحة فــي تعويــض جوانــب العجــز األساســية ،جنبـاً إلــى جنــب مــع اســتنزاف االحتياطــي
مــن النقــد األجنبــي الــذي كان يبلــغ ق اربــة  36مليــار دوالر أمريكــي.
وفــي منتصــف  ،2012هبــط الناتــج القومــي اإلجمالــي لمــا دون تريليونــي جنيــه
ســنويا ،فيمــا ارتفــع الديــن العــام مــن ق اربــة  800مليــار جنيــه إلــى ق اربــة  1.050مليــار جنيــه
(واحــد تريليــون وخمســين مليــار جنيــه) وهــو مــا شــكل مؤش ـ اًر خط ـ اًر .
ومــا لبثــت األوضــاع أن تفاقمــت بنهايــة مايــو  ،2013حيــث تدنــى الناتــج القومــي
اإلجمالــي إلــى ق اربــة  1750مليــار جنيــه ،بينمــا ارتفــع الديــن العــام إلــى ق اربــة  1530مليــار
جنيــه ،فيمــا انخفضــت قيمــة الجنيــه الشـرائية مقابــل العمــات األجنبيــة الرئيســية حيــث ارتفــع
الــدوالر األمريكــي مــن ق اربــة  6.5جنيهــات إلــى ق اربــة  8جنيهــات مصريــة فــي غضــون نفــس
الفتـرة ،بينمــا واصلــت الفجــوة بيــن الصــادارت المحليــة والـواردات األجنبيــة فــي التنامــي خــال
ذات الفتـرة نظـ اًر لتــآكل االحتياطــي مــن النقــد األجنبــي وتغليــظ شــروط التعاقــد لشـراء الـواردات
األساســية.
-62-

وقــد أدى ذلــك لزيــادة معانــاة المواطنيــن ،ال ســيما الواقعــة تحــت خــط الفقــر والتــي
تبلــغ ق اربــة  50بالمائــة مــن اجمالــى عــدد الســكان وق اربــة  27بالمائــة دون خــط الفقــر المدقــع،
فضـاً عــن معانــاة الشـرائح الدنيــا مــن الطبقــة الوســطى ،وت ارجــع إنفــاق الطبقــة األكثــر غنــى
والشـرائح العليــا فــي الطبقــة المتوســطةليزداد بذلــك ركــود اقتصــادي .
وقد انكمشــت معدالت االســتثمار حتى انخفضت تماماً بالنســبة لالســتثمار األجنبي
وتراجعــت علــى نحــو مت ازيــد بالنســبة لالســتثمار المحلــي فــي ظــل االضط ـراب السياســي
وانتشــار الميليشــيات التابعــة لفصائــل مــن التيــار السياســي اإلســامي ومــا ارتبــط بــه مــن
مخــاوف أمنيــة واقتصاديــة.
وبينمــا شــكلت األزمــة االقتصاديــة أحــد أســباب ومالمــح ثــورة الثالثيــن مــن يونيــو
 ،2013ال ســيما مــع العجــز الواضــح للرئيــس األســبق «محمــد مرســي» وحكومتــه عــن
معالجتــه ،وميــل السياســات المتبعــة إلــى محابــاة الكيانــات االقتصاديــة التابعــة لجماعــة
االخـوان والخلــط بيــن المصالــح االقتصاديــة للدولــة والمصالــح الخاصــة بالشــركات المملوكــة
للجماعــة وقياداتهــا ،فضـاً عــن وضــوح محابــاة الحكومــات األجنبيــة التابعــة والحليفــة للتنظيــم
الدولــي لجماعــة االخـوان (مثــل اتفاقيــة المــرور لعبــور التجــارة مــع تركيــا) ،فلــم تكــن التحديــات
التــي واجهــت الحكومــات االنتقاليــة فــي أعقــاب الثالثيــن مــن يونيــو بأفضــل حــاالً.
ترجع المشــاكل االقتصادية الرئيســية في البالد إلى فســاد الحكم وانحرافاته في عهد
الرئيــس األســبق «حســني مبــارك» وال ســيما األعـوام العشـرة الســابقة علــى انطــاق ثــورة ينايــر
 ،2011وتشــكل حالــة الســيولة واالضط اربــات السياســية التــي رافقــت الفترتيــن االنتقاليتيــن
حتــى انطــاق ثــورة الثالثيــن مــن يونيــو ســبباً ايض ـاً فــي تفاقــم التحديــات ،غيــر أن الســلوك
االجتماعــي للمواطنيــن بعــد ثــورة يونيــو شــكل ظاهـرة فريــدة مــن ناحيــة القبــول االجتماعــي العام
بتأجيــل المطالــب واالســتحقاقات لمعاونــة الســلطات فــي التغلــب علــى التحديــات الصعبــة،
وســلوك جماعــة االخ ـوان سياســياً واقتصادي ـاً الحــدث صعوبــات أخــرى ،وأثــر التح ـوالت فــي
موقــف الــدول الغربيــة التــي تقــدم مســاعدات تقليديــة ،لكــن عــززت المســاعدات الخليجيــة مــن
اآلمــال فــي إمكانيــة تخطــي األزمــة ،ال ســيما مــع انضبــاط سياســات الدولــة إو�يالئهــا االهتمــام
بكبــح تداعيــات اآلثــار االجتماعيــة للوضــع االقتصــادي.
فــي أعقــاب ثــورة الثالثيــن مــن يونيــو ،اجتهــدت الدولــة مــن أجــل تطبيــق الحــد األدنــي
لألجــور الــذي شــكل أحــد المطالــب األساســية منــذ مــا قبــل ثــورة ينايــر وعجــزت الحكومــات
االنتقاليــة المتتابعــة عــن تلبيتــه أو بلوغــه ،وكان راي الخب ـراء قــد اســتقر منــذ العــام 2009
علــى أنــه يقــدر بق اربــة  1200جنيــه شــهرياً (متوســط  160دوال اًر أمريكيـاً) أخــذاً فــي االعتبــار
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محدوديــة الم ـوارد ،وهــو مــا جــاء دون اآلمــال الشــعبية لق اربــة  6.5مليــون موظــف وعامــل
بالدولــة ،ال ســيما بعــد االرتفــاع المتواتــر فــي أســعار الســلع والخدمــات األساســية.
وســعت الحكومــة االنتقاليــة برئاســة الدكتــور «حــازم الببــاوي» للعمــل علــى تطبيــق
الحــد االدنــى لالجــور بــدءاً مــن مطلــع العــام  ،2014ولكنهــا لــم تكــن قــادرة علــى الوفــاء
بتعهداتهــا بموجــب هــذا القـرار علــى النحــو المأمــول ،فــى ظلوقــوع خالفــات داخــل مؤسســات
الســلطة االنتقاليــة حــول كيفيــة التعامــل مــع المطالــب االجتماعيــة مــن ناحيــة ومســار االنتقــال
السياســي مــن ناحيــة أخــرى ،وصعوبــة معالجــة موجــة االضط اربــات فــي بعــض المنشــأت
والقطاعــات االقتصاديــة ،ممــا أســهم فــي دفــع حكومتــه للتقــدم باســتقالتها فــي فب اريــر 2014
إو�عــان عــدم قدرتهــا علــى االســتمرار فــي إدارة شــئون البــاد لبقيــة الفت ـرة االنتقاليــة الثالثــة.
ومثلــت حكومــة الدكتــور «الببــاوي» تحديـاً إضافيـاً الرتفــاع وتيـرة المطالــب باتجــاه
وضــع حــد أقصــى لألجــور لوقــف اســتنزاف المـوارد لصالــح كبــار الموظفيــن وفئــات الخبـراء
والمستشــارين ،وهــو األمــر الــذي واجهتــه كذلــك حكومــة المهنــدس «إبراهيــم محلــب» األولــى
فــي الفتـرة بيــن فب اريــر ويونيــو  ،2014إلــى أن بــادر رئيــس الجمهوريــة المنتخــب الســيد «عبــد
الفتــاح السيســي» بمعالجتــه بعــد وفــت قصيــر مــن توليــه موقعــه ،وقــام خاللــه بالتبــرع بنصــف
أموالــه ونصــف راتبــه الرئاســي بعــد تطبيــق الحــد األقصــى عليــه لصالــح ميزانيــة الدولــة.
وقــد أرســى الرئيــس بذلــك خطــوة مهمــة أســهمت فــي نجــاح تطبيــق الحــد األقصــى
لألجــور الــذي القــى مقاومــة داخــل الجهــاز اإلداري للدولــة وبعــض القطاعــات الرئيســية،
وشــملت تداعياتــه إقــدام عــدد مــن قيــادات القطــاع المصرفــي علــى التقــدم باســتقاالتها قبــل
نهايــة العــام .2014
وبينمــا إتخــذت الدولــة إج ـراءات متنوعــة لمواجهــة الغــاء وارتفــاع األســعار وقيمــة
الخدمــات ،فــإن مختلــف اإلجـراءات لــم تكــن قــادرة علــى معالجــة اإلشــكاليات المتراكمــة ،ففــي
الفت ـرة بيــن يوليــو  2013ويونيــو  ،2014اجتهــدت الدولــة مــن أجــل كبــح جمــاح األســعار
عبر تطبيق التســعير الجبرية من جديد بمســمى «التســعيرة اإلرشــادية» لمكافحة االســتغالل،
لكنهــا لــم تســتطع تحقيــق أثــر ملمــوس فــي ضــوء قواعــد الســوق التــي شــهدت تحـوالت ضخمــة
خــال العقديــن األخيريــن ،ورغــم إحالــة المئــات مــن التجــار المخالفيــن للتحقيــق ،فقــد ظلــت
التواتــر فــي ارتفــاع األســعار وفق ـاً للجهــاز المركــزي للتعبئــة واإلحصــاء.
ومنــذ تولــي الرئيــس «عبــد الفتــاح السيســي» الســلطة فــي  8يونيــو  ،2014بــدأت
الــو ازرة الثانيــة للمهنــدس «إبراهيــم محلــب» فــي خط ـوات مكافحــة الغــاء عبــر إعــادة الحيــاة
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للمجمعــات االســتهالكية وضــخ الســلع األساســية فــي المواســم الرئيســية بأســعار أقــل مــن
الســوق بنســبة  30بالمائــة ،وبمســاعدة متنوعــة فــي كثيــر مــن الحــاالت مــن جانــب الق ـوات
المســلحة.
وكان أهــم تطــور يرتبــط باألســاس بتحســين جــودة الدعــم الســلعي المقــدم عبــر
بطاقــات التمويــن كم ـاً ونوع ـاً بعــد أن كانــت هــذه الخدمــة قــد شــهدت تراجع ـاً مســتم اًر أفقــد
اإلحســاس بهــا طـوال الخمســة عشــر عامـاً الماضيــة ،فتــم ضــخ اعتمــادات إضافيــة فــي هــذا
المجــال ،غيــر أن التطبيــق شــهد خــال الشــهور الســتة األولــى تعقيــدات تتصــل بتوافــر المـواد
التموينيــة لــدى الموزعيــن وخاصــة فــي بعــض المحافظــات ،فض ـاً عــن التعقيــد\ات اإلداريــة
المتنوعــة فــي تجديــد وتحديــث البطاقــات واســتخدام الخدمــات االلكترونيــة فــي التطبيــق.
غيــر أن أهــم االنتقــادات الموجهــة للتطــور الــذي شــهدته الخدمــة التموينيــة تبقــى فــي
قيــد المواليــد الجــدد علــى البطاقــات ،وربــط الحصــول عــل رغيــف الخبــز المدعــم بتحديــث
البطاقــات ،وهــي أمــور ال ت ـزال تمثــل ظاه ـرة ســلبية علــى وصــول الخدمــات لمســتحقيها.
كمــا شــهدت البــاد عــدة أزمــات مرتبطــة بأنابيــب البوتاجــاز المدعمــة ،وخاصــة
للمنــازل فــي ضــوء ارتفــاع تكلفتهــا وشــبكات التعامــل فيهــا فــي الســوق الســوداء ،وت ازيــدت
األزمــة خــال الفت ـرة بيــن أكتوبــر  2013ومــارس  ،2014قبــل أن تتمكــن الســلطات مــن
معالجتهــا بعــد تشــديد الرقابــة علــى الموزعيــن والمتعامليــن.
وكان مــن بيــن الخطـوات األكثــر أهميــة خــال العــام  2014إصــدار ضريبــة األربــاح
ال أرســمالية ،والضريبــة اإلضافيــة علــى الدخــول المرتفعــة.
فخــال األع ـوام الثالثــة الســابقة ،كان المطلــب بفــرض ضريبــة علــى األربــاح
ال أرســمالية ،ال ســيما تلــك التــي تتحقــق خــال التعامــات قصي ـرة األجــل والمضاربــات فــي
البورصــة وســوق األوراق الماليــة تشــكل ضــرورة ،ورغــم فرضهــا مبكـ اًر فــي مايــو  2011فــي
زخــم ثــورة ينايــر  2011ومطالبهــا فــي العدالــة االجتماعيــة ،إآل أن الححومــة االنتقاليــة أنــذاك
برئاســة الدكتــور «عصــام شــرف» لــم تلبــث أن تراجعــت عنهــا بعــد التالعبــات فــي الســوق
والخســائر والتــى انعكســت ســلباً علــى األداء االقتصــادي المت ارجــع ،وهــو مــا فسـره المختصــون
والمؤيــدون لخطـوات العدالــة االجتماعيــة أنــذاك بأنــه ابتـزاز مــن كبــار رجــال األعمــال وشــبكة
المصالــح المرتبطــة بهــم ،لتبقــى مصــر تقريب ـاً الدولــة الوحيــدة فــي العالــم التــي يمكــن لرجــال
األعمــال المصرييــن واألجانــب التربــح مــن التعامــل فيهــا دون مــردود للدولــة والمجتمــع.
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ولــم تت ارجــع الدولــة فــي العــام  2014عــن فــرض الضريبــة الجديــدة التــي ارعــت
التــدرج فــي النســب المفروضــة مــن ناحيــة ،غيــر أنهــا لقيــت مقاومــة عبــر اإلعــام المملــوك
لرجــال األعمــال ،وعــادت هــذه المعارضــة للظهــور فــي نهايــة العــام  2014بدعــوى الخســائر
التــي شــهدتها البورصــة فــي شــهر ديســمبر ،وهــي الخســائر التــي لــم تؤثــر فــي تقييــم مصــادر
أداء خــال  2014برغــم
صحفيــة أجنبيــة متخصصــة للبورصــة المصريــة باعتبارهــا األفضــل ً
أنهــا مــن البورصــات الناشــئة.
كذلــك ،فرضــت الدولــة ضريبــة إضافيــة علــى الدخــول المرتفعــة التــي تتخطــى حاجــز
المليــون جنيــه ســنوياً ،بنســبة إضافيــة  5بالمائــة ،ليكــون مجمــوع الضريبــة ألضحــاب هــذه
الدخــول  25بالمائــة ،وهــو مــا يعــد تطبيق ـاً مبدئي ـاً لمبــادئ الض ارئــب التصاعديــة التــي نــص
عليهــا دســتور  2014ضمــن إج ـراءات العــدل االجتماعــي ،حيــث تصــل الض ارئــب علــى
الدخــول المرتفعــة فــي الــدول األجنبيــة بيــن  40و 60بالمائــة بحســب الش ـرائح التصاعديــة.
وقــد ت ازيــدت أزمــة الطاقــة بصفــة خاصــة ارتباط ـاً بتهالــك محطــات الطاقــة ونقــص
القــدرة علــى تدبيــر احتياجــات الوقــود والتالعــب بالوقــود المدعــم فــي الســوق الســوداء والتهريــب
لــدول الج ـوار ،وبينمــا كان ممكن ـاً فــي أعقــاب ثــورة الثالثيــن مــن يونيــو معالجــة النقــص فــي
احتياجــات الوقــود مــع توافــر المســاعدات الخليجيــة ،فــإن معالجــة تهالــك محطــات توليــد
الطاقــة يشــكل حجــر عث ـرة رئيســي فــي مواجهــة معالجــة أزمــات الطاقــة ،ال ســيما وأن بنــاء
محطــات جديــدة لتعويــض العجــز ومواكبــة احتياجــات النمــو االقتصــادي ســيحتاج لثــاث
أوخمــس ســنوات.
وقــد شــهدت البــاد أزمــة مت ازيــدة منتصــف صيــف  ،2014ال ســيما مــع ت ازيــد
االحتياجــات التشــغيلية وت ارجــع قــدرات المحطــات العاملــة ،فــي وقــت ت ازمــن مــع سلســلة
هجمــات منظمــة مــن جانــب خاليــا مســلحة منســوبة لتنظيــم جماعــة االخـوان علــى محطــات
الطاقــة ،وظلــت األزمــة تتصاعــد فــي شــهري يوليــو وأغســطس مــن العــام نفســه حتــى نجحــت
الســلطات فــي معالجتهــا عبــر ضمــان إمــدادات وقــود إضافيــة مــن دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،واتخــاذ تدابيــر مكثفــة لصيانــة إو�صــاح القــدرات التشــغيلية للمحطــات ،وضبــط عديــد
مــن الخاليــا التــي هاجمــت محطــات الطاقــة ،بمــا فــي ذلــك عامليــن بقطاعــات الكهربــاء فــي
البــاد مــن أعضــاء تنظيــم االخـوان الذيــن يتواصــل التحقيــق معهــم حتــى نهايــة العــام .2014
وقــد شــهد العــام  2014جــدالً واســعاً بعــد إعــان الحكومــة توجههــا لالعتمــاد علــى
الفحــم لبيــن ثالثــة وخمســة ســنوات لتوليــد طاقــة بديلــة للمصانــع المملوكــة للقطــاع الخــاص
وعالية االســتخدام للطاقة المدعومة ،ال ســيما مع اعتراضات العديد من مؤسســات المجتمع
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المدنــي فيمــا يتصــل بآثــار اســتقدام ونقــل واســتخدام الفحــم علــى ســامة الصحــة العامــة ،والتــي
يمكــن أن تكــون كلفتهــا طويلــة األجــل للرعايــة الصحيــة أعلــى مــن فوائــد االســتخدام المؤقــت
لهــا ،غيــر أن الحكومــة عملــت علــى طمأنــة ال ـرأي العــام مــن خــال التأكيــد أنهــا ســتتخذ
إج ـراءات وقائيــة للحــد مــن آثــار اســتخدام الفحــم ،بينمــا جادلــت مؤسســات المجتمــع المدنــي
واألكاديمــي بــأن األفضــل هــو تحميــل القطــاع الخــاص كلفــة الطاقــة دون دعــم ،ال ســيما مــع
تعاظــم صافــي األربــاح التــي يجنيهــا أغلــب الصناعــات المســتنفذة للطاقــة ،واعتبــروا تكليــف
وزي ـرة البيئــة الســابقة الدكتــورة «ليلــى اســكندر» بــو ازرة التطويــر الحضــاري والعش ـوائيات فــي
الحكومــة الحاليــة نوعـاً مــن اإلبعــاد علــى صلــة بمعارضتهــا غيــر العلنيــة لتوجهــات الحكومــة.
وبالرغــم مــن هــذه االعت ارضــات ،فقــد مضــت الحكومــة قدمـاً فــي تفعيــل توجهاتهــا مســتفيدة مــن
التأييــد الشــعبي الموجــه لرئيــس الجمهوريــة المنتخــب والثقــة الشــعبية فــي شــخصه.
وعلــى صلــة بالطاقــة أيض ـاً ،شــرعت الدولــة فــي حمايــة حقــوق مصــر الدوليــة فــي
احتياطــات الغــاز المشــتركة فــي حــوض البحــر المتوســط ،ونفــت صحــة مــا تــردد عــن قيــام
إس ـرائيل بالســحب مــن االحتياطــات المصريــة المتداخلــة ،وعمــدت إلــى التعــاون بشــكل
مؤسســاتي مــع كل مــن قبــرص واليونــان لتنظيــم الحقــوق المشــتركة وفصــل الحصــص التــي
تحدهــا حــدود بحريــة متعــارف عليهــا فــي القانــون البحــري الدولــي.
كذلــك حســمت الدولــة موقفهــا إزاء مشــاركة القطــاع الخــاص المحلــي واألجنبــي فــي
مشــروعات الطاقــة البديلــة ،حيــث اعتمــدت مبــدأ إشـراك القطــاع الخــاص فــي إنشــاء محطــات
جديــدة للكهربــاء العاديــة ،إو�نشــاء محطــات الطاقــة الشمســية المزمعــة ،بينمــا انتهــت إلــى
الحصــر المبدئــي لمشــروع المفاعــل النــووي الجديــد لتوليــد الطاقــة بالدولــة.
كما شــهد النصف الثاني من العام جدالً متجدداً بشــأن الدور االقتصادي للمؤسســة
العســكرية ،ولكنه تراجع باتجاه دور شــركات القطاع الخاص الملوكة للعســكريين المتقاعدين
ومــدى اســتفادتهم مــن مشــروعات التنميــة ،جــاء هــذا الت ارجــع مترافق ـاً مــع إدراك أن حجــم
المشــروعات المطروحــة فــي عمــوم البــاد يتخطــى حجــم قــدرة المنشــأت المدنيــة علــى النهــوض
بهــا وحدهــا ،وت ارجــع الجــدل إلــى حــد مــا مــع اعتمــاد الهيئــات االقتصاديــة التابعــة للمؤسســات
العســكرية علــى الشــركات المدنيــة فــي تنفيــذ المشــروعات الكبــرى ،مثــل اعتمــاد ســاح الهيئــة
الهندســية العســكرية علــى ق اربــة  40شــركة مقــاوالت خاصــة والمقاوليــن والعمــال مــن ســكان
شــمالي ســيناء ومــدن القنــاة فــي عمليــات حفرقنــاة الســويس الجديــدة  ،واالعتمــاد علــى شــركات
مقــاوالت القطــاع العــام الكبــرى العاملــة فــي المقــاوالت فــي بــدء خطــة بنــاء ق اربــة  16ألــف
كيلــو متــر مــن الطــرق بإنشــاء  3200كيلــو متــر مــن الطــرق ضمــن خطــط تطويــر عم ارنــي.
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وقــد بلغــت الموازنــة العامــة للدولــة للعــام المالــي  2015 – 2014ق اربــة 789.4
مليــار جنيــه مصــري بمــا نســبته ق اربــة  32بالمائــة مــن الناتــج القومــي اإلجمالــي ،وجــاء إقرارهــا
مــن قبــل الرئيــس المنتخــب «عبــد الفتــاح السيســي» بعــد أن ردهــا لمجلــس الــوزراء لخفــض
العجــز الواســع فــي الميزانيــة ،وبصفــة أساســية خفــض اإلنفــاق الحكومــي.
وقــد توزعــت الميزانيــة بيــن  270مليــا اًر للخدمــات العامــة ،و 217مليــا اًر للحمايــة
االجتماعيــة ،و 42مليــا اًر للصحــة ،و 94مليــا اًر للتعليــم ،و 21.8مليــا اًر لإلســكان والم ارفــق،
و 1.5مليــار للبيئــة ،و 35.9مليــا ار للجوانــب االقتصاديــة ،و 28مليــا اًر لقطاعــات الشــباب
والثقافــة والشــئون الدينيــة ،و 39مليــا اًر للدفــاع واألمــن القومــي ،و 39مليــا اًر للســامة العامــة.
ويالحــظ أن الميزانيــة هــذا العــام قــد شــهدت طفـرة معالجــة للجوانــب االجتماعيــة ،ال
ســيما التأميــن االجتماعــي والصحــي ومواجهــة أزمــات التعليــم واإلســكان إو�شــكاليات خدمــات
الم ارفــق.
وتعانــي الميزانيــة العامــة للدولــة مــن عيــوب هيكليــة متواصلــة ،حيــث شــهدت خــال
الســنوات الخمســة عشــر األخيـرة توجيــه ربــع الميزانيــة للدعــم الــذي يقــع النصيــب األكبــر منــه
فــي إطــار دعــم الطاقــة ،وربــع ثانــي لهيــكل األجــور ،وربــع ثالــث لخدمــة الديــن ،والربــع األخيــر
لإلنفــاق الحكومــي مقابــل نســبة ضئيلــة جــداً لالســتثمار فــي القطاعــات الجديــدة.
وتشــكل الميزانيــة الحاليــة مقدمــة للخــروج عــن هــذه األزمــة الهيكليــة التــي ال يمكــن
حلهــا فــي فت ـرة قصي ـرة نظ ـ اًر للعجــز المتواصــل فــي تدبيــر الم ـوارد وفــي مي ـزان المدفوعــات.
وقــد تبنــت حكومــة المهنــدس «إبراهيــم محلــب» اتجاه ـاً جديــداً بإعــان الميزانيــة
وجوانبهــا كخطــوة علــى طريــق إشـراك المواطنيــن فــي الد اريــة ،وضمــن سياســات تحفيــز االلتـزام
بســداد مســتحقات الض ارئــب.
وقــد قــام رئيــس الجمهوريــة «عبــد الفتــاح السيســي» إطــاق مشــروع تنميــة محــور
إقليــم قنــاة الســويس وأنشــاء قنــاة جديــدة موازيــة للقنــاة القديمــة الــذي لطالمــا راود الخب ـراء
االقتصادييــن ط ـوال العش ـرين عام ـاً الســابقة ،والــذي تجــدد الحديــث عنــه فت ـرة حكــم الرئيــس
األســبق «محمــد مرســي» وواجــه انتقــادات عنيفــة لتوجهــه نحــو تمليــك القطــاع الخــاص أصــول
رئيســية فــي المشــروع واعتمــاده بصفــة رئيســية علــى االســتثمار األجنبــي ،وهــو مــا كان مــن
شــأنه أن يفتــح البــاب لمخاطــر للهيمنــة األجنبيــة علــى هــذا المرفــق االســتراتيجي ،وهــو مــا لقــي
نقــد واســع ،بمــا فــي ذلــك مــن مؤيــدي تنظيــم االخ ـوان.
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ويعتمــد المشــروع الجديــد علــى اســتثمار وطنــي فــي األصــول  ،بتحكــم رئيســي مــن
الدولــة ،عبــر االعتمــاد علــى إصــدار شــهادات اســتثمار لجمــع  60مليــار جنيــه مصــري
لتغطيــة المرحلــة األولــى مــن المشــروع التــي تشــمل إنشــاء ممــر مالحــي مـوازي بنصــف طــول
المســافة القنــاة الفرعيــة وتعميــق غاطــس القنــاة الســتيعاب الناقــات العمالقــة ،والتحضيــر
إلنشــاء م اركــز اســتضافة ودعــم لوجســتي وتمويــن وصيانــة للســفن والحاويــات ،إو�نشــاء ســتة
أنفــاق جديــدة تحــت القنــاة لربــط شــبه جزيـرة ســيناء بالـوادى  ،وقــد أقبــل ق اربــة  2.3مليــون أسـرة
مصريــة علــى ش ـراء الشــهادات االســتثمارية بمختلــف ش ـرائحها.
وقــد تلقــى المشــروع انتقــادات ارتبطــت بالكلفــة المرتفعــة لفوائــد الشــهادات التــي تبلــغ
 12بالمائــة ،وتأثيــر المبلــغ الــذي تــم جمعــه فــي وقــت قياســي ( 8أســابيع) علــى الســيولة
الماليــة فــي األسـواق ،وحــدود الضمــان المقــدم مــن البنــك المركــزي وو ازرة الماليــة ،فضـاً عــن
انتقــادات موجهــة لعمليــات حفــر المجــرى المالحــي الجديــد ،وخاصــة فــي مناطــق مغمــورة
بالميــاه ،غيــر أن االلتـزام الرســمي باالنتهــاء مــن المرحلــة األساســية مــن المشــروع خــال عــام
واحــد والتقــدم فــي التنفيــذ وحجــم العائــدات التقليديــة للقنــاة ذاتهــا مــا قبــل التوســعة والتطويــر،
جنبـاً إلــى جنــب ممــا أكــد حــرص الدولــة علــى أن يكــون االســتثمار فــي األصــول وطنيـاً لفائــدة
الداخــل قبــل إتاحــة الفــرص أمــام االســتثمار األجنبــي لتعظيــم المشــروع التنمــوي قــد منــح شــعو اًر
عام ـاً بالثقــة ال ي ـزال مســتم اًر.
وكان رئيــس الجمهوريــة قــد أعلــن فــي األســابيع األولــى لتوليــه مقاليــد الحكــم فــي
البــاد عــن إنشــاء صنــدوق لتلقــي التبرعــات لدعــم االقتصــاد المصــري باســم «صنــدوق تحيــا
مصــر» ،والــذي جــرى تقنيــن أوضاعــه الحق ـاً بق ـرار جمهــوري بكتســب قــوة القانــون ،ويدي ـره
بموجب هذا القانون رئيس الجمهورية بالشـراكة مع كل من شــيخ الجامع األزهر د« .أحمد
الطيــب» وبابــا الكنيســة األرثوذوكســية البــاب «تواضــرزس» ،ويخضــع الصنــدوق وتصرفاتــه
لرقابــة الجهــاز المركــزي للمحاســبات بموجــب قانــون تأســيس الصنــدوق.
وأشــار الرئيــس إلــى أنــه يســتهدف جمــع  100مليــار جنيــه إلنعــاش االقتصــاد فــي
عــدد مــن المجــاالت ،ال ســيما التــي يتوقــع أن تفتقــد للتمويــل واالســتثمارات وعلــى نحــو يســهم
فــي معالجــة االختــاالت وثيقــة الصلــة بالمشــاكل االجتماعيــة.
وبينمــا لقيــت الفك ـرة ذاتهــا العديــد مــن االنتقــادات التــي رأتهــا غيــر مجديــة ،فقــد
ذهــب بعــض المراقبــون واإلعالميــون المتخصصــون للقــول بــأن فكـرة الصنــدوق تشــكل اآلليــة
المتاحــة لتصالــح الدولــة مــع المتهميــن بالفســاد بإتاحــة قنــاة يقومــون مــن خاللهــا بــرد مــا للدولــة
مــن حقــوق فــي صــورة تبرعــات مقابــل وقــف التحقيقــات والتحريــات والمالحقــات القضائيــة،
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وهــي الفكـرة ذاتهــا التــي جــرى محاولــة تطبيقهــا خــال الفترتيــن األولــى والثانيــة مــن المرحلــة
االنتقاليــة.
1 -1الحق في الصحة
تضمــن المــادة  18مــن الدســتور حــق المواطنيــن فــي الصحــة وفــي الرعايــة الصحيــة
المتكاملــة وفق ـاً لمعاييــر الجــودة ،والحفــاظ علــى م ارفــق الخدمــة الصحيــة العامــة ورفــع
كفــاءة وانتشــارها الجغ ارفــي ،كمــا تضمــن الت ـزام الدولــة بتخصيــص نســبة ال تقــل عــن
 3بالمائــة مــن الناتــج القومــي اإلجمالــي القابلــة للتصاعــد تدريجي ـاً للوصــول للمعــدالت
العالميــة فــي اإلنفــاق الصحــي بــدءاً مــن العــام المالــي  ،2017 - 2016كمــا تلتــزم
الدولــة بنظــام تأميــن صحــي شــامل لــكل المصرييــن فــي شــتى الجوانــب الصحيــة.
ويعــد تدبيــر المـوارد الماليــة الضروريــة للصحــة الصعوبــة األكثــر إلحاحـاً فــي مواجهــة
نهوض الدولة بمســئولياتها في القطاع الصحي ،سـواء لناحية توفير الخدمة للمواطنين،
أو تدبيــر احتياجــات العــاج والــدواء ،جنب ـاً إلــى جنــب مــع تلبيــة مطالــب واســتحقاقات
العامليــن بالقطــاع الصحــي.
وقــد خصصــت الدولــة فــي ميزانيتهــا الجديــدة ق اربــة  42مليــار جنيــه لإلنفــاق علــى
الصحــة العامــة ،وهــو الرقــم األعلــى فــي تاريــخ الموازنــات العامــة المصريــة ،كمــا أنــه يمثــل
النســبة األكبــر مــن إجمالــي الميزانيــة فــي تاريــخ الموازنــات العامــة المصريــة.
غيــر أن ت اركــم المشــكالت خــال العقديــن األخيريــن يســتدعي نهــوض الدولــة بحزمــة
مــن اإلصالحــات ذات الطابــع الهيكلــي ،ال ســيما فــي مجــال تقويــة قــدرات القطــاع
الصحــي وتمكينــه مــن تقديــم الحــد األدنــى المناســب مــن الخدمــات.
يأتــي فــي مقدمــة هــذه اإلصالحــات دعــم البنيــة األساســية للمشــافي العامــة سـواء عبــر
زيــادة قدراتهــا فــي تقديــم الخدمــة ،أو عبــر بنــاء مشــافي جديــدة لضمــان توفيــر الخدمــة
والوصــول إلــى المناطــق المهمشــة واألكثــر فقـ اًر .مــع أهميــة إصــاح وتأهيــل العامليــن فــي
القطــاع الصحــي لضمــان توفيــر الخدمــة واســتعادة الجوانــب التقنيــة فــي معاملــة المرضــى،
ومكافحــة مظاهــر الفســاد اإلداري.
ويلــي ذلــك فــي األهميــة تطويــر منظومــة الطــب الوقائــي وزيــادة الوعــي الصحــي لــدى
المواطنيــن ،ال ســيما لمجابهــة ظاهـرة مــن قبيــل االنفلوانـ از الموســمية التــي ال تـزال تشــكل
خطـ اًر أساســياً علــى الصحــة العامــة فــي البــاد.
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وال تـزال معــدالت وفــاة األطفــال دون ســن الخامســة أعلــى مــن المعــدالت المســتهدفة
وفقـاً ألهــداف األلفيــة اإلنمائيــة ،حيــث تصــل إلــى  22حالــة مــن كل ألــف مولــود ،بينمــا
تســتهدف الدولــة واألمــم المتحــدة خفضهــا إلــى أقــل مــن  20حالــة لــكل ألــف.
وال ت ـزال معــدالت وفيــات األمهــات أعلــى مــن مســتهدفات خفضهــا رغــم التقــدم
النســبي ،ورغــم تفــاوت المصــادر ،فــإن األكثــر اتفاقـاً هــو أنهــا انخفضــت إلــى  55حالــة
لــكل  100ألــف بــدالً مــن المســتهدف فــي  2015وهــو  39لــكل  100ألــف ،وكانــت فــي
منتصــف التســعينيات تبلــغ  139حالــة لــكل  100ألــف.
وبيــد أن معــدل العمــر المتوقــع للمصرييــن عنــد الميــاد قــد واصــل ارتفاعــه مــن 68
عام ـاً إلــى  74عام ـاً إال أن مؤش ـرات «ســنوات العمــر الصحيــة» تقــل عــن ذلــك ،ورغــم
تفــاوت التقديـرات حولهــا ،إال أن منظمــة الصحــة العالميــة تقــدر وفــاة  120شــخصاً مــن
بيــن  196شــخصاً بيــن الخامســة عشــر عامـاً والســتين عامـاً.
وتعانــي مصــر منــذ ســنوات عديــدة الرتفــاع نســب مــرض فقــر الــدم بيــن األطفــال
«األنيميــا» وهــي نســبة قدرتهــا مصــادر أمميــة منــذ العــام  2008بق اربــة  30بالمائــة بيــن
األطفــال ،ولــم تشــر أي مــن المصــادر إلــى تغيرهــا خــال الســنوات الخمــس الســابقة ،وهــي
نســبة مرتفعــة وتــكاد تماثــل النســبة الموجــودة فــي بلــد مزقتــه الحــرب األهليــة كالصومــال،
وتزجــع المصــادر ذلــك إلــى االفتقــاد لليــود الــذي يــؤدي إلــى ضعــف النمــو لــدى األطفــال،
فض ـاً عــن تهديدهــم بالتقــزم فــي بعــض الحــاالت.
وللعــام الســابع علــى التوالــي ،تحصــد أنفلوان ـ از الطيــور التــي توطنــت فــي مصــر أرواح
العشـرات مــن المصرييــن ،وبلغــت  13حالــة وفــاة هــذا العــام بنهايــة ديســمبر  ،2014وكانــت
كافــة الوفيــات مــن الفق ـراء وغالبيتهــم مــن النســاء واألطفــال ،مــا يعنــي أن المعوزيــن بحاجــة
أعلــى سـواء للوعــي الوقائــي مــن ناحيــة ،أو للرعايــة العاجلــة المناســبة لحاالتهــم الطارئــة.
كما عادت إلى األوضاع الطبيعية نسب مرض الحصبة لدى األطفال ،وقد اتخذت
الدولــة تدابيــر إضافيــة خــال النصــف الثانــي مــن  2014الســتعادة منظومــة التطعيمــات،
وفــي بــادرة إيجابيــة قامــت بتطعيــم كافــة األطفــال فــي مصــر ،بمــا فــي ذلــك المقيميــن األجانــب
فيهــا ،وتــم اســتهداف تقديــم المســاعدة لالجئيــن الســوريين فــي مصــر.
كمــا تحركــت الدولــة بشــكل مكثــف لمواجهــة اإلصابــات بمــرض الحصبــة فــي إقليــم
ســيوه غربــي محافظــة مرســى مطــروح والــذي أودى بحيــاة  6أطفــال ووفــاة ســابعة لطفــل فــي
محافظــة ســوهاج ،وهــي الظاهـرة التــي أشــارت إلــى حجــم التجاهــل الــذي نــال مناطــق األطـراف
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والمناطــق الحدوديــة التــي عانــت نقــص الخدمــات خــال العقديــن الماضييــن.
كذلــك ،يقــع ضمــن األولويــات فــرض رقابــة الدولــة علــى المشــافي الخاصــة والتــي
شــهدت العديــد مــن الوقائــع مثــار شــكوى المواطنيــن ،سـواء لناحيــة ســوء تقديــم الخدمــات ،أو
المغــاالة فــي أســعار الخدمــات واألدويــة ،إلــى جانــب عــدد مــن وقائــع التــورط فــي أعمــال غيــر
مشــروعة كتجــارة األعضــاء البش ـرية أو س ـرقة أعضــاء بعــض المرضــى.
ولعــل توســيع مظلــة التأميــن الصحــي بحيــث تشــمل كافــة المواطنيــن مــن شــأنه
مواجهــة التداعيــات الناتجــة عــن الفقــر والعــوز.
ويشــكل الحصــول علــى الــدواء تحديـاً إضافيـاً ،نظـ اًر االرتفــاع المســتمر فــي األســعار
وقيود الســوق الدولية ،وقد نجحت الدولة خالل العام  2014في اســتيراد عقار «ســوفالدي»
المعالــج لإلصابــة بمــرض «فيــروس ســي الكبــدي الوبائــي» لفائــدة حوالــي  50ألــف مريــض
مــن بيــن مئــات اآلالف المصابيــن بــه ،تقــوم بتوزيعهــا بنــاء عــل قاعــدة األولويــة ،كمــا قدمــت
الدعــم إلحــدى شــركات الــدواء الخاصــة المحليــة لتصنيــع العقــار فــي مصــر خــال العــام
.2015
وتواجــه صناعــة الــدواء مــن تحديــات إضافيــة تتعلــق بقيــود الملكيــة الفكريــة التــي
تســتعملها شــركات صناعــة الــدواء العالميــة لتحقيــق أربــاح كبــرى ،وتشــكل المــادة  69مــن
الدســتور تحدي ـاً إضافي ـاً نظ ـ اًر لصياغتهــا المرنــة فــي ضمــان حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة
علــى نحــو يمكــن أن يضــر بمختلــف بنــى االنتــاج الوطنــي التــي تعوزهــا القــدرات التنافســية
فــي نواحــي التمويــل والتكنولوجيــا ،ويمكــن أن يشــكل أزمــة كبــرى فــي مجــال توفيــر الــدواء فــي
البــاد التــي يمكــن أن ترتفــع أســعارها بعش ـرات أضعــاف المســتويات الحاليــة.
وقــد حققــت مصــر اخت ارق ـاً مهم ـاً علــى صعيــد توفيــر الــدواء لمعالجــة التهــاب الكبــد
الوبائــي ،حيــث افتتــح رئيــس الــوزراء فــي نوفمبــر  2014إطــاق مصنــع جديــد للقطــاع
الخــاص لتصنيــع عقــار «الســوفالدي» الضــروري لعــاج هــذا المــرض المتفاقــم.
كذلــك ،أعلنــت الدولــة نيتهــا تبنــي مبــادرة العالــم المصــري الكبيــر د« .مصطفــى
الســيد» المقيــم فــي بريطانيــا لعــاج انتشــار حــاالت الســرطان الــذي بــات واســع االنتشــار فــي
مصــر بتقنيــة نت ـرات الذهــب التــي ســبق وأن أعلــن عــن اكتشــافها قبــل بضعــة ســنوات.
وكانــت الهيئــة الهندســية للق ـوات المســلحة قــد أعلنــت فــي مطلــع العــام  2014عــن
توصلها إلبتكار جهاز يســهم في الكشــف عن اإلصابة بفيروس «نقص المناعة المكتســبة»
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(اإليــدز) وفيــروس التهــاب الكبــد الوبائــي ،وأعلنــت لجنــة طبيــة تضــم عــدد مــن الخبرات الطبية
المتنوعــة والتابــع للقـوات المســلحة عــن الجهــاز وقدرتــه فــى المســاعدة لعــاج الحــاالت أيضـاً،
وهــو مــا تحــداه لفيــف واســع مــن العلمــاء باعتبــاره لــم يمــر عبــر م ارحــل البحــث المتعــارف
عليهــا.
وقــد تعهــدت اللجنــة بتأكيــد نجاحاتهــا بنهايــة العــام  ،2014والبــدء فــي اســتخدام
ـدء مــن نهايــة يونيــو  ،2014بالت ـوازى مــع البــدء فــي
الجهــاز لعــاج عينــة مــن الراغبيــن بـ ً
إنشــاء ســتة معاهــد طبيــة للفيروســات تابعــة للق ـوات المســلحة.
وبينما ذهب خبراء وأكاديميين لدحض إمكانية ذلك ،فقد أشارت بعض المصادر اإلعالمية
إلــى أن السـرية التــي تلــف تفاصيــل االكتشــاف الجديــد ترتبــط بتحديــات الملكيــة الفكريــة فــي
الســياق الدولــي ،وأن الدولــة تخــوض مفاوضــات مــع شــركات دواء عالميــة لتقديــم األدويــة
الضروريــة بأســعار مناســبة وفقـاً التفاقيــات منظمــة الصحــة العالميــة .غيــر أنــه بنهايــة العــام
 ،2014لــم يتــم الكشــف عــن تطــور جديــد فــي هــذا الشــأن.
2 -2الحق في السكن
أعلنــت الدولــة مــع نهايــة العــام  2013وخــال العــام  2014عــن إطــاق العديــد مــن
المشــروعات الكبــرى لمعالجــة أزمــة اإلســكان التــي يعانيهــا المجتمــع باضطـراد طـوال األربعيــن
عام ـاً الماضيــة ،وتوجهــت إلــى إعــادة االهتمــام باإلســكان االجتماعــي للفق ـراء ومحــدودي
الدخــل ،وكــذا باتجــاه إطــاق مشــروعات إضافيــة تســتهدف الطبقــة المتوســطة ،جنب ـاً إلــى
جنــب مــع إتاحــة أ ارضــي فضــاء مخصصــة لبنــاء المنــازل مختلفــة األحجــام للراغبيــن فــي
المــدن الجديــدة.
وكان مــن أهــم الخط ـوات العمــل بقانــون الرهــن العقــاري الــذي ُيمكــن الراغبيــن فــي
الحصــول علــى ســكن مــن تحقيــق رغبتهــم عبــر تمويــل مصرفــي طويــل األجــل ،إال أن نســب
الفائــدة المســتحقة عــن القــرض العقــاري تبلــغ ق اربــة  14بالمائــة ســنوياً ،وهــو مــا يعــوق قــدرة
المواطنيــن ،ال ســيما فــي ظــل األوضــاع االقتصاديــة الراهنــة .
فقبــل نهايــة العــام  ،2013أعلنــت الدولــة عزمهــا لبنــاء مليــون وحــدة ســكنية جديــدة
لــذوي الدخــول المنخفضــة والفق ـراء فــي تجمعــات ســكنية جديــدة بالمــدن الجديــدة أو مناطــق
جديــدة  ،وفــي إطــار دعــم قدمتــه بعــض بلــدان الخليــج العربــي للمســاعدة فــي ذلــك.
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وخــال العــام  2014توجهــت الدولــة إلعــان خطــة كبــرى إلنشــاء الوحــدات
المســتهدفة خــال خمــس ســنوات بمعــدل  200ألــف وحــدة ســكنية كل عــام ،وبــدأت بالفعــل
فــي تنفيــذ تعهدياتهــا فــي بعــض المناطــق المســتهدفة ،بيــد أن تحقيــق ذلــك ب ـرأي المصــادر
المســتقلة لــن يكــون ســهالً ،ليــس فقــط علــى صلــة بتوافــر التمويــل الضــروري لــه ،ولكــن ارتباطـاً
بقــدرة االقتصــاد الوطنــي علــى توفيــر مـواد البنــاء الالزمــة لــه ،والحاجــة التــي ستنشــأ الســتيراد
كميــات كبي ـرة منهــا مــن الخــارج ،وانعــكاس ذلــك علــى كلفــة البنــاء .
وعلــى صعيــد آخــر ،اتجهــت و ازرة اإلســكان لإلعــان عــن قبــول الطلبــات لش ـراء
إســكان متوســط فاخــر للراغبيــن ،وأتاحــت لذلــك ك ارســات شــروط فــي شــهر نوفمبــر ،2014
لكــن العديــد مــن اآلمــال تراجعــت بعدمــا تبيــن أن الكلفــة اإلجماليــة التــي ستســدد علــى أقســاط
كبي ـرة نســبياً.
وقــد حصلــت الدولــة خــال األعـوام الماضيــة علــى حصصهــا مــن العقارات والوحدات
الشــكنية في العديد من التجمعات الســكنية االســتثمارية الفاخرة التي أنشــأها القطاع الخاص
خالل الســنوات العشــر الماضية ،وقامت ببيعها في مزاد علني ،وبلغ ســعر غالبية الوحدات
المبيعــة أكثــر مــن مليــون جنيــه للوحــدة الواحــدة التــي تســدد علــى أربعــة ســنوات علــى نحــو أثــار
قلــق الشـرائح الدنيــا مــن الطبقــة المتوســطة التــي تشــكل أغلبيــة هــذه الطبقــة.
كمــا طرحــت و ازرة اإلســكان مســاحات مــن األ ارضــي لبنــاء المنــازل بالمــدن الجديــدة
بشــروط ميس ـرة يجــري الحصــول عليهــا حســب األســبقية للحجــز ،وبينهــا قطــع األ ارضــي
باألســعار االســتثمارية والتــي خصصتهــا للمصرييــن المقيميــن فــي الخــارج .غيــر أن شــروط
التعاقــد وآجــال الســداد ال ت ـزال تشــكل عقبــة لــدى العديــد مــن الراغبيــن.
وعــاد الجــدل مجــدداً حــول قانــون الضريبــة العقاريــة الــذي كان قــد أثــار موجــة واســعة
فــي عهــد الرئيــس األســبق «حســني مبــارك» ورفــع مــن درجــة االحتقــان االجتماعــي  ،واســتمر
هــذا الجــدل كلمــا عــاد الحديــث عــن إمكانيــة تطبيقهــا ورغــم محــاوالت الطمأنــة بــأن تطبيقهــا
ســيكون عــادالً.
وقــد تعهــدت الدولــة بــأن القانــون يعفــي مســكن األس ـرة الخــاص يتــم إعفــاءه مــا لــم
تتجــاوز قيمتــه المليونــي جنيــه ،مــع خصــم نســبة  30بالمائــة مــن القيمــة المســتحقة لفائــدة
الصيانــة ،وأن معــدل الضريبــة يبلــغ  10بالمائــة مــن القيمــة اإليجاريــة المقــدرة للعقــار ،وأن
عــبء الســداد ســيكون علــى المــاك وليــس علــى المســتأجرين ،وأنــه يجــري تشــكيل لجنــة
خاصــة للبحــث فــي الحــاالت التــي يتعــذر فيهــا ســداد المســتحقات لتحميلهــا إلــى الدولــة .كمــا
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أشــار وزيــر الماليــة إلــى أن تقديــر القيــم ســيعاد النظــر فيــه عبــر لجــان خاصــة كل خمــس
ســنوات.
وقــد نشــطت الدولــة خــال العــام  ،2014وخاصــة فــي نصفــه الثانــي فــي اســترداد
األ ارضــي التــي ســبق وأن منحتهــا للمســتثمرين الذيــن لــم يقوم ـوا باســتغاللها وفــق األغ ـراض
المتفــق عليهــا أو أهملوهــا بغيــة ارتفــاع قيمتهــا الحق ـاً ،وجــرى تشــكيل لجنــة برئاســة رئيــس
الــوزراء لحصــر هــذه األ ارضــي وضمــان حقــوق الدولــة فيهــا.
كمــا تعهــد رئيــس الــوزراء فــي نهايــة  2014بااللت ـزام بتنفيــذ ق ـ اررات لجــان فــض
المنازعــات مــع المســتثمرين ،والكثيــر منهــا يتعلــق بملكيــة وحيــازة واســتغالل األ ارضــي ،وذلــك
علــى نحــو وفــر الطمأنينــة بعــد عــدم وفــاء الدولــة بتنفيــذ قـ اررات هــذه اللجــان خــال الســنوات
الخمــس الســابقة.
وعلــى صعيــد ضمــان ميــاه شــرب آمنــة والوصــول إليهــا ،وكــذا تشــغيل وصيانــة
شــبكات الصــرف الصحــي ومســتويات التغطيــة فيهــا ،تفتقــد البــاد لتغطيــة كافيــة لشــبكات
الميــاه النقيــة والصــرف الصحــي اآلمــن ،حيــث تبلــغ تغطيــة شــبكات الميــاه اآلمنــة ق اربــة 95
بالمائــة مــن البــاد ،إال أن هــذه النســبة ذاتهــا تبقــى موضــع شــكوك فــي ضــوء اهتـراء الشــبكات
ونقــص مواصفــات اآلمــان وقلــة المدفوعــات المخصصــة لصيانتهــا ،وبالمثــل تعانــي شــبكات
الصــرف الصحــي التــي تعانــي مــن نقــص المدفوعــات للصيانــة والتــي تهالكــت بشــكل عــام ،إال
أن نســبة تغطيتهــا ال تتجــاوز  40بالمائــة ،وهــى تنحصــر فــي المناطــق الحضريــة.
وباإلضافــة إلــى ذلــك ،تعانــي مناطــق عديــدة فــي البــاد مــن مخاطــر تداخــل شــبكات
ميــاه الشــرب والصــرف الصحــي إو�مكانيــة تلــوث ميــاه الشــرب  ،فضـاً عــن عجــز الدولــة فــى
مواجهــة اســتمرار الصــرف الصناعــي فــي ميــاه نهــر النيــل مــن ناحيــة ،والمصــارف التــي قــد
تؤثــر علــى مخــزون البــاد مــن الميــاه الجوفيــة فــي مناطــق أخــرى.
وقــد أظهــرت ورشــة العمــل التــي عقدهــا المجلــس فــي نهايــة ديســمبر  2014فــي
محافظــة أس ـوان حجــم المعانــاة الناجمــة عــن معالجــة هــذه اإلشــكاليات المتفاقمــة فــي واحــدة
مــن المحافظــات االســتراتيجية التــي تعــد أولــى مــن يســتقبل ميــاه نهــر النيــل إلــى مصــر.
وتواصــل الدولــة جهودهــا للوصــول إلــى حلــول توافقيــة مــع إثيوبيــا علــى نحــو يضمــن
حقــوق مصــر التاريخــة فــي ميــاه النيــل مــن ناحيــة ،وتلبيــة احتياجــات إثيوبيــا التنمويــة مــن
ناحيــة ثانيــة ،ورغــم الصعوبــات التــي تكتنــف المســار التفاوضــي ،إال أنــه تــم التوافــق علــى
االحتــكام للجــان فنيــة مشــتركة لمعالجــة الخالفــات ،وخاصــة مــع تحســن العالقــات السياســية
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بيــن القيادتيــن فــي البلديــن .وتتعلــق أنظــار المصرييــن بمعالجــة هــذا الملــف فــي العــام 2015
علــى نحــو يضمــن االســتقرار فالنيــل مصــدر الحيــاة لمصــر وحــق الميــاه أصــل حقــوق
اإلنســان .
وعلــى صلــة بالنمــو العم ارنــي ،أطلقــت الدولــة خــال صيــف  2014خطــة لمــد
 3200كيلــو متــر جديــدة مــن الطــرق لربــط مناطــق البــاد وخدمــة األنشــطة االقتصاديــة
واالســتثمارية ،ضمــن خطــة أعلنهــا رئيــس الجمهوريــة لمــد  16ألــف كيلــو متــر مــن الطــرق
خــال أربعــة ســنوات ،وهــو مــا يعــادل نصــف شــبكة الطــرق فــي مصــر ،مــع تحديــث شــبكة
الطــرق لضمــان المواصفــات القياســية.
ولكــن مــع الحاجــة الماســة للبــاد لتوســيع شــبكة الطــرق وضمــان تدابيــر ومعاييــر
الســامة للتصــدي للح ـوادث التــي يــروح ضمنهــا عش ـرات اآلالف مــن المصرييــن كل عــام،
فلــم يتضــح االرتبــاط بيــن هــذه الشــبكات المزمعــة وبيــن خريطــة التطويــر العم ارنــي أو الخريطــة
االســتثمارية للبــاد ،وأشــارت المصــادر الرســمية إلــى أن الخريطــة االســتثمارية للبــاد ســتعلن
خــال المؤتمــر االقتصــادي الدولــي المزمــع عقــده فــى مــارس  2015بشــرم الشــيخ .
وفي شمالي سيناء ،وارتباطاً بتصاعد الجرائم اإلرهابية ضد قوات الجيش والشرطة
والمدنييــن هنــاك فقــد قــررت الدولــة فــي نهايــة أكتوبــر  2014إقامــة منطقــة عازلــة بطــول
الحــدود مــع قطــاع غـزة ،علــى نحــو تطلــب إ ازلــة المنــازل الســكنية فــي مدينــة رفــح المصريــة
الحدوديــة ،وقــد قامــت الدولــة بنــزع ملكيــة المســاكن المقامــة للمنفعــة العامــة ،والتزمــت بســداد
تعويضــات عادلــة ألصحــاب تلــك المســاكن وبتوفيــر مســاكن بديلــة مــن إســكان الدولــة أو قطــع
أ ارضــي مماثلــة فــي مناطــق أخــرى خــارج المنطقــة العازلــة ،وجــرى اســتثناء المنــازل التــي كانــت
تســتخدم كمداخــل ألنفــاق التهريــب مــع قطــاع غـزة بإعتبــار ذلــك مخالفـاً الحــكام القانــون .
وقــد واجــه هــذا اإلجـراء دعايــات سياســية مضــادة ســعت لربــط اإلجـراءات بالتهجيــر
القســري الــذي يعــد جريمــة فــي القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،غيــر أن هــذه اإلج ـراءات
تبقــى قانونـاً فــي إطــار نــزع الملكيــة الخاصــة للمنفعــة العامــة والتــي تطبــق بشــكل تقليــدي فــي
مصــر وغيرهــا مــن الــدول األخــرى ،وال ينطبــق عليهــا بــأي حــال مــن األحـوال عناصــر وأركان
جريمــة التهجيــر القســري التــي نصــت عليهــا قطعي ـاً وثيقــة نظــام رومــا األساســي المنشــئ
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
وتتواصــل إشــكاليات تمليــك األ ارضــي للســكان فــي شــبه جزيـرة ســيناء ومنطقــة النوبــة
جنوبــي مصــر وعــدد مــن مناطــق األط ـراف ،وبينمــا أعلنــت الدولــة عــن تبنــي اســتراتيجيات
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تنمويــة أكثــر تلبيــة الحتياجــات تلــك المناطــق ،وفــي القلــب منهــا معالجــة إشــكاليات تمليــك
األ ارضــي ألصحابهــا وفــق تدابيــر ت ارعــي األبعــاد المتعلقــة باألمــن القومــي ،إال أن هــذه
اإلج ـراءات لــم تأخــذ مجالهــا إلــى حيــز التنفيــذ بعــد.
وتعكــس التقاريــر الصحفيــة وجــود تفاوتــات فــي وجهــات النظــر بيــن الجهــات الرســمية
وممثلــي أصحــاب المصلحــة الذيــن يلتقــون فــي ســياق لجــان جــرى تشــكيلها لمعالجــة إشــكاليات
تمليــك األ ارضــي وعــدد مــن جوانــب التنميــة المنشــودة ،فبينمــا يتمســك أصحــاب المصلحــة
بحقوقهــم فــي التملــك والتعويــض ،تتجــه بعــض المؤسســات الرســمية لطــرح معالجــات ال
ترضــي طموحاتهــم ،حيــث تتضمــن توجهــات المؤسســات الرســمية عمليــات إدمــاج ســكانية
ضمــن مشــاريع تنمويــة عمالقــة.
وقــد رعــى رئيــس الجمهوريــة فــي مصــر المؤتمــر الدولــي إلعــادة اإلعمــار فــي
قطــاع غ ـزة فــي  12أكتوبــر  2014بمشــاركة هيئــات األمــم المتحــدة والعديــد مــن األط ـراف
والمنظمــات الدوليــة بحضــور رفيــع المســتوى ،لمعالجــة آثــار الدمــار الهائــل التــي نتجــت عــن
العــدوان اإلسـرائيلي علــى قطــاع غـزة خــال الفتـرة مــن  7يوليــو حتــى  25أغســطس ،2014
والتــي أدت لتدميــر  41ألــف منــزل والمئــات مــن المنشــأت المدنيــة وتشـريد ق اربــة  400ألــف
فلســطيني فــي القطــاع.
وقــد نجــح المؤتمــر فــي الحصــول علــى التعهــدات المســتهدفة بتقديــم  4مليــارات دوالر
طلبتهــا حكومــة التوافــق الوطنــي الفلســطيني برئاســة « ارمــي الحمــد اهلل» ،غيــر أن الوفــاء بهــذه
التعهــدات لــم يتــم حتــى نهايــة  ،2014ويواجــه صعوبــات إضافيــة ناتجــة عــن تجــاوب األمــم
المتحــدة مــع ضغــوط االحتــال اإلس ـرائيلي فيمــا يتعلــق بدخــول م ـواد البنــاء الضروريــة إلــى
قطــاع غـزة .
وفــي نهليــة ديســمبر  ،2014رحــب المراقبــون بقـرار رئيــس الجمهوريــة بتخصيــص
مبلــغ  500مليــون جنيــه مــن أم ـوال صنــدوق «تحيــا مصــر» لتطويــر منمطقــة الدويقــة
بالقاه ـرة ،والتــي تضــم العديــد مــن الكتــل الســكانية العش ـوائية ،وســبق وأن تعرضــت لكارثــة
انهيــار جــرف صخــري وأودى بحيــاة ق اربــة  100مــن ســكانها فــي العــام .2009
وفى االطار نفسة ،جرى توجيه مخصصات كبيرة من الصندوق ذاته لبناء  4قرى
نموذجيــة لرعايــة األشــخاص المعاقيــن ،والتــي أعلــن عنهــا الرئيــس عبــد الفتــاح السيســى فــي
مطلــع ديســمبر  2014خــال افتتاحــه لفعاليــات أوليمبيــاد البحــر المتوســط الرياضــي للمعاقيــن
فــي القاهـرة ،بعــد أن اســتجاب لدعــوة أحــد أبطــال الرياضــة المعاقيــن .وتتــوزع القــرى األربعــة
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لتغطيــة مناطــق التوزيــع الســكاني الجغ ارفــي فــي البــاد ،وأن تضــم معاهــد متخصصــة تربويــة
وعلميــة ورياضيــة وثقافيــة ،مــع اقامــة متنزهــات ومســاحات للمشــاريع اإلنتاجيــة للصناعــات
واألنشــطة التــي يهتمــون بهــا ،وانشــاء معاهــد طبيــة متخصصــة فــي طــب اإلعاقــة ،ويجــري
تصميــم القــرى وفقـاً لكــود التخطيــط العم ارنــي المالئــم لمعاييــر اإلعاقــة.
3 -3الحق في التعليم
يشــكل التعليــم الرافعــة األهــم لجهــود التنميــة المنشــودة فــي مصــر ،ويعتبــر الخبـراء أن
إصــاح التعليــم والمنظومــة التعليميــة ومنظومــة البحــث العلمــي المؤشــر الرئيــس األهــم علــى
قــدرة الدولــة علــى النهــوض بتنميــة مســتدامة.
وقــد كفــل دســتور  2014حــداً أدنــى مناســب لبنــد التعليــم فــي الموازنــة العامــة للدولــة
بدايــة مــن ميزانيــة العــام المالــي  2017بمــا ال يقــل عــن  4بالمائــة مــن إجمالــي الناتــج القومــي
للبــاد تتصاعــد تدريجي ـاً حتــى تتفــق مــع معــدالت اإلنفــاق العالميــة ،فض ـاً عــن ضمــان
مجانيــة التعليــم إو�لزاميتــه حتــى التعليــم الثانــوي ،كمــا خصصــت نســبة  2بالمائــة للتعليــم
الجامعــي تتصاعــد تدريجيـاً حتــى تتفــق مــع المعــدالت العالميــة ،كمــا خصــص الدســتور نســبة
ال تقــل عــن  1بالمائــة للبحــث العلمــي.
وخاطب الدســتور مختلف الجوانب اإلشــكالية الرئيســية للمنظومة التعليمية ،بما في
ذلــك تعليــم يرســخ مبــادئ المواطنــة والحريــات والفكــر واإلبــداع واالبتــكار وتشــجيع المواهــب،
وترســيخ القيــم الحضاريــة ،والوصــول إلــى الجــودة العالميــة ،إو�ش ـراف الدولــة الكامــل علــى
السياســات التعليميــة المتبعــة مــن كافــة المؤسســات .وتنــاول الدســتور كذلــك حريــة الفكــر
األكاديمــي والعلمــي ،واســتقاللية الجامعــات .كمــا تنــاول تشــجيع التعليــم الفنــي والتقنــي ومعهمــا
التدريــب والتأهيــل المهنــي وتطوي ـره وتوســعته.
وقــد شــهدت الفت ـرة التــي يغطيهــا التقريــر ظاه ـرة ملفتــة مقارنــة بالســنوات الثــاث
الســابقة ،حيــث أدى االضط ـراب السياســي فــي البــاد خــال األع ـوام الثالثــة الماضيــة إلــى
تأثــر العمليــة التعليميــة بمختلــف مســتوياتها ونوعياتهــا نتيجــة عــدم االنتظــام الــذي ارفــق
المشــهد والمخــاوف مــن وقــوع أزمــات أو اشــتباكات خــال فت ـرة االحتجاجــات ،علــى نخــو
خشــيت معــه األســر المصريــة مــن إيفــاد أبنائهــا إلــى المعاهــد التعليميــة المختلفــة لفتـرات بلغــت
فــي بعــض األحيــان ثلــث األيــام التعليميــة.
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وقــد تكــررت الظاهـرة فــي مطلــع العــام الد ارســي  2014 – 2013إلــى حــد كبيــر ،ال
ســيما مــع ارتفــاع معــدالت العنــف والتــي أضيفــت إليهــا العمليــات اإلرهابيــة الخطيـرة ،ومحاولــة
جماعــة االخـوان وأنصارهــا اســتخدام المنشــأت التعليميــة فــي احتجاجتهــا التــي جــاءت أغلبهــا
غيــر ســلمية ،وقــد تــرك ذلــك آثــا ار إلــى حــد بعيــد علــى الجامعــات ومعاهــد التعليــم العالــي،
ولكنهــا لــم تتــرك آثـ اًر ُيذكــر علــى التعليــم األساســي والثانــوي الــذي واجــه عقبــات ترتبــط بتــردد
الدولــة فــي تحديــد مواعيــد بــدء الد ارســة ،وفــي تبكيــر مواعيــد االمتحانــات الفصليــة لتجنــب أيــام
المناســبات التــي يمكــن اســتغاللها فــي أعمــال العنــف.
وبينمــا تركــزت أغلــب االنتقــادات خــال الســنوات الماضيــة علــى ضعــف قيــم
الموازنــات العامــة المخصصــة للتعليــم فــي مراحلــه المختلفــة ،فقــد جــرى زيــادة هــذه الموازنــات
علــى نحــو متواتــر خــال الســنوات الماضيــة ،وشــهدت زيــادة ملموســة خــال العــام المالــي
 2015 – 2014حيث بلغت  87مليا اًر للتعليم األساسي والثانوي بعد أن كانت  32مليا اًر
فــي العــام  ،2010لكنهــا ال تـزال تعانــي مــن مشــاكل هيكليــة تقليديــة ،حيــث يتــم توجيــه 90
بالمائــة مــن الميزانيــة للرواتــب واألجــور.
بينمــا بلغــت ميزانيــة التعليــم العالــي  19.8مليــار جنيــه للعــام المالــي – 2014
 ،2015بعــد أن كانــت أقــل مــن أربعــة مليــارات جنيــه فــي العــام  .2010وخصصــت الدولــة
 2مليــار جنيــه للبحــث العلمــي.
وتظــل الصعوبــات التــي تقابــل تطويــر التعليــم فــي مصــر ذات طبيعــة هيكليــة ،ليــس
فقــط فــي ناحيــة الموازنــات ،التــي بالرغــم مــن تزايدهــا علــى نحــو أولــى معالجــة ضعــف مداخيــل
المعلميــن والطواقــم اإلداريــة ،إال أن ذلــك لــم يواكبــه تخصيــص ميزانيــات كافيــة إلثـراء العمليــة
التعليميــة والبحــث لعلمــي ،س ـواء لناحيــة تطويــر المناهــج ،أو مــن زاويــة التأهيــل المســتمر
للمعلميــن ،فض ـاً عــن توفيــر الموازنــات لألنشــطة التربويــة والعلميــة بالغــة األهميــة فــي
مجــاالت التكويــن أو فــي مجــاالت العلــوم التطبيقيــة.
وقــد واجهــت الدولــة خــال العــام إشــكالية تصحيــح المناهــج بعــد أن جــرى التدخــل فــي
نواحيهــا السياســية والدينيــة خــال فتـرة حكــم الرئيــس األســبق «محمــد مرســي» ،وصــرح وزيــر
التربيــة والتعليــم بأنــه قبــل بــدء العــام الد ارســي  2015 – 2014قامــت الــو ازرة بمراجعــة 30
بالمائــة مــن المناهــج ،سـواء ألغـراض إ ازلــة التدخــل السياســي والدينــي ،أو فــي ناحيــة تطويــر
المناهــج علــى نحــو يواكــب التطــورات العلميــة والمقاربــات التعليميــة الحديثــة.
فضالً عن ذلك ،فإن تغطية االحتياجات من المنشــأت واألبنية التعليمية تظل دون
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المســتوى لمواكبــة النمــو فــي تعــداد الطــاب .وتشــير مصــادر رســمية إلــى أن الدولــة كانــت
تســتهدف إنشــاء  1500مدرســة جديــدة ســنويا فــي نهايــة التســعينيات لمواجهــة االحتياجــات،
بينمــا هبــط هــذا الرقــم إلــى مــا دون  300مدرســة جديــدة ســنوياً فــي العــام .2010
وتعانــي المــدارس والجامعــات مــن التكــدس المضطــرد فــي األعــداد الــذي ال يواكبــه
زيــادة مناســبة فــي حجــم وقــدرات األبنيــة والمنشــأت ،األمــر الــذي قضــى بشــكل كبيــر علــى
المساحات المخصصة لألنشطة الثقافية والرياضية ،وامتدت الظاهرة من المنشأت التعليمية
الحكوميــة إلــى غالبيــة المــدارس الخاصــة ،بمــا فــي ذلــك نســبة غيــر قليلــة مــن مــدارس اللغــات
الخاصــة باهظــة التكاليــف.
وتشــكل قضيــة توفيــر أســباب العيــش الكريــم للمعلميــن فــي م ارحــل التعليــم األساســي
والثانــوي وهيئــات التدريــس بالجامعــات الهاجــس األبــرز خــال الســنوات األربعــة الماضيــة،
س ـواء فيمــا يتصــل بتلبيــة حقوقهــم ،أو علــى صلــة باســتفحال ظاه ـرة الــدروس الخصوصيــة
التــي تســتنزف األســر وجــزء كبيــر مــن الســيولة الماليــة فــي الســوق االقتصــادي ،وتضطــرد
الظاه ـرة وآثارهــا ط ـوال ربــع القــرن األخيــر.
وقــد واصلــت الدولــة خــال الفتـرة التــي يغطيهــا التقريــر محاولــة معالجــة هــذه الفجــوة
بعــد جهــود عالجهــا جزئيـاً خــال الســنوات الثــاث الســابقة ،لكــن بالرغــم مــن أهميــة الخطـوات
المتخــذة بالمقارنــة مــع مــا يتوافــر للدولــة مــن م ـوارد محــدودة ،إال أنهــا لــم تنــل مــن اســتمرار
ظاهـرة الــدروس الخصوصيــة التــي يتولــد عنهــا مداخيــل ضخمــة للمعلميــن فــي بعــض المناهــج
الد ارســية ،فضـاً عــن معانــاة المعلميــن فــي المناهــج الد ارســية األقــل اهتمامـاً وكذلــك الموجهيــن
الرياضييــن واالجتماعييــن والثقافييــن وبعــض المهــن التعليميــة اآلخــرى التــى تعانــى مــن نقــص
كبيــر فــي المداخيــل.
كمــا عانــت األســر مــن اســتمرار الزيــادات غيــر المنضبطــة لرســوم المــدارس
والجامعــات الخاصــة التــي يتوجــه إليهــا غالبيــة مــن أف ـراد الطبقــة المتوســطة التــي تحــرص
علــى االســتثمار فــي تعليــم أبنائهــا ،ورغــم جهــود الــوزراء المتعاقبيــن ،إال أن هــذه الجهــود
تواجــه كثيــر مــن الصعــاب لنجاحهــا ،بســبب حالــة الســيولة التــي رافقــت االضطـراب السياســي
المتواصــل للمرحلــة االنتقاليــة ،أو مــا يـراه المراقبــون ارتباط ـاً بيــن أصحــاب هــذه المؤسســات
الخاصــة وشــبكات مصالــح داخــل الو ازرتيــن.
وبينما اتجهت و ازرة التربية والتعليم خالل العام الدراسي  2015 – 2014إلطالق
جهــود مكثفــة لالهتمــام بالتعليــم الفنــي وتطويـره وربــط مخرجاتــه بســوق العمــل ،إال أن المـوارد
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الماليــة المتاحــة ،وكــذا نــدرة الك ـوادر البش ـرية ذات الكفــاءة يؤثــر ســلباً علــى نجــاح الجهــود،
خاصــة علــى مســتوى الوظائــف القياديــة فــي المــدارس الفنيــة.
ويتوقــع أن تتجــه الدولــة خــال الســنوات القليلــة القادمــة لتفعيــل نصــوص الدســتور
ُ
فيمــا يتصــل بالحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة واالنتمــاءات الحضاريــة ،وهــو مــا أن شــأنه أن
يفتــح البــاب لمواجهــة آثــار انتشــار المــدارس والجامعــات األجنبيــة التــي تتبنــى مفاهيــم قيميــة
ومناهــج تتفــق ومنابعهــا األجنبيــة وال تتفــق مــع الثقافــة الوطنيــة.
وقــد ثــار خــال الفت ـرة التــي يغطيهــا التقريــر الكثيــر مــن الجــدل بشــأن توســعات
المســتثمرين األجانــب فــي قطــاع التعليــم ،سـواء فــي جانــب المــدارس أو الجامعــات الخاصــة،
ال ســيما وأن غالبيــة العوائــد الربحيــة لهــذه المؤسســات تذهــب إلــى خــارج البــاد ،وتكثفــت
الدع ـوات لحصــر االســتثمار الخــاص فــي التعليــم بالمواطنيــن المصرييــن.
وقــد اســتمر التســرب مــن التعليــم ،خاصــة بيــن الفئــات األفقــر ،والفئــات األكثــر
حاجــة للرعايــة كالنســاء والمعاقيــن ،وهــو مــا يتطلــب مــن الدولــة جهــوداً مكثفــة لمعالجــة هــذه
الفجـوات التــي تواصــل تناميهــا منــذ العــام  ،2004حيــث ارتفعــت نســب التســرب مــن التعليــم
بصفــة عامــة إلــى  6.5بالمائــة فــي العــام  2013بعــد أن كانــت فــي حــدود  4بالمائــة فــي
العــام  ،2011ويأتــي أغلبهــا فــي الريــف ارتباطـاً بعمالــة األطفــال التــي ال تـزال تشــكل ظاهـرة
مؤرقــة.
4 -4الحق في العمل
تكفــل المــادة  8مــن دســتور  2014تعميــق مفهــوم التضامــن االجتماعــي والت ـزام
الدولــة بتحقيــق العدالــة االجتماعيــة وتوفيــر ســبل التكافــل االجتماعــي لضمــان الحيــاة الكريمــة
للمواطنيــن.
وتنــص المــادة  12علــى أن العمــل حــق وواجــب وشــرف تكفلــه الدولــة ،وضمــان
المقابــل العــادل عــن العمــل.
وتضمــن الم ـواد  13و 14و 15و 42و 76و 17حقــوق العمــال بصفــة عامــة،
فض ـاً عــن الحــق فــي الضمــان والتأميــن االجتماعــي.
وخــال الفت ـرة التــي يغطيهــا التقريــر ،وعلــى الرغــم مــن التدابيــر التــي اتخذتهــا
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الدولــة فــي مجــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،والمؤش ـرات اإليجابيــة التــي عكســتها
خطـوات أوليــة ،إال أنــه وخــال الفتـرة بيــن أكتوبــر  2013ومايــو  ،2014وقعــت العديــد مــن
االضط اربــات العماليــة نظ ـ اًر لت ارجــع الــو ازرة االنتقاليــة عــن عــدد مــن الوعــود التــي قطعتهــا
لمعالجــة اختــاالت األجــور ،وفــي مقدمتهــا البــدء فــي تطبيــق الحــد األدنــى لألجــور لمســتوى
 1200جنيــه شــهرياً فــي مطلــع ينايــر  ،2014وهــو مــا دفــع لتصاعــد موجــة االحتجاجــات
مترافقــة مــع العديــد مــن المطالــب المســتحقة األخــرى للعمــال .
ومــن المعــروف أن مســتوى  1200جنيــه شــهرياً هــو المســتوى الــذي كان مطلوب ـاً
البــدء بــه منــذ العــام  2010قبــل االرتفــاع المت ازيــد ألســعار الغــذاء والخدمــات األساســية التــي
رافقــت الســيولة واالضط ـراب خــال المرحلــة االنتقاليــة الطويلــة التــي عاشــتها البــاد عقــب
ثــورة ينايــر .2011
وفــى نفــس الوقــت  ،تواصــل خــال الفت ـرة ذاتهــا الجــدل المتصاعــد حــول وضعيــة
النقابــات العماليــة ،وخاصــة مــا يتصــل بمفهــوم النقابــات المســتقلة ووحــدة العمــل النقابــي ،ودار
الصـراع الرئيســي حــول مفهــوم التعدديــة النقابيــة ،واتخــذ منحــى مضطــرب بيــن االتحــاد العــام
للعمــال وبيــن و ازرة القــوى العاملــة التــي توالهــا أنــذاك النقابــي «كمــال أبــو عيطــة» ،وحتــى
وضــع هــذا التقريــر لــم يتــم التوصــل لتوافقــات واضحــة حــول المفاهيــم وحــول التشـريعات التــي
تتطلبهــا المرحلــة الحاليــة ،ويبقــى الوضــع مؤج ـاً لحيــن تشــكيل البرلمــان المتوقــع أن تلتئــم
أولــى جلســاته منتصــف العــام .2015
وتظــل ظاهـرة العمالــة المؤقتــة فــي الجهــاز الحكومــى وقطــاع األعمــال العــام ظاهـرة
مؤرقــة ،فرغــم ضــم أعــداد كبي ـرة مــن العامليــن المؤقتيــن خــال العاميــن 2012 – 2011
علــى نحــو زاد منــه عــدد العامليــن بالجهــاز اإلداري وفــي القطــاع العــام إلــى نحــو ســتة مالييــن
ونصــف المليــون عامــل.
تقــدر المصــادر أنــه يوجــد أقــل مــن مليــون مــن العمــال المؤقتيــن الذيــن يتقاضــون
أجــو ار رمزيــة ال تتجــاوز  200جنيــه شــهرياً ،ويتأخــر ســداد رواتبهــم المحــدودة جــدا لفت ـرات
تصل إلى ســتة شــهور ،وأن بينهم عشـرات اآلالف يبقون بين العمالة المؤقتة لفترات تجاوز
الخمــس ســنوات.
وقــد شــهدت الفت ـرة جهــوداً متعــددة لتحســين مداخيــل بعــض الفئــات مثــل المعلميــن
وبعــض فئــات هيئــات التدريــس الجامعيــة والتــدرج فــي تحســين مداخيــل األطبــاء علــى نحــو ال
يلبــي مطالبهــم ،غيــر أن العديــد مــن المهــن التعليميــة وهيئــات التدريــس الجامعيــة ،فضـاً عــن
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المهــن الطبيــة األخــرى لــم تلــق االهتمــام الــازم فــي تحســين مداخيلهــم.
وبينمــا ثــارت العديــد مــن أوجــه الجــدل بشــأن وضــع حــد أقصــى لألجــور حتــى بــادر
الرئيس «عبد الفتاح السيسي» بحسمه خالل العام  2014كما سبقت اإلشارة ،إال أن جدالً
آخــر ال يـزال يثــور بشــأن العمالــة فــي القطــاع الخــاص ،وخاصــة ذوي المداخيــل المحــدودة.
وقــد خلصــت العديــد مــن المشــاورات الحكوميــة إلــى أنــه ال يمكــن فــرض حــد أقصــى
لألجــور فــي القطــاع الخــاص ،فقــد خلصــت إلــى ضــرورة االتفــاق بيــن الحكومــة وممثلــي
القطــاع الخــاص فــي شــأن وضــع حــد أدنــى لألجــور ،ورغــم التصريحــات العلنيــة لممثلــي اتحــاد
الصناعــات التــي عكســت تجاوبهــم مــع المشــاورات الحكوميــة ،إآل أن تحقيــق ذلــك لــم يجــد
طريقــه للتنفيــذ حتــى نهايــة .2014
وتبقــى العديــد مــن الفج ـوات فــي تأميــن الحمايــة المفترضــة للعمــال ،فــا ت ـزال فــي
البــاد العديــد مــن مؤسســات القطــاع الخــاص التــي ال تقــوم بتوفيــر الحمايــة التأمينيــة للعمــال،
وتســتفحل الظاه ـرة فــي قطاعــات االقتصــاد غيــر الرســمية والتــي تشــير الد ارســات إلــى أنهــا
تشــكل مــا يصــل إلــى ربــع االقتصــاد الكلــي فــي البــاد.
وفــى الوقــت الــذى ظهــر فيــه العديــد مــن التوجهــات الحكوميــة للبــدء فــي التحــرك فــي
تغطيــة فجــوة القطــاع غيــر الرســمي ،فقــد تــم توفيــر عــدد مــن الميـزات لهــذه المؤسســات علــى
مســتوى الض ارئــب والرســوم لوضعهــا فــي إطــار المظلــة القانونيــة ،وهــذه التوجهــات ال ت ـزال
تنتظــر التعديــات التشـريعية الضروريــة لتشــجيع أصحــاب األعمــال فــي هــذا القطــاع للدخــول
فــي إطــار القانــون.
وتظهــر العديــد مــن اإلشــكاليات بشــأن جــدوى الــدور الــذي تختــص بــه مكاتــب العمــل،
إو�مكانيــة معالجــة شــكاوى العمــال ونزاعاتهــم مــع أصحــاب األعمــال ،وتت ازيــد المعانــاة عبــر
اللجــوء للقضــاء المختــص نظ ـ اًر للبــطء الملمــوس فــي الفصــل فــي الدعــاوى المنظــورة نتيجــة
كثافــة الدعــاوى مــن ناحيــة والثغـرات التشـريعية التــي ال تتيــح ســرعة الفصــل فيهــا.
وتتواصــل ظاهـرة عمالــة األطفــال – وخاصــة فــي المناطــق الريفيــة ارتباطـاً باألنشــطة
الزراعيــة – ويتعلــق جــزء كبيــر منهــا بت ازيــد التســرب مــن التعليــم ،وال تتيــح اإلجـراءات والتدابيــر
المتخــذة فــرض القانــون لتأميــن الحمايــة لألطفــال ،بمــا فــي ذلــك الحمايــة المطلوبــة للش ـرائح
الســنية المســموح لهــا بالعمــل فــي بعــض األنشــطة غيــر الخط ـرة علــى الســامة والصحــة
البدنيــة.
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ورغــم التقــدم الــذي أحرزتــه مشــاركة المـرأة فــي العمــل فــي القطاعيــن العــام والخــاص،
إال أن مشــاركة الم ـرأة ال ت ـزال محــدودة فــي الوظائــف العامــة والقياديــة ،وخــال الفت ـرة التــي
يغطيهــا التقريــر ،ت ازيــد الحديــث عــن أشــكال العنــف ضــد المـرأة فــي العمــل ،وخاصــة مــا يتصــل
بالتحــرش الجنســي داخــل مقـرات العمــل مــن ناحيــة ،أو علــى صلــة بالتحرشــات التــي تتعــرض
لهــا المـرأة العاملــة مــع غيرهــا خــال التنقــات فــي الطــرق العامــة ،ولمواجهــة ذلــك تــم تغليــظ
العقوبــات الرادعــة لــه ،وســرعة الفصــل فــي عديــد مــن القضايــا المنظــورة ،ولكــن المعالجــات
تبقــى مرتبطــة بتحســن البيئــة األمنيــة فــي الشــارع العــام مــن ناحيــة ،وبتدابيــر رادعــة فــي إطــار
العمل.
***
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الباب الثاني
نشاط وجهود مكتب الشكاوى
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الباب الثاني
نشاط وجهود مكتب الشكاوى
يواصــل مكتــب الشــكاوى بالمجلــس دوره كآليــة رئيســة للمجلــس فــي فحــص ومعالجــة
الشــكاوى واالنتهــاكات ،بمــا فــي ذلــك االلتماســات ذات الطابــع اإلنســاني واالجتماعــي ،فضـاً
عــن جهــوده فــي مجــاالت التقصــي الميدانــي لحــاالت االنتهــاكات االســتثنائية ودعمــه للجــان
تقصــي الحقائــق التــي يقررهــا المجلــس.
ويعــد عمــل مكتــب الشــكاوى بالمجلــس آليــة مهمــة للتعــرف علــى الظواهــر المجتمعية،
وذلــك مــن خــال اســتقباله للشــكاوى والمطالــب التــي تشــمل كافــة الحقــوق المدنيــة والسياســية
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة ،ويتــم التعامــل معهــا وفقـاً للمعاييــر الدوليــة فــي التصنيــف
والرصــد والتدخــل والمتابعــة.
القسم األول :الشكاوى
ويعمــل المكتــب علــى تعزيــز قد ارتــه للتواصــل مــع المواطنيــن مــن جانب،ومــع الجهــات
المعنيــة بالدولــة مــن جانــب أخــر ،بهــدف المســاعدة فــي حــل مشــاكل المواطنيــن إو�يصــال
شــكاواهم للجهــات المعنية،مــن الــو ازرات والمحافظيــن والهيئــات الحكوميــة والشــركات العامــة
وال تـزال هنــاك هــوة ليســت بالصغيـرة بيــن عــدد المخاطبــات المرســلة مــن قبــل المكتــب وعــدد
الــردود الـواردة مــن الجهــات بشــكل عــام ،فضـاً عــن طبيعــة مضمــون هــذه الــردود ذاتهــا التــى
ال تفــى بالغــرض.
وقــد طــور المكتــب آلياتــه فــي التواصــل مــع المواطنيــن ،فتنوعــت بيــن الحضــور
المباشــر للشــاكي لتقديم الشــكوى ،مرو اًر بالبريد والتلغراف والفاكس ،وصوالً للمكاتب المتنقلة
والتــي يتحــرك فيهــا المكتــب إلــى مواقــع األحــداث والمحافظــات البعيــدة للوصــول إلــى الشــاكين
مباش ـرة  .وتخصيــص خــط ســاخن للشــكاوى داخــل المكتــب ،بجانــب تواصــل المكتــب مــع
فــروع المجلــس والموجــودة فــي عــدة محافظــات بهــدف مــد خدماتــه ووصولــه للجمهــور.
لــم يتوقــف عمــل المكتــب علــى تلقــى الشــكاوى والتعامــل معهــا فقــط ،بــل تحــرك
إلــى التفاعــل مــع األحــداث الجاريــة فــي المجتمــع وذلــك مــن خــال إرســال بعثــات تقصــى
حقائــق إلــى المواقــع التــي تشــهد انتهــاكات لحقــوق اإلنســان ،والعمــل علــى رصــد وتوثيــق هــذه
االنتهــاكات إو�عــداد تقاريــر بشــأنها،وقد نظــم المكتــب العديــد مــن البعثــات خــال الفت ـرة التــي
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يغطيهــا التقريــر وذلــك بالتعــاون مــع الوحــدات واألقســام األخــرى لــدى المجلــس.
أوالً  :تصنيف الشكاوى :
•التصنيف الموضوعي.
إجمالــي الشــكاوى التــي تلقاهــا المكتــب ابتــداء مــن ينايــر  2013وحتــى نهايــة أكتوبــر
 2014بلغ  4235شــكوى ،وباســتبعاد الشــكاوي التي جاءت خارج اختصاص المكتب التي
بلــغ عددهــا  ،495بلــغ عــدد الشــكاوى التــي تدخــل فــي اختصــاص المكتــب  3740شــكوى .
إجمالي عدد الشكاوى الواردة

4235

%100

شكاوى تم التعامل معها

3740

%88,4

شكاوى تم حفظها

495

%11،6

تصــدرت فئــة الشــكاوي المتعلقــة بالحقــوق االقتصاديةواالجتماعيــة المرتبــة األولــي
مــن إجمالــي عــدد الشــكاوي ال ـواردة  ،حيــث بلــغ عددهــا  2659شــكوى بنســبة  %62مــن
إجمالــي الشــكاوي.
وتنوعــت هــذه الفئــة مــن الشــكاوى مــا بيــن طلبــات للحصــول علــي مســاعدات مــن قبــل
الدولــة س ـواء كانــت ماليــة أو عينيــة ،وشــكاوي الســترجاع حقــوق عماليــة ناتجــة عــن تعنــت
جهــة العمــل مــع العمــال فــي حرمانهــم مــن مســتحقاتهم الماليــة أو حقهــم فــي الترقــي ،ونقــل
تعســفي ،واضطهــاد وســوء معاملــة ،وطلبــات نقــل ....وغيــر ذلــك).
ويلــي ذلــك فــي الفئــة نفســها شــكاوي تتعلــق بالحــق فــي الســكن ،والحــق فــي التعليــم،
والحــق فــي الصحــة ،والحــق فــي الضمــان االجتماعــي (طلبــات الحصــول علــي معــاش،
طلبــات الدفعــة الواحــدة) ،وبعــد ذلــك طلبــات الم ارفــق العامــة ،والحــق فــي العيــش فــي بيئــة
نظيفــة وخاليــة مــن التلــوث.
ثــم تأتــي فئــة الشــكاوي الخاصــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي المرتبــة الثانيــة،
حيــث وصــل عددهــا إلــى 1312شــكوى بنســبة %30مــن إجمالــي الشــكاوي المقدمــة إلــى
المكتــب.
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وتضمنــت هــذه الفئــة إدعــاءات بوقــوع انتهــاكات خطي ـرة لعــدد مــن الحقــوق ،تتعلــق
بالحــق فــي الحيــاة ،والحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي ،والحــق فــي المحاكمــة العادلــة،
وعــدم م ارعــاة حقــوق الســجناء ،والحــق فــي الســامة البدنيــة ،والقبــض التعســفي ،والحمايــة مــن
االختفــاء القســري.
ويلــي ذلــك طلبــات اإلفـراج الشــرطي ،وطلبــات النقــل مــن ســجن إلــى آخــر ،وطلبــات
جــب العقوبــة ،وطلبــات عفــو ،وطلبــات عــرض علــي لجنــة طبيــة ،وطلبــات اســتعجال جلســات
منظــورة أمــام محكمــة النقــض.
كمــا تناولــت الشــكاوي إدعــاءات بانتهــاك حريــة التظاهــر والتجمــع الســلمي ،حريــة
الفكــر واالعتقــاد.
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•التصنيف الجغرافي للشكاوى
جدول رقم ()2
تصنيف الشكاوي وفقاً للتوزيع الجغرافي

المحافظة

عدد الشكاوي

النسبة المئوية %

القاهرة

777

%18.3

الجيزة

451

%10.6

الغربية

329

%7.76

بني سويف

315

%7.4

القليوبية

278

%6.5

الدقهلية

194

%4.58

المنيا

182

%4.29

اإلسكندرية

254

%5.99

المنوفية

99

%2.33

كفر الشيخ

135

%3.18

أسيوط

201

%4.74

الشرقية

184

%4.34

البحيرة

149

%3.51

الفيوم

82

%٢,٢١

سوهاج

79

%1.86

أسوان

72

%١,٩٩

دمياط

46

%1.08

السويس

29

%0.7

اإلسماعيلية

111

%2.6

بورسعيد

125

%2.9

األقصر

38

%0.9
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قنا

19

% 0.4

الوادي الجديد

3

%0.07

مرسي مطروح

6

%0.06

البحر األحمر

5

%0.05

شمال سيناء

2

%0.02

جنوب سيناء

1

% 0.01

محافظات غير مبينة

69

% 1.62

المجموع

4235

%100

شــكلت الشــكاوى ال ـواردة مــن محافظــات (القاه ـرة ،الجي ـزة ،الغربيــة) النســبة األعلــى
مــن إجمالــي الشــكاوى التــي تلقاهــا المكتــب ،حيــث ورد مــن محافظــة القاه ـرة التــي احتلــت
المرتبــة األولــى عــدد  777شــكوى بنســبة  ، %18.3وجــاءت فــي المرتبــة الثانيــة محافظــة
الجيـزة بعــدد  451شــكوى بنســبة  ،%10.6وتلتهــا محافظــة بنــي ســويف بعــدد شــكاوى 329
بنســبة .%7.76
فــى حيــن أن الشــكاوى ال ـواردة مــن محافظــات (مرســى مطــروح ،البحــر األحمــر،
شــمال ســيناء ،جنــوب ســيناء) تمثــل النســب األدنــى فــي أعــداد الشــكاوى.
وقــد تلقــى المكتــب  69شــكوى بنســبة  % 1.62مــن إجمالــي الشــكاوى ال ـواردة عبــر
البريــد والفاكــس غيــر مبيــن بياناتهــا (االســم – العنـوان).
تصنيف الشكاوى وفقاً لطريقة وصولها
مثلــت وســيلة اســتقبال الشــكاوي مــن خــال البريــد مــن قبــل األفـراد والمنظمــات النســبة
األكبــر وذلــك نظ ـ اًر لألحــداث التــي مــرت بهــا البــاد فــي اآلونــة األخي ـرة و تعــذر وصــول
الشــاكيين إلــى مقــر المكتــب ،حيــث بلــغ عددهــا 1593شــكوى بنســبة  %37,6مــن إجمالــي
الشــكاوي وتأتــي فــي المرتبــة الثانيــة اســتقبال الشــكاوي عــن طريــق الحضــور حيــث بلــغ عددهــا
1092شــكوى بنســبة  %25,8مــن إجمالــي الشــكاوي التــي تلقاهــا المكتــب ،يأتــي فــي المرتبــة
الثالثــة ابــاغ الشــكاوى عــن طريــق الوحــدات المتنقلــة  ،بلــغ عددهــا  661شــكوى بنســبة
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 %15,6مــن إجمالــي الشــكاوى ،وفــى المرتبــة الرابعــة الشــكاوي عــن طريــق فــروع المجلــس
ببعــض المحافظــات ،بلــغ عددهــا 398شــكوى بنســبة  %9,4مــن إجمالــي الشــكاوي،يليها
الفاكــس فــي المرتبــة الخامســة حيــث بلــغ عددهــا  383شــكوى أي بنســبة  %9,0وأخيـ اًر تأتــي
وســيلة التلغ ـراف فــي المرتبــة السادســة وذلــك نظ ـ اًر ألنهــا تعــد وســيلة مكلفــة ماديــا للشــاكيين
حيــث بلــغ عددهــا  72شــكوى مثلــت نســبة  ،%1,70وجــاء الشــكاوى ال ـواردة عبــر البريــد
اإللكترونــي للمكتــب والمجلــس فــي المرتبــة األخيــر بنســبة  %0,85بعــدد  36شــكوى فقــط .
جدول رقم ( ) 3
تصنيف الشكاوي وفقا لطرق وصولها
طرق وصول الشكاوي

عدد الشكاوي

البريد

1593

الحضور

1092

مكتب متنقل

661

الفاكس

383

التلغراف

72

وارد فروع المجلس

398

البريد اإللكتروني

36

المجموع

4235

جدول رقم()4
تصنيف الشكاوي وفقا للنوع
نوع مقدم الشكوى

عدد الشكاوى

أنثى

811

ذكر

2970

مجمعة

454

إجمالي

4235
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ثانياً  :تحليل مضمون الشكاوى :
•الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية.
جدول رقم ( ) 5
حصر بالحقوق المنتهكة من واقع الشكاوى الواردة للمكتب
من يناير 2013حتى عام 2014
الحق المنتهك

تصنيف الحقوق

عدد
الشكاوى

الحقوق المدنية والسياسية ()555
الحق في الحياة
الحق في السالمة الجسدية
الحق في الحرية واألمان الشخصي
استغالل سلطة ونفوذ
قبض تعسفي واحتجاز
ممارسة أعمال بلطجة
التعسف في استخدام السلطة
استجالء مصير
ضمانات محاكمة عادلة ومنصفة
اختفاء قسري

1
66
81
72
76
56
85
41
49
9

الحق في التنقل
اتخاذ اإلجراءات القانونية
حرية االعتقاد

1
1
1

تهجير قسرى

1

الحق فى اإلضراب

2

مواطنة

3
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تكوين جمعيات
الحق في تقلد الوظائف العامة
تجديد إقامة
طلب الحصول على جنسية
حقوق سجناء ()383
سالمه جسدية

2
5
2
1
21

إفراج شرطي

53

طلب نقل

82

رعاية صحية
جب عقوبه
طلــب عفــو (المقبــوض عليهــم نتيجــة مشــاركتهم
فــى التظاهــرات التاليــة لـــ 30يونيــو أو إلنتمائتهــم
السياســية بصــرف النظــر عــن مــدى شــرعيتها)
إفراج صحي
اضطهاد وسوء معاملة
تطبيق القواعد النموذجية الدنيا
أجازة انتقالية

23
4
79
44
34
31
4

الحق في التعليم
إخالء سبيل النقضاء مدة الحبساالحتياطي
غارمين (مسجونين لديون مالية)

4
2
2

حقوق قانونية ()110
تنفيذ أحكام قضائية

68

إعادة تحقيق

32

طلب استعجال جلسة نقض

10

مجموع الحقوق
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1048

أوالً :الحقوق المدنية والسياسية:
تعرضــت الحقــوق األساســية فــي مجــاالت الحــق فــي الحيــاة والحــق فــي المحاكمــة
العادلــة والحــدود الدنيــا لمعاملــة الســجناء وغيرهــم مــن المحتجزيــن النتهــاكات متعــددة خــال
الفت ـرة مــن ينايــر 2013وحتــى ديســمبر  ،2014وخاصــة خــال حكــم جماعــة اإلخ ـوان
المســلمين.
بنــاء علــي مــا ســبق فقــد تلقــي مكتــب الشــكاوي بالمجلــس عــدد  ١٣١٢شــكوى تتعلــق
جميعــا بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــي مســتوي محافظــات الجمهوريــة ،تــم حفــظ ٢٨٢
شــكوى نظـ اًر لعــدم توافــر المعلومــات الالزمــة بالشــكوى أو لخروجهــا عــن اختصــاص المكتــب.
وتــم التعامــل مــع  ١٠٣٠شــكوى منهــا.
1 .1الحق في الحياة :
تعــرض هــذا الحــق لالنتهــاك خــال فت ـرة كتابــة هــذا التقريــر النتهــاكات عديــدة مــن
خــال ســقوط العديــد مــن المواطنيــن خــال التظاه ـرات نتيجــة لالشــتباكات التــي تقــع بيــن
المتظاهريــن وقـوات الشــرطة ،وتلقــى المكتــب شــكوى واحــدة تتعلــق بانتهــاك الحــق فــي الحيــاة
نتيجــة االشــتباه بالتعــرض للتعذيــب فــي م اركــز االحتجــاز وهــي:
وفــاة المواطــن/س.أ.ف والــذي توجــه إلــى قســم شــرطة الــوراق بتاريــخ 2013/1/15
وذلك لالستفســار عن أســباب احتجاز المواطن/ح.ح.ع ،وفي حوالي الســاعة الرابعة عص اًر
تــم إخبــار أسـرة المجنــي عليــه مــن قبــل الشــرطة بأنــه قــد توفــي نتيجــة حــادث ســيارة وعلــي أثــر
هــذا توجهــت أس ـرته إلــى قســم إمبابــة ومنــه إلــى قســم الــوراق وهنــاك أخبروهــم بــأن المذكــور
بمستشــفي إمبابــة العــام وبمناظ ـرة الجثــة تبيــن وجــود آثــار للكالبشــات علــي اليــد وانتفــاخ
وســحجات علــي الرقبــة ،كمــا لوحــظ وجــود دمــاء علــي القــدم وباالســتعالم عــن كيفيــة وصــول
المجنــي عليــه إلــى المستشــفي ،تبيــن أن قســم اإلســعاف بالمستشــفي ليــس لديــه علــم بوصولــه
و لــم يصــدر تقريــر طبــي عنــه ،أي أنــه أنتقــل مــن قســم شــرطة الــوراق إلــى المستشــفي إلــى
الثالجــة دون أي أوراق ،وتــم نقــل الجثــة بعــد ذلــك إلــى مشــرحة زينهــم بطريقــة غيــر آدميــة
علــي أرضيــة ســيارة شــرطة .
وقــد خاطــب مكتــب الشــكاوى النائــب العــام وو ازرة الداخليــة لفتــح تحقيــق فــي الوقائــع
التــي تضمنتهــا الشــكوى ونــدب الطــب الشــرعي لبيــان ســبب وفــاة المجنــي عليه،ولــم يتــم موافــاة
المكتــب بالــرد حتــى إعــداد التقريــر.
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2 .2الحق في الحرية واألمان الشخصي.
شــكل انتهــاك الحــق فــي الحريــة واألمــان الشــخصي نســبة كبيـرة مــن الشــكاوى الـواردة
للمكتــب ،والتــي تمثــل أكثــر أنمــاط انتهــاكات حقــوق اإلنســان شــيوعا ،وتفضــي ممارســة هــذا
االنتهــاك لعــدد آخــر مــن االنتهــاكات منهــا الحــق فــي الســامة الجسدية،والتعســف فياســتخدام
الســلطة ،واالحتجازغيــر القانونــي.
وقــد تلقــى مكتــب الشــكاوى  81شــكوى تتعلــق بانتهــاك الحــق فــي الحريــة واألمــان
الشــخصيوالتي تتعلــق بشــكل عــام بمداهمــة منــازل المواطنيــن وترويــع الموجوديــن بهــا
ويكــون فــي الغالــب الغــرض هــو البحــث عــن مطلوبيــن للعدالــة ،لكــن الطريقــة تتســم بوقــوع
تجاوزات،ومنهــا :
ومــن ذلــك ،شــكوى المواطنــة/أ.م.ع.م والتــي تضمنــت قيــام قــوة مــن قســم شــرطة
مدينــة نصــر بمداهمــة منــزل والديهــا والتعــدي عليهــم باأللفــاظ النابيــة ،والقبــض علــى زوجهــا
دون وجــه حــق وتلفيــق التهــم لــه ،وترجــع خلفيــة الواقعــة إلــى فجــر يــوم  2013/1/3حيــث
قامــت قــوة مــن قســم شــرطة مدينــة نصــر بقيــادة النقيــب/م.ك بالتعــدي علــى منــزل والــدي
الشــاكية وقام ـوا بكســر بــاب المنــزل وتعــدوا علــى الموجوديــن بــه باأللفــاظ النابيــة ،وقــد قــام
المشــكو فــي حقــه بالسـؤال عــن شــقيق الشــاكية المدعــو/م.م فأخبــروه أنــه فــي الصعيــد لزيــارة
أحــد أقاربــه ،فمــا كان مــن الضابــط المشــكو فــي حقــه إال أنــه قــام باصطحــاب زوجــة شــقيق
الشــاكية وأبــن شــقيقتها المدعــو/ر.ع إلــى ســيارة الشــرطة ،كمــا أضافــت الشــاكية أنهــا مقيمــة
بمنــزل مجــاور لمنــزل والديهــا وعنــد االتصــال بهــا هــرول زوجهــا المدعــوم.ف لالطمئنــان
علــى والديهــا المســنين ،وعندمــا رأى زوجــة شــقيق الشــاكية بســيارة الشــرطة طلــب مــن المشــكو
فــي حقــه تركهــا وعــدم تعريضهــا ألي تجــاوزات حيــث أن اصطحابهــا لقســم الشــرطة ليــس
لــه أي ســند قانونــي ،فتعــدى عليــه المشــكو فــي حقــه بالضــرب واأللفــاظ النابيــة وأطلــق عــدد
مــن األعيـرة الناريــة فــي الهـواء إلرهابــه ،وتــرك بالفعــل الســيدة المذكــورة وأخــذ زوجهــا مــع ابــن
شــقيقتها لقســم مدينــة نصر،وهنــاك قــام المشــكو فــي حقــه بمســاومتهم بأنــه ســوف يتركهــم إذا
أرشــدوا علــى مــكان المدعــو/م.م ،وبالرغــم مــن تأكيدهــم أكثــر مــن م ـرة علــى أنــه بالصعيــد
لزيــارة أحــد أقاربــه إال أن المشــكو فــي حقــه قــام بتحريــر محضــر ضدهــم ومعهــم المدعــو/م.م
الــذي لــم يكــن موجــود أص ـاً وقــت الواقعــة بحيــازة ســاح بــدون تصريــح و 85قــرص مــن
األقـراص المخــدرة ،وقــد تمــت مخاطبــة و ازرة الداخليــة بمضمــون الشــكوى ولــم يتــم الــرد حتــى
إعــداد التقريــر.
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 .3الحق في السالمة الجسدية:
بلــغ عــدد الشــكاوى المتعلقــة بانتهــاك الحــق فــي الســامة الجســدية ً 66حالــة تنوعــت
مابيــن اعتــداءات وليــدة اللحظــة أي نتيجــة رد فعــل عــن موقــف مــا بيــن المواطــن والموظــف
العمومــي بصــرف النظــر عــن مــكان وقــوع االنتهــاك ،والنــوع الثانــي وهــو األخطــر ويتــم
فيــه انتهــاك هــذا الحــق بغــرض الحصــول علــى معلومــات أو اعت ـراف وتســتخدم فيــه أدوات
وأســاليب مختلفــة ويتــم داخــل أماكــن االحتجــاز بشــكل عــام ،ومــن هــذه الحــاالت :
شــكوى المواطــن/م.ع.م عــن شــقيقه ب.ع.م والــذي يتضــرر مــن تعــرض شــقيقه
للتعذيــب مــن قبــل رئيــس مباحــث قســم شــرطة المنيــا وآخريــن ،حيــث أنــه بتاريــخ 2013/4/9
قــام الشــاكي بتســليم شــقيقه إلــى دي ـوان قســم شــرطة المنيــا بنــاء علــى أمــر ضبــط إو�حضــار
صــادر بحقــه ،إال أنــه فوجــئ بعــد ذلــك بقيــام رئيــس مباحــث قســم المنيــا وضابــط أخــر يدعــى
محمــد واثنيــن مــن أف ـراد الشــرطة الس ـرية بممارســة عــدد مــن صــور التعذيــب ضــده والتــي
تمثلــت فــي تعليقــه علــى البــاب لمــدة ســاعة ثــم إن ازلــه واالعتــداء عليــه بالضــرب فــي جميــع
أنحــاء جســده ،وتكـرار هــذا األمــر أكثــر مــن مـره ،ونتــج عــن ذلــك عــدد مــن اإلصابــات الموثقــة
فــي التقريــر الطبــي المرفــق بالمحضــر رقــم  8451لســنة 2013إداري قســم المنيا،وقــد قــام
المكتــب بمخاطبــة كل مــن النائــب العــام وو ازرة الداخليــة بمضمــون الشــكوى ،وقــد جــاء الــرد
مــن الداخليــة بأنــه قــد تبيــن مــن الفحــص عــدم صحــة مــا ورد بالشــكوى وأن ضبــاط وأفـراد قســم
المنيــا ملتزمــون بتطبيــق القانــون مــع المحافظــة علــى حقــوق اإلنســان طبقــا لمــا ورد بالدســتور
والمواثيــق الدوليــة وقــد تــم إبــاغ الشــاكي بذلــك.
الشــكوى الواردة من جمعية المســاعدة القانونية لحقوق اإلنســان عن أهلية المواطن/
خ.ع.ح حيــث أنــه بتاريــخ  2013/3/13أثنــاء مــرور الشــاكي بأحــد الشـوارع،اعترضه أحــد
األف ـراد مــن قــوة شــرطة نقطــة الفنــار بمدينــة فايــد وقــام بالقبــض عليــه واقتيــاده إلــى نقطــة
شــرطة الفنــار متهمـاً إيــاه بسـرقة أســاك الكهربــاء وهنــاك قــام باالعتــداء عليــه بالضــرب هــو
والمخبريــن ،ثــم قام ـوا بعــد ذلــك بتعليقــه مــن األرجــل حتــى فقــد الوعــي وبعدهــا تــم نقلــه إلــى
غرفــة الحجــز مغشــياً عليــه ليســتيقظ علــى اشــتعال الني ـران فــي مالبســه وجســده ونتــج عــن
ذلــك إصابتــه بحــروق مــن الدرجــة الثالثــة ،تــم نقلــه علــى إثرهــا إلــى مستشــفى فايــد ومنــه إلــى
مستشــفى الجامعــة ومنهــا إلــى مركــز شــرطة فايد،وقــد ذكــر أن رئيــس المباحــث قــد طلــب منــه
فــي حالــة سـؤاله فــي النيابــة عــن ماحــدث لــه يخبرهــم بأنــه ســقط فــي حفـرة بهــا قمامــة مشــتعلة
أثنــاء مطاردتــه مــن قبــل المخبريــن وبالفعــل عنــد سـؤاله مــن قبــل النيابــة أخبرهــم بروايــة رئيــس
المباحــث خشــية علــى حياتــه ،وقــد قــام المكتــب بمخاطبــة كل مــن النائــب العــام وو ازرة الداخليــة
بمضمــون الشــكوى ولــم يتــم الــرد حتــى إعــداد التقريــر.
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 .4استغالل السلطة والنفوذ:
تلقــى مكتــب شــكاوى المجلــس العديــد مــن الشــكاوى المتعلقــة بقيــام موظفيــن عمومييــن
باســتغالل صفتهــم الوظيفيــة وذلــك مــن أجــل تحقيــق مصلحــة شــخصية لهــم أو للغيــر ،أو مــن
أجــل الضغــط علــى أطـراف هــم فــي نـزاع معــه أو مجاملــة ألشــخاص هــم علــى صلــة به،ومــن
هــذه الحــاالت :
شــكوى المواطنة/ص.إ.اوالتــي تتضــرر مــن قيــام المستشــار/ع.ح بــو ازرة العــدل
باســتغالل صفتــه الوظيفيــة فــي تهديدهــا وتلفيــق القضايــا لهــا ،وذلــك علــى إثــر وقــوع مشــاجرة
بيــن نجلهــا ونجــل المشــكو فــي حقــه ،علمـاً بأنهــا قــد تقدمــت بشــكوى إلــى القضــاء برقــم 1293
بتاريــخ  ،2013/2/25إال أنهــا ما ازلــت تتعــرض للتهديد،كمــا أن هــذه ليســت الشــكوى األولــى
التــي تصــل للمكتــب فيمــا يتعلــق بالمشــكو فــي حقــه فقــد تقدمــت الســيدة /ز.إ.ا للمجلــس مــن
قبــل بشــكوى تتضــرر فيهــا مــن اســتخدام المذكــور لســلطته للتأثيــر علــى مجريــات التحقيــق،
وذلــك فــي نفــس الواقعــة محــل الشــكوى.
التقرير.

وقــد قــام المكتــب بمخاطبــة و ازرة العــدل بمضمــون الشــكوى ولــم يتــم الــرد حتــى إعــداد

 .5التعسف في استخدام السلطة:
يأتــي االنتهــاك فــي إطــار قيــام الموظفيــن العمومييــن بتنفيــذ القانــون ولكــن االنتهــاك
يحــدث عنــد االنح ـراف فــي تنفيــذ هــذا القانــون وهــذا مارصــده المكتــب مــن خــال الشــكاوى
التــي تلقاهــا فــي هــذا الصــدد ،ومنهــا شــكوى المواطــن /ك.م.إ والــذي يتضــرر مــن التعســف
فــي اســتخدام الســلطة ضــده وذلــك مــن قبــل أحــد الضبــاط بالكميــن الموجــود عنــد بدايــة نفــق
الشــهيد أحمــد حمــدي مــن الناحيــة الش ـرقية حيــث أنــه بتاريــخ  2013/10/8وأثنــاء عــودة
الشــاكي مــن محافظــة جنــوب ســيناء تــم اســتيقافه فــي الكميــن المذكــور وتفتيشــه ذاتيـاً وكذلــك
تفتيــش الســيارة وعلــى الرغــم مــن التأكــد مــن عــدم وجــود أي مخالفــة قــام أحــد الضبــاط الموجــود
بالكميــن برتبــة مــازم أول بمعاملتــه معاملــة غيــر الئقــة وتعمــده احتجــاز الســيارة ،مــن الســاعة
الثامنــة والنصــف مســاء حتــى الحاديــة عشـرة والنصــف ،علمـاً بــأن حظــر التجـوال كان يبــدأ
فــي هــذه الليلــة مــن الســاعة الثانيــة عش ـرة وهــو األمــر الــذي اســتدعى الشــاكي إلــى المبيــت
فــي الصح ـراء حتــى انتهــاء فت ـرة حظــر التج ـوال ،وقــد قــام المكتــب بمخاطبــة و ازرة الداخليــة
بمضمــون الشــكوى ولــم يتــم الــرد حتــى إعــداد التقريــر.
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 .6القبض التعسفي واالحتجاز:
تلقــى الشــكاوى التــي تفيــد بتعــرض بعــض المواطنيــن للقبــض التعســفي ،وكذلــك
االحتجــاز دون إذن مــن النائــب العــام والــذي يكــون فــي الغالــب بغــرض الضغــط عليهــم أو
كنــوع مــن العقــاب نتيجــة موقــف مــا ،ومــن هــذه الحــاالت:
شــكوى المواطــن/ر.س.م والتــي تضمنــت مــن قيــام مباحــث قســم منشــأة ناصــر
بالقبــض علــى زوجتــه الســيدة/هـ.أ.م بــدون وجــه حــق ،حيــث أنــه بتاريــخ  2013/9/8قامــت
قــوة مــن مباحــث القســم بالقبــض علــى زوجتــه علــى أثــر مشــاجرة فــي الشــارع المجــاور للعقــار
والتــي لــم تكــن لهــا عالقــة بهــا علــى اإلطــاق ،كمــا تــم القبــض علــى خمســة نســاء أخريــات
مــن نفــس العقــار وتــم تحريــر محضــر بذلــك برقــم  5131/7998جنــح منشــأة ناصــر كمــا أكــد
الشــاكي أن أفـراد الشــرطة تعمــدوا تغييــر ســاعة حــدوث الواقعــة وذلــك بهــدف إضافــة جريمــة
خــرق حظــر التجوال،وقــد قــام المكتــب بمخاطبــة و ازرة الداخليــة بمضمــون الشــكوى ولــم يتــم
الــرد حتــى إعــداد التقريــر.
شــكوى المواطــن/ع.م.م.ع والتــي تضمنــت تعرضــه للتوقيــف واالحتجــاز بــدون وجــه
حــق مــن قبــل ضابــط الكميــن بنقطــة تفتيــش العامريــة ورئيــس مباحــث قســم شــرطة أول
العامريــة ،حيــث أنــه بتاريــخ  2013/10/6أثنــاء مــرور الشــاكي مــن كميــن العامريــة ،قــام
الضابــط المســئول بإيقافــه بدعــوى وجــود أحــكام قضائيــة ضده،وعلــى الرغــم مــن قيــام الشــاكي
بتقديــم األوراق الرســمية التــي تثبــت عــدم طلبــه جنائيـاً وأن األمــر ربمــا يكــون تشــابه أســماء،
إال أن الضابــط المذكــور تجاهــل كل األوراق التــي قدمــت لــه وقــام بتهديــده باالحتجــاز وتلفيــق
القضايــا بعــد أن اعتــرض علــى الطريقــة الفظــة التــي يتعامــل بهــا معــه وقــام بإصطحابــه لديـوان
قســم العامرية مقيداً بالقيود الحديدية ،وتم احتجازه لمدة ســبعة أيام دون تمكينه من اتخاذأي
إجـراء ،كمــا تــم رفــض كافــة اإلجـراءات التــي قــام بهــا المحامــى الخــاص بــه لإلفـراج عنه،وفــى
النهايــة تــم اإلفـراج عنــه بنفــس األوراق الثبوتيــة التــي قدمهــا عنــد التوقيــف ،وقــد قــام المكتــب
بمخاطبــة و ازرة الداخليــة بمضمــون الشــكوى ولــم يتــم الــرد حتــى إعــداد التقريــر.
 .7معاملة السجناء والمحتجزين:
بلــغ عــدد الشــكاوى  383شــكوى خــال الفتـرة التــي يغطيهــا التقريــر ،بعضهــا يتعلــق
بانتهــاكات يتعرضــون لهــا داخــل الســجن والبعــض اآلخــر يتعلــق بتحقيــق طلبــات خاصــة لهــم
فــي إطــار القانــون.
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فيمــا يتعلــق بالنــوع األول مــن الشــكاوى والخــاص بالتضــرر مــن االنتهــاكات
والتجــاوزات التــي تقــع داخــل الســجن:
شــكوى المواطنــة/آ.ا.ج.ب عــن نجلهــا الســجين/س.ف.ج.إ نزيل/ســجن اســتقبال
ط ـرة ،والتــي تتضــرر فيهــا مــن تعــرض نجلهــا لالضطهــاد وتلفيــق القضايــا واالعتــداء عليــه
بالضــرب مــن قبــل رئيــس مباحــث الســجن ومخبريــن ،وتحديــداً المدعــو/ح باضطهــاد المذكــور
ووضعــه بالحبــس االنفراديواالســتيالء علــى مايملكــه مــن نقــود واالعتــداء عليــه بالضــرب إذا
رفــض إعطائــه النقود،وقــد ذكــرت الشــاكية أنــه فــي أخــر زيــارة لنجلهــا وجدتــه فــي حالــة ســيئة
للغايــة وطلــب منهــا مائــة جنيــة لكــي يعطيهــا للمدعــو/ح حتــى اليضعــه فــي الحبــس االنفـرادي
ويلفــق لــه القضايا،وقــد نمــا إلــى علمهــا بعــد ذلــك مــن ذوى الســجناء/ع.ع ،ح.م.ع على،بــأن
المخبريــن بتاريــخ  2013/9/30قامـوا باالعتــداء بالضــرب علــى نجلهــا داخــل محبســه وتلفيــق
لــه قضيــة «حبــوب مخــدرة لــه» ،بعــد أن رفــض إعطائهــم النقــود التــي طلبوهــا منــه وبعــد ذلــك
أحالــوه للتأديــب ،وقــد أكــد الســجينين المذكوريــن ســلفاً بأنهمــا مســتعدين للشــهادة بمــا حــدث،
وقــد قــام المكتــب بمخاطبــة كل مــن النائــب العــام وو ازرة الداخليــة بمضمــون الشــكوى ،وقــد كان
الــرد الـوارد مــن الداخليــة بأنــه قــد تبيــن عــدم صحــة مــا ورد بالشــكوى وأن النزيــل قــام بإحــداث
إصابــات بنفســه بواســطة نصــل عقــب ضبطــه وبحوزتــه م ـواد مخدرة،وأنــه أتفــق مــع زميليــه
علــى إطفــاء الســجائر بظهـره لشــكاية ضبــاط وأفـراد مباحــث الســجن واإلدعــاء بتعذيبــه.
شــكوى الســجين /م.إ.ح نزيــل ســجن وادي النطــرون مــن عــدم الت ـزام إدارة الســجن
بالقواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء وتمثــل ذلــك فــي ســوء التهويــة بأماكــن االحتجــاز
وعــدم توفيــر الظــروف المالئمــة لالســتذكار وكفالــة الحــق فــي التعليــم وأيضــا المعاملــة غيــر
اآلدميــة التــي يتعــرض لهــا مــن قبــل المســئولين بالســجن ،وقــد قــام المكتــب بمخاطبــة و ازرة
الداخليــة بمضمــون الشــكوى ولــم يتــم موافتنــا بالــرد حتــى إعــداد التقريــر.
شــكوى الطالبــة /آ.إ.ا ،طالبــة بالســنة السادســة بطــب عيــن شــمس والتــي تتضــرر مــن
عــدم تمكيــن الطــاب المتهميــن فــي قضايــا أحــداث فــض اعتصامــي رابعــة والنهضــة مــن أداء
امتحانــات نصــف العــام الد ارســي  2014/2013بكليــة طــب جامعــة عيــن شــمس.
وأسماء الطالب المحبوسين هم :
الطالب/أ.ح.ع .متهم في القضية رقم  8615نزيل سجن وادي النطرون»السنة السادسة».
الطالــب/أ.م.ا المتهــم فــي القضيــة رقــم  3441نزيــل ســجن أبــو زعبــل العســكري «الســنة
السادســة».
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الطالــب/م.أ.ع المتهــم فــي القضيــة رقــم  8615نزيــل ســجن  440وادي النطــرون «الســنة
السادســة».
الطالــب/م.ز.ز.ع المتهــم فــي القضيــة رقــم  12681نزيــل ســجن  1وادي النطــرون «الســنة
الثالثــة».
الطالب/ع.س.ع المتهم في القضية رقم  10325نزيل سجن المرج «السنة الخامسة».
الطالب/م.م.أ المتهم في القضية رقم « 9536السنة ثالثة».
الطالب/ع.ه المتهم في القضية رقم « 3821السنة الثانية».
علم ـاً بــأن الشــاكية قــد تقدمــت بتلــك القائمــة لمســئولي جامعــة عيــن شــمس وبعــض
الجهــات المعنيــة لكــن دون جــدوى ،وقــد قــام المكتــب بمخاطبــة و ازرة الداخليــة والنائــب
العــام بمضمــون الشــكوى،وقد أفــادت و ازرة الداخليــة بأنــه تــم اتخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة نحــو
ترحيــل المذكورينمــن محبســهم بســجن ( )1بـوادي النطــرون إلــى ســجن االســتقبال بطـرة وتــم
إعــداد وتجهيــز مــكان اللجنــة ألداءاالمتحانــات المقــررة عليــه ،وعقــب ذلــك تقــدم باعتــذار
ألعضاءاللجنــة لعــدم رغبتهمفيــأداء االمتحــان لعــدم اســتعدادهم بصــورة جيــدة.
فيما يتعلق بالنوع الثاني من الشكاوى والخاص بطلبات السجناء الخاصة :
طلــب الســجين/ك.أ.س.ع والخــاص بتوفيــر الرعايــة الصحيــة للمذكــور حيــث أنــه
يعانــى مــن عــدم انتظامفــي ضربــات القلــب واضطرابفــي الجهــاز العصبــي ،كمــا يعانــى مــن
نوبــات صــرع بشــكل يومــي وهــو األمــر الــذي أدى إلــى تدهــور حالتــه الصحيــة بشــكل ملحــوظ،
علم ـاً بأنــه تــم عرضــه علــى طبيــب أثنــاء حبســه وأوصــى بضــرورة عرضــه علــى طبيــب
متخصــص ،إال أن إدارة الســجن لــم تلتــزم بالتوصيــة.
شــكوى الســجين/ح.ن.ك نزيــل ســجن /وادي النطــرون  2الصحــرواى والخــاص
بطلــب إج ـراء عمليــة جراحيــة لــه حيــث أنــه يعانــى منــذ مــدة طويلــة مــن آالم شــديدة ونزيــف
دمــوي بشــكل مســتمر،علماً بأنــه قــد تقــدم أكثــر مــن م ـره إلدارة الســجن بهــذا المطلــب ولكــن
بــدون جــدوى.
وشــكوى المواطن/ك.م.ف عن نجله الســجين/م.ك.م.ف نزيل ســجن الوادي الجديد
والخــاص بطلــب نقــل نجلــه إلــى ســجن الفيــوم أو أقــرب ســجن إلــى محــل إقامتــه حتــى يتســنى
ألس ـرته زيارتــه ،حيــث أنهــم مقيمــون فــي محافظــة بنــي ســويف واليســتطيعون تحمــل نفقــات
الســفر وال مشــقته بشــكل مســتمر.
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شــكوى الســجين/أ.ر.ص.ط نزيــل /ســجن أســيوط العمومــي والخــاص بطلــب اإلفـراج
الشــرطي عنــه حيــث أنــه يقضــى حكمـاً بالســجن لمــدة خمــس ســنوات منــذ ،2010/10/11
وكان مــن المفتــرض أن يتــم اإلف ـراج عنــه بنصــف المــدة بتاريــخ ،2013/4/25إال أنــه لــم
يتــم اإلف ـراج عنه،علم ـاً بأنــه مســتوفى لكافــة الشــروط المطلوبــة ومشــهود لــه بحســن الســير
والســلوك.
شــكوى الســجين/ر.ح .ا نزيل ســجن أســيوط العمومي والخاص بطلب عرضه على
لجنــة طبيــة تمهيــداً لإلفـراج الصحــي عنــه حيــث أنــه محبــوس علــى ذمــة إحــدى القضايــا منــذ
ســبعة أعـوام ،ويعانــى مــن فقــدان القــدرة علــى الحركــة وكذلــك القــدرة علــى النطــق ،باإلضافــة
إلــى أنــه يعانــى مــن تدهــور عــام فــي الحالــة الصحيــة .
الطلــب المقــدم مــن المواطــن/ن.م.غ عــن شــقيقه الســجين/ج.م.غ.ح نزيلســجن شــبين
الكــوم والخــاص بطلــب منــح شــقيقه أجــازة الفتـرة االنتقاليــة ،حيــث أنــه يقضــى عقوبــة بالســجن
بالمؤبــد قضــى منهــا مايقــارب العشــرون عاماً،علمـاً بأنــه متوفــر بــه جميــع الشــروط القانونيــة
المطلوبــة لمثــل هــذا الطلــب وذلــك وفق ـاً للوائــح والقواعــد المنظمــة لعمــل الســجون ،وتمــت
مخاطبــة و ازرة الداخليــة بالطلبــات الســابقة والتــي تقــوم الــو ازرة بد ارســتها وفقـاً للقوانيــن واللوائــح
المنظمة لعمل السجون.
 .8الحق في المحاكمة العادلة.
تلقــى المجلــس  110شــكوى علــى صلــة بالحــق فــي المحاكمــة العادلــة أو الوصــول
للعدالــة ،منهــا طلبــات اســتعجال النظــر فــي بعــض الطعــون المنظــورة أمــام محكمــة النقــض،
وطلبــات بإعــادة فتــح التحقيقــات فــي بعــض القضايــا التــي تــم حفظهــا ،وطلبــات بتنفيــذ أحــكام
قضائيــة ،وتعلــق بعضهــا بالتضــرر مــن بــطء إج ـراءات التقاضــي ،وطلبــت بعــض الشــكاوى
المســاعدة القانونيــة .واســتبعد المكتــب الشــكاوى المتضــررة مــن األحــكام القضائيــة لعــدم واليــة
المجلــس أو اختصاصــه بهــا.
ومن نماذج عدم تنفيذ األحكام القضائية :
 طلــب تنفيــذ حكــم المحكمــة فــي الدعــوى رقــم  17963لســنة65ق والصــادرلصالــح /ع.م.م ضــد كل مــن وزيــر الدولــة لشــئون البيئــة ووزيــر االســتثمار ومحافــظ القاهـرة
والخــاص بالتصريــح للمدعــى بممارســة نشــاط نشــر وتشــغيل الرخــام بمصنعــه بمنطقــة شــق
الثعبــان داخــل محميــة وادي دجلــه بالمعادى،مــع مايترتــب علــى ذلــك مــن آثار،علمـاً بأنــه قــد
تــم عمــل استشــكالفي الحكــم وتــم رفضــه ،كمــا أنــه قــد تــم تقديــم الصيغــة التنفيذيــة إو�عالنهــا
للجهــات المعنيــة بالتنفيــذ ولــم يتــم تنفيــذ الحكــم.
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 حكــم النفقــة الصــادر للســيدة /ن.م.ع فــي الدعــوى رقــم  921لســنة11ق (أس ـرة)مــن محكمــة اســتئناف طنطــا (الدائ ـرة الرابعــة) وذلــك بتاريــخ  2013/12/24ضــد زوجهــا
والمقيــم فــي دولــة إيطاليــا (رقــم – 8ش برانيتــش – ميالنو)،علم ـاً بأنــه يحضــر إلــى مصــر
بشــكل دوريفــي العن ـوان التالــي (عزبــة ذكــى  -منشــأة بنهــا –بنهــا –القليوبيــة).
ومن نماذج طلبات استعجال جلسات نقض:
 طلب استعجال جلسة نقض للسجين /م.س.أ في القضية رقم  203لسنة2309جطهطــا لســنة 404/203شــمال ســوهاج والمطعــون عليهــا برقــم  397لســنة،2013علماً بأنــه
يعانــى مــن شــلل أطفــال أي أنــه يحتــاج إلــى مــن يســاعده فــي كافــة شــئونه الحياتيــة.
ومن نماذج طلبات إعادة فتح التحقيقات في بعض القضايا:
 طلــب إعــادة فتــح التحقيــق فــي المحضــر 2223ج لســنة 1997إداري المنيــا(حصــر  243لســنة1997نيابة المنيــا) والخــاص بوفــاة المواطن/محمــد ســامة عبــد النبــي
وشــهرته عثمان،والمتهــم فيهــا ضبــاط أمــن الدولــة (ســابقاً) بالمنيــا بتاريــخ .1997/6/11
ومن نماذج أيضاً إهدار الحق في محاكمة عادلة:
شــكوى المواطنــة /أ.م.ع التــي تضــررت فيهــا مــن قيــام رجــال مباحــث قســم شــرطة
الجماليــة وعلــى أرســهم الضابــط /أ.ه باســتغالل ســلطتهم ونفوذهــم إو�لقــاء القبــض علــى نجلهــا
المدعــو /ر.أ.ا المتهــم فــي القضيــة رقــم  6705لســنة ( 2012الجماليــة)  2222لســنة
 2012كلــى غــرب القاهـرة وذلــك بتاريــخ  ،2013/9/3حيــث تــم عرضــه علــى النيابــة التــي
أفــادت بأنــه مقــرر جلســة فــي القضيــة ســالفة الذكــر بتاريــخ  2013/9/5وأمــرت بإعادتــه
للقســم التخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة إلخــاء ســبيله ،إال أن المشــكو فــي حقــه قــام بتعطيــل
إجـراءات خروجــه مماترتــب عليــه تغيبــه عــن حضــور جلســة المحاكمــة وصــدر ضــده حكمـاً
غيابي ـاً فــي القضيــة ســالفة الذكــر.
الحريات العامة
1.1حرية الفكر واالعتقاد:
يثيــر قلــق المجلــس علــى نحــو خــاص الشــكاوى المتعلقــة بحريــة ممارســة الشــعائر
الدينيــة وتلــك المتعلقــة بحريــة الفكــر واالعتقــاد ،أو تلــك المتعلقــة بــاألوراق الثبوتيــة لألح ـوال
المدنيــة للبهائييــن ،وقــد ورد للمكتــب عــدة شــكاوى مــن بهائييــن اليســتطيعون الحصــول علــى
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أوراق ثبوتيــة لهــم أو ألبنائهــم وتــم احيلتهــا للجهــات المختصــة ،وارســال نســخ منهــا إلــى لجنــة
المواطنــة بالمجلــس والتــي تتواصــل بشــكل مباشــر مــع الجهــات المعنيــة بالدولــة.
 ومــن هــذه النمــاذج الطلــب المقــدم مــن المواطــن/ع.أ.أ باســتخراج شــهادة ميــادمميكنــة لنجلــه الطفــل/أ.ع.أ ،حيــث أنــه قــد تقــدم إلــى الجهــات المختصــة الســتخراج شــهادة
ميــاد لنجلــه مثبــت بهــا خانــة الديانــة ( )-لكونــه بهائــي الديانــة وقــد تمــت الموافقــة علــى
الطلــب مــن قبــل قطــاع األمــن الوطنــي بــو ازرة الداخليــة وذلــك بتاريــخ ،2013/8/22ومنــذ هــذا
التاريــخ وحتــى إعــداد التقريــر تقــدم م ـ ار اًر إلــى مصلحــة الســجل المدنــي بالعباســية الســتخراج
الشــهادة ولكــن دون جــدوى.
2.2حرية تكوين عمل الجمعيات :
مــر مشــروع قانــون الجمعيــات األهليــة الجديــد بم ارحــل ومناقشــات عديــدة بيــن أجهـزة
الدولــة ومســئولي الجمعيــات بالمجتمــع المدنــي والذيــن يرغبــون فــي قانــون يتفــادى المشــاكل
الموجــودة فــي القانــون الحالــي ويســهل عملهــم ويعطيهــم المســاحة الكافيــة لممارســة وتفعيــل
دور المجتمــع المدنــي فــي مصــر .وقــد رصــد مكتــب الشــكاوى حــاالت تــم حــل الجمعيــات فيهــا
مــن قبــل األجهـزة المعنيــة للدولــة بالمخالفــة للقانــون ومنهــا :
 شــكوى مســئولي إدارة جمعيــة «نــور علــى نــور» الخيريــة ،والتــي يتضــررون فيهــامــن صــدور القـرار رقــم  1800لســنة  2012والخــاص بحــل الجمعيــة والمشــهرة برقــم1955
لســنة 2006وذلــك لمخالفتــه مــا جــاء بالفصــل ال اربــع مــن القانــون رقــم 84لســنة 2002لعــدم
قيــام جهــة اإلدارة بدعــوة الجمعيــة وســماع أقوالهــا علــى أي وجــه رســمي – وعــدم العلــم بقـرار
الحــل أو أســبابه أو مضمونــه ورفضهــم اإلفصــاح عــن صــدور القـرار مــن عدمــه لمــدة أكثــر
مــن شــهر (وبذلــك أضاعـوا علــى الجمعيــة فرصــة الطعــن قضائيـاً علــى القـرار) – بالرغــم مــن
عــدم وجــود أي حالــة مــن حــاالت جـواز الحــل وفقـاً ألحــكام القانــون.
 وشــكوى مســئولي جمعيــة النهضــة الريفيــة بشــبين الكــوم (جمعيــة أهليــة مشــهرةبرقــم  1241لســنة )2007والتــي يتضــررون فيهــا مــن القـرار رقــم  576لســنة 2012الصــادر
مــن الســيد محافــظ المنوفيــة بحــل الجمعيــة ،حيــث أن القـرار المذكــور لــم يصبــح نهائيـاً بعــد،
قضائيــا مــن قبــل الجمعيــة برقــم  17706لســنة13ق ،ومــازال الطعــن
وذلــك للطعــن عليــه
ً
متــداول بجلســات محكمــة القضــاء اإلداري بالمنوفيــة ،كمــا أنــه وطبق ـاً للمســتندات المقدمــة،
فــإن مديريــة التضامــن االجتماعــي بالمنوفيــة قــد ارتكبــت فعــل الغــش بــأن أخفــت موافقــة الــو ازرة
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علــى المنحــة المقدمــة مــن مؤسســة  NEDاألمريكيــة وذلــك لتنفيــذ مشــروع تفعيــل الرقابــة
الشــعبية بالمجتمــع المحلــى بالمنوفية،األمــر الــذي دعــا الســيد محافــظ المنوفيــة إلــى إصــدار
الق ـرار بالع ـوار المذكــور.
3.3الحق في التجمع السلمي:
وقــد رصــد مكتــب الشــكاوى العديــد مــن التظاه ـرات والتــي تمــت بالمخالفــة للقانــون
أو إلظهــار االعتـراض عليهــا ،ومنهــا مــا عــرف إعالميـاً بأحــداث مجلــس الشــورى ،وأحــداث
الذكرى الثالثة لثورة  25من يناير ،حيث تقدمت بعض منظمات المجتمع المدني ومواطنين
للمكتــب بشــكاوى مــن االنتهــاكات التــي وقعــت فــي حــق المتظاهريــن فــي االحتفــال بالذكــرى
الثالثــة للثــورة ،وتمــت مخاطبــة النائــب العــام وو ازرة الداخليــة بمضمــون هــذه الشــكاوى.
ثانيا :الحقوق االقتصادية واالجتماعية:
وتلقــي مكتــب الشــكاوي عــدد 2659شــكوى خاصــة بالطلبــات التــى تنــدرج تحــت
الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي الفت ـرة مــن ينايــر  2013حتــى نهايــة عــام ،2014
تــم التعامــل فــى تلــك الفت ـرة مــع 2366شــكوى منهــا ،وتــم حفــظ  293شــكوى مــا بيــن حفــظ
مؤقــت لفقــدان تلــك الشــكاوى للمعلومــات األساســية ،وشــكاوى مكــررة ،وحفــظ نهائــي لعــدم
االختصــاص.
 -1الحق في العيش الكريم
ويتطــرق الحــق فــي العيــش الكريــم فــي ســياق الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة إلــى
الحــق فــي الغــذاء وكــذا الحــق فــي الحصــول علــى معــاش وقضايــا مكافحــة الفقــر علــي نحــو
رئيســي.
وقــد تلقــي مكتــب الشــكاوي بخصــوص طلبــات الحــق فــي العيــش فــي مســتوى معيشــي
كاف عــدد 250شــكوى تعامــل المكتــب مــع تلــك الشــكاوى مــن خــال قن ـوات التعــاون بينــه
وبيــن الــو ازرات المختلفــة مــن أجــل العمــل علــى توفيــر الحــد األدنــى مــن الضمــان االجتماعــي
لهـؤالء المواطنيــن.
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 شــكوى المواطــن/ع .ي .ن .م والــذي تضــرر فــي شــكواه مــن مســئول وحــدةالمنيـرة الغربيــة أول بــو ازرة الشــئون االجتماعيــة ،حيــث أنــه كان يتقاضــى معــاش شــهري بمبلــغ
 120جنيه ـاً منــذ  6ســنوات ،وتــم قطــع المعــاش بــدون ســابق إنــذار ،مــع العلــم بــأن ظروفــه
االقتصاديــة واالجتماعيــة قاســيه للغايــة ،وأنــه ال يســتطيع تحمــل متاعــب الحيــاة ،تــم إرســال
الشــكوى إلــى الجهــة المختصــة (و ازرة التضامــن االجتماعــي) ،والتــي أفــادت :بأنــه بالبحــث
الميدانــي تبيــن أنــه كان يحصــل علــى مســاعده ضمانيــة بمبلــغ 120جنيــه شــهرًيا وعنــد انتهــاء
المســاعدة تــم تحويلــه للقومســيون الطبــي لتجديــد المســاعدة ،وكانــت نتيجــة الكشــف أن نســبه
العجــز أقــل مــن 50بالمائــة وقــادر علــى العمــل ،وبذلــك ال يســتحق الحصــول علــى المســاعدة
الضمانيــة وفقــا للقانــون  137لســنه .2010
 شــكوى المواطــن /م .ع .م والــذي يطالــب فيهــا إمكانيــة حصولــه علــى معــاشعامــا ،وقــد تعــرض لحــادث بتاريــخ 2012/9/29
شــهري ،حيــث أنــه يبلــغ مــن العمــر ً 35
أدى إلــى بتــر الســاق األيمــن ،وأنــه يعــول أسـرة مكونــة مــن طفليــن وليــس لديــه مصــدر للــرزق
وظروفــه االقتصاديــة واالجتماعيــة والصحيــة قاســيه للغايــة -وتــم إحالــة الشــكوى إلــى الجهــة
المختصــة (و ازرة التضامــن االجتماعــي) والتــي أفــادت بأنــه جــارى د ارســة الشــكاوى.
 -2الحق في العمل
تلقــي مكتــب الشــكاوي العديــد مــن شــكاوي المواطنيــن الذيــن يعانــون البطالــة مطالبيــن
بتوفيــر فرصــة عمــل كمصــدر للــرزق لهــم ،تــم التعامــل مــع هــذه الشــكاوي بالفعــل عــن طريــق
إرســالهاإلى الجهــات المعنيــة.
 شــكوى المواطــن /أ .ع .ي الحاصــل علــى ليســانس لغــات وترجمــة (قســم اللغــةالعبريــة) دفعــة  2010بتقديــر عــام جيــد ،وال يوجــد لــه أي مصــدر للــرزق ،وأكــد علــى تقدمــه
بالعديــد مــن الطلبــات مــن أجــل الحصــول علــى فرصــة عمــل تعينــه علــى متطلبــات الحيــاة
المعيشــية ،لكــن دون جــدوى ،مؤكــداً علــى معاناتــه مــن ظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة قاســية
– وقــام المكتــب بإرســال الشــكوى للجهــة المختصــة ( و ازرة القــوى العاملــة والهجـرة) مــن أجــل
تمكيــن الشــاكي مــن حقــه فــي الحصــول علــى فرصــة عمــل ،والتــي أفــادت بأنــه تــم مخاطبــة
مديريــة القــوى العاملــة والهج ـرة بمحافظــة الش ـرقية التخــاذ الــازم نحــو توفيــر فرصــة العمــل
المناســبة لهــا.
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 -3الحق في التعليم
تلقــي مكتــب الشــكاوي  52شــكوى تخــص الحــق فــي التعليــم ،تشــير إلــى أنــه ال
ي ـزال نظــام التعليــم المصــري يعانــي مــن العديــد مــن المشــكالت والتحديــات ،منهــا :ضعــف
العائــد المــادي للمدرســين بمــا ال يكفــل حيــاة كريمــة لهــم .وضعــف التأهيــل العلمــي والتربــوي
لنســبة كبي ـرة منهــم ،وضعــف اإلمكانيــات والوســائل التعليميــة المتوف ـرة فــي المــدارس نتيجــة
ضعــف الدعــم والتمويــل المتــاح لهــا ،باإلضافــة إلــى نمطيــة وتك ـرار المناهــج القائمــة علــي
التلقيــن والكــم دون الكيــف والجانــب النظــري دون العملــي ،وكــذا اتســاع الفجــوة الواضحــة بيــن
محتويــات المناهــج ومتطلبــات ســوق العمــل ،وعــدم وجــود مــدارس أصـاً فــي بعــض المناطــق
فــي األقاليــم والقــرى الريفيــة علــي وجــه التحديــد.
 شــكوى المواطنــة/ن .ج .ي .ج التــي تلتمــس الموافقــة علــى تحويلهــا مــن كليــةتجــارة إنجليــزي جامعــة القاه ـرة (فــرع الشــيخ ازيــد بالســادس مــن أكتوبــر) إلــى كليــة تجــارة
إنجليــزي جامعــة عيــن شــمس ،وذلــك نظـ اًر لتعرضهــا لحــادث بعــد ظهــور نتيجــة التنســيق ممــا
أصابهــا بإعاقــة جزئيــة عــن الحركــة ،ولبعــد المســافة بيــن مســكنها والجامعــة  .وقــام المكتــب
بإرســال شــكواها للجهــة المختصــة (و ازرة التعليــم العالــي) مــن أجــل تحقيــق طلبهــا فــي النقــل
حرص ـاً علــى ممارســة حقهــا فــي التعليــم ولــم يتلقــى أى رد بشــأن تلــك الشــكوى .
 شــكوى المواطــن /جابــر محمــود جابــر الــذي يتضــرر مــن عــدم قبــول أبنتــهبمدرســة الحوامديــة الصناعيــة الثانويــة بنــات ،وترغــب فــي نقلهــا مــن مدرســة أطفيــح الصناعيــة
بنات،وذلــك لبعــد المســافة بيــن محــل اإلقامــة والمدرســة المذكــورة ،كمــا أن التنقــل يكبــده كثيــر
مــن النفقات،وتــم إحالــة الشــكوى إلــى الجهــة المختصــة (و ازرة التربيــة والتعليــم) والتــي أفــادت
«أن ســبب عــدم قبــول الطالبــة بالمدرســة ،هــو عــدم حصولهــا علــى الحــد األدنــى لاللتحــاق
بالمدرســة ،كمــا أن المجمــوع الحاصلــة عليــه فــي الشــهادةاإلعدادية ال يؤهلهــا لاللتحــاق بــأي
مدرســة تعليــم صناعــي بالمحافظــة ســوى المدرســة المقيــدة بهــا».
 -4الحق في الصحة
بلــغ عــدد الشــكاوى التــى تلقاهــا المكتــب والتــي تخــص الحــق فــي الصحــة100
شــكوى وهــى تعكــس أن الرعايــة الصحيــة ال ت ـزال تواجــه العديــد مــن المشــاكل مــن حيــث
عــدد وجــودة الخدمــة المستشــفيات  ،وعــدم شــمولية نظــام التأميــن الصحــي االجتماعــي لــكل
المواطنيــن ،وكثافــة طلبــات العــاج علــي نفقــة الدولــة ،واإلهمــال الطبــي ،وعــدم وجــود أجهـزة
ومعــدات .كمــا أنــه لــم يطـ أر أي جديــد فــي السياســات الدوائيــة .وتعتبــر مصــر مــن أقــل دول
العالــم إنفاق ـاً علــى الصحــة.
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تنوعــت هــذه الشــكاوي بيــن الشــكوى مــن اإلهمالطبــي والتــي بلــغ عددهــا
31شــكوى،وطلبات الحصــول علــى عــاج علــى نفقــة الدولــة وبلــغ عددهــا 30شــكوى،
وطلبــات العــرض علــى قومســيون طبــي وعددهــا 39شــكوى.
 شــكوى الطبيــب /أ .ع .أ «نائــب ج ارحــة األوعيــة الدمويــة بمستشــفى جمــال عبــدالناصــر» ،والــذي يعانــى مــن «التهــاب تقرحــي مزمــن بالقولــون» وتدهــورت حالتــه بعــد فت ـرة
ـهرا ،األمــر الــذي أدى إلــى ضــرورة عالجــه بالعقــار البيولوجــي
عــاج اســتمرت لعش ـرين شـ ً
«الريميكيــد» ،وعنــد قيامــه بصــرف العقــار المذكــور مــن التأميــن الصحــي ،تــم رفــض صــرف
الــدواء لــه دون مبــرر ،األمــر الــذي أدى إلــى تدهــور حالتــه الصحيــة ،وقــام المكتــب بالتعامــل
مــع الشــكوى إو�حالتهــا للجهــة المختصــة (و ازرة الصحــة والســكان – هيئــة التأميــن الصحــي)
وقــد جــاء رد و ازرة الصحــة والســكان علــى تلــك الشــكوى مفاداها:بأنــه تــم د ارســة الموضــوع
بمعرفــه الهيئــة العامــة للتأميــن الصحيوأفــادت بــان عقــار ( )infliximadينــدرج تحــت مجموعــه
العــاج البيولوجــي وغيــر مــدرج بقائمــة أدويــة الهيئــة ويصــرف فــى مثــل هــذه الحــاالت(
 Corticosteroid Drugs Amin osalicylates)sulfasalazine - Mesalazineطبقــا لحالــه
المريــض .
 -5الحق في السكن
يوجــد  3مالييــن مواطــن مشــردين بــا مأوىفــي المقابــل يعيــش  15.5مليــون مواطــن
فــي العشـوائيات ،بينمــا يوجــد مــا يزيــد عــن  5,8مليــون وحــدة ســكنية خاليــة لــم تســتخدم بعــد
وتــزداد هــذه األعــداد كل عــام ممــا يزيــد حجــم هــذه المشــكلة بســبب ممارســة الدولــة لسياســات
عمرانيــة واقتصاديــة إو�داريــة غيــر عادلــة.
تلقــي مكتــب الشــكاوي 145شــكوى يتضــرر أصحابهــا مــن عــدم وجــود أي مــأوي لهــم،
أو أن الســكن الــذي يقطنــون بــه غيــر آدمــي وال يصلــح للعيــش مطالبيــن بتوفيــر وحــدة ســكنية
لهــم ولذويهــم  ،وكذلــك شــكاوى تضمــن تضــرر أصحابهــا مــن العقبــات االداريــة لــدى أجهـزة
الدولــة بمــا ال يســمح لهــم باســتصدار التراخيــص الالزمــة إلنشــاء مســكن مــاءم ألســرهم .
شــكوى المواطــن /أ .ح .ع التــي تضمنــت تقدمــه عــام  2006بطلــب للحصــول
علــى وحــدة ســكنية ضمــن الحــاالت القاســية ،وقــد حصــل علــى موافقــة مــن الســيد محافــظ
القاهـرة منــذ ذلــك التاريــخ المشــار إليــه ،مؤكــداً علــى توجهــه لكثيــر مــن الجهــات ذات الصلــة
مــن أجــل الحصــول علــى الوحــدة الســكنية لكــن دون جــدوى ،كمــا أكــد بشــكواه أنــه يعــول أسـرة
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وال يوجــد مــأوى لــه وأسـرته ويلتمــس الشــاكي تحقيــق مطلبــه المتمثــل فــي الحصــول علــى وحــدة
ســكنية هــو مســتحقها طبقـاً لبحــث محافظــة القاهرة،وقــام المكتــب بإرســال شــكواه إلــى الجهــة
المختصــة (و ازرة اإلســكان  -محافظــة القاهـرة) مــن أجــل تمكينــه مــن حقــه فــي الحصــول علــى
وحــدة ســكنية  ،ولــم يتلــق أيــة ردود مــن الجهــات المذكــورة .
شــكوى المواطــن /ع.ع .ع الــذي يلتمــس توفيــر وحــدة ســكنية خاصــة فــي محافظــة
القاه ـرة ،حيــث أنــه مــن مصابــي ثــورة  25ينايــر ومســجل لــدى كشــوف المجلــس القومــي
لرعايــة أســر الشــهداء والمصابيــن ،وقــد تقــدم بطلــب للحصــول علــى وحــدة ســكنية ،وتــم عمــل
بحــث اجتماعــي لــه مــن قبــل إدارة البحــوث بالمحافظــة بتاريــخ  2012/10/14برقــم س.م
 ،20/1077وتــم عــرض الشــكوى علــى الســكرتير العــام المســاعد للمحافظــة برقــم 3218
بتاريــخ  2012/9/17ولــم يتــم التعاقــد معــه حتــى اآلن ،وتــم إحالــة الشــكوى إلــى الجهــة
المختصــة (محافظــة القاهـرة) والتــي أفــادت «أن المواطــن المذكــور لــم يســبق لــه التقــدم ضمــن
برنامــج الحــاالت القاســية وعليــه االنتظــار لحيــن فتــح بــاب التقديــم للحــاالت القاســية مــن خــال
الحــي التابــع لــه محــل ســكنه لســحب اســتمارة فــور توافــر وحــدات ســكنية بالمحافظــة».

شــكوى مــن المواطــن  /ح  .ح .ش  -تضمنــت تقدمــه للوحــدة المحليــة بقريــة
قرانشــو بمركــز بســيون محافظــة الغربيــة للحصــول علــى الترخيــص الــازم لبنــاء (
ســكنى – تعليــه أول وثانــى علــوى واســتكمال أرضــى  ،أول علــوى ) وذلــك ملكيــة تخــص
الشــاكى علــى مســاحة قدرهــا  192متــر قــام الشــاكى بشــراء تلــك المســاحة مــن إدارة
أمــاك الدولــة بمحافظــة الغربيــة وهــى مســاحة مســجلة  ،ويتضــرر الشــاكى مــن الوحــدة
المحليــة بقرانشــو واإلدارة القانونيــة بمجلــس ومدينــة مركــز بســيون اللتــان شــرعتا فــى
اســتصدار الترخيــص وأصــدرت شــهادة الصالحيــة للموقــع مزيلــة بتوقيــع مســئولى
الوحــدة المحليــة بقرانشــو ّ ،
اال أنــه لــم تكمــل االجــراءات زعمــاً بــأن أحــد الجيــران قــدم
شــكوى يزعــم فيهــا ملكيتــه لــأرض التــى قــام الشــاكى بشــرائها مــن إدارة أمــاك الدولــة
 ،إال أن الشــاكى أكــد علــى أن الجهــة االداريــة المشــار اليهــا بعاليــه قــد تدخــات للضغــط
علــى الشــاكى للتنــازل عــن ملكيتــه للقطعــة المقــدرة بمســاحة  3.75متــر مــن مســاحة
أرضــه البالغــة  192متــر التــى اشــتراها مــن إدارة أمــاك الدولــة والمالصقــة لصالــح
أحــد الجيــران ،وبرفضــه الضغــوط لــم يتــم الموافقــة لــه علــى اســتصدار الترخيــص
بالبنــاء وقامــت االدارة القانونيــة بإحالــة أوراق الترخيــص بالبنــاء إلــى المستشــار القانونــى
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بمحافظــة الغربيــة دون ســبب قانونــى واضــح ،ولقــد قــام المكتــب بمخاطبــة وزارة الدولــة
للتنميــة المحليــة ومحافظــة الغربيــة بشــكواه ولــم يتلــق أى ردود بشــأنها .
 -6الحق في بيئة نظيفة
تلقــي مكتــب الشكاوى51شــكوى تمثلــت فــي تكــدس القمامــة بالطــرق وعــدم وجــود
آليــة لمعالجتهــا ،وزيــادة تلــوث نهــر النيــل والبحــار مــن خــال إلقــاء مخلفــات المصانــع وميــاه
الصــرف ،ممــا يؤثــر علــي ميــاه الشــرب والمـوارد الســمكية ،وعــدم وجــود شــبكة صــرف صحــي
فــي كثيــر مــن المناطــق ،والتضــرر مــن إنشــاء محطــات المحمــول فــوق أســطح المنــازل ،وعــدم
وجــود كهربــاء فــي مناطــق عديــدة علــي مســتوي الجمهوريــة ،خاصــة القــرى واألقاليــم.
 شــكوى المواطنة /ح  .ي .ح والتي تتضرر من قيام مســئولي حى منشــأة ناصربهــدم بعــض المنــازل المجــاورة للشــاكية ،ولــم يقومـوا بإ ازلــة مــا تــم هدمــه وتركــه ،األمــر الــذي
أدى إلــى صعوبــة الحيــاة المعيشــية ،فضـاً عــن انقطــاع الميــاه والكهربــاء وانتشــار الحشـرات
الخطيـرة التــي قــد تــؤدى بحيــاة المواطنيــن واســتحالة العيــش فــي ظــل تلــك الظــروف ،وتطالــب
الشــاكية بســرعة اتخــاذ اإلجـراءات التــي مــن شــأنها رفــع المعانــاة عنهــا وعــن باقــي المواطنيــن
الذيــن يعانــون  ،وقــد أحــال المكتــب تلــك الشــكوى إلــى جهــة االختصاص(محافظــة القاه ـرة)
ولــم يتلــق أي رد منهــا .
 شــكوى أهالــي قــرى بنــي ســويف الجديــدة شــرق النيــل (العاللمــة – األمــل –النور)،وعنهــم المواطــن /عمــاد حمــدي قرنــى  ،حيــث يتضــرر األهالــي مــن ت اركــم ميــاه
الصــرف الصحيالناتجــة عــن اســتخدام المنطقــة الصناعيــة بالعاللمــة وبيــاض العــرب ،
األمــر الــذي أدى إلــى اســتحالة ممارســة األمــور المعيشــية اليوميــة ،فض ـاً عــن انتشــار
األوبئــة والحش ـرات الضــارة ممــا ينتــج عنهــا اإلصابــة بأم ـراض تضــر بصحــة المواطنيــن
العامــة ،وكذلــك التأثيــر علــى أســاس المنــازل بالمنطقــة ،وتــم إحالــة الشــكوى إلــى الجهــة
المختصــة (محافظــة بنــي ســويف) والتــي أفــادت «أنــه ببحــث الموضــوع مــع شــركة ميــاه
الشــرب والصــرف الصحيبالمحافظةأفــادت أنــه جــارى حاليــا توريــد وتركيــب طلمبــة صــرف
صحــي ببــرك االكســده لتصريــف الميــاه ال ازئــدة إلــى مناطــق أخــرى بالجبــل».
 -7الحقوق العمالية
يتركــز أبــرز مــا يــرد للمكتــب مــن شــكاوى والتماســات فــى هــذا الشــأن علــى تثبيــت
العمالــة المؤقتــة ،الفصــل التعســفي مــن العمــل ،العــودة إلــى العمــل ،اضطهــاد وســوء معاملــة
مــن قبــل الرؤســاء ،مســتحقات ماليــة لــدى جهــة العمــل ،النقــل داخــل الهيئــات المختلفــة.
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وأكثر الشــكاوى التي اســتقبلها المكتب هي الفصل التعســفي وتثبيت العمالة المؤقتة
واالضطهــاد مــن ِقبــل الرؤســاء العاملين،والتــي تصــل نســبتها إلــى أكثــر مــن  %45مــن أجمالــي
عدد الشــكاوى.
 شــكوى المواطنــة/إ ع ا التــي تضمنــت تضررهــا مــن عــدم إدراج اســمها بكشــوفالمعينيــن بمنطقــة نبــروه لإلصــاح الز ارعــي ،علــى الرغــم مــن عملهــا بعقــد مؤقــت منــذ العــام
 ،2001إو�نطبــاق كافــة الشــروط القانونيــة واإلجرائيــة ألحقيتهــا فــى التعييــن بحســب مــا جــاء
مــن الــو ازرة ،خاصــة وأنهــا قــد وقعــت علــى قـرار التثبيــت بتاريــخ  2012/12/31وذلــك بعــد
أن حصلــت علــى الترتيــب  34علــى مســتوى الجمهوريــة ،ولكــن لــم يتــم تضميــن اســمها
بالكشــوف ،وقــام المكتــب بإحالــة الشــكوى إلــى الجهــة المختصــة (و ازرة الز ارعــة) ولــم يتلــق
أيــة ردود بشــأنها.
 شــكوى المواطن /ن ع ح وتركزت شــكواه حول «تضرره من تعرضه لالضطهادوســوء المعاملــة مــن ٍقبــل إدارة شــركة غــزل المحلــة ،هــذا بخــاف اســتمرارهم فــي المالحقــة
القانونيــة لــه ،والمتمثــل فــي إعطائــه تقديــر ضعيــف فــي تقاري ـره الس ـرية ،وذلــك علــى أثــر
اســتخدامه لحقــه القانونــي وانضمامــه لالعتصــام الــذي قــام بــه العمــال مــن قبــل ،وتــم إحالــة
الشــكوى إلــى رئاســة مجلــس الــوزراء والتــي أفــادت بأنــه تــم إرســال الشــكوى إلــى وزيــر التجــارة
والصناعــة واالســتثمار.
ثالثا :المصريون فى الخارج
بلــغ عــدد الشــكاوى الواردةمــن المصرييــن فــي الخــارج 101شــكوى تعامــل المكتــب
معهــا مخاطب ـاً الجهــات المعنيــة  ،كان أبرزهــا باختفــاء مصرييــن فــي الــدول التــي تشــهد
ص ارعــات وحــروب ورغبــة ذويهــم فــي الوقــوف علــى أماكــن تواجدهــم بتلــك الــدول وخاص ـةً
ليبيــا.
 شــكوى المواطن/عبــد الفتــاح وهبــه عبــد الـرازق ،والــذي يتضــرر مــن عــدم صــرفمســتحقات ماليــة تخصــه عــن فتـرة عمــل بدولــة اإلمــارات العربيةالمتحــدة وتحديــداً ببلديــة إمــارة
دبــي ،وقــام مكتــب الشــكاوى بمخاطبــة و ازرة الخارجيــة بمضمــون الشــكوى ولــم يــرد رد حتــى
إعــداد التقريــر.
 شــكوى المواطن/حســن كامــل أحمــد العــزب النجــار ،والــذي يتضــرر مــن عــدمصــرف تعويــض مــادي لــه عــن فت ـرة اعتقالــه وتعذيبــه بالســجون العراقيــة والــذي خلــف أثــا اًر
ماديــه ومعنويــة ســلبيه عليــه ،قــام مكتــب الشــكاوى بمخاطبــة و ازرة الخارجيــة بالواقعــة والتــي
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أفــادت «أنــه يجــب موافاتنــا بصــورة مــن جـواز ســفر المواطــن والــذي كان ســاريا وقــت أحــداث
غــزو العـراق للكويــت حتــى يتســنى لنــا البحــث فــي قاعــدة بيانــات العمالــة المصريةالمتضــررة
مــن حــرب الخليــج وحيــث أن و ازرة القــوى العاملــة مختصــة بالحصــول علــى مســتحقات العمالــة
المصريــة متــى تــم تحريــر اســتمارات التعويضــات فــي الفت ـرة مــن  1992حتــى -12-31
 1995وهــذه الفتـرة محــدده مــن قبــل ســكرتارية لجنــه األمــم المتحــدة للتعويضــات بجنيــف «وقــد
تــم إبــاغ الشــاكي بالــرد.
 شــكوى المواطن/صــاح عبــد ال ـرازق محمــد عبــد الموجــود ،والــذي يتضــرر مــنعــدم تمكنــه مــن دخــول عــدد مــن الــدول األوروبيــة بســبب وجــود ســابقة اتهــام لــه بدولــة إيطاليــا،
ويلتمــس مســاعدته فــي رفــع منــع دخــول تلــك الــدول عنــه خاصـةً بعــد مــرور فتـره طويلــة علــى
االتهام ،وعدم وجود أي نشــاط غير قانوني له،قام مكتب الشــكاوى بمخاطبة و ازرة الخارجية
بمضمــون الشــكوى و لــم يــرد رد حتــى إعــداد التقريــر.
شــكوى المواطنة/فاطمــة محمــود محمــد عــن نجلهــا المواطن/مصطفــى عبــد الجابــر
عــام إســماعيل المقيــد الحريــة بســجن «كلوفــر» بجمهوريــة أيرلنــدا ،والتــي تتضــرر فيهــا مــن
اســتغالل زوجــة نجلهــا لســلطات بــاده والكيــد بــه والــزج بــه فــي الســجون بعــد تلفيــق القضايــا
لــه ،كمــا تشــمل الشــكوى طلــب ضــم حضانةأبــن نجلهــا لهــا قــام مكتــب الشــكاوى بمخاطبــة
و ازرة الخارجيــة بمضمــون الشــكوى و لــم يــرد رد حتــى اآلن
شــكوى المواطن/محمدالزناتــى عبــد الـرازق العشــرى ،والــذي يتضــرر فيهــا مــن حرمانــه
مــن رؤيــة نجله/عبــد الرحمــن محمــد الزناتــى ،المقيــم مــع والدته/لطيفــه عبــد العزيــز جاســم
بــن ســامه (زوجــة الشــاكي كويتيــة الجنســية) بدولــة الكويــت منــذ عشـرة ســنوات ،قــام مكتــب
الشــكاوى بمخاطبــة و ازرة الخارجيــة بمضمــون الشــكوى والتــي أفــادت أن «القنصليــة بالكويــت
أفــادت بضــرورة قيــام المواطــن بتوكيــل احــد المحاميــن بجمهوريــة مصــر العربيــة التخــاذ
اإلج ـراءات القانونيــة رفــع دعــوى رؤيــة وكــذا دعــوى اخــرى إســقاط حضانــة والحصــول علــى
حكم لصالحه مزيل بالصيغة التنفيذية بعد إتمام اإلعالن بالطرق القانونية وموافاة القنصلية
بــه حتــى يتســنى إخطــار و ازرة الخارجيــة بدولــة الكويــت ومخاطبــة الجهــات المعنيــة لتنفيــذ تلــك
األحــكام الصــادرة لصالحــه وقــد طلبــت القنصليــة المصريــة بالكويــت ضــرورة موافاتهــا بأرقامــه
ووســائل االتصــال بالمشــكو فــي حقهــا ليتســنى االتصــال بهــا وبــذل المســاعي الوديــة لتســوية
األمــر «وتــم إبــاغ الشــاكي بالــرد
 شــكوى المواطن/محمــد مدحــت عبــد الحميــد البهــي النــادي ،والتــي يتضــرر فيهــامــن االعتــداء عليــه مــن قبــل موظفــي األمــن بالقنصليةالمصريــة بميالنــو (إيطاليــا) عنــد
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ذهابــه الســتخراج شــهادة ميــاد ألبــن شــقيق ،قــام مكتبالشــكاوى بمخاطبــة و ازرة الخارجيــة
بمضمــون الشــكوى والتــي أفادت»حضــر المواطــن عبــد الحميــد بصحبــة شــقيقه األصغــر
لمقابلــة ســكرتير األمــن وقامــا باالعتــذار م ـرة أخــرى عمــا حــدث ،ورج ـوا عــدم اتخــاذ أيــة
إج ـراء قانونيــة ضــد شــقيقه وقامــا باالعتــذار لحــارس األمــن ،وحرصــا مــن القنصليــة علــى
صالــح المواطن/عبــد الحميــد ،لــم تتخــذ أيــه إج ـراءات قانونيــة ضــده».
 شــكوى المواطن/مصطفــى عبــد العــال محمــد محمــد ،والتــي يتضــرر فيهــامــن اختطــاف ابنــة نجله/عمــرو ،الرضيعــة للثــأر مــن والدهــا علــى إثــر اتهــام األخيــر
بقتــل أحــد المواطنيــن الليبييــن ،كمــا اشــتملت الشــكوى علــى طلــب اســتقدام بنــت نجــل
الشــاكي األخــرى المودعــة بإحــدى دور رعايــة األيتــام فــي ليبيــا لغيــاب األب ،وقــام
مكتــب الشــكاوى بمخاطبــة و ازرة الخارجيــه بمضمــون الشــكوى و لــم يــرد رد حتــى
اعــداد التقريــر
تحليل الردود الواردة من الجهات المختلفة :
قــام مكتــب الشــكاوى بمخاطبــة الجهــات المعنيــه بتلبيــة مطالــب الشــاكين و رفــع
الضــرر عنهــم بواقــع  ٣٥٩٦مخاطبــة مــن أصــل  4235شــكوى وردت للمكتــب خــال الفتـرة
التــي يتناولهــا التقريــر بكافــة طــرق الوصــول بعــد توثيقهــا والتأكــد مــن إمكانيــة مخاطبــة كل
جهــة فــي شــأنها .
جدول رقم( )6
حص ار لردود الواردة على الخطابات الصادرة عن المكتب وفقاً للجهات

م

الجهة

إجمالي المخاطبات

إجمالي الردود

الو ازرات
1

وزارة الداخلية

958

312

2

وزارة التضامن اإلجتماعى

249

88

3

وزارة الصحة

222

78
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4

وزارة الدفاع

75

45

5

وزارة الخارجية

101

45

6

وزارة الكهرباء والطاقة

37

30

7

وزارة القوى العامله والهجره

160

43

8

وزارة التربية والتعليم

117

37

9

وزارة التعليم العالى

28

9

10

وزارة المالية

15

8

11

وزارة الزراعة

23

4

12

وزارة االسكان

15

13

13

وزارة االتصاالت

19

15

14

وزارة البترول

22

8

15

وزارةاألوقاف

11

7

16

وزارة النقل والمواصالت

7

5

17

وزارة الطيران المدني

2

1

18

وزارة العدل

25

3

19

وزارة التموين

20

1

20

وزارة اآلثار

7

1

21

وزارة االستثمار

9

5

22

وزارة السياحة

4

3

23

وزارة البيئة

5

-

24

وزارة الثقافة

3

2

25

وزارة الصناعة والتجارة

14

8

26

وزارة الشباب والرياضة

1

-

27

وزارة الموارد المائية والري

6

2
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28

وزارة التنمية المحلية
المجموع

7

-

2162

773

المحافظات
1

محافظة القاهرة

132

16

2

محافظة الجيزة

48

22

3

محافظة القليوبية

27

4

4

محافظة الغربية

81

4

5

محافظة بنى سويف

25

12

6

محافظة سوهاج

17

10

7

محافظة قنا

17

11

8

محافظةأسوان

13

5

9

محافظة أسيوط

20

-

10

محافظة الدقهلية

14

3

11

محافظة دمياط

12

2

12

محافظة األقصر

10

-

13

محافظة الفيوم

5

3

14

محافظة المنيا

13

3

15

محافظة الشرقية

11

3

16

محافظة جنوب سيناء

2

-

17

محافظة شمال سيناء

1

-

18

محافظة البحيرة

22

4

19

محافظة الوادى الجديد

1

-

20

محافظة كفر الشيخ

20

-

21

محافظة اإلسكندرية

16

3
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22

محافظة بورسعيد

1

-

23

محافظة اإلسماعيلية

19

1

24

محافظة السويس

1

1

25

محافظة مطروح

1

-

26

محافظة المنوفية

20

-

٥٤٩
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المجموع
جهـــــــــات
1

النائب العام

500

89

2

محكمة النقض

15

-

3

مجلس الوزراء

42

21

4

رئاسة الجمهورية

15

1

5

المخابرات العامة

3

-

6

مشيخة األزهر

15

7

7

جامعة الدول العربية

7

3

8

الجهاز المركزى للمحاسبات

1

-

598

121

المجموع

شركات – هيئات – بنوك – جامعات – مجالس – نقابات وأخرى
1

الشركة المصرية لإلتصاالت

9

-

2

شركة النوبارية لصناعة السكر

2

1

3

شركة التحرير للطباعة والنشر

1

1

4

الشركة القابضة لمياه الشرب
والصرف الصحي

22

7

5

الشركة القابضة للصناعات المعدنية

3

1

6

شركة أبو قير لألسمدة

4

-
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7

شركة عجيبة للبترول

1

1

8

شركة النصر للغزل والنسيج

1

1

9

شركة النيل لألدوية

1

1

10

شركة النصر العامة للمقاوالت

4

1

11

شركة بالعيم للبترول

2

1

12

الشركة العربية لخطوط سوميد

1

-

13

شركة المقاولون العرب

8

2

14

الشركةالمصرية للغازات الطبيعية “
جاسكو”

3

-

15

شركة مصر للبترول

1

-

16

شركة كرستال عصفور

1

-

18

الشركةالقابضة للصناعات الغذائية

2

1

19

الشركة القابضه مصر للطيران

1

-

20

الشركةالشرقية للدخان

1

-

21

الشركةالمصرية للصوامع والتخزين

1

-

22

الشركةالقومية للتشيد والتعمير

1

-

23

شركة المصريين للتوزيع والخدمات

1

-

25

الشركة المصريه لنقل الغاز
“بوتاجازكو”

1

-

26

شركة بتروكيماويات

1

-

27

الشركة المصرية العامة للسياحة
والفنادق

1

1

28

الشركة القابضة لألدوية والكيماويات

1

-

شركة بتروجيت

1

-
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29

هيئة القضاء العسكري

10

1

30

هيئة النيابة اإلدارية

9

2

31

هيئة قناة السويس

1

-

32

هيئة سكك حديد مصر

14

6

33

الهيئة العربية للتصنيع

8

2

34

الهيئة القومية للبريد

7

2

35

الهيئة العامة إلدارة وتشغيل مترو
األنفاق

2

1

36

الهيئة العامة للخدمات البيطرية

3

2

37

الهيئة العامة للتأمين الصحي

11

7

38

هيئة الموارد المائية

1

-

39

الهيئة العامه لتعمير المشروعات
الزراعية

1

-

40

الهيئة الهندسية للزراعة

1

-

41

هيئة المجتمعات العمرانية

2

-

هيئة الموارد النووية

1

-

42

البنك المركزى

2

-

43

بنك التعمير واإلسكان

3

1

44

بنك التنمية واالئتمان الزراعي

17

7

45

البنك األهلي المصري

9

3

46

بنك ناصر االجتماعي

1

1

47

بنك اإلسكندرية

2

2

48

بنك القاهرة

5

-

بنك قطر

1

-
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49

جامعة القاهرة

5

1

50

جامعة عين شمس

4

2

51

جامعة المنيا

1

1

52

جامعة المنصورة

3

1

53

جامعة طنطا

2

1

54

جامعة بني سويف

1

-

55

جامعة جنوب الوادي

1

-

56

جامعة قناة السويس

3

1

57

جامعة الزقازيق

10

1

58

المجلس األعلى للقضاء

4

-

59

مجلس الدولة

3

-

60

المجالس القوميةالمتخصصة

4

-

61

المجلس القومي للمرأة

1

-

62

المجلس القومي لرعاية أسر
الشهداء

12

6

63

المجالس الطبية المتخصصة

8

-

64

المجلس األعلى للصحافة

7

-

65

نقابة الصحفيين

2

1

66

نقيب المحاميين

4

-

67

نقيب األطباء

7

-

68

نقيب الزراعيين

1

-
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69

مركز إعداد القادة

1

1

70

األكاديمية البحرية

5

-

71

جمعية مصر الخير

1

-

72

جمعية الزهراء النسائية الخيرية

1

-

73

الصندوق االجتماعي للتنمية

5

1

74

مستشفى القصر العينى

3

-

75

مستشفى الهالل األحمر

1

-

76

إدارة التحرير للطباعة والنشر

1

-

77

تحالف دعم الشرعية

1

-

78

مؤسسة أخبار اليوم

1

-

79

مصلحة التهرب الضريبي

1

-

80

مصلحة الضرائب المصرية

1

1

81

مصلحة الجمارك المصرية

1

1

82

مصلحة الطب الشرعي

1

-

83

رئيس أكاديمية الفنون

1

1

84

القوات البحريه

1

-

85

رئيس المحكمة التأديبية بالمنوفية

1

-

المجموع

٢٨٧

٧٦

المجموع الكلى

٣٥٩٦

1077
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قراءة فى الردود الواردة على مخاطبات مكتب الشكاوى للجهات :
ما يخص أعداد الردود مقارن ًة بالمخاطبات :
بالنظــر إلــى مــا قــام مكتــب الشــكاوى بمخاطبــة الجهــات فيــه ،وهــو عــدد ٣٥٩٦
خطاب موجه إلى  90جهة ما بين و ازرات وهيئات ومحافظات ،وجهات أخرى مســتقلة أو
خاصــة  ،فــأن مخاطبــات مكتــب شــكاوى المجلــس لتلــك الجهــات علــى مــدار العــام والنصــف
الفائتيــن لــم يتــم الــرد إال  1077رداً بنســبة  % 30.03تقريب ـاً مقارنــة بأعــداد المخاطبــات
المحالــة لتلــك الجهــات  ،وهــو مــا يشــكل عائقـاً أمــام المكتــب فــي أدائــه لمهامــه ودوره فــى الــرد
علــى مــا تقــدم المواطنيــن بــه مــن مظالــم ومطالبــات ،ويكــون مكتــب الشــكاوى فــى حــرج بالــغ
عنــد تكـرار استفســار الشــاكي عمــا تــم فــى الشــكوى التــي أوردهــا إلــي المكتــب ،وبالتالــي يكــون
عائقـاً فــي رد المكتــب علــى إمكانيــة مســاعدة الشــاكي برفــع الضــرر عنــه أو تلبيــة مطلبــه.
ونجــد أن عــدد مــن الجهــات التــي تمــت مخاطبتهــا ال تســتجيب بالــرد علــى تلــك
المخاطبــات إال بعــد تكـرار مخاطبتهــا أكثــر مــن مـرة بنفــس موضــوع الشــكوى ،وهــذا مــا يتســبب
فــي الــرد علــى الشــكوى بعــد اســتغراق وصــول الــرد عليهــا فتـرة طويلــة ،قــد تتعــدى فــى بعــض
األحيــان مــدة الثالثــة أشــهر ،ويــزداد األمــر صعوبــة عندمــا يتعلــق موضــوع الشــكوى بأحــد
الحقــوق األساســية التــي يكــون عامــل الوقــت هام ـاً وفاص ـاً.
وقــد يــرد رد الجهــة بعــد زوال االنتهــاك أو المعانــاة المســطرة فــي الشــكوى ،ويكــون
عديــم الجــدوى بالنســبة للشــاكي ،بــل ويكــون أثــر ذلــك الــرد ســلبياً علــى المتقــدم بالشــكوى
وتقييمــه لــدور المكتــب ومــا يمكنــه أن يفيــده بــه فــي المســتقبل.
غيــر أن الجديــر بالذكــر وجــود عــدد ضئيــل مــن الجهــات التــى تجــاوزت أعــداد
الــردود الـواردة منهــا نســبة ال %40مــن المخاطبــات المرســلة إليهــا ،مثــل و ازرات ومحافظــات
(اإلســكان ،الخارجيــة ،الجيـزة ،)..ولكــن تظــل تلــك النســبة غيــر مؤثـرة علــى النحــو المطلــوب،
في حين هناك جهات أخرى لم تتجاوز نسبة الردود الواردة منها  % 34مقارنة بالمخاطبات
المرسلة لها مثل و ازرات وهيئات ومحافظات (الداخلية ،والتربية والتعليم ،الصحة ،التضامن
االجتماعــي ،القــوى العاملــة والهجـرة ،والكهربــاء.)..
ورغــم ذلــك وبق ـراءة للــردود ال ـواردة مــن تلــك الجهــات والموضحــة بالجــدول المشــار
إليــه بعاليــة نجــد أن تلــك الــردود ال ـواردة لمكتــب شــكاوى المجلــس علــى المخاطبــات تشــكل
أحــد الســمات اآلتيــة :إلبـراء الســاحة ،ومحاولــة إثبــات عــدم تقصيــر لــدى الجهــة ،أو إلقـرار
واقــع ،إو�عــادة طــرح المعلومــات الموجــودة فــي الشــكوى ،أو ردود نمطيــة ومنهجيــة ســلبية أو
ردود ذات مــردود إيجابــي محــدود.
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أمــا فيمــا يخــص الجهــات التــي تعتبــر نســب ردودهــا ضئيلــة أو منعدمــة ،فــإن الجــدول
الســابق يوضــح أن و ازرات ومحافظــات مثــل (النيابــة العامــة والتمويــن والبيئــة والتنميــة المحليــة
ومحافظــة الغربيــة والقاه ـرة )...لــم تتجــاوب مــع المخاطبــات التــى أرســلت إليهــا ولــم يــرد
للمكتــب منهــا أيــة ردود علــى مخاطبــات المكتــب لهــا ،وجهــات أخــرى مرتبطــة لــم تقــم بالــرد
مثــل محكمــة النقــض ..إلــخ فــى تجاهــل ملحــوظ لشــكاوى المواطنيــن.
فــي حيــن ردت رئاســة الجمهوريــة بــرد واحــد علــى مجمــوع 15خطــاب أرســل إليهــا
مــن المكتــب ،كمــا أن محافظــات أســيوط والمنوفيــة وكفــر الشــيخ واألقصــر تجاهلــت أيض ـاً
المخاطبــات و لــم تقــم بالــرد علــى المكتــب .
ثالثاً  :بعثات تقصي الحقائق
قــام مكتــب الشــكاوى بالمجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان بتغطيــة األوضــاع والوقائــع التــي
وقعــت خــال الفت ـرة مــن ينايــر  2013وحتــى نهايــة عــام  ،2014وذلــك مــن خــال قيامــه
بإيفــاد بعثــات لتقصــى الحقائــق فــي هــذه األحــداث  ،وتقديــم تقاريــر عنهــا ،والتــي تقــدر 58
بعثــة تقصــي حقائــق وتقصــي ميدانــي علــى النحــو التالــي:
المحافظة

التاريخ

األحداث

م

القاهرة

2013/1/13

أحــداث االتحاديــة وقيــام المحتجيــن
بوضــع الخيــام أمــام قصــر االتحاديــة.

2

القاهرة

2013/1/14

متابعــة محاكمــة الذيــن ألقــي القبــض
عليهــم فــي أحــداث الجزي ـرة مــن قبــل
القضــاء العســكري.

3

الجيزة

2013/1/15

حــادث قطــار البدرشــين والــذي أســفر عــن
مقتــل  19جنديــا.

4

الفيوم

2013/1/17

أحــداث الفتنــة الطائفيــة بيــن المســلمين
والمســيحيين فــي قريــة طاميــة.

5

القاهرة– شب ار
الخيمة

2013/1/20

أحداث مقتل مواطن عن طريق الخطأ.

6

اإلسكندرية

2013/1/20

أحداث اقتحام محكمة اإلسكندرية.

7

مرسي مطروح

2013/1/22

مهاجمــة قســم الشــرطة إلطــاق س ـراح
عــدد مــن المهربيــن.

1
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8

السويس

2013/1/28

وقعــت أحــداث خــال االحتفــال بالذكــري
الثانيــة لثــورة  25ينايــر.

9

البحيرة

2013/1/28

وقعــت أحــداث خــال االحتفــال بالذكــري
الثانيــة لثــورة  25ينايــر.

10

اإلسكندرية

2013/1/28

وقعــت أحــداث خــال االحتفــال بالذكــري
الثانيــة لثــورة  25ينايــر.

11

الشرقية

2013/1/28

وقعــت أحــداث خــال االحتفــال بالذكــري
الثانيــة لثــورة  25ينايــر.

12

الغربية

2013/1/28

وقعــت أحــداث خــال االحتفــال بالذكــري
الثانيــة لثــورة  25ينايــر.

13

الجيزة

2013/1/28

متابعة محاكمة أحداثجزيرة القرصاية

14

اإلسماعيلية

2013/1/29

وقــوع أحــداث خــال االحتفــال بالذكــري
الثانيــة لثــورة  25ينايــر.

15

القاهرة

2013/1/29

زيــارة المستشــفيات لمقابلــة المحتجيــن
الذيــن أصيب ـوا أثنــاء االحتفــال بالذكــري
الثانيــة لثــورة  25ينايــر و التحــدث مــع
بعــض شــهود العيــان .

16

بورسعيد

2013/1/30

وقعــت أحــداث خــال االحتفــال بالذكــري
الثانيــة لثــورة  25ينايــر.

17

القاهرة

2013/2/4

االشــتباكات التــي حدثــت أمــام قصــر
االتحاديــة علــي خلفيــة حضــور جنــازة
محمــد الجنــدي.

18

القاهرة

2013/2/7

واقعة تعذيب لبعض المواطنين المرضي
في أحد مراكز لعالج اإلدمان.

19

الجيزة

2013/2/7

متابعة األحداث من جزيرة القرصاية

20

بورسعيد

2013/2/20

متابعــة العصيــان المدنــي فــي محافظــة
بورســعيد .

21

المنصورة

2013/3/3

واقعــة مجموعــة مــن األشــخاص حاول ـوا
االعتــداء علــي مركــز شــرطة بالدقهليــة.
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22

القاهرة-المقطم

2013/3/17

أحــداث االعتــداء علــى بعــض الصحفييــن
وكذلــك االعتــداء علــى مقــر اإلخـوان .

23

القاهرة

2013/3/21

أحداث إضرابات أصحاب المخابز.

24

القاهرة-المقطم

2013/3/25

االعتداء علي مقر اإلخوان مسلمين.

25

القاهرة

2013/4/2

أحــداث تســمم  550طالبــا مــن ن ـزالء
المدينــة الجامعيــة بجامعــة األزهــر.

26

القليوبية

2013/4/2

إضـراب الطــاب جامعــة MISواالعتــداء
علــى رئيــس الجامعــة واألمــن .

27

القليوبة-
الخصوص

2013/4/6

أحداث طائفية بين مسلمين ومسيحيين.

28

القاهرة -العباسية

2013/4/9

اإلعتداءالهجــوم علــى الكنيســة الكاتدرائية
بالعباسية.

29

المنصورة

2013/4/15

إض ـراب أعضــاء جريــدة األح ـرار بســبب
وفــاة أحــد طــاب جامعــة المنصــورة
بســبب حــادث ســيارة كان يقودهــا أحــد
أعضــاء هيئــة التدريــس داخــل الجامعــة .

30

القاهرة

2013/4/30

إضـراب طــاب كليــة العلــوم جامعــة عيــن
شــمس لتحقيق مطالبهم .

31

القاهرة –جامعة
القاهرة

2013/4/30

إض ـراب طــاب جامعــة القاه ـرة لعــدم
تحقيــق مطالبهــم و ذلــك علــي خلفيــة
اســتقالته نائــب رئيــس الجامعــة.

32

القاهرة -جامعة
األزهر

2013/4/30

أحــداث تســمم بعــض طــاب الجامعــة
بدعــوي تناولهــم لوجباتهــم داخــل المدينــة
الجامعيــة باألزهــر و ذلــك للم ـرة الثانيــة.

33

القاهرة

2013/5/1

إضراب عدد من العمالة المصرية .

34

القاهرة

2013/5/1

اعتصــام مجموعــة مــن المثقفيــن أمــام
و ازرة الثقافــة العتراضهــم علــى إطــاق
النــار مــن مديــر األوب ـرا.
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35

الشرقية

2013/5/24

واقعــة تســمم بعــض الطــاب بالمدينــة
الجامعيــة بجامعــة الزقازيــق .

36

القاهرة

2013/6/14

اعتصــام مجموعــة مــن المثقفيــن أمــام
و ازرة الثقافــة اعت ارضــا علــى سياســة
الحكومــة .

37

القاهرة

2013/6/18

أحــداث تعــرض ســجين للتعذيــب فــي
مركــز شــرطة النزهــة.

38

القاهرة

2013/6/19

أحــداث إضـراب ممثليــن للشــرطة .بســبب
النقــل التعســفي.

39

الجيزة

2013/6/24

أحــداث قريــة أبــو مســلم بســبب مقتــل
شــيخ ينتمــي إلــى قبيلــة الشــيخ .

40

القاهرة

يوليو2013/

فض تجمع دار الحرس الجمهوري.

41

البحيرة

سبتمبر 2013/إيفــاد بعثــة لتقصــي الحقائــق إلــى ســجن
دمنهــور العــام “بنــاء علــى شــكوى
إلىالمجلــس تنــص علــى احتجــاز مجموعة
مــن المعتقليــن فــي الســجن ظلمــا .

42

اإلسكندرية

سبتمبر 2013/اعتقــال مجموعــة مــن الســوريين
والفلســطينيين بســبب الهج ـرة غيــر
الشــرعية مــن قبــل ق ـوات األمــن.

43

السويس-

سبتمبر 2013/بعثــة الســويس  -بورســعيد (ثــورة 30
يونيو)األحــداث المختلفــة التــي أعقبــت
الثــورة فــي  30يونيــو.

44

المنوفية

سبتمبر 2013/األحــداث التــي أعقبــت الثــورة فــي
 30يونيــو والتــي شــملت العديــد مــن
المحافظــات لتحديــد أســبابها وعواقبهــا.

45

المنيا

سبتمبر 2013/التعــدي علــى المواطنيــن المســيحيين
“بالمنيــا”.

46

اإلسكندرية

سبتمبر 2013/األحــداث الطائفيــة (التعــدي علــى دور
العبــادة واألقبــاط).
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47

الدقهلية

أكتوبر2013/

أحــداث العنــف مــن قبــل بعــض الطــاب
واقعــة المنصــورة .

48

القاهرة

أكتوبر2013/

زيارة سجن طرة.

49

القاهرة

أكتوبر2013/

زيارة سجن المرج.

50

القليوبية

نوفمبر2013/

إضراب عمال مصنع كريستال عصفور
ضــد سياســات “الفصــل التعســفي وغيــاب
التأميــن الصحــي والمســتحقات الماليــة”

51

القاهرة

نوفمبر2013/

اإلض ـراب الجزئــي الــذي نظمــه عمــال
مصنــع الحديــد والصلــب فــي حل ـوان
بســبب عــدم دفــع مســتحقاتهم الماليــة.

52

المنيا

ديسمبر 2013/أعمــال العنــف بيــن عائــات نزلــة عبيــد
والحوارتــا.

الدقهلية

 2013/12/18أحــداث مقتــل “ســائق تاكســي” مــن قبــل
بعــض أنصــار الرئيــس األســبق محمــد
مرســى تنظيــم مظاه ـرة فــي ش ـوارع
محافظــة المنصــورة.

53
54

اإلسكندرية

2014/2/14

55

القاهرة

2014/6/2

إض ـراب عمــال الشــركة الوطنيــة
الشــركة
بمقــر
للزيوتواعتصامهــم
للمطالبــة ،برفــع الجـزاءات التعســفية ورفــع
المرتبــات ورفــع التقييــم الخــاص بصــرف
حافــز األداء لســوء اســتخدام اإلدارة لــه،
إو�عمــال الئحــة تنظيــم العمــل.

اعتصــام عــدد مــن صحفــي جريــدة البديــل
إو�ض ـراب بعضهــم عــن الطعــام بمقــر
النقابــة وذلــك لمطالبتهــم بالقيــد بالنقابــة .

56

الجيزة

2014/7

التحقيــق فــي مقتــل المواطــن  /أحمــد
محمــود خليــل بقســم شــرطة إمبابــة علــى
يــد أحــد أف ـراد الشــرطة .

57

القليوبية

2014/3/24

مقتــل طالــب ثانــوي علــى يــد زميلــه
بمدرســة العمــار الثانويــة المشــتركة
والتابعــة لمركــز طــوخ .
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58

القاهرة

2014/4/6

الذكرى السابعة لحركة  6إبريل .

59

البحيرة

2014/8/11

الوقــوف علــى اإلهمااللطبــي بمستشــفى
أبوحمــص المركــزى

60

القاهرة

2014/9/14

إض ـراب مجموعــة مــن األطبــاء تضامن ـاً
مــع عــدد مــن المقبــوض عليهــم فــى
المظاه ـرات “ حــزب العيــش والحريــة “
ُ

61

المنيا

2014/9/22

62

القاهرة

2014/10/9

أحــداث الشــغب الواقعــة بقريــة جبــل
الطيــر بمركــز ســمالوط علــى خلفيــة
اختفــاء إحــدى ســيدة قبطيــة إو�تهــام ذويهــا
المجــاوره باختطافهــا
ألحــد أهالــى القريــة ُ
متابعــة لتقصــى الحقائــق الخاصــة
بإض ـراب مجموعــة مــن األطبــاء أمــام
نقابــة الصحفييــن اعت ارضــا منهــم علــى
عــدم اإلف ـراج عــن المقبــوض عليهــم
بتهمــة التظاهــر بــدون تصريــح.

المكاتب المتنقلة :
اســتكماال لمســيرة التطــور التــي بدأهــا مكتــب الشــكاوي مــن خــال إرســال الوحــدات
المتنقلــة إلــى المحافظــات لضمــان الوصــول ألصحــاب الشــكاوى الذيــن يتعــذر عليهــم التواصــل
مــع المكتــب والمجلــس وفروعــه الجغرافيــة ،فقــد قــام المكتــب بعــدد  23وحــدة متنقلــة مــن ينايــر
 2013نهايــة عــام  ، 2014زار فيهــا:
التاريخ

م

المحافظة

1

البحيرة

2

الفيوم

3

كفر الشيخ

2013/3/ 19-17

4

جنوب سيناء

2013/5/8-6

2013/3/ 8-6
2013/3/12-10
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5

الوادي الجديد

2014/6/ 14-10

6

الغربية

2013/6/19-17

7

القليوبية

8

بني سويف

2014/3/6-4

9

كفر الشيخ

2014/3/11-9

10

المنيا

2014/3/19-16

11

المنوفية

2014/3/27-25

12

الفيوم

2014/4/5-2

13

السويس

2014/4/8-6

14

دمياط

2014/4/16-14

15

البحيرة

2014/4/24-22

16

الشرقية

2014/4/30-28

17

البحر األحمر

2014/5/15-13

18

مرسي مطروح

2014/5/21-19

19

األسماعيلية

2014/5/24-22

20

بورسعيد

2014/6/11-9

21

األسكندرية

2014/6/25-22

22

الدقهلية

2014/6/28-26

23

الغربية

2014/7/11-6

24

أسيوط

2014/9/9-7

2014/2/15-13
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25

الغربية

2014/9/12-10

26

كفر الشيخ

2014/9/ 16-14

27

بنى سويف

2014/9/19-17

28

المنوفية

2014/10/30-27

اشــتركت كافــة المحافظــات فــي عــدد مــن المشــاكل التــي تتعلــق بشــكل عــام بالبنيــة
التحتية،ويتــدرج حجــم هــذه المشــاكل مــن محافظــة إلــى أخرى،وهــى تتعلــق بشــتى مناحــي
الخدمــات كالتالــي( :التعليــم ،الصحــة ،الصــرف الصحــي ،اإلســكان ،ميــاه الشــرب ،الكهربــاء،
المواصــات ،الخبــز ،الوقــود).
التعليم :
لقــد لوحــظ فــي جميــع المحافظــات ارتفــاع نســبة األميــة بســبب ازديــاد ظاهـرة التســرب
مــن التعليــم خاصــة بالنســبة للبنــات بســبب عــدم وجــود مــدارس كافيــة تخــدم جميــع المناطــق،
خاصــة فــي المرحلتيــن اإلعداديــة والثانويــة ،حيــث أن مــدارس المرحلتيــن تبعــد عــن مــكان
إقامــة الكثيريــن وخاصــة فــي ظــل ت ارجــع األوضــاع األمنيــة.
كذلــك تت ازيــد الشــكاوي مــن نقــص المدرســين المؤهليــن بشــكل كاف ،ممــا ينتــج عنــه
ســوء مســتوي الخدمــة التعليميــة ،وشــكاوي تتعلــق بتهالــك األبنيــة التعليميــة وعــدم وضــع خطــة
لصيانتهــا مــن فبــل المســئولين.
الصحة :
يتواصــل ت ارجــع الخدمــات الصحيــة ،حتــى مــع وجــود بعــض المنشــآت الطبيــة التــي
تفتقــد للــكادر البشــري أو المعــدات الطبيــة أو كليهما،ويتــم تحويــل أغلــب الحــاالت إلــى
المستشــفيات العامــة فــي الم اركــز،
كذلــك الشــكوى مــن قلــة عــدد ســيارات اإلســعاف ،وانعدامهــا فــي بعــض الحــاالت،
ممــا يهــدد حيــاة المواطنيــن مــن المرضــي ،كذلــك نقــص الــدواء و خاصــة األدويــة الخاصــة
بمــرض فيــروس (ســي).
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الصرف الصحي:
وهــي مشــكلة متفاقمــة لغيــاب شــبكة صــرف صحــى فــى أغلــب مناطــق الجمهوريــة أو
بســبب مشــاكل الصيانــة والتوقــف.
المواصالت :
الكثيــر مــن القــرى معزولــة عــن الم اركــز التابعــة لهــا لعــدم توافــر خدمــة مواصــات
تربطهــا بهــا بســبب عــدم وجــود طــرق ممهــدة ،وتؤثــر علــى التعليــم والصحــة والعمــل.
الخبز:
مشــكلة رغيــف العيــش مــن المشــاكل التــي يعانــي منهــا المواطــن بشــكل يومــي ،حيــث
أن توزيــع الخبــز علــي المواطنيــن يتــم مــن خــال حصــة لــكل أسـرة ،هــذه الحصــص ال تشــمل
كل المواطنيــن ،وغيــر عادلــة ،ألنهــا ال تتناســب مــع عــدد أف ـراد األس ـرة ،فهنــاك أســر عــدد
أفرادهــا عشـرة أشــخاص فيكــون لهــا حصــة نفــس األسـرة المكونــة مــن ثــاث أفـراد ،باإلضافــة
إلــى عــدم وجــود رقابــة مــن مفتشــي التمويــن علــي المخابــز ،وعــدم جــودة الخبــز المقــدم .
الكهرباء:
تعانــي الكثيــر مــن المحافظــات مــن انقطــاع التيــار الكهربائــي بشــكل متكــرر
ولعــدد ســاعات طويلــة ،وذلــك نظ ـ اًر لعــدم وجــود شــبكة مح ـوالت كهربائيــة تســتطيع أن تفــي
بمتطلبــات الســكان ،وينتــج عــن ذلــك فــي كثيــر مــن األحيــان تلــف األجهـزة الكهربائيــة الخاصــة
بالمواطنين،وتحتــاج الكثيــر مــن المناطــق إلــى تركيــب مح ـوالت تقويــة بهــا وكذلــك صيانــة
دوريــة للمح ـوالت الحاليــة ،يذكــر الســبب وهــو التفجي ـرات وس ـرقة التيــار .
اإلسكان:
مشــكلة اإلســكان ترجــع إلــى عــدم تقديــم الدعــم الكافــي لحــل أزمــة اإلســكان مــن قبــل
المحافظــات ،كمــا أنهــا تفــرض شــروطا صعبــة علــي الشــباب الراغبيــن فــي الحصــول علــي
وحــدات ســكنية ،فضـاً عــن أن توزيــع الوحــدات الســكنية يخضــع فــي العديــد مــن األحيــان إلــى
الوســاطة ،وهــو األمــر الــذي يعكــس فشــل خطــة المحافظــات فــي معالجــة مشــكلة اإلســكان.
وفــي المقابــل ارتفــاع قيمــة اإليجــارات بالنســبة إلــى مســتوي الدخــول المتدنيــة.
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المياه:
أعــرب العديــد مــن المواطنيــن عــن تضررهــم مــن مشــاكل تتعلــق بالميــاه ،حيــث يتــم
قطعهــا عــن بعــض المــدن لفتـرات تصــل إلــى عــده أيــام ،فــي المقابــل هنــاك العديــد مــن المــدن
يعتمــد بشــكل كامــل علــي ميــاه الخ ازنــات غيــر الصالحــة للشــرب ،والتــي تتســبب فــي الغالــب
فــي تلــوث الميــاه إو�صابــة المواطنيــن بالعديــد مــن األمـراض.
النظافة :
يت ارجــع عمــل قطــاع النظافــة فــي جميــع المحافظــات لعــدم وجــود رقابــة مــن المســئولين
وخاصــة علــي شــركات النظافــة  ،وتســتند مهمــة التخلــص مــن المخلفــات علــي الجهــود الذاتيــة
وال توجــد آليــة منتظمــة للتخلــص مــن القمامــة علــي الرغــم مــن وجــود مصانــع فــي بعــض
المناطــق لتدويــر القمامــة ،ولكنهــا مغلقــة ألســباب غيــر معلومــة.
رابعاً :زيارات السجون وغيرها من مراكز االحتجاز
فــي إطــار واليــة المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان الدســتورية فــي زيــارة الســجون
ومتابعــة مــدى م ارعــاة ضمانــات حقــوق اإلنســانفي الســجون ،وتنفيــذاً لخطتــه لإلطــاع علــى
أوضــاع الســجون وأماكــن االحتجازوالســعي لتطويرها،فقــد قــام المجلــس خــال عامــي 2013
و  2014بزيــارة عــدد مــن الســجون وذلــك بغــرض تفقــد أوضــاع هــذه الســجون وكذلــك مقابلــة
الســجناء واالســتماع إلــى شــكاويهم ومطالبهــم .
زيارة منطقة سجون طره بتاريخ 2013/10/29
انطالقــا مــن إســتراتيجية عمــل المجلــس لمتابعــة حالــة أماكــن االحتجــاز والمؤسســات
العقابيــة بشــكل عــام ،شــكل المجلــس بعثــة تضــم عــدد مــن أعضــاء المجلــس وبعــض الباحثيــن
باألمانــة العامــة للمجلــس وذلــك لزيــارة منطقــة ســجون طـره (ســجن ملحــق المزرعــة  -ســجن
عنبــر الز ارعــة – ســجن العقــرب شــديد الح ارســة) وقــد التقــت البعثــة بالســيد اللـواء /محمــد ارتــب
مســاعد وزيــر الداخليــة لقطــاع مصلحــة الســجون وعــدد مــن قيــادات و ازرة الداخليــة بقطاعــات
الســجون وحقــوق اإلنســان والمباحــث العامــة والقائميــن علــى منطقــة ســجون ط ـره ،كمــا
التقــت البعثــة عــدد مــن النـزالء ،منهــم قيــادات مــن جماعــة األخـوان المســلمين ومؤيديهــا (أبــو
العــا ماضــي  -ســعد الحســيني  -أحمــد أبــو بركــة  )...واســتمعت إلــى شــكاواهم ومطالبهــم
وتواصلــت مــع قيــادات الســجن وو ازرة الداخليــة للنظــر فــي هــذه المطالــب وذلــك فــي إطــار
القوانيــن واللوائــح المنظمــة لعمــل الســجون ،وقــد خلصــت البعثــة إلــى عــدد مــن المالحظــات
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والتوصيــات وهــى كالتالــي:
 وجــود حالــة مــن العنــف اللفظــي س ـواء بيــن الضبــاط والح ـراس وبيــن الســجناء،وأفادتمصلحــة الســجون بــأن مــن يثبــت بأنــه تعــدى علــى أحــد النـزالء حتــى ولــو باللفــظ ســيتم
اتخــاذ كافــة اإلج ـراءات القانونيــة ضــده ،وطالب ـوا المجلــس بتقديــم كافــة اإلدعــاءات حــول
االنتهــاكات التــي تأتــي لــه نتيجــة ممارســات خاطئــة مــن بعــض الضبــاط أو األف ـراد.
 التضــرر مــن قصــر الزيــارة والتريــض ،حيــث أشــتكى عــدد مــن النـزالء مــن ضيــقالوقت الزيارة المقرر ( )45دقيقة وهو ما ال يســمح لهم بوقت متســع للقاء ذويهم ،والتضرر
مــن ضيــق وقــت التريــض المتــاح لهــم ،وأجابــت مصلحــة الســجون بأنهــا تطبــق نصــوص
القانــون التــي حــددت وقــت التريــض ووقــت الزيــارات  ،علم ـاً بــأن قــوة وأماكــن الســجن قليلــة
ال تســمح بتوفيــر عــدد مــن الحـراس الكافــى لتغطيــة كافــة النـزالء فــي وقــت واحــد للتريــض .
 عدم توفير بعض الوسائل اإلعالمية (الجرائد  ،التليفزيون) ،وفي هذا الموضوعأشــارت مصلحة الســجون بأنه تقرر النظر في الموضوع وســيتم البت فيه قريباً.
وطالــب أ.ناصــر أميــن عضــو المجلــس مــن الســيد الل ـواء مســاعد وزيــر الداخليــة
للســجون ضــرورة إعطــاء أولويــة وعنايــة بالشــكاوى المحالــة لــه مــن المجلــس وخاصــة الشــكاوى
التــي تحتــاج إلــى تدخــل س ـريع ،خاصــة االدعــاءات باالختفــاء القســري ،وفــي هــذا الســياق
أشــار مســاعد الوزير بأن كل الشــكاوى التي تأتي له تأخذ كل االهتمام ولكن يمكن للمجلس
أن يرســل أيــة شــكوى تتعلــق بالســجون إلــى قطــاع الســجون مباش ـرة حتــى يتســنى لنــا الــرد
عليهــا بطريقــة س ـريعة.
المالحظات والتوصيات :
غيــاب الرعايــة الصحيــة للعديــد مــن المرضــى داخــل المستشــفيات التابعــة للســجونو رفــض بعــض المستشــفيات الخارجيــة اســتقبال حــاالت مــن المســجونين وهــو مــا
يعــرض حيــاة الســجين للخطــر.
تعــرض العديــد مــن الســجناء لالعتــداء اللفظــي و الجســدي مــن أف ـراد الشــرطة والمخبريــن بالســجن.
غيــاب مبــادئ تســكين المســجونين وفــق الجريمــة أو مــدة العقــاب واإلكتفــاء بالتســكينالعشـوائي وهــو مــا يعــرض العديــد مــن الســجناء للخطــر.
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هنــاك عــدم مالءمــة بيــن العديــد مــن غــرف الســجون ،فأحيانــا يكــون هنــاك غــرفمكتظــة وتوجــد أخــرى فارغــة وبيــن رعايــة قصــوى للبعــض وهنــاك رعايــة متدنيــة
للبعــض اآلخــر بشــكل ال يحقــق المســاواة.
يحتــاج العديــد مــن الســجون إلعــادة التأهيــل ،حيــث تغيــب عنهــا المكتبــات وأدواتالرياضــة والحــرف وتقتصــر علــى بعــض الممارســات الحرفيــة الصغي ـرة التــي ال
ينضــم لهــا ســوى عــدد قليــل مــن المســجونين.
السجون خالية من أية برامج للتأهيل سواء تعليمية أو توعوية أو تثقيفية ...الصــرف الصحــي وحمامــات الســجون باليــة ،وقــد تتســبب فــى إصابــة المســجونينوالعامليــن بالســجن لألم ـراض.
أماكن انتظار األهالي لزيارة المسجونين غير مناسبة بالمرة.توجــد تفرقــة فــي المعاملــة بيــن العديــد مــن المســجونين فيمــا يخــص الزيــارات بمــا يعنــىانعدام المساواة .
زيارة سجن طنطا العمومي بتاريخ 2014/2/12
أوفــد المجلــس لجنــة ضمــت أعضــاء مجلــس وأعضــاء مــن األمانــة العامــة للمجلــس
القومــي لحقــوق اإلنســان  ،لزيــارة ســجن طنطــا العمومــي بمحافظــة الغربيــة وذلــك فــي يــوم
12فب اريــر ،2014وقــد بــدا التعــاون والتفهــم لطبيعــة عمــل اللجنــة مــن قبــل إدارة الســجن
ملموسـاً حيــث تــم تقديــم كافــة التســهيالت الالزمــة إو�جـراء المقابــات مــع الموظفيــن والنـزالء
علــى حـ ٍـد س ـواء ،ممــا أســهم بشــكل كبيــر فــي مســاعدة اللجنــة الموفــدة علــى أداء مهامهــا ،
بــكل موضوعيــة ومهنيــة.
وقــد قامــت اللجنــة بتفقــد كافــة م ارفــق الســجن للتأكــد مــن تقديــم رعايــة صحيــة جيــدة
للنـزالء ،وحصولهــم علــى التغذيــة المناســبة  ،وتخصيــص وقــت لإلطــاع فــي مكتبــة الســجن
والتريــض فــي األماكــن المخصصــة لذلك،كمــا التقــت اللجنــة عــدد مــن النـزالء واســتمعت إلــى
شــكاويهم ومطالبهــم وتواصلــت مــع قيــادات الســجن وو ازرة الداخليــة للنظــر فــي هــذه المطالــب.
وقد خلصت اللجنة إلى عدد من المالحظات والتوصيات:
 أنــه قــد ســمحت إدارة الســجن للجنــة بالتجــول بحريــة داخــل الســجن ولقــاء الســجناء دونأي قيــود.
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 الســجناء فــي قضايــا تتصــل بالشــأن العــام معظمهــم مــن المهنييــن واليبــدوا عليهــم أنهــمدعــاة عنــف أو إرهــاب ،ومعظمهــم يشــغلون وظائــف مرموقــة مثــل أســاتذة الجامعــات
واألطبــاء والمهندســين والمحاميــن وغيرهــم ،وتهمتهــم األساســية االنضمــام إلــى «تنظيــم
محظــور» علــى خــاف أحــكام القانــون.
 لم نالحظ أي شكوى من سوء المعاملة. كان هنــاك إجمــاع علــى الشــكوى مــن التجديــد التلقائــي للحبــس االحتياطــي دون أيتحقيقــات جدية،وكانــت النتيجــة أن اســتمرار الحبــس هــو األصــل ،واإلف ـراج يعتبــر اســتثناء
عكــس كل القواعــد القانونيــة التــي تنــص عليهــا مواثيــق حقــوق اإلنســان.
 كان للســجناء فــى ســجن طنطــا شــكاوى عــدة مــن أوضــاع الســجن ،أهمهــا أنهــم اليصلــونالجمعة،وهناك سلك شائك (سياج عازل) يفصل بينهم وبين أسرهم عند الزيارة ،باإلضافة
إلــى مشــكلة فــي دورات الميــاه  ،وكذلــك المــدة الطويلــة جــداً فــي الحبــس داخــل الزن ازنــة والتــي
تصل إلى عشـرين ســاعة يومياً.
التوصيات :
1 -1يجــب مرعــاة واحت ـرام متطلبــات الحيــاة الدينيــة للســجناء وتعييــن رجــال الديــن األكفــاء
والمعتدليــن إللقــاء المحاض ـرات الدينيــة لكافــة الســجناء دون تمييــز .
تبعــا للمعاييــر
2 -2تركيــب كاميـرات مراقبــة فــي جميــع المبانــي والممـرات والعنابــر بالســجنً ،
الدوليــة المعتمــدة والمتعــارف عليهــا فــي هــذا الشــأن.
  3تخصيــص فصــول تأهيليــة إو�نتاجيــة لالســتفادة مــن طاقــات ومهــارات النـزالء ،علــى أنتســتهدف كافــة النـزالء .
4 -4تخصيــص مســاحة وحيــز أرضــي مناســب لــكل ســجين يلبــي حاجاتــه النفســية والبدنيــة
والصحيــة ويحتــرم خصوصيتــه وكرامتــه .
5 -5نقل السجناء إلى مراكز االحتجاز والسجون القريبة من محل سكن عائالتهم.
6 -6توفير وسائل اإلقامة المالئمة لألشخاص ذوى اإلعاقة.
7 -7رصــدت اللجنــة أن مســتوى الخدمــات الطبيــة لمتواضعــة مــن حيــث االفتقــار إلــى الــكادر
الطبــى والقــدرة الفنيــة  ،ولمســت اللجنــة أوضــاع صحيــة صعبــة.
8 -8عقــد دورات تدريبيــة متخصصــة للقائميــن علــى الســجون لدعمهــم فنيـاً وحقوقيـاً لينعكــس
باإليجــاب فــى التعامــل مــع الســجناء .
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زيارة منطقة سجون طره بتاريخ 2014/2/13
أوفــد المجلــس البعثــة منطقــة ســجون طـرة التقــت البعثــة بالســيد اللـواء «محمــد ارتــب»
مســاعد وزيــر الداخليــة لقطــاع مصلحــة الســجون وعــدد مــن قيــادات و ازرة الداخليــة بقطاعــات
الســجون وحقــوق اإلنســان والمباحــث العامــة والقائميــن علــى منطقــة ســجون طـره.
وقــد أبــدى الســيد مســاعد وزيــر الداخليــة لقطــاع الســجون تعاونــا مــع البعثــة ،وهدفــت
البعثــة إلــى زيــارة بعــض النـزالء المحدديــن ســلفاً وهــم :خالــد محمــد ســيد ،ناجــى كامــل محمــد،
عبد اهلل محمد أحمد،كما التقت أيضاً عدد من النزالء اآلخرين ومنهم :أحمد دومة – محمد
عــادل – أحمــد ماهــر – عــاء عبدالفتــاح واســتمعت إلــى شــكاواهم ومطالبهــم ،وتواصلــت مــع
قيــادات الســجن وو ازرة الداخليــة للنظــر فــي هــذه المطالــب ،وقــد خلصــت اللجنــة إلــى عــدد مــن
المالحظــات والتوصيات:
1 -1ضــرورة ســعى و ازرة الداخليــة للتخفيــف وتطبيــق روح القانــون بإتاحــة حقــوق متســاوية
لكافــة الســجناء دون تمييــز.
2 -2ضــرورة أخــذ النيابــة العامــة بعيــن االعتبــار مبــررات الحبــس االحتياطــي وتوفيــر
ضمانــات وحقــوق المتهــم أثنــاء التحقيقــات وفق ـاً لمــا ورد بالدســتور المصــري والقانــون.
3 -3اســتكمال منظومــة نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان داخــل جهــاز الشــرطة بطــرق مختلفــة
مثــل الب ارمــج التدريبيــة والنــدوات التثقيفيــة . ..
4 -4تكثيــف الجهــود للعمــل علــى تعديــل القانــون واللوائــح التــي تنظــم عمــل الســجون بمــا
يتفــق والقواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء وغيرهــا مــن االلت ازمــات الدوليــة
المعنيــة بحقــوق الســجناء .
زيارة ليمان طره بتاريخ2014/2/26
وقــد تشــكلت هــذه الزيــارة مــن قبــل بعــض أعضــاء المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان
بغــرض مقابلــة النشــطاء السياســيين بالســجن بعــد تلقيــه شــكاوى بشــأنهم  ،وهــم :أحمــد ماهــر
 محمــد عــادل -أحمــد دومــة -عــاء عبــد الفتــاح ،وذلــك للوقــوف علــى أوضاعهــم بالســجنومــدى تطبيــق القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء والمحتجزيــن ،وقــد قامــت اللجنــة
بلقــاء النشــطاء واالســتماع إلــى شــكاواهم المتعلقــة بظــروف احتجازهــم والتــي تمثــل معانــاة
لظــروف االحتجــاز الخاصــة بهــم ،وذلــك علــى النحــو التالــي :
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•أنهــم حتــى تاريــخ زيارتهــم لــم يتمكن ـوا ولــم يصــرح لهــم بلقــاء محاميهــم منــذ تاريــخ
القبــض عليهــم نظـ اًر لرفــض النيابــة العامــة دون مقتضــى إصــدار تصاريــح لمحاميهــم
الذيــن تقدمـوا أكثــر مــن مـرة لزيارتهــم ولــم يصــرح لهــم .
•أنــه لــم يتمكــن بعضهــم حتــى تاريــخ الزيــارة مــن مقابلــة ذويهــم أو االتصــال بهــم
رغــم طـوال الفتـرات التــي تــم احتجازهــم فيهــا ،والتــي تســمح لهــم بالزيــارة وفقـاً للوائــح
الســجون.
•انخفــاض الزمــن المحــدد للتريــض بمــا يجعلهــم متواجديــن داخــل الغــرف أكثــر مــن
 20ســاعة يوميـاً وهــو مــا يســبب معانــاة شــديدة لهــم يفاقــم منهــا كونهــم مودعيــن فــي
غــرف منفــردة دون وجــود ن ـزالء آخرينفــي ذات الغــرف .
•أنهــم يتواجــدون داخــل العنابــر فــي أيــام األجــازات واألعيــاد الرســمية وفــى بعــض
األحيــان يمكثــون فــي العنابــر لمــده تجــاوز اليوميــن ويتضمــن ذلــك عــدم التمكــن مــن
أداء صــاة الجمعــة.
•التضييــق علــى م ارســاتهم البريديــة والتــي كان يجــب تســهيلها خاصــة حــال منــع
الزيــارة ولقــاء محاميهــم.
•فــى ضــوء مــا تواتــر عــن حــاالت اإلض ـراب عــن الطعــام التــي أعلــن عنهــا كافــة
النشــطاء والتــي أثبــت بالمحاضــر الرســمية بالســجن ،ولــم تقــم النيابــة بدورهــا باالنتقــال
إليهــم لســماع أقوالهــم ومحاولــة عدولهــم عــن قرارهــم باإلض ـراب الــذي اســتمر لمــدة
ثالثــة أســابيع تقريب ـاً ممــا أدى إلىانخفــاض نســبة الســكر بالــدم ألحــد النشــطاء وهــو
أحمــد دومــة (إلــى نســبة  )40ممــا كان قــد يعــرض حياتــه للخطــر.
ويؤكــد المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان علــى أنــه إو�ن كانــت بعــض المعاناةالتــي
يتعرض لها المحتجزين تنطبق مع لوائح السجون إال أن المجلس يناشد و ازرة الداخلية لرفع
تلــك المعانــاة بمــا يتوافــق مــع القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء والمحتجزيــن ،كمــا
يناشــد النائــب العــام الســتخراج التصاريــح الالزمــة لمحاميهــم وذوويهــم للقائهــم فــي محبســهم
فــي أســرع وقــت ممكــن.
زيارة سجن وادي النطرون ()1بتاريخ 2014/3/25
ضمــت بعثــة المجلــس عــدداً مــن أعضائــه وأعضــاء األمانــة الفنيــة بالمجلــس وذلــك
لزيــارة ســجن وادي النطــرون ( )1والتــي اســتمرت فــي عملهــا لمــدة قاربــت خمــس ســاعات فــي
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ظــل تعــاون ملحــوظ مــن قبــل مصلحــة الســجون وقطــاع حقــوق اإلنســان بالــو ازرة والقائميــن
علــى الســجن ،حيــث انتشــر أعضــاء وفــد المجلــس والباحثيــن فــي أنحــاء الســجن إلجـراء العديــد
مــن المقابــات مــع أكبــر عــدد مــن المحكــوم عليهــم والمحبوســين احتياطي ـاً ،وتالحــظ لوفــد
المجلــس خــال الزيــارة مــا يلــي :
•أن اللوائــح التــي تنظــم عمــل الســجون تحتــاج بشــكل عاجــل للتدخــل مــن قبــل الدولــة
إلعــادة النظــر فيهــا ،لتمكيــن الســجناء مــن الحصــول علــى حقوقهــم بشــكل كافــي،
خاصــة فيمــا يتعلــق بإتاحــة أوقــات مناســبة للتريــض والتعــرض ألشــعة الشــمس بمــدد
كافيــة تقــي الســجناء الكثيــر مــن األم ـراض.
•أكــد محبوســون احتياطيـاً علــى أنــه يتــم التجديــد لهــم مــن قبــل النيابــة العامــة لمــدد تزيــد
عــن ســبعة أشــهر تقريبـاً وفــى أغلــب األحيــان يتــم التجديــد دون العــرض علــى النيابــة
العامــة أو قاضــى التحقيــق.
•التقــى الوفــد مــع عــدد كبيــر مــن المحكــوم عليهــم فــي قضايــا تتعلــق بحقــوق ماليــة
ومديونيــات تســتوجب الســداد ،ممــا يســتوجب ضــرورة إعــادة تعديــل التش ـريعات بمــا
يتـواءم مــع المــادة  11مــن العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة
الــذي صادقــت والتزمــت بهــا مصــر.
•تالحــظ للوفــد وجــود تكــدس ببعــض عنابــر الســجن وعــدم توافــر منافــذ تهويــه كافيــه،
ممــا يؤثــر علــى عمليــة التهويــة بالعنابــر ،وعــدم وجــود آسـرة بعنابــر الســجن وافتـراش
البطاطيــن بديـاً عنهــا.
•كمــا تالحــظ نقــص فــي بعــض التخصصــات الطبيــة بمستشــفى الســجن وكــذا بعــض
المســتلزمات الطبيــة.
•وأكــد أحــد المحبوســين احتياطيــا للوفــد خــال الزيــارة تعرضــه العتــداءات عديــدة،
خاصة فيما يعرف إعالمياً باســم (حفالت االســتقبال بالســجون) مدعياً فقدان ســمعه
علــى إثــر ذلــك.
زيــارة كل مــن عبــداهلل الشــامي ومحمــد صــاح الديــن عبــد الحليــم (الشــهير بـــ محمــد
ســلطان) بتاريــخ 2014/6/11
أوفــد المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان يــوم  11يونيــو  2014وفــد يضــم عــدد مــن
أعضــاء المجلــس لزيــارة كل مــن عبــداهلل الشــامي ومحمــد صــاح الديــن عبــد الحليــم (الشــهير-
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بمحمــد ســلطان)على خلفيــة ماتداولتــه وســائل اإلعــام بشــأن حالتهمــا الصحيــة إو�ضرابهمــا
عــن الطعــام وذلــك بهــدف الوقــوف علــى حقيقــة الواقعــة وبيــان أســبابها.
وقــد قامــت البعثــة بمقابلــة كل مــن عبــد الشــامي ومحمــد ســلطان واالســتماع إلــى
شــكاويهم وســبب إضرابهــم ومطالبهــم مــن أجــل وقــف اإلض ـراب  ،وقــد خلصــت البعثــة إلــى
عــدد مــن التوصيــات وهــو كالتالــي:
•ضــرورة إعمــال القانــون وتعليمــات النيابــة العامــة بشــأن المضربيــن عــن الطعــام فــي
محبســهم.
•مناشــدة النيابــة العامــة بعــدم اإلف ـراط فــي ق ـ اررات الحبــس االحتياطــي واإلس ـراع فــي
إحالــة المتهميــن إلــى المحاكمــة متــى أمكــن ذلــك إو�خــاء ســبيل مــن تــرى بــأي ضمانــات
ت ارهــا ضمانــا لحقــوق المتهميــن أثنــاء التحقيقــات وفقــا للعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة
والسياســية.
•استمرار تقديم الرعاية الطبية لمحمد سلطان بالمستشفى تحت المالحظة.
•مناشدة النائب العام بشأن إخالء سبيل الحاالت الصحية الحرجة فورا.
•ضــرورة تحســين الرعايــة الصحيــة للمرضــى بالســجون بشــكل عــام حيــث تالحــظ للوفــد
ضعــف مســتوى الرعايــة الصحيــة بالمستشــفى.
زيارة سجن القناطر نساء بتاريخ 2014/7/7
أوفــد المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان يــوم  7يوليــو  2014وفــدا لزيــارة ســجن
		
القناطــر نســاء الــذي يضــم عــدد 1600 :ســجينة بمنطقــة ســجون القناطر،حيــث اســتقبل
الوفــد كل مــن مســاعد وزيــر الداخليــة لقطــاع مصلحــة الســجون ،ومديــر المباحــث ،ورئيــس
إدارة حقوق اإلنســان ،ورئيس إدارة التخطيط االســتراتيجي بقطاع الســجون ،ومأمور الســجن,
وممثليــن عــن قطــاع حقــوق اإلنســان بــو ازرة الداخليــة.
تفقــد الوفــد أوضــاع الســجن (المستشــفى ،العنابــر ،المصنــع ،المشــغل ،المعــارض)
		
كمــا قــام بمقابلــة عــدد مــن الســجينات واالســتماع لشــكاواهم ومطالبهــم والتواصــل مــع قيــادات
السجن وو ازرة الداخلية للنظر في هذه المطالب وقد خلصت البعثة إلى عدد من المالحظات
والتوصيــات وهــى كالتالــي:
•ضرورة إسراع النيابة العامة فيإنهاء التحقيقات بشأن بعض الوقائع واإلدعاءات .
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•مطالبــة و ازرة الداخليــة بســرعة بإصــدار الئحــة تنظيــم الســجون الجديــدة علــى أن
تتضمــن تنظيــم العالقــة بيــن الســجناء والقائميــن علــى الســجون بمــا بعزيــز مــن احتـرام
حقــوق اإلنســان.
•ضــرورة م ارعــاة المبــادئ والمعاييــر التــي تحــول دون عــدم التمييــز بيــن الســجناء وفقـاً
إنتمائتهــم المختلفــة.
•إيجــاد ســبل لتوفيــر محاميــن لمباش ـرة الدعــاوى الخاصــة بالســجينات الالتــى لــم تتــح
لهــن اإلمكانيــات توكيــل محاميــن لمباش ـرة دعاواهــم وليــس مجــرد حضــور الجلســات
وفق ـاً للقانــون .
•مطالبــة المعنييــن والمجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان بضــرورة اســتكمال ب ارمــج نشــر
ثقافــة حقــوق اإلنســان فيمــا يخــص الســجناء والقائميــن علــى الســجون فــي مصــر.
زيارة المضربين عن الطعام في سجن ليمان طره بتاريخ 2014/9/3
تلقــى المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان شــكوى مــن زوجــه أحمــد دومــة تضمنــت
		
رغبتهــا فــي االطمئنــان علــى زوجهــا الســجين بعــد خبــر إعالنــه وآخريــن الدخــول فــي إضـراب
عــن الطعام،فــي وقــت مت ازمــن مــع دعــوة و ازرة الداخليــة ممثلــة فــي قطــاع حقــوق اإلنســان
وقطــاع مصلحــة الســجون بالــو ازرة للمجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان لزيــارة ســجن ليمــان طـره،
ممــا حــدا بالمجلــس بإيفــاد بعثــة للوقــوف علــى أوضاعهــم الصحيــة وســماع أســباب إعالنهــم
اإلضـراب عــن الطعــام ،والتق ــت البعثــة بمســاعد وزيــر الداخليــة لقطــاع حقــوق اإلنســان والســيد
مســاعد الوزيــر لقطــاع الســجون وعــدد مــن قيــادات القطاعيــن ومأمــور الســجن والســيد اللـواء
طبيــب مديــر اإلدارة الطبيــة بــو ازرة الداخليــة واألطبــاء بمستشــفى الســجن ،كمــا التقــت بعــدد مــن
المضربيــن عــن الطعــام علــى أرســهم أحمــد دومــة واســتمعت إلــى مطالبهــم وأســباب إضرابهــم
،وقــد خلصــت الزيــارة إلــى األتــي:
 -1التضامن مع وضع أسرة عالء عبد الفتاح اإلنساني.
 -2االعت ـراض علــى اســتخدام الحبــس االحتياطــي كعقوبــة والمطالبــة باإلف ـراج عــن
كافــة المحبوســين احتياطيــا علــى خلفيــة أحــداث متعلقــة بقانــون التظاهــر.
-3التضرر من إجراءات المحاكمة التي تجرى داخل مقر معهد أمناء الشرطة
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التوصيات :
بعــرض أعمــال البعثــة ،الوقــوف علــى أســباب اإلضـراب عــن الطعــام ،باإلضافــة إلــى
نتائــج الكشــف الطبــي الــذي أجرتــه البعثــة علــى المضربيــن ومتابعــة تطــور حالتهــم الصحيــة،
أوصــى المجلــس بـ:
 تمكيــن أحمــد ســعد دومــه مــن إج ـراء منظــار وفحوصــات وتحاليــل طبيــة ،إو�خضاعــهإلش ـراف طبــي بمستشــفى خارجــي لتــردى حالتــه الصحيــة.
 إخضــاع محمــد عبدالرحمــن (محمــد «نوبــى») لإلش ـراف الطبــي الدقيــق نظ ـ اًر النخفــاضضغــط الــدم الملحــوظ ،والــذي قــد يترتــب عليــه دخولــه فــي غيبوبــة ممــا يســتدعى نقلــه للعــاج
بمستشــفى خارجــي.
 علــى الرغــم مــن المتابعــة والعنايــة التــي توليهــا إدارة الســجن للمضربيــن عــن الطعــاموتوفيرهــا مــكان مناســب لحالتهــم ،إال أنــه يتعيــن تطويــر وتحســين المتابعــة والعنايــة الطبيــة
للمضربيــن بمــا يتالئــم وتداعيــات تدهــور تلــك الحــاالت .
 يناشــد المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان النيابــة العامــة بالنظــر فــي مطالــب إخــاء ســبيلالمحبوســين احتياطيــا.
زيارات أقسام الشرطة:
فــي إطــار التعــاون المشــترك بيــن المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان وو ازرة الداخليــة
بشــأن تعزيــز وضعيــة حقــوق اإلنســان وضمــان معاملــة نموذجيــة للمحتجزيــن ،وكــذا توفيــر
أماكــن احتجــاز مالئمــة ،فقــد شــرع المجلــس مــن إيفــاد عــدد مــن الباحثيــن المتخصصيــن لزيــارة
كافــة أقســام الشــرطة ،علــى أن يتــم البــدء باألقســام الموجــودة بمحافظــة القاه ـرة الكبرى،وقــد
تقــرر إســناد هــذا الــدور لباحثــي مكتــب الشــكاوى بالمجلــس ،وفــي هــذا الســياق فقــد قــام المكتــب
بزيــارة عــدد مــن أقســام وم اركــز الشــرطة بالقاهـرة وهــى :
 زيارة لقسم النزهة بتاريخ . 2014/10/20 زيارة لقسم الدقي بتاريخ . 2014/10/23 زيارة لقسم العجوزة بتاريخ . 2014/10/27 زيارة لقسم مدينة نصر (ثان) بتاريخ . 2014/11/5-139-

وقد خلصت هذه الزيارات لعدد من المالحظات والتوصيات وهى كالتالي:
•ضــرورة تناســب أعــداد المحتجزيــن مــع مســاحة عنبــر االحتجــاز وفــق المعاييــر
الدوليــة ولوحــظ وجــود تكــدس فــي بعــض األقســام خصوص ـاً فــي قســم العجــوزة
(نصيــب المحتجــز مــن الغرفــة أقــل مــن نصــف متــر ).
•ضــرورة إيــداع المحتجزيــن بنــاء علــى ق ـ اررات النيابــة تحــت قيــد الحبــس االحتياطــي
بالســجون كإج ـراء طبيعــي ،وذلــك لرصــد حــاالت ألشــخاص ينفــذون عقوبــات بالقســم .
•نظـ اًر لتحــول قســم الشــرطة مــن مــكان احتجازمؤقــت إلــى مــكان احتجازشــبه دائــم،
األمــر الــذي يفــرض كفالــة بعــض الحقــوق للمحتجزيــن داخــل الســجون العموميــة
والمركزيــة داخــل مــكان االحتجــاز بديـوان القســم مثــل الحــق فــي الغــذاء الكافــي والحــق
فــي التريــض .
•ضــرورة إعــادة طــاء أماكــن االحتجــاز لكــون بعضهــا أصبــح متهالــك وذلــك بم ـواد
تتناســب مــع طبيعــة هــذه األماكــن.
•بعــض األقســام تحتــاج إلــى تطويــر دورات الميــاه بهــا لتهالكهــا الواضــح علــى أن يتــم
متابعــة ذلــك بصــورة دوريــة إو�صــاح مــا تعــرض للتلــف وعــدم تــرك األمــر إلــى أن
يصــل لصــورة يســتحيل تعامــل المحتجــز معهــا .
•التعــاون المباشــر بيــن مكاتــب حقــوق اإلنســان بأقســام الشــرطة والمجلــس القومــي
لحقــوق اإلنســان ،بإنشــاء وســائل اتصــال مباش ـرة بيــن الجهتيــن ،ومــن جانــب آخــر
إعــداد دورات تدريبيــة للضبــاط العامليــن بهــذا القســم مــن خــال المجلــس.
•ضــرورة االهتمــام بنظافــة أماكــن االحتجــاز والمحتجزيــن كمــا يجــب الســماح بإخـراج
األغطيــة وكافــة المتعلقــات الخاصــة بالمحتجزيــن وتعريضهــا للهـواء وضــوء الشــمس
بشــكل دوري حتــى التكــون بيئــة حاضنــة النتشــار األمـراض ونقــل العــدوى كمــا أنهــا
تعمــل علــى إ ازلــة الروائــح الكريهــة مــن الحجــز .
•ضــرورة توفيــر نظــام تهويــة طبيعــي مــن خــال نوافــذ يدخــل منهــا اله ـواء وضــوء
الشــمس وبمســاحات تتناســب مــع مســاحة الغــرف واألعــداد التــي تســتوعبها وعــدم
االكتفــاء بمكيفــات التهويــة والتــي شــرعت و ازرة الداخليــة فــي تركيبهــا فــي العديــد مــن
أقســام الشــرطة .
-140-

الباب الثالث
دور المجلس فى نشر مبادئ حقوق اإلنسان

-141-

الباب الثالث
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أوالً  :وسائل اإلعالم الجماهيرية
حــرص المجلــس علــى تفعيــل وتجديــد التعــاون والبروتوكــول الموقــع بيــن المجلــس
واإلذاعــة المصرية،وفــى هــذا الصــدد وخــال فتـرة التقريــر أذاعــت صــوت العــرب عــدد ()15
حلقــة مــن برنامــج (هــذا هــو اإلنســان) ،والــذى يســتضيف فــي كل حلقــة عضــو مــن أعضــاء
المجلــس وأيض ـاً الباحثيــن باألمانــة الفنيــة بالمجلــس وعــدد مــن قيــادات مؤسســات المجتمــع
المدنــي المعنيــة بحقــوق اإلنســان ،كمــا يقــدم البرنامــج فــي نهايتــه مســابقة حــول مفاهيــم حقــوق
اإلنســان وتســليم جائـزة ماليــة رمزيــة.
كمــا وقــع المجلــس عــدد مــن البروتوكـوالت فــي يونيــو  2014لزيــادة التعــاون مــع
اتحــاد اإلذاعــة والتليفزيــون المصــرى ،هي:
 -1بروتوكول تعاون عام مع شبكة البرنامج العام.
 -2بروتوكــول بيــن المجلــس وقطــاع اإلذاعــة باتحــاد اإلذاعــة والتليفزيــون يتــم بموجبه
إعــداد  15حلقــة بعنـوان «مستشــارك القانونــى» ،إو�ذاعتهــا علــى موجــات البرنامــج
العــام ،وهــي حلقــات دراميــة مصغ ـرة “ ، ”semi dramaمــدة الحلقــة  5دقائــق
هدفهــا نشــر الوعــى القانونــى لــدى المواطنيــن حــول حقــوق المـرأة .يتــم خاللهــا عــرض
مشــكلة قانونيــة ،فــي شــكل د ارمــي ،ويقــوم المجلــس بترشــيح أحــد المستشــارين أو مــن
ي ـراه مناســبا لتقديــم حــل المشــكلة ،ويتــم إذاعــة الحلقــات فــي فت ـرة عاليــة االســتماع
علــى موجــات صــوت العــرب ،علــى أن تتــم اإلذاعــة خــال عــام -كحــد أقصــى -مــن
تاريــخ توقيــع البروتوكــول ،ويدعــم المجلــس توفيــر المــادة العلميــة.
2-2بروتوكول بين المجلس وقطاع اإلذاعة باتحاد اإلذاعة والتليفزيون يتم بموجبه:
إعــداد  30حلقــة د ارمــا إذاعيــة اجتماعيــة بعنـوان «أحالمنــا» ،إو�ذاعتهــا علــى موجــات
صــوت العــرب ،علــى أن تقــدم رســالة إنســانية فــى شــكل فنــى غيــر مباشــر ،بهــدف
التوعيــة بحقــوق المـرأة.
 ويتــم إذاعــة الحلقــات فــي فت ـرة عاليــة االســتماع علــى موجــات صــوت العــرب،-142-

علــى أن تتــم اإلذاعــة خــال عــام  -كحــد أقصــى  -مــن تاريــخ توقيــع البروتوكــول
 ,ويقوم المجلس ايضاً بتوفير المادة العلمية.
وقــد أجــرى كل مــن رئيــس المجلــس ونائبــة واالعضــاء وبعــض باحثــي
األمانــة الفنيــة لقــاءات عديــدة مــع وســائل اإلعــام المرئيــة والمســموعة والمكتوبــة
والتــي جــرى خاللهــا التعبيــر عــن المجلــس ومواقفــة مــن القضايــا المطروحــة .
ثانياً  :التــــــــدريـــب :
حــرص المجلــس علــى بنــاء قــدرات العامليــن بالمجلــس وعــدد مــن ممثلــى منظمــات
المجتمــع المدنــى مــن خــال تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة التدريبيــة ،وذلــك مــن خــال قيامــه
بتنظيــم هــذه الــدورات بالتعــاون مــع جهــات متخصصــة أو بإرســال الباحثيــن لتلقــى التدريبــات
خــارج إطــار المجلــس .كمــا أنــه لــم يكتــف بتدريــب األمانــة الفنيــة للمجلــس فقــط ،بــل يقــوم
أيض ـاً بتوفيــر التدريبللمتطوعيــن وتحديــداً مــن فئــة الشــباب مــن ذلــك:
 إعداد برنامج تدريب مدربين على مراقبة اإلنتخابات:) )ToTنظــم المجلــس بالتعــاون مــع منظمــة الفرانكفونيــة الدوليــة برنامــج تدريــب مدربيــن
فــي مجــال مراقبــة اإلنتخابــات خــال الفتـرة مــن  8نوفمبــر إلــى 1ديســمبر  ،2013إو�ســتهدف
التدريــب إعــداد جيــل مــن المدربيــن علــى مراقبــة اإلنتخابــات مــن الباحثيــن باألمانــة العامــة
للمجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان وباالضافــة لممثلــى منظمــات المجتمــع المدنى ،إو�شــترك
فــى البرنامــج التدريبــى عــدد  58متدرب ـاً  ،روعــى فــى اختيارهــم التنــوع الجغ ارفــى والنوعــى
فــى إختيارهــم .
تنظيم دورات تدريبية للتوعية فى مكافحة االتجار بالبشر:بنــاء علــى البروتوكــول التعــاون الموقــع بيــن المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان
		
ومركــز البحــوث اإلجتماعيــة والجنائيــة ،قــام المجلــس بتنظيــم دورات تدريبــة للتوعيــة بظاهـرة
اإلتجــار بالبشــر ومخاطرهــا مــن كافــة الجوانــب اإلجتماعيــة والنفســية والقانونية،وهدفــت هــذه
الــدورات إلــي رفــع الوعــي العــام ،وبنــاء القــدرات لمكافحــة األســباب المؤديــة لظهــور
هذهالظاهرة،والســعى إلــى تمكيــن المجتمــع مــن فهــم إشــكاليات هــذه الجريمــة وآثارهــا الســلبية
علــى أمــن وســامة الوطن،وقــد قــام المجلــس بتنظيــم دورتين،فــى شــهرى ينايــر وفب اريــر
 ،2013شــارك فــى كل منهــا عــدد  30مــن الباحثيــن االجتماعييــن والنفســيين الذيــن تــم
ترشــيحهم مــن و ازرة الشــئون االجتماعيــة ولمــدة خمســة أيــام ،وذلــك بمقــر مركــز البحــوث
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االجتماعيــة والجنائيــة تحــت إش ـراف وتمويــل مــن المجلــس.
 تنظيم دورة تدريبية تتعلق باإلطار القانوني لحقوق الطفل.فــي إطــار تنفيــذ خطــة عمــل المشــروع المشــترك بيــن المجلــس ومنظمــة األمــم المتحــدة
للطفولــة ( ،)UNICEFعقــد المجلــس دورة تدريبيــة بعنـوان «اإلطــار القانونــي لحقــوق الطفــل،
وذلــك يومــي  24 -23يونيــو  ،2014بهــدف دعــم قــدرات باحثــي المجلــس وتوعيتهــم
بالتش ـريعات واالتفاقيــات المعنيــة بحقــوق الطفــل.
 تنظيم دورات تدريبية للتوعية بمكون التربية المدنية ،والصكوك الدولية لحقوقاإلنسان.
قامــت وحــدة البحــث والتطويــر التشـريعى بالمجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان بتنظيــم دورات
تدريبــة للتوعيــة بفك ـرة التربيــة المدنيــة وحقــوق اإلنســان ،والتــى تهــدف بشــكل أساســى إلــى
تنميــة قــدرات باحثــي المجلــس ،والمهتمييــن بالعمــل العــام ،وكــذا عاملــي ومتطوعــي منظمــات
المجتمــع المدنــي حــول مكــون التربيــة المدنيــة ،والصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان وتــم تنظيــم
البرنامــج علــى أربعــة دورات كاألتــى :
الدورة األولى:حول تنمية ومهارات العمل الجماعي .
الدورة الثانية :لرفع قدرات العاملين بمنظمات المجتمع المدني بمجال حقوق اإلنسان .
الدورة الثالثة :لرفع قدرات العاملين بمنظمات المجتمع المدني بمجال حقوق اإلنسان .
الدورة الرابعة :لرفع قدرات العاملين بمنظمات المجتمع المدني بمجال حقوق اإلنسان .
تــم تدريــب باحثــي وحــدة البحــث والتطويــر التشـريعي علــي مهــارات البحــث
والتدقيــق البحثــي ،باالســتعانة بخب ـراء مــن المركــز القومــى للبحــوث اإلجتماعيــة
والجنائيــة ،بهــدف رفــع لقــدرات فــي مجــال مهــارات البحــث وتمــت الــدورة فــى الفت ـرة
مــن  20-17فب اريــر  2014القاه ـرة.
 شارك المجلس القومى لحقوق اإلنسان فى برنامج تدريبي تحت عنوان «القانونالدولــي اإلنســاني وحقــوق اإلنســان» ،خــال الفت ـرة  14-10مــارس  ،2013وذلــك
تحــت رعايــة مركــز القاه ـرة للتدريــب علــى تســوية المنازعــات وحفــظ الســام فــي
أفريقيــا التابــع لــو ازرة الخارجيــة المصريــة بالتعــاون مــع المعهــد الدولــي للقانــون الدولــي
اإلنســاني بإيطاليــا .
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 وباإلضافــة إلــى ماســبق قــام المجلــس بتنظيــم عــدد مــن الــدورات التدريبيــة بالتعــاون مــعاألفــرع الخاصــة بالمجلــس فــى محافظــات الجمهوريــة ،وشــملت :
	-دورات تدريبية حول االستفتاء على الدستور.
	-دورات تدريبية على العملية االنتخابية .2014
	-عقد دورات تدريبيه بمقر الفرع لمنظمات المجتمع المدنى لتطوير القدرات نحو عملية
االنتخاب.
	-دورة تدريبية بجامعة سوهاج عن نشر ثقافه حقوق اإلنسان.
	-مناقشة مسودة قانون مجلس النواب بمركز النيل لالعالم.
	-اعداد المتابعين لالنتخابات من منظمات المجتمع المدني.
	-آليات حماية حرية الرأي والتعبير لفائدة رابطة الصحفيين بكفرالشيخ «جمعية اهلية».
	-دورة تدريبية لمنظمات المجتمع المدني حول المراقبه على العمليه االنتخابية.
	-مراقبه االنتخابات إتحاد طالب جامعة بورسعيد.
	-البرنامج التدريبي لدعم قدرات منظمات المجتمع المدنى.
واهتمام ـاً مــن المجلــس بتلبيــة مطالــب تعزيــز الوعــي الديمق ارطــي المســتند علــى
معاييــر حقــوق اإلنســان ،وخاصــة بيــن الفئــات الشــابة ،فقــد بــادر المجلــس إلــى عقــد ش ـراكة
مــع كل مــن منظمــة اليونســكو والمنظمــة العربيــة لحقــوق اإلســان إلنتــاج دليــل متخصــص
علــى التربيــة الديمقراطيــة موجهـاً للشــباب مراعيـاً للبعــد الخــاص بالنــوع االجتماعــي ،مســتهدفاً
الش ـريحة العمريــة بيــن  16ســنة و 24ســنة.
وتــم توقيــع بروتوكــول الش ـراكة مــع الش ـريكين فــي  6فب اريــر  2014بمقــر المجلــس
بحضــور الســادة رئيــس المجلــس والممثــل اإلقليمــي لليونســكو بالمنطقــة العربيــة وأميــن عــام
المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان ،وأســهم المجلــس فــي ترتيــب اجتماعيــن تشــاوريين بمشــاركة
و ازرات التربية والتعليم ،والتعليم العالي ،والشباب ،وكل من المجلس القومي للمرأة والمجلس
القومــي للطفولــة واألمومــة ،وبحضــور عــدد مــن ممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة
بالتربيــة علــى حقــوق اإلنســان ،وعــدد مــن األكاديمييــن والتربوييــن.
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وقد تم االنتهاء من إعداد الدليل بواســطة فريق فني مشــترك من المجلس والمنظمة
العربيــة لحقــوق اإلنســان ،الــذي تقــوم منظمــة اليونســكو بوضــع اللمســات النهائيــة عليــه
تمهيــداً إلصــداره ،لكــي يســتخدم كأداة للتوعيــة والتدريــب علــى نحــو يســهم فــي تأصيــل الفهــم
الديمق ارطــي والمســاواة فــي النــوع وتعزيــز مفاهيــم حقــوق اإلنســانخالل التحــول واالنتقــال إلــى
الديمقراطيــة.
عقــدت وحــدة المشــروعات والمؤتم ـرات بالمجلــس بالتعــاون مــع الجانــب األلمانــى
( )GIZورش عمل تدريبية لتطوير القدرات والمهارات المعرفية للعاملين بالمجلس ،والتنسيق
لتوفيــر الم ـوارد الالزمــة لدعــم البنيــة التكنولوجيــة بالمجلــس ،وقامــت وحــدة المشــروعات وال ـ
 GIZبتوفيــر الم ـوارد الالزمــة لتجهيــز مكتبــة المجلــس بأســلوب علمــى متطــور إضافــة
إلــى األســلوب التقليــدى بتوفيــر الكتــب والم ارجــع الخاصــة بحقــوق اإلنســان والقانــون الدولــى
بهــدف الوصــول لتكــون نـواة لمركــز عالمــى ودولــى حــول د ارســات حقــوق اإلنســان فــى إطــار
المواصفــات العالميــة.
أنشطة تطوير وتنمية قدرات األمانة الفنية بالمجلس:
أوفــد المجلــس عــدداً مــن الباحثيــن باألمانــة الفنيــة بالمجلــس للمشــاركة فــى العديــد مــن
الفعاليــات الدوليــة واالقليميــة منهــا ب ارمــج تدريبيــة حــول( :تبــادل التجــارب الديمقراطيــة بيــن
أندونيســيا والــدول العربيــة « باندونيســيا،وحماية حقــوق اإلنســان بباريــس – فرنســا،وأخرى
حــول اســتعمال المقاربــة القائمــة علــى حقــوق اإلنســان فــى عمليــات اإلدارة والتخطيــط
للمنظمــات ،وبرنامــج تدريبــي حــول اآلليــات التشـريعية إلدمــاج المعاقيــن فــى المجتمــع فــى
واشــنطن ،ودورة تدريبيــة عــن الديمقراطيــة والمشــاركة السياســية للم ـرأة فــى الســويد ،وورشــة
عمــل إقليميــة حــول «حقــوق الســكان فــى شــمال أفريقيــا» تونــس ،ودورة حــول «منظومــة
حقوق اإلنســان» بقطر ،ودورة عنبتاوي  24بالمعهد العربي لحقوق اإلنســان -تونس،ودورة
تدريبيــة مكثفــة حــول إعمــال الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة والثقافيــة فــي المنطقــة العربيــة
بالج ازئــر ،وكذلــك دورة تدريبيــة إقليميــة حــول النهــج القائــم علــى تعليــم حقــوق اإلنســان-
تونــس ،والــدورة التدريبيــة الخاصــة حــول «إعــداد التقاريــر» الدوحــة – قطــر.
وشــارك عــدد مــن الباحثييــن باألمانــة الفنيــة للمجلــس فــى عــدد مــن االجتماعــات
والمؤتم ـرات والج ـوالت الد ارســية الدوليــة واالقليميــة منهــا :اإلجتمــاع الســنوى الثامــن عشــر
مؤتمر(منتــدى منطقــة أســيا والمحيــط الهــادى) قطــر ،إو�جتمــاع مجموعــة الفرانكفونيــة واللجنــة
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الدولية لحقوق اإلنسان ،ICCوالشبكة العربية لحقوق اإلنسان جنيف – سويسرا ،واإلجتماع
التحضيري األول ألمانة مجلس وزراء الداخلية -تونس ،وحضور اجتماع مناقشــات تقرير
 UPRجنيــف – سويس ـرا.
وبالنســبة للجـوالت الدراســية ،فقــد شــارك عــدد مــن األمانــة الفنيــة فــى جولــة د ارســية
لمكتــب أمبودزمــان األطفــال التابــع لليونيســيف باليونــان« ،برنامــج ال ازئــر الدولــي» فــي
الواليــات المتحــدة االمريكيــة ،جولــة د ارســية حــول «برنامــج زمالــة» بالمفوضيــة الســامية
لحقــوق اإلنســان -جنيــف ،برنامــج د ارســى حــول حقــوق اإلنســان بمعهــد ست ارســبورج –
فرنســا ،برنامــج د ارســى حــول «تعليــم حقــوق اإلنســان» تونــس .2014
وعلــى صعيــد المؤتمــرات ،فتتضمــن المشــاركة فــي :مؤتمــر حــول «السياســات
الجنائيــة فــى الــدول العربيــة وأثرهــا علــى النظــم اإلصالحيــة» م اركــش – المملكــة المغربيــة،
وورشــة عمــل حــول «تطويــر اإلســتراتيجيات الوطنيــة لمكافحــة التعذيب»عمــان -األردن»،
وورشــة عمــل بالج ازئــر حــول الغــاء عقوبــة االعــدام  ،وشــارك عــدد مــن باحثيــن المجلــس
فىلقــاء تشــاورى حــول «حقــوق األقليــات فــى منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا» مكتــب
المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان -تونــس ،كمــا شــارك باحثــى المجلــس فــى البعثــة الدوليــة
للفرنكفوانيــة فــى أعمــال المراقبــة علــى االنتخابــات التش ـريعية فــى تونــس .2014
وســعت وحــدة المشــروعات والمؤتمـرات بالمجلــس فــى بدايــة تشــكيل المجلــس الحالــى
بالتعــاون مــع الجانــب األلمانــى ( )GIZعلــى توجيــه الم ـوارد لبنــاء وتطويــر قــدرات العامليــن
بالمجلــس فــى المهــارات المعرفيــة األسياســية ودعــم البنيــة التكنولوجيــة بالمجلــس محليـاً حيــث
عقــدت تســعة دورات تدريبيــة خــال ثالثــة أشــهر اســتهدفت تدريــب  90باحث ـاً مــن باحثــى
المجلس وفروعه بالمحافظات حول الموضوعات التالية( :أساسيات حقوق اإلنسان واالعالن
العالــى لحقــوق اإلنســان– المنظومــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان  -المؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان– التخطيــط االســتراتيجى لتنظيــم الفعاليــات الخاصــة بحقــوق اإلنســان– التواصــل
اإللكترونــى وآليــات اســتخدام شــبكات التواصــل االجتماعــى فــى نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان).
وامتــد نشــاط المجلــس إلــى تطويــر وتنميــة قــدرات عــدد مــن المتدربيــن (طــاب
الجامعــات المصريــة والدوليــة الملحقيــن علــى العمــل بوحــدات ولجــان المجلــس المختلفــة) إلــى
جانــب عــدد مــن أعضــاء األمانــة الفنيــة بالمجلــس حيثقامــت وحــدة المشــروعات والمؤتمـرات
بالتعــاون مــع الجانــب األلمانــى ( )GIZباش ـراكعدد 90باحث ـاً ومتدرب ـاً فــى ب ارمــج تعلــم اللغــة
االنجليزيــة بالمركــز الثقافــى البريطانــى بهــدف دمــج وربــط العامليــن بالمجلــس بالمنظومــة
الدوليــة وســهول التواصــل معهــا ورفــع المســتوى المهنــى وقــدرات تنميــة اللغــة.
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وأشــرك المجلــس عــدد  44باحث ـاً مــن األمانــة الفنيــة إلــى جانــب  16باحث ـاً مــن
منظمــات المجتمــع المدنــي فــى برنامــج تدريــب مدربيــن  ) )ToTعلــى مراقبــة اإلنتخابــات
والــذى نظمــه المجلــس بالتعــاون مــع منظمــة الفرانكفونيــة فــى شــهرى نوفمبــر  -ديســمبر
 ،2013بهــدف تدريــب جيــل جديــد مــن الباحثيــن بالمجلــس ومنظمــات المجتمــع المدنــى للقيــام
بأعمــال علــى مراقبــة اإلنتخابــات وتحديــد نهــج مشــترك للتدريــب علــى مراقبــة اإلنتخابــات.
وأشــركت وحــدة المشــروعات بالمجلــس عــدد ثمانيــة باحثيــن فــى ورشــة عمــل تدريبيــة
حــول «مؤش ـرات حقــوق اإلنســان» باللغــة االنجليزيــة شــارك فيهــا ممثلــون عــن منظمــات
المجتمــع وو ازرتــى التعــاون الدولــى والخارجيــة وعقــدت الورشــة التدريبيــة بالتعــاون مــع برنامــج
األمــم المتحــدة االنمائــى والمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان فــى نوفمبــر  2014بهــدف
إعــداد ك ـوادر متخصصــة فــى مؤش ـرات حقــوق اإلنســان.
باالضافــة إلــى إهتمــام المجلــس بتطويــر وتنميــة قــدرات العامليــن بــه ،فقــد أتــاح
المجلــس لكـوادر وباحثيــه الذيــن تــم صقــل خبراتهــم خــال ســنوات عمــل المجلــس بالمشــاركة
فــى ب ارمــج كمدربيــن وخبـراء ممثليــن عــن المجلــس فــى الفعاليــات الحقوقيــة المحليــة واالقليميــة
والدوليــة.
ثالثاً :المؤتمرات وورش العمل:
نظــم المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان العديــد مــن المؤتمـرات وورش العمــل المحليــة
واإلقليميــة والدوليــة منفــرداً أو بالمشــاركة مــع المؤسســات االقليميــة والدوليــة ذات الصلــة .كمــا
شــارك المؤتمـرات فــى وورش العمــل فــى العديــد مــن الموضوعــات التــى تدعــم وتعــزز حقــوق
اإلنســانوالتي نظمتهــا العديــد مــن الجهــات الفاعلــة س ـواء الرســمية أواالمجتمــع المدنــى ،ومــن
ذلك:
عقــد المجلــس المؤتمــر الدولــي حــول «العدالــة االنتقاليــة فــي مصر..الفــرص والتحديــات»
بالقاه ـرة يومــي  21 – 20أكتوبــر  ،2013وشــارك فــي افتتــاح المؤتمــر رئيــس المجلــس
ونائــب رئيــس المجلــس ووزيــري العدالــة االنتقاليــة والتضامــن االجتماعــي والســيد «محمــد
أوجــار» وزيــر حقــوق اإلنســان األســبق فــي المغــرب والســيدة «منــى ريشــاوي» ممثلــة عــن
المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان باألمــم المتحــدة ،وقــدم ورقــة العمــل الرئيســية األســتاذ
«عــاء شــلبي» أميــن عــام المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان ،وأعــد تقري ـ اًر مهم ـاً عنهــا
األســتاذ «محســن عــوض» عضــو المجلــس ،وتــم تقديــم التقريــر والمقومــات التــي بلورهــا
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البيــان الختامــي إلــى الجهــات المســئولة والمتخصصــة ،واســهمت فــي وضــع ســند للعدالــة
االنتقاليــة فــي وثيقــة دســتور  2014بمــا يســمح بإصــدار قانــون متخصــص بعــد انتخــاب
البرلمــان.
كمــا اســتمع المؤتمــر للعديــد مــن تجــارب العدالــة االنتقاليــة فــي عــدد مــن الــدول
االجنبيــة والعربيــة ،وعكــس هــذه التجــارب والــدروس المســتفادة منهــا.
مؤتمــر حــول «أطفــال الشـوارع  ...أزمــة وط ــن» رؤيــة اســتراتيجية آلليــات المواجهــه
وذلــك فــى إطــار أنشــطة المجلــس فــى العمــل علــى مكافحــة الج ارئــم ذات الصلــة
باإلتجــار بالبشــر.
نظمــت وحــدة البحــث والتطويــر التش ـريعى بالمجلــس عشــر ورش عمــل إلعــداد
د ارســتين األولــى حــول (العشــوئيات والبطالــة و حريــة ال ـرأى والتعبيــر و القوانيــن
المنظمــة لإلنتخابــات) والثانيــة حول(الدســتور و العدالــة اإلنتقاليــة) ،وقامــت
الوحــدة مــن خــال ورش العمــل بجمــع معلومــات مــن الفئــات المســتهدفة (عاملييــن
ومتطوعييــن بمنظمــات المجتمــع المدنــي -نقابييــن -محامييــن -فئــة الشــباب المهتــم
بالعمــل العــام) حــول أهــم المشــكالت التــى تتعلــق بموضوعــات الد ارســة فــى المرحلــة
األولــى ،وفــي المرحلــة الثانيــة ،تــم فيهــا عــرض مســودة الد ارســة التــى قامــت الوحــدة
بإعداداهــا بنــاء علــي لقــاءات جمــع المعلومــات حــول القضايــا التــي تناولتهــا الد ارســة
المعــدة .
عقــدت وحــدة البحــث والتطويــر التش ـريعى بالمجلــس المؤتمــر العــام لعــرض مســودة
الد ارســة األولــي  2012حــول (العشــوئيات -البطالــة -حريــة ال ـرأى والتعبيــر–
القوانيــن المنظمــة لإلنتخابــات) وذلــك يومــي  5-4مــارس ، 2013بهــدف عــرض
الد ارســة ومناقشــتها مــع الخب ـراء واألكاديمييــن وممثلــي مؤسســات المجتمــع المدنــي
وممثلــي الهيئــات الحكوميــة ذات الصلــة.
عقــدت وحــدة البحــث والتطويــر التش ـريعى بالمجلــس المؤتمــر العــام لعــرض مســودة
الد ارســة الثانيــة  2012حــول (الدســتور– العدالــة اإلنتقاليــة) وذلــك خــال الفتـرة
مــن  21-20أكتوبــر ،2013وذلــك بهــدف عــرض الد ارســة التــى قامــت الوحــدة
بإعداداهــا ومناقشــتها مــع الجهــات المختصــة وعــدد مــن الهيئــات الدوليــة ومنظمــات
األمــم المتحــدة المعنيــة.
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شــارك المجلــس فــى ورشــة عمــل لتطويــر وتخطيــط آليــات التعــاون بيــن المجلــس
القومــي لحقــوق اإلنســان والوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي ( )GIZفــي ســبتمبر
.2013
شــارك المجلــس فــى ورشــة عمــل (وحــدة حقــوق الطفــل للمجلــس القومــي
لحقــوق اإلنســان – إنشــاء مؤسســات حقــوق اإلنســان للطفــل) بالتعــاون مــع منظمــة
اليونيســيف فــي  17-16ديســمبر .2013
نظمت وحدة اإلعاقة بالمجلس القومى لحقوق اإلنســان ورشــة العمل لمناقشــة قانون
ذوى اإلعاقــة ،وذلــك بحضــور ممثليــن لــو ازرة التضامــن االجتماعــي والمجلــس القومــي
لشــئون اإلعاقــة والمنظمــات والجمعيــات األهليــة والعديــد مــن الخبـراء والمتخصصيــن
فــي مجــال ذوي اإلعاقــة ،وذلــك بخــاف بعــض أصحــاب المصلحــة وذلــك بهــدف
الوصــول إلــى وثيقــة قانونيــة تلبــى مطالــب ذوى اإلحتياجــات الخاصــة.
اجتماعــا فــي  2013/3/21مــع منظمــات المجتمــع
كمــا نظمــت وحــدة اإلعاقــة بالمجلــس
ً
المدنــي المعنيــة بقضايــا ذوي اإلعاقــة فــي مقــر المجلــس ،وذلــك بغــرض إســتعراض الب ارمــج
المشــتركة بيــن الوحــدة والمنظمــات والم ـراد العمــل عليهــا وتنفيذهــا وبحــث ســبل التعــاون
والتنســيق لدعــم حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
ونظمــت الوحــدة فــي 2013/4/24م ورشــة العمــل لمناقشــة مشــروع قانــون حقــوق األشــخاص
ذوي اإلعاقــة والمقــدم مــن و ازرة التضامــن االجتماعــي بمقــر المجلــس .وقــد قامــت الوحــدة
بجمــع توصيــات ورشــة العمــل وأعــدت مشــروع قانــون خــاص بالوحــدة وتــم إرســاله للجنــة
التش ـريعية بالمجلــس لمراجعتــه تمهيــد لعرضــه علــى الجهــات ذات الصلــة.
وفــي 2013/5/13نظمــت وحــدة اإلعاقــة المؤتمــر األول للمجلــس بالتعــاون مــع
الجمعيــة المصريــة لحقــوق اإلنســان والتنميــة اإلجتماعيــة بــدار الضيافــة بجامعــة عيــن شــمس
بعن ـوان «التنميــة والتثقيــف المجتمعــي الحقوقــي لإلعاقــات المختلفــة» لمناقشــة ســبل خدمــة
ذوي االعاقــة ،والســعي لتوفيــر المنــاخ المناســب لهــم فــي جميــع مناحــي الحيــاة بغيــة تحســين
ظروفهــم المعيشــية وتوفيــر البيئــة التمكينيــة لهــم.
وأعدت وحدة اإلعاقة في  2013/9/15إســتراتيجية طويلة األجل للتمكين السياســي
لــذوي اإلعاقــة .وقــد تمخــض عــن هــذه اإلســتراتيجية ق ـرار المحافظيــن بتخصيــص لجــان
لــذوي اإلعاقــة بالــدور األرضــي لدعــم مشــاركتهم باإلســتفتاء علــى الدســتور والتصويــت فــي
االنتخابــات العامــة وكذلــك النــص فــي الوثيقــة الدســتورية الجديــدة علــي ضمــان تمثيــل ذوي
اإلعاقــة بالمجالــس المحليــة بمــا يحقــق التمثيــل السياســي المناســب لهــم.
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نظمــت وحــدة اإلعاقــة ورشــة عمــل فرعيــة تحــت عن ـوان «متحــدى االعاقــة وســبل
تفعيــل مشــاركتهم فــى الحيــاة السياســية» والتــى أقيمــت علــي هامــش الملتقــى الثامــن لحقــوق
اإلنســان في 2013/10/31للخروج بتوصيات تســاهم في ضمان مشــاركتهم السياســية ،وقد
خرجــت الورشــة بالتوصيــات األتيــة:
	-ضمان تحقيق اإلتاحة والدمج والمشاركة السياسية لذوي اإلعاقة في الدستور المقبل.
	-الســماح ألي مــن ذوي اإلعاقــة بإصطحــاب م ارفــق لــه داخــل اللجــان اإلنتخابيــة كل
بحســب حالتــه.
	-القيام بحمالت توعية للمجتمع وذوي اإلعاقة علي حد السواء للتوعية بأهمية المشاركة
السياسية لذوي اإلعاقة.
	-كفالة وجود حصة لذوي اإلعاقة في البرلمان والو ازرات وكامل مؤسسات الدولة.
	-العمل علي وتوفير البيئة المالئمة لتحقيق التمكين السياسي لذوي اإلعاقة.
	-تعديــل قانــون مباش ـرة الحقــوق السياســية بمــا يضمــن حــق ذوي اإلعاقــة فــي الترشــح
واإلنتخــاب.
	-وضع قواعد لحماية ذوي اإلعاقة من اإلستغالل السياسي.
	-تدريــب القائميــن والمشــاركين فــي العمليــة اإلنتخابيــة علــي كيفيــة التعامــل مــع ذوي
اإلعاقــة.
	-إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر ذوي اإلعاقة إو�حتياجاتهم.
نظــم المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان بالتعــاون مــع الجمعيــة المصريــة لحقــوق اإلنســان
والتنميــة المجتمعيــة مؤتمـ اًر حــول «التنميــة والتثقيــف المجتمعــي الحقوقــي لالعاقــات المختلفة»
فــي يــوم  2013/5/13وذلــك بهــدف الســعى لتوفيــر المنــاخ المناســب لخدمــة ذوى اإلعاقــة
فــى شــتى مناحــى الحيــاة وقــد حضــر المؤتمــر ممثليــن لــو ازرات التربيــة والتعليــم والقــوي العاملــة
والتضامــن االجتماعــي والمجلــس القومــي لشــئون اإلعاقــة والمنظمــات والجمعيــات األهليــة
والعديــد مــن الخب ـراء والمتخصصيــن فــي مجــال ذوي اإلعاقــة وذلــك باإلضافــة إلــى ذوي
اإلعاقــة ،وقــد خلــص المؤتمــر لعــدد مــن التوصيــات وهــى:
 – 1الدعوة إلى مطالبة الجهات التشريعية والتنفيذية فى الدولة لتبنى قوانين وتشريعات
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تخدم ذوى االعاقة وفق أفضل المعايير المتعارف عليها دولياً.
 – 2انشــاء بنــك المعلومــات الموحــد لربــط المؤسســات والهيئــات العاملــة بمجــال االعاقــة
بشــبكة موحــدة للمعلومــات تشــتمل علــى اعــداد ذوى االعاقــة ونــوع االعاقــات والجمعيــات
والمؤسســات العاملــة فــي مجــال ذوى االعاقــة وحصــر االحتياجــات التدريبيــة لتقديــم
الب ارمــج والمقترحــات والمشــاريع التنمويــة.
 – 3العمــل علــى تطبيــق وتفعيــل قانــون ذوى االعاقــة الــذي يحفــظ للمعــاق حقــه وحيــاة
كريمــة لــه فــى مختلــف المجــاالت الحياتيــه.
 – 4عقــد ورش عمــل لالعالمييــن حــول مفاهيــم االعاقــة والتأهيــل والتدريــب ليلعــب
االعــام دو اًر ارئــداً فــى رفــع الوعــى المجتمعــى والحقوقــي لــذوى االعاقــة وتفعيــل حقــوق
ذوى االعاقــة.
 – 5العمــل علــى تطويــر ب ارمــج معلمــي التربيــة الخاصــة بنــاء علــى الب ارمــج واألســاليب
الحديثــة ليــس باعتبارهــا عالج ـاً لكــن باعتبارهــا أن لهــا دو اًر مســانداً للب ارمــج التربويــة
والســلوكية.
 – 6اعــادة التأهيــل المهنــي مــن خــال اج ـراء بعــض التعديــات الخاصــة بظــروف
العمــل لتناســب دمــج ذوى االعاقــة وذلــك مــن خــال المؤسســات العاملــة فــى هــذا المجــال
حتــى يتــم دمــج ذوى االعاقــة فــى مؤسســات المجتمــع وليــس مــن خــال انشــاء مؤسســات
خاصــة ،وترســيخ ذلــك مــن خــال عقــد دورات تدريبيــة لكـوادر العمــل فــى كافــة مجــاالت
المجتمــع لتشــجعيهم إليجــاد فــرص عمــل لــذوى االعاقــة وفــق امكانياتهــم .
 – 7اعــداد الد ارســات الخاصــة بواقــع ذوى االعاقــة وحصــر احتياجاتهــم مــن أجــل وضــع
المشــاريع التــى يحتاجــون إليهــا وتحقيــق الفائــدة المرجــوة لهــم .
 – 8اعــداد مشــروعات لتحســين قــدرات العامليــن فــى مجــال االعاقــة والتأهيــل والعــاج
الطبيعــي والعــاج الوظيفــي.
 – 9العمــل علــى التواصــل مــع الجامعــات والمؤسســات األكاديميــة ال ارئــدة فــى مجــال
االعاقــة لتبــادل الخب ـرات واالطــاع علــى آخــر مــا وصل ـوا إليــه لخدمــة ذوى االعاقــة.
 – 10الوقــوف علــى معرفــة خصائــص وســمات ذوى االعاقــة لالســتفادة منهــا عنــد
اعــداد الب ارمــج الخاصــة بهــم.
 –11تعــاون المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان ووحــدة ذوي االعاقــة مــع الهيئــات والجمعيــات
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األهليــة المعنيــة لعقــد المؤتم ـرات والنــدوات العلميــة ومتابعــة التوصيــات مــع الجهــات
المعنيــة لتنفيذهــا .
قامــت وحــدة اإلعاقــة بالمجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان بتنظيــم مؤتم ـرات ســنوية
بمناســبة اإلحتفــال باليــوم العالمــى لــذوى اإلعاقــة تحــت عن ـوان (العمــل والحــد مــن اإلعاقــة)
وذلــك بتاريــخ  ،2013/12/3وفــي  2013/12/30تــم فيــه تكريــم المبدعيــن مــن ذوى
اإلعاقــة كمــا حضــر المؤتمــر عــدد كبيــر مــن الشــخصيات العامــة وكذلــك عــدد مــن المســئولين
الرســمين المعنييــن بملــف ذوى اإلعاقــة ،وأيض ـاً ممثليــن عــن منظمــات المجتمــع المدنــى
العاملــة فــى هــذا المجــال.
عقــد المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان ورشــة عمــل تحــت عن ـوان الحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعية فى ظل الدستور الجديد بتاريخ  2014/4/8وقد خلصت لعدد من التوصيات
وهــى :
1.1تعديــل القوانيــن والتش ـريعات وفق ـاً ألحــكام الدســتور الجديــدة خاصــة فيمــا يتعلــق
بالحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة.
2.2ســرعة إصــدار «قانــون الحريــات النقابيــة» بمرســوم بقانــون ولتنظيــم حــق ممارســة
الحريــات النقابيــة علــى أرض الواقــع.
3.3سرعة تحديد حد أدنى وأقصى لألجور يكفل للعامل حياة كريمة.
4.4زيادة الدوائر القضائية المختصة بقضايا العمال.
5.5ضــرورة تفعيــل التفتيــش المالــي بالقطاعيــن العــام والخــاص لمنــع التهــرب التأمينــي،
مــع زيــادة عــدد المفتشــين المدربيــن علــى قواعــد التفتيــش المالــي.
6.6ربط المعاش المبكر بالسن لمنع التهرب التأميني مما يشكل عبئاً على الصندوق.
7.7زيادة الوعي بحقوق العمال لدى المواطنين عن طريق وسائل اإلعالم.
8.8ضــرورة إنشــاء مجلــس اقتصــادى واجتماعىــي تولــى شــئون العامليــن بالدولــة مــع
التأكيــد علــى أهميــة المشــاركة المجتمعيــة فــى مناقشــة السياســات ومشــروعات
القوانيــن.
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9.9عقــد مائــدة مســتديرة مــع األط ـراف المعنيــة (الحكومــة – أصحــاب األعمــال –
النقابــات) لمناقشــة توصيــات ومقترحــات ورشــة العمــل.
كمــا عقــد المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان فــى ىشــهر ديســمبر  2014ورشــة عمــل
حــول «حقــوق األشــخاص ذوى االعاقــة بيــن الواقــع والمأمــول» والتــى جــاءت فــى إطــار
اهتمــام إو�حيــاء المجلــس االحتفــال باليــوم العالمــى لــذوى القــدرات الخاصــة والــذى اعتــاد
المجلــس علــى االحتفــال بــه فــى شــهر ديســمبر مــن كل عــام  ،ولقــد ناقشــت الورشــة حقــوق
االشــخاص ذوى االعاقــة مــن زاويــة حقــوق اإلنســان والتأكيــد علــى أن قضيــة ذوى االعاقــة
هــى قضيــة إجتماعيــة فــى المقــام األولوخلصــت الورشــة لعــدد مــن النتائــج والتوصيــات:
1 -1إجراء تحاليل طبية للمواليد الجدد وذلك من أجل تقليص عدد المعاقين
2 -2إعفاء المعاقين من المصاريف الدراسية سواء بالجامعات والمعاهد والمدارس
إو�عفاء أبناء المعاقين أيضا من المصاريف الدراسية
3 -3ضرورة إعمال قاعدة بيانات للمعاقين وذلك إلدراجهم فى الموازنة العامة
5 -5ضرورة إنشاء مرصد خاص يقوم بحصر سنوى دقيق للمعاقين ومتابعة حاالتهم
6 -6وضع تعريف واضح للمعاقين على المستوى الوطنى والحكومى
7 -7مخاطبة المجلس االعلى لالعالم لعمل برامج لنشر ثقافة دمج المعاقين فى
المجتمع
8 -8صرف معاش شهرى لغير القادرين على العمل من ذوى اإلعاقة وصرف معاش
لمن يرعى معاق
9 -9توفير االتاحه فى كافة وسائل النقل العام بما يكفل لذوى االعاقه حرية التنقل
بصورة سهلة
1010تمكين اقتصادي مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر
1111تفعيل نسبة  %5فى القطاع الخاص والحكومى
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1212السعى وراء توسيع دائرة االهتمام بالثقافة الرياضية للمجتمع ،إو�دخال رياضات
جديدة لذوى االحتياجات الخاصة مع فتح مراكز تدريب جديدة فى المحافظات
الستيعاب اعداد كبيرة
عقــدت لجنــة الحقــوق المدنيــة والسياســية بتاريــخ  27مــارس  2013مائــدة مســتديرة
بهدف مناقشة مشروعات القوانين الخمسة الخاصة بالجمعيات والمؤسسات االهلية المقدمة
لمجلــس الشــورى وتقديــم توصيــات بشــأنها للســلطة التش ـريعية  ،وعقــدت اللجنــة فــى 10
أبريــل 2013ورشــة عمــل لمناقشــة مشــروع قانــون تنظيــم الحــق فــى التظاهــر المقــدم مــن و ازرة
العــدل لمجلــس الشــورى والــذى افتتــح فعالياتهــا الســيد رئيــس المجلــس ،رئيــس لجنــة الحقــوق
المدنيــة والسياســية بالمجلــس ،وأعضــاء مــن المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان وأعضــاء مــن
مجلــس الشــورى وممثليــن و ازرات ومنظمــات مجتمــع مدنــى .
وقــد عقــدت لجنــة الحقــوق المدنيــة والسياســية بالمجلــس حلقــة نقاشــية بعن ـوان «
القضــاء العســكري والمدنييــن حــدود اإلختصــاص ومــدى االســتقاللية رؤيــة حقوقيــة» وذلــك
بتاريــخ  9أكتوبــر  ،2013ويمكــن االشــاره إلــى أن االتجــاه العــام للنقــاش كان فــي اتجــاه
رفــض محاكمــه المدنييــن امــام المحاكــم العســكريه باعتبــار ان المحاكــم العســكرية تــم إنشــاؤها
للتعامــل مــع الجريمــة العســكرية بمفهومهــا الدقيــق وهــو الجريمــة اإلنضباطيــة ،انتهــي النقــاش
الــي ان يتــم االقتـراح لــدي لجنــه الخمســين علــي ان يتضمــن الدســتور المصــري الجديــد احــد
نصين النص االول مأخوذ عن نص المادة  145من الدستور التركي ،النص الثاني :كان
وضــع نــص المــاده  ١٤مــن المعاهــده الدوليــه للحقــوق المدنيــه والسياســيه فــي صلــب الدســتور.
كمــا عقــدت لجنــة الحقــوق المدنيــة والسياســية فــي نهايــة مــارس  2014ورشــة عمــل
تناولــت القانــون المنظــم لالنتخابــات البرلمانيــة بمشــاركة العديــد مــن الجهــات المختصــة
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ،بمــا فــي لــك و ازرة العدالــة االنتقاليــة وشــئون مجلــس الن ـواب
المكلفــة بالعمــل مــع القانــون ،وأعضــاء فــي اللجنــة التــي شــكلها رئيــس الجمهورريــة الســابق
لوضــع قانــون مخصــص .وقــد أرســل المجلــس نتائــج الورشــة ومقترحاتهــا إلــى الجهــات
المختصــة لد ارســتها وبحــث تبنيهــا.
نظــم المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســانبالتعاون مــع مركــز د ارســات وبحــوث حقــوق
اإلنســان بجامعــة أســيوط المؤتمــر الدولــي الثانــي حــول «حقــوق اإلنســان فــي األنظمــة
الدســتورية العربيــة «فــي الفت ـرة مــن  27 – 26مــارس 2014فــى مدينــة الغردقــة،
بمشــاركة  73مشــاركاً مــن الــدول العربيــة ،وتــم عــرض  25بحث ـاً حــول الحقــوق (المدنيــة
والسياســية –االقتصاديــة واالجتماعيــة – آليــات حمايــة حقــوق اإلنســان) ،وعكســت تلــك
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األبحــاث والمناقشــات تصو اًرلواقــع حقــوق اإلنســان فــى المجتمعــات العربيــة ،وامتــدت أعمــال
المؤتمــر إلــى مناقشــة بــاب الحقــوق والحريــات فــى عــدد مــن النصــوص الدســتورية المســتحدثة
فــي الدســاتير العربيــة ،وتوصــل المؤتمــر الــى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات:
 - 1أن وضــع النصــوص الدســتورية المســتحدثة فــي الــدول العربيــة محــل التنفيــذ
يتطلــب اج ـراء مراجعــه شــاملة فــي كافــة التش ـريعات واج ـراء مايلــزم مــن تعديــات بمــا
يكفــل وضــع هــذه النصــوص الدســتورية موضــع التنفيــذ
 -2المنتفعيــن بالنصــوص الدســتورية المتعلقــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة وبصفــه خاصــة الحــق فــي الرعايــه الصحيــة والحــق فــي التعليــم والبحــث العلمي
والحــق فــي المســكن والحــق فــي غــذاء صحــي يتطلــب توفيــر االمكانــات الماديــة الالزمــة
لوضــع هــذه الحقــوق موضــع التنفيــذ
 -3العمــل علــي اصــدار نظــم ضريبيــة عادلــة مــن شــانها تحقيــق العدالــة االجتماعيــة
كأحــد أهــداف الثــورات العربيــة
-4دعــم دور المجتمــع المدنــي فــي حمايــة حقــوق اإلنســان مــن خــال التشـريعات التــي
تكفــل حريــه المشــارك واســتقالليه الجمعيــات األهليــة والنقابــات المهنيــة والعماليــة
-5العمــل علــي تيســير اجـراءات التقاضــي بمــا يكفــل ســرعة الفصــل فــي القضايــا دون
االخــال بالضمانــات األساســية لمحاكمــة عادلــة
-6أن نشــر مفاهيــم حقــوق اإلنســان األساســية واشــاعتها مــن خــال اجه ـزة االعــام
والمؤسسات التعليمية وخلق ثقافه مواتيه لهذه الحقوق يشكل ضمانه واقعية الحترامها
وضمــان ممارســتها
-7تعزيــز التعــاون بيــن المؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان والمؤسســات االكاديميــة
ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي الــدول العربيــة مــن أجــل وضــع رؤيــة مشــتركة لقضايــا
حقــوق اإلنســان
 -8ضــرورة احت ـرام مــا ورد فــي الدســاتير العربيــة بخصــوص حقــوق اإلنســان نص ـاً
وروح ـاً وعــدم الخــروج عليهــا اعمــاالً لمبــدأ ســيادة القانــون
وعقــدت لجنــة الحقــوق المدنيــة والسياســية بالمجلــس فــى  25نوفمبــر2014
ورشــة عمــل حــول «مناقشــة مشــروع قانــون تكافــؤ الفــرص ومكافحــة التمييــز إو�نشــاء
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مفوضيــة» فــى ضــوء أحــكام المــادة  53مــن الدســتور المصــري  »20141والــذى قدمتــه
و ازرة العدالــة اإلنتقاليــة ليتــم مناقشــته مجتمعي ـاً ،باإلضافــة إلــى مناقشــة رؤيــة المجلــس
القومــى لحقــوق اإلنســان وخبرتــه فــى ذلــك الملــف خاصــة وأن المجلــس ســبق وأن قــدم تلــك
الرؤيــة إلــى ملــف المراجعــة الدوريــة الشــاملة  2014ولقــد خلصــت ورشــة العمــل إلــى عــدد
مــن التوصيــات كالتالــي:
أوالً :فيما يتعلق بتعديل تشريعات ذات صلة بمكافحة التمييز طالب السادة الحضور:
1 -1إقت ـراح تعديــل المرســوم بقانــون  126لعــام  2011بإضافــة المــادة  161مكــرر،
لتعريــف جريمــة التمييــز ضــد المواطنيــن بمعنــاه الســلبى وتحديــد العقوبــات التبعيــة
والمكملــة علــى النحــو اآلتــى:
مــادة مضافــة أولــى :يعــد تميي ـ از فــى حكــم هــذا القانــون كل فعــل أو إمتنــاع يصــدر
عــن ممثــل الشــخص اإلعتبــارى العــام أو الخــاص أو صاحــب العمــل يهــدف أو
يكــون مــن شــأنه حرمــان شــخص مــن ميـزة قررهــا القانــون أو ســلب حــق لــه أو إيقــاع
األذى بــه لســبب مرجعــه التفرقــه بســبب الديــن أو العقيــدة أو الجنــس أو العــرق أو
المكانــة االقتصاديــة أو االجتماعيــة أو االعاقــة أو غيــر ذلــك مــن االســباب التــى
يقرهــا القانــون.
مــادة مضافــة ثانيــة :يعتبــر باط ـاً بطالن ـاً مطلق ـاً كل ق ـرار أو تصــرف أو عمــل أو
إمتنــاع يمثــل تميي ـ اًز ممــا هــو منصــوص عليــه فــى المــادة الســابقة.
مــادة مضافــة ثالثــة :يعاقــب ممثــل الشــخص المعنــوى العــام إذا قــام بالتمييــز بيــن
المواطنيــن بســبب أو بمناســبة وظيفتــه مــع علمــه بذلــك بالحبــس أو الغ ارمــة التــى
ال تقــل عــن أربعيــن ألــف جنيــه أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن وبالعــزل مــن الوظيفــة،
فــإذا وقعــت الجريمــة مــن ممثــل الشــخص المعنــوى الخــاص أو صاحــب العمــل تكــون
العقوبــة هــى الحبــس مــدة التزيــد عــن ســتة أشــهر وبغ ارمــة التزيــد عــن عشـرين ألــف
جنيــه أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن.
ثاني ـاً  :فيمــا يتعلــق بمشــروع القانــون األولــى الجديــد المتعلــق بمكافحــة التمييــز طالــب
الســادة الحضــور:
الملزمــة بتطبيـ ــق القانــون الجـ ــديد لتضــم جـ ــهات القطــاع
2 -2أهميــة توســيع نطــاق الجهــات ُ
العــام بوجــه عــام والقطــاع الخاصالتــي تشــغل أكثــر مــن  50عامــل  ،وأن يؤكــد
 1مقترح مشروع قانون لمنع التمييز وانشاء مفوضية لمنع التمييز
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القانــون تفصيـاً علــى تعريــف جريمــة التمييــز الســلبي غيــر المشــروع  ،و أيضـاً علــى
الضوابــط الواجــب إتباعهــا لضمــان عــدم التمييــز فــي التعليــم – الوظائــف  -الترقــي
والتدريــب .
3 -3يقــوم المجلــس بتقديــم مذك ـرة تفصيليــة بإقت ارحــات مشــروع المســودة األوليــة المقدمــة
مــن و ازرة العدالــة اإلنتقاليــة وأن يتــم عقــد إجتمــاع تشــاورى لتحضيــر مؤتمــر لعــرض
مشــروع القانــون فــى مســودته النهائيــة مــن خــال نقــاش مجتمعــى قبــل إقـ ارره.
4 -4إســتمرار التشــاور حــول مســودة القانــون وتعديلهــا وتطويرهــا وفقـاً إلقت ارحــات المجلــس
القومــي لحقــوق اإلنســان والمجلــس القومــي للمـرأة والمجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة
والمجلــس القومــي لــذوي اإلعاقــة إو�قت ارحــات منظمــات المجتمــع المدنــي بحيــث يتســع
نطــاق المشــاركة لصنــع هــذا القانــون بالــغ األهميــة واألثــر علــى واقــع وحيــاة المواطــن
المصري.
5 -5ضــرورة وجــود آليــات واضحــة وناجـزة إلنفــاذ القوانيــن الخاصــة بمكافحــة التمييــز علــى
أرض الواقــع بمــا فــى ذلــك مشــروع القانــون الجديــد والتــى تعــد المفوضيــة أحــد هــذه
اآلليــات الرئيســية.
6 -6ينبغــى قبــل إقـرار قانــون مكافحــة التمييــز م ارعــاة تالفــى العيــوب الموجــودة فــي القوانين
المنظمــة للمجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان والمؤسســات اإلستشــارية األخــرى وذلــك
عنــد إنشــاء المفوضيــة المســتقلة لمكافحــة التمييــز ليكــون لهــذه المؤسســة ســلطة إيقــاف
الق ـرار أو العمــل اإلدارى الــذي مــن شــأنه إحــداث التمييــز بيــن األف ـراد والتصــدى
لمســئولية مراقبــة تطبيــق القانــون.
ثالثاً  :فيما يتعلق بإنشاء مفوضية المساواة وبمكافحة التمييز طالب السادة الحضور:
7 -7أكــد الحضــور علــى ضــرورة إنشــاء مفوضيــة أو مؤسســة لضمــان إحت ـرام وتفعيــل
القانــون المزمــع إنشــاءه حــول مكافحــة التمييــز ،باإلضافــة إلــى تقويــة صالحيــات
المفوضيــة بحيــث يصبــح لهــا إختصــاص مراقبــة تطبيــق القانــون وصفــة الضبطيــة
ومكنــة وقــف اإلنتهــاكات للقانــون والتحقيــق فــي الشــكاوى
القضائيــة وتقريــر المخالفــة ُ
ودعــوة الشــاكي والمشــكو فــي حقــه لجلســات التقييــم ،والمبــادرة بطلــب المعلومــات لفحــص
مــدى إلتـزام المؤسســات العامــة والخاصــة بقانــون تكافــؤ الفــرص وعــدم التمييــز  ،واإلتفــاق
علــى إصــاح مؤسســي بموجــب خطــة تفصيليــة تدعمهــا المفوضيــة وتتابــع تنفيذهــا
وتخطــر بالمخالفــة فــي حالــة عــدم التنفيــذ.
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8 -8ضــرورة وجــود مكاتــب ممثليــن للمفوضيــة داخــل مؤسســات الدولــة إلنجــاز أيــة
شــكاوى تتــم داخــل المؤسســات وضمــان التأكــد مــن تطبيــق القانــون الخــاص بمكافحــة
التمييــز.
رابعاً :بالنسبة إلى التوصيات العامة لمكافحة التمييز طالب السادة الحضور:
9 -9إن المســاواة وعــدم التمييــز – كمبــدأ أخالقــى ودينــى وجوهــر المواطنــة ،بــل وهــى
أســاس قيــام العــدل وأســاس تمكيــن المواطــن مــن ممارســة حقوقــه وحرياتــه التــى نــص
عليهــا الدســتور  ،فضـاً عــن كونهمــا مبــدأ دســتورى أصيــل نصــت عليــه جميــع الدســاتير
المصريــة منــذ دســتور  1923وحتــى الدســتور الحالــى ،لــذا ينبغــى علــى كل مؤسســات
الدولــة أن تلتــزم بــه إلت ازمـاً صارمـاً إحت ارمـاً ألحــكام الدســتور.
1010إن تطبيــق هــذا المبــدأ الســامى يقتضــى نش ـره بيــن الجماهيــر والتوعيــة بأهميتــه
والتنويــه بأنــه صمــام األمــن والحمايــة لــكل مواطــن ،ولــذا يتعيــن علــى كل مواطــن أن
يتمســك بــه.
1111طالــب الحضــور جميــع الجهــات العامــة والحكوميــة والقضائيــة باإللت ـزام بتطبيــق
مبــدأ تكافــؤ الفــرص والمســاواة وحظــر التمييــز ضــد المواطنيــن علــى أســاس الديــن –
الجنس – األصل – اللون – اإلنتماء اإلجتماعي أو السياســي – اإلعاقة أو أي ســبب
آخــر ال يســتند إلــى أســباب موضوعيــة عادلــة خاصــة فيمــا يتعلــق بالتعييــن فــي الوظائــف
والترقــي والتدريــب وفــرص التعليــم.
1212ضــرورة تبنــى الجهــات المعنيــة بإعــداد مشــروع بحثىــي يشــارك بمشــاركة المجلــس
القومــى لحقــوق اإلنســان وو ازرة العدالــة اإلنتقاليــة والمركــز القومــى للبحــوث اإلجتماعيــة
والجنائيــة وكافــة الجهــات والم اركــز البحثيــة المعنيــة بهــدف الوصوإللــى األســباب الكامنــة
فــي المجتمــع المصــري التــي تــؤدي إلــى وجــود التمييــز وذلــك مــن خــال فهــم اإلطــار
الثقافــي والمجتمعــي ،علــى أن يتضمــن ذلــك المشــروع البحثــى د ارســات قبــل إقـرار القانــون
ود ارســة آخــرى بعــد إقـرار القانــون لقيــاس تطــور تلــك الظاهـرة.
1313أن يقــوم المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان بمعاونــة مؤسســات الدولــة والجهــات
المعنيــة لمناهضــة التمييــز مــن خــال رؤيــة المجلــس وخب ارتــه المتراكمــة فــى ذلــك الملــف.
1414مراجعــة الفكــر والخطــاب الدينــي والثقافيــة والمناهــج التعليميــة التــي تدعــو أو
تحتــوى علــى مفاهيــم تــروج إلــى فك ـرة التمييــز بســبب الجنــس أو األصــل أو الديــن أو
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العقيــدة أو المكانــة اإلجتماعيــة أو اإلنتمــاء السياســى أو اإلعاقــة بأنواعهــا.
1515اإلهتمــام بالثقافــة المجتمعيــة مــن خــال مرفــق اإلعــام ونشــر ثقافــة المســاواة مــن
خــال مــا نــص عليــه الدســتور والمواثيــق الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
واهتمام ـاً مــن المجلــس بوضــع حقــوق اإلنســان فــي المناطــق الحدوديــة ومناطــق
األط ـراف التــي شــهدت عقــوداً مــن التهميــش واإلهمــال علــى صعيــدي التنميــة والحقــوق،
فقــد بــادر المجلــس لعقــد ورشــة عمــل «حقــوق اإلنســان فــي المجتمــع األس ـواني»وذلك
فــي مدينــة أس ـوان فــي نهايــة ديســمبر  ،2014والتــي شــارك فــي أعمالهــا  110مشــاركة
ومشــارك من الفعاليات المتنوعة الحكومية وغير الحكومية والقبلية والدينية في المحافظة
لتــدارس وفحــص أبعــاد المشــكالت المتفاقمــة فــي المحافظــة ،والمشــكالت ذات الطبيعــة
الخاصــة التــي تواجــه الســكان.
وافتتــح أعمــال الورشــة الســيد رئيــس المجلــس واألســتاذة «منــال الطيبــي» عضــو
المجلــس والل ـواء «مصطفــى يســري» محافــظ أس ـوان والدكتــور «منصــور كبــاش» رئيــس
جامعــة أس ـوان واألســتاذ «عــاء شــلبي» أميــن عــام المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان،
وبلــورت الورشــة نتــاج التقصــي الميدانــي الموســع الــذي أجـراه فريــق متنــوع مــن األمانــة الفنيــة
للمجلــس خــال األســبوع نفســه لفحــص مختلــف المشــكالت التــي تواجــه المجتمــع األسـواني،
واإلســهام فــي معالجتهــا.
وقد تبنت الورشــة مقاربة التنمية بالمشــاركة عبر تقســيم المشــاركين إلى مجموعات
عمــل فرعيــة ناقشــت أبعــاد القضايــا التــي تناولــت الصعوبــات المعيشــية والخدمــات والظــروف
السياســية واألمنيــة وتأثــر قطــاع الســياحة ،ودور الحلــول العرفيــة فــي التصــدي لبعــض
المشــكالت ،ودور الدولــة ومســئولية إنفــاذ القانــون.
وقــد تبنــت الورشــة مخرجــات مجموعــات العمــل الفرعيــة التــي شــكلت رؤيــة متكاملــة
لمعالجــة مشــكالت حقــوق اإلنســان والتنميــة والمواطنــة والتعليــم والســياحة ،ولقيــت اهتمامـاً
بالمتابعــة مــن جانــب المســئولين فــي المحافظــة بمشــاركة وحضــور الســيد المحافــظ ،وقــد
صــدر عــن الورشــة تقريــر موجــز يتنــاول الفعاليــات والمخرجــات .
وفي 19ديســمبر  2013عقدت وحدة العدالة االنتقالية بالمجلس مائدة مســتديرة حول
«بحــث أطــر وآليــات التعــاون بيــن المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان وو ازرة العدالــة االنتقاليــة
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والمصالحــة الوطنيــة» ،بمشــاركة مــن أعضــاء مــن المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان برئاســة
االســتاذ محمــد فايــق رئيــس المجلــس ،واألســتاذ محســن عــوض مقــر اًر للمائــدة ،ولفيــف مــن
مســئولى و ازرة العدالــة االنتقاليــة برئاســة المستشــار  /محمــد أميــن المهــدى وزيــر العدالــة
االنتقاليــة والمصالحــة الوطنيــة.
بــدأ االجتمــاع بكلمــة ترحيــب األســتاذ محمــد فايقووأكــد علــى أهميــة الموضــوع
المطــروح للنقــاش  ،واألهميــة التــى يوليهــا المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان للتعــاون مــع و ازرة
العدالــة االنتقاليــة ،وأوراق العمــل المقدمــة الــى االجتمــاع  ،وقــدم الســيد وزيــر العدالــة االنتقاليــة
عــرض الرؤيــة الــو ازرة ومجــاالت عملهــا وأنشــطتها  ،واعــرب عــن تطلعــه لمســاعدة المجلــس
والتعــاون معــه ،وأوضــح أن الــو ازرة بصــدد تطبيــق آليــات العدالــة االنتقاليــة ،وأن مجلــس
الــوزراء وافــق علــى تنظيــم العمــل بالــو ازرة  ،وأنــه قــد تقــرر فــى الدســتور ( المــادة  ) 141أن
يضــع مجلــس الن ـواب فــى أول دور النعقــاده مشــروع قانــون للعدالــة االنتقاليــة يكفــل كشــف
الحقيقــة والمحاســبة والمصالحــة وتعويــض الضحايــا وفق ـاً للمعاييــر الدوليــة.
وأوضح أن من أولويات الو ازرة كيفية التعويض الجماعى لبعض مكونات المجتمع
المدنــى مثــل أهــل النوبــة ،وســيناء وقبائــل الصحـراء الشـرقية ،وقبائــل الصحـراء الغربيــة مــن
خــال التنميــة والرعايــة.
كمــا أشــار وزيــر العدالــة االنتقاليــة الــى جانــب أخــر مــن االنتهــاكات فــى مجــال
الحقــوق السياســية وضــرب مثـاً باالنتهــاكات فــى االنتخابــات التــى كانــت تقــع فــى العمليــات
االنتخابيــة وقــال أن هنــاك قــرى كانــت تحاصــر بالكامــل للحيلولــة دون المشــاركة فــى عمليــة
االقتـراع .والحاجــة الــى الوصــول الــى المصالحــة الوطنيــة بيــن كافــة أطيــاف المجتمــع وجميــع
المواطنيــن.
النتائج والتوصيات:
أكــدت المناقشــات علــى أهميــة أوراق العمــل واحاطتهــا بالقضايــا االساســية لالشــكالياتوالتحديــات التــى تواجــه تطبيــق العدالــة االنتقاليــة  ،راجمعــت علــى ضــرورة إجـراء حـوار
مجتمعــى واســع النطــاق يشــارك فيــه الحقوقيــون والمجتمــع المدنــى عقــب اقـرار الدســتور
أن تكــون الفتـرة التــى تغطــى العدالــة االنتقاليــة منــذ بدايــة حكــم الرئيــس األســبق حســنىمبــارك حتــى  24ينايــر  ،2011وعلــى تمتــد لتغطــى فتـرة حكــم المجلــس االعلــى للقـوات
المســلحة ،فحكــم االخ ـوان  ،ثــم تنتقــل للمرحلــة الحاليــة  ،لكــن ذهــب رأى اخــر ذهــب
الــى ان يكــون الترتيــب عكســياً أى يبــدأ التعامــل مــع الم ارحــل األحــدث الــى الم ارحــل
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األقــدم فبــدأ بمرحلــة حكــم الرئيــس الســابق محمــد مرســى فحكــم المجلــس العســكري ،فحكــم
الرئيــس االســبق مبــارك.
أبــدت آراء المقتــرح الـوارد فــى ورقــة عضــو المجلــس األســتاذ «نجــاد البرعــى» أن يكــوننقطــة البدايــة هــى كشــف الحقيقــة مــن خــال بتشــكيل لجــان لالســتماع  ،وتدريــب شــباب
الســتخدامهم فــى التوثيــق بالصــوت والصــورة فــى مجــاالت محــددة علــى أن تقــدم الــو ازرة
أوجــه الرعايــة واتدريــب ،وفيمــا طــرح اقت ـراح آخــر آراء الســعى لســن قانــون لتقصــى
الحقائــق يلــزم مؤسســات الدولــة بتوفيــر المعلومــات لمســئولى لجــان تقصــى الحقائــق.
فــى تعقيــب علــى مــا ورد مــن آراء ومقترحــات فــى أوراق العمــل  ،تحفــظ الســيد الوزيــرالمهنــدس علــى فك ـرة التمويــل االجنبــى ألى مشــروع لــه صلــة بهــذا الموضــوع نظ ـ اًر
لحساســية القضايــا التــى يتناولهــا.
أوصــت المناقشــات بالمضــى فــى االعــداد للقــاء بيــن المجلــس والــو ازرة والمنظمــات غيــرالحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــى.
و تعين مسئول اتصال فى كل من المجلس والو ازرة.واســتأنفت وحدة العدالة االنتقالية بالمجلس أعمالها بعقد اجتماعها األولخالل شــهر
أغســطس  2014والــذى انتهــى إلــى عــدد مــن النتائــج منهــا مخاطبــة كل مــن و ازرة العدالــة
اإلنتقاليــة والمجلــس القومــى لرعايــة أســر الشــهداء والمصابيــن لمناقشــة ســبل التعــاون وتحديــد
آليــات إو�جـراءات محــدده تحقيــق العدالــة اإلنتقاليــة فــى مصــر  ،كذلــك عقــد دورة تدريبيــة عــن
رصــد وتوثيــق إنتهــاكات حقــوق اإلنســان وكيفيــة التعامــل مــع نمــاذج مختلفــة مــن الضحايــا
علــى أن تضــم الفئــة المســتهدفة مــن التدريــب العامليــن بمؤسســات المجتمــع المدنــى وخاصــة
المهتميــن بفئــات نوعيــة خاصــة كالمـرأة والطفــل وكذلــك بعــض باحثــى المجلــس جانــب رئيــس
فــي جميــع المعلومــات وتوثيقهــا والتعامــل مــع نمــاذج مختلفــة مــن ضحايــا االنتهــاكات.
وعقد االجتماع الثانى للوحدة العدالة االنتقالية بحضور ومشاركة األستاذة «شاهنده
مقلــد» والمستشــار «منصــف نجيــب سليمان»واألســتاذ «ناصــر أميــن» واألســتاذ «حافــظ أبــو
ســعده» أعضــاء المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســانوممثلين عــن و ازرة العدالــة االنتقاليــة بمقــر
المجلــس فــى  ، 2014/9/28والــذى بحــث أُطــر وآليــات التعــاون بيــن المجلــس والــو ازرة
المبــرم بيــن الجانبيــن.
وتفعيــل بروتوكــول التعــاون ُ
وفــي  20ينايــر  2014شــاركت وحــدة االتجــار بالبشــر بالمجلــس القومــى لحقــوق
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اإلنســان فــى مؤتمــر « مواجهــة االتجــار بالبشــر والدســتور المصــري  -رؤيــة مســتقبلية «
بمركــز إعــداد القــادة.
جــاء هــذا المؤتمــر فــى ختــام مشــروع بنــاء قــدرات العامليــن بم اركــز مســاندة الم ـرأة المعنفــة
«ضمــن برنامــج متكامــل عــن االتجــار بالنســاء «والــذي نفذتــه جمعيــة ح ـواء المســتقبل
خــال الفت ـرة مــن عــام  2012حتــي بدايــات عــام  2014باســتهداف  375جمعيــة أهليــة
والمتخصصيــن التنفيذيــن بالــو ازرة بمحافظــات الجيـزة و القاهـرة و االســكندرية وذلــك بالتعــاون
مــع اللجنــة الوطنيــة التنســيقية لمكافحــة ومنــع االتجــار بالبشــر بدعــم مــن برنامــج االمــم
المتحــدة االنمائــي للم ـرأة.
كمــا عقــدت وحــدة االتجــار بالبشــر بالمجلــس دورتيــن توعيتيــن حول»مخاطــر االتجــار بالبشــر
والهجرةغيــر الشــرعية «بمقــر المركــز القومــى للبحــوث االجتماعيــة والجنائيــة خــال شــهرى
مــارس وأبريــل  ،2014اســتهدفت تدريــب  50مشــاركاً مــن فريــق عمــل قطــاع الهجـرة بــو ازرة
القــوى العاملــة والهجـرة.
امتــدت أنشــطة وحــدة االتجــار بالبشــر بالمجلــس إلــى عقــد عــدد مــن االجتماعــات فــى
		
إطــار أعمــال اللجنــة الوطنيــة التنســيقية لمنــع ومكافحــة الهجـرة غيــر الشــرعية التــى شــكلت
بق ـرار مــن مجلــس الــوزراء برئاســة الســفيرة «نائلــة جبــر» ومجموعــة مــن ممثلــي الــو ازرات
والهيئــات الوطنيــة والمجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان ،كان أول هــذه االجتماعــات بتاريــخ
.2014/5/12
وفيمــا يلــي أبــرز النقــاط التــي تــم تناولهــا االجتمــاع  ( :اضافــة المجلــس القومــى للطفولــة
واالمومــة الــى اللجنــة الوطنيــة التنســيقية لمنــع ومكافحــة الهج ـرة غيــر الشــرعية وتســمية
المستشــار ســناء خليــل كخبيــر قانونــي للجنــة واوضحــت الســفيرة نائلــة جبــر أن رؤيتهــا تتركــز
فــى تنــاول الهجـرة غيــر الشــرعية مــن اتجاهيــن االول مــن جنــوب القــارة الــى مصــر وقــد يتحــرك
المتســللون الــى اسـرائيل شـرقا او الــى ليبيــا غربــا واالتجــاه الثانــى مــن مصــر الــى الخــارج بمــا
فــى ذلــك مــن هجـرة غيــر شــرعية لالطفــال  ،وتمــت الموافقــة مــن حيــث المبــدأ علــى تشــكيل
مجموعــات عمــل بهــدف االسـراع بتحقيــق خطـوات فــى المجــاالت ذات االولويــة الملحــة علــى
أن تتكــون هــذه المجموعــات بنظــام العضويــة المفتوحــة وقابلــة للدمــج أو االضافــة .
جــاء االجتمــاع الثانــى للجنــة الوطنيــة التنســيقية لمكافحــة ومنــع الهجـرة غيــر الشــرعية فــى
 10يونيــو  2014برئاســة الســفيرة نائلــة جبــر ومشــاركة المستشــار القانونــي للجنــة الوطنيــة
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 ،ورئيــس وحــدة التوثيــق  ،وممثلــي الــو ازرات والهيئــات الوطنيــة باإلضافــة إلــي ممثلــى المجلــس
القومــي للطفولــة واألمومةوالمجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان واســفر االجتمــاع علــى االتفــاق
علــى عــدد مــن األنشــطة :
1.1عقــد «المؤتمــر الوطنــي لتعزيــز نظــم الحمايــة لألطفــال المعرضيــن ألخطــار الهج ـرة
غيــر الشــرعية» وذلــك بالتعــاون مــع المجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة والــذي
وبمشــاركةلمركز البحــوث االجتماعيــة والجنائيــة ،المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان،
و ازرة القــوي العاملــة والهج ـرة والهيئــة العامــة لالســتعالمات.
2.2االتفــاق مــع المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان علــي بــدء إعــداد د ارســة تحليليــة حــول
الشــباب والهج ـرة غيــر الشــرعية بعــد ثــورة  25ينايــر.
3.3اســتطالع إمكانيــة إعــداد فيلــم وثائقــي عــن الهجـرة غيــر الشــرعية وذلــك بالتعــاون مــع
إتحــاد اإلذاعــة والتلفزيــون وجــاري د ارســة التفاصيــل.
وفــي  23يونيــو  2014شــاركت وحــدة االتجــار بالبشــر فى» المؤتمــر الوطنــي لتعزيــز
نظــم الحمايــة لألطفــال المعرضيــن ألخطــار الهجـرة غيــر الشــرعية» ،والــذى حضـره ممثلــون
عــن هيئــة إنقــاذ الطفولــة الدوليــة تحــت رعايــة اللجنــة الوطنيــة التنســيقية لمنــع ومكافحــة الهجـرة
غيــر الشــرعية والمجلــس القومــي للطفولــة واألمومــة.
أنهــت وحــدة االتجــار بالبشــر بالمجلــس أعمالهــا فــى ديســمبر  2014بعقــد إجتمــاع
مــع رئيــس اللجنــة الوطنيــة التنســيقية لمنــع ومكافحــة الهجـرة غيــر الشــرعية بــو ازرة الخارجيــة
وبحضــور وفــد ممثـاً عــن المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان يضــم المديــر المالــى ونســئولى
وحــدة المشــروعات ووحــدة االتجــار بالبشــر والهج ـرة غيــر الشــرعية واللجنــة االجتماعيــة ،
وممثلــى مركــز البحــوث االجتماعيــة والجنائيــة وذلــك إلنهــاء إجـراءات خاصــة «ببروتوكــول
التعــاون بيــن اللجنــة الوطنيــة والمجلــس» إلعــداد د ارســة تحليليــة حــول الهجـرة غيــر الشــرعية
وأســبابها وأهــم المحافظــات المصــدرة لهــا بعــد ثــورة  25ينايــر وذلــك للوصــول الــى أهــم الســبل
لمنــع ومكافحــة هــذه الظاهـرة.
رابعاً  :الفعاليات االقليمية والدولية:
عقــدت مفوضيــة األمــم المتحــدة الســامية لشــئون الالجئيــن بالتعــاون مــع المجلــس
القومــى لحقــوق اإلنســان فــي مصــر والمنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان نــدوة بعنـوان «الجئــو
ســوريا فــي مصــر :آليــات الحمايــة والمســاعدة» فــى  12نوفمبــر  ، 2013بمشــاركة لفيــف
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مــن ممثلــي الــو ازرات والهيئــات الحكوميــة المصريــة المعنيــة ،وممثلــي منظمــات المجتمــع
المدنــي المعنيــة وذات الصلــة ،والخب ـراء واإلعالمييــن.
افتتــح أعمــال النــدوة كل مــن األســتاذ /محمــد فايــق رئيــس المجلــس القومــى لحقــوق
اإلنســان ،والســفير /محمــد الدايــري الممثــل االقليمــي للمفوضيــة الســامية لالجئيــن فــي مصــر،
واألســتاذ /عــاء شــلبي أميــن عــام المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان ،والمهنــدس /ارســم
األتاســي الرئيــس الســابق للمنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان فــى ســوريا ومفــوض العالقــات
العامــة واالتصــال بمجلــس الجاليــة الســورية فــى مصــر.
أكــد الســفير /محمــد الدايــري أن مصــر دولــة محتضنــة لالجئيــن مــن دول عربيــة
وعــدد مــن الــدول االفريقيــة مــن قبــل التوقيــع علــى االتفاقيــات الخاصــة بالالجئيــن ،وأشــاد
بــدور الســلطات المصريــة مــع تقديــم الشــكر للحكومــة المصريــة علــى اســتضافة  21ألــف
طالــب ســوري فــى المــدارس المصريــة واالهتمــام البالــغ لــو ازرة التربيــة والتعليــم بتقديــم الخدمــات
التعليميــة للســوريين فــى مصــر ،كمــا أكــد علــى أن المفوضيــة تعمــل علــى تقديــم حزمــة مــن
المســاعدات والخدمــات الســتيعاب أكبــر عــدد ممكــن مــن الطلبــة الســوريين فــى مصــر.
ورحــب األســتاذ محمــد فايــق بالتعــاون المثمــر بيــن المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان
والمفوضيــة الســامية لشــئون الالجيئــن والمنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان ،وأكــد أن االخــوة
الســوريين فــى مصــر ليس ـوا الجئيــن إو�نمــا مواطنيــن ،ويجــب علــى الشــعب المصــري دعــم
الســوريين والوقــوف معهــم فــى محنتهــم.
وأضــاف أنــه مــن حــق الشــعب الســوري أن يثــور ضــد القمــع والقهــر كمــا ثــار الشــعب
التونســي و الشــعب الليبــي و الشــعب المصــري و الشــعب اليمنــي مــن قبــل ،ولكــن ســرعان مــا
حــول التدخــل الخارجــي ثــورة الشــعب الســورى إلــى حــرب أهليــة أدت إلــى وقــوع كارثــة إنســانية
كان ضحيتهــا الشــعب الســوري ،ممــا أدى إلــى لجــوء عــدد كبيــر وصــل إلــى مليونــي الجــئ
يعيشــون فــى حالــة مأســاوية فــي ظــل نقــص الدعــم الواجــب مــن المجتمــع الدولــى .
وطالب بأن يتعهد المشــاركون أفراداً ومؤسســات بالعمل ســوياً من أجل حل مشــاكل
الشــعب الســوري بحكم حقوق اإلنســان والواجب.
كمــا رحــب األســتاذ عــاء شــلبي بالحضــور وأثنــى علــى التعــاون المشــترك بيــن
الهيئــات المنظمــة للنــدوة وجهودهــا المتواصلــة منفــردة ومجتمعــة فــي مجــال دعــم األخــوة
الســوريين فــي مصــر وخارجهــا ،وأشــار إلــى أن معطيــات الظــرف االســتثنائي قــارب علــى
االنتهــاء ،معرب ـاً عــن تفاؤلــه بتجــاوب الســلطات المصريــة مــع مقترحــات الهيئــات المختلفــة
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لمعالجــة اإلشــكاليات الحاليــة ،وطالــب بالعمــل مــع الشــركاء فــى البحــث عــن حلــول غيــر
تقليديــة لتجــاوز األزمــة الراهنــة ألنــه هنــاك عــدد مــن الجوانــب ال تســتجيب لهــا القوانيــن،
وتمنــي فــى نهايــة المناقشــات وجلســات العمــل الخــروج بتوصيــات عمليــة يتــم تبنيهــا ودعمهــا
وتقديمهــا إلــى الحكومــة المصريــة للعمــل علــى تفعيلهــا.
ومن جانبه أكد المهندس راسم األتاسي على الجهود المبذولة من الهيئات المنظمة
للنــدوة ،والتمــس مــن أصحــاب الق ـرار فــى مصــر بتســهيل الحصــول علــى االقامــة وتجديدهــا
ومعاملة السوريين في اإلطار اإلنساني واألخوي المعتاد ،وبإعادة النظر بموضوع تأشيرات
الدخــول خاصــة أن بعــض طــاب الجامعــات لــم يســتطيعوا العــودة إلــى جامعاتهــم واســتكمال
الد ارســة لعــدم حصولهــم علــى تأشــيرة دخــول .
وطلــب تذليــل بعــض الصعوبــات التــى يواجههــا الســوريون مــع و ازرتــى التربيــة
والتعليــم والتعليــم العالــي ،وفــى الختــام أكــد أن الســوريين هــم ضيــوف وأخــوة وليسـوا الجئيــن،
وشــكر االعــام المصــري وتمنــى أن يكــون قــاد اًر علــى توضيــح الصــورة التــى عمــل البعــض
علــى تشــويهها.
تناولــت أعمــال النــدوة موضوعاتهــا فــى ثالثــة محــاور رئيســية وهــى المحــور السياســي
والقانونــى ،والمحــور االعالمــي ،والمحــور الخدمــي االجتماعــى.
واســتهدفت النــدوة التعريــف بحقــوق الالجئيــن والتزمــات الدولــة المضيفــة تجاهــم
والوقــوف علــى الســبل المثلــى لتقديــم المســاعدات والحمايــة التــى تتطلــب ظروفهــم الحاليــة
وتصحيــح المفاهيــم المغلوطــة التــى تبثهــا وســائل االعــام.
النتائج والتوصيات:
1.1اســتكمال إج ـراءات تشــكيل الجاليــة الســورية فــى مصــر ،بمــا يســاهم فــى تفعيــل
اإلتصــاالت والســلطات المختصــة فــى مصــر لحــل مــا قــد يتعــرض لــه الالجئــون
الســوريون مــن مشــاكل.
2.2نشــر بيانــات عــن مجلــس إدارة الجاليــة الســورية فــى مصــر حتــى يتــم التواصــل بينهــا
وبيــن اإلعــام والصحفييــن والمواطنيــن المصرييــن.
 3 .أهميــة مراجعــة ســلطات اإلختصــاص فــى مصــر للق ـرارت الخاصــة باإلقامــة
واج ـراءات الدخــول للســوريين خاصــة فــى ضــوء انهــاء حالــة الط ـوارىء.
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4.4تسهيل إجراءات تأسيس مدارس أو فصول ملحقة الستيعاب كافة تالميذ الجالية
الســورية  ،سـواء التــى يرغــب فــى تأسيســها أعضــاء الجاليــة أو بالتعــاون مــع الهيئــات
العلميــة المصريــة ،وأن تــدرس هــذه المــدارس المناهــج الســورية لتأهيــل هـؤالء التالميــذ
الســتئناف الد ارســة فــي بلدهــم عقــب العــودة .إو�ن تعــذر ذلــك فتقــوم بتدريــس المناهــج
المصريــة وتحــت اشـراف و ازرة التربيــة والتعليــم حتــى انتهــاء األزمــة الســورية وعــودة
الســوريين إلــى بلدهــم.
5.5تســهيل إج ـراءات إقامــة عيــادات أو مستشــفيات تتــاح لخدمــة الســوريين والمواطنيــن
المصرييــن يشــارك فيهــا األطبــاء الســوريين ،وهــى فض ـاً عمــا توف ـره مــن عناصــر
إيجابيــة  ،توفــر لألطبــاء الســوريين الحفــاظ علــى مســتواهم المهنــى ومتابعــة مــا
يســتجد للحفــاظ علــى دور ه ـؤالء األطبــاء ضمــن الثــروة البش ـرية الســورية.
6.6العمــل مــع لجــان االغاثــة اإلنســانية التابعــة للمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة الموجــودة
فــى مصــر مــن أجــل ترشــيد عمــل هــذه المنظمــات لفائــدة الفئــات المســتهدفة.
7.7العمــل علــى توفيــر الدعــم النفســي الــازم لالجئيــن الســوريين وتوفيــر المـوارد الماليــة
الالزمة ،مع استدعاء الخبرات والدعم الذاتي من السوريين ،وعمل برامج متخصصة
فــي الدعــم النفســي للذيــن تعرضـوا للتعذيــب أو الســجن ،وب ارمــج متخصصــة لتــدراك
وعــاج االدمــان وتعاطــى المخــدرات الــذى بــدأ باالنتشــار بيــن الشــباب الســوريين.
8.8العمــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــى المصريــة لتنميــة دورهــا فــى إحتـواء االزمــات
والتحــرك السـريع.
9.9إتاحــة قــدر كاف مــن المعلومــات الصحيحــة عــن الجاليــة الســورية فــى مصــر أمــام
االعــام المصــرى لتوضيــح وبعــض جوانــب االلتبــاس حــول الجاليــة الســورية فــى مصــر،
واتاحــة ســماع الصــوت الســوري فــى االعــام لتوضيــح هــذه الحقائــق.
1010توعيــة االعالمييــن مــن معديــن ومذيعيــن وصحفييــن والعامليــن بالقن ـوات الفضائيــة
بتنميــة معارفهــم حــول التعامــل مــع قضايــا اللجــوء.
	 11.وضــع خطــة اســتراتيجية اعالميــة واضحــة تعمــل علــى تالفــى األخطــاء التــى ظهــرت
فــى أزمــة األشــقاء الســوريين ،علــى نحــو يتناغــم مــع دوره فــي حمايــة حقــوق اإلنســان.
1212تتخطــى قضيــة الهج ـرة غيــر النظاميــة أزمــة الجاليــة الســورية فــى مصــر ،إذ تشــمل
إلــى جانــب الســوريين العديــد مــن ش ـرائح المواطنيــن المصرييــن والعــرب واألفارقــة،
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وأكــدت النــدوة علــى ضــرورة التعامــل مــع قضايــا هـؤالء باعتبارهــم الجئيــن غيــر نظاميــن
وبوصفهــم ضحايــا وليسـوا مجرميــن ،وأن معالجــة هــذه القضيــة ال يمكــن وضعهــا علــى
عاتــق مصــر أو غيرهــا مــن البلــدان العربيــة وحدهــا ،إو�نمــا ينبغــي أن يتــم فــى إطــار
التعــاون الدولــي مــن منظــور معالجــة أســبابه وليــس مــن منظــور العقــاب.
1313العمل على زيادة الدعم الدولى المقدم للدول والحكومات المضيفة لالجيئن.
وجــه المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان اهتمامـاً خــاص بقضيــة الحــرب األخيـرة علــى قطــاع
غـزة وشــكل لجنــة تقصــى حقائــق مــن األمانــة الفنيــة مــن العامليــن المجلــس لرصــد وتوثيــق
أحــداث تلــك الحــرب التــى شــنتها ق ـوات االحتــال االس ـرائيلى علــى االخــوة الفلســطينين
بقطــاع غ ـزة  ،وقامــت لجنــة المجلــس بمخاطبــة و ازرة الصحــة المصريــة إلفادتهــا بحصــر
عــدد الوفيــات والمصابيــن فــي أحــداث الحــرب علــى غـزه والمودعيــن بالمستشــفيات المصريــة،
وتلقــت اللجنــة إفــادات بــأن أعــداد المصابيــن الذيــن دخل ـوا األ ارضــي المصريــة حتــى يــوم
 2014/8/14بلــغ نحــو  219مصابــا ،يتلقــي العــاج حاليــا نحــو  153حالــة ،فــي حيــن
امتثلــت  144حالــة للشــفاء ،وتوفــي نحــو  22حالــة ،وهــو موزعيــن علــى  18مستشــفى
مــن المستشــفيات المصريــة ،وأوفــدت المجلــس مجموعــة مــن الباحثيــن الميدانينيــن لزيــارة
المستشــفيات التــي يتواجــد بهــا مصابــي أحــداث غـزة للوقــوف علــى الحالــة الصحيــة للمصابين
وطبيعــة اإلصابــات الناجمــة عــن تلــك األحــداث واإلطــاع علــى تقريــر الطــب الشــرعي
الخاصــة بحــاالت الوفــاة.
وقــد تبيــن لبعثــات تقصــي الحقائــق للمجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان أن عــدد المصابيــن
بالمستشــفيات المصريــة حتــى اآلن والذيــن مازلـوا يتلقــون العــاج نحــو  164حالــة فقــط فــي
 15مستشــفي ،فــي حيــن قامــت الســفارة الفلســطيينة باســتالم جثمايــن الضحايــا.
كمــا حصلــت بعثــات تقصــي الحقائــق الخاصــة بالمجلــس علــى التقاريــر الطبيــة للمصابيــن
والضحايــا ،وبمطالعــة هــذه التقاريــر فــإن اإلصابــات تراوحــت بيــن بتــر باإلطـراف وشــظايا
بجميــع أنحــاء الجســم وحــروق وكســور ،وكانــت ابــرز اإلصابــات الجســيمة هــي انفجــار مقلــة
العيــن وتهتــك الشــبكية ،وانفجارفــي طبلــة اآلذن اليســرى وشــظايا بالجســم ،جــروح تهتكيــة
بالكبــد – ارتشــاح دمــوي بالتجويــف البلــوري .كســر مفتــوح أســفل عظمــة الفخــذ وقطــع
بالش ـرايين.
وخلصت فرق عمل المجلس الميدانية لألتى :
عــدد الحــاالت التــى رصدرتهــا فــرق عمــل المجلــس مــن واقــع التقاريــر الطبيــة والمقابــات
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 164حالــة  39 ،حالــة مــن واقــع المقابــات بالمستشــفيات التــى يعالجــون بهــا و 125حالــة
مــن واقــع التقاريــر الطبيــة كان نصيــب األطفــال منهــا  23حالةوالنســاء  26حالــة والرجــال
 76حالــة .
أجريــت فــرق عمــل المجلــس عــدد  39مقابلــة مــع مصابــى أحــداث الحــرب االخي ـرة علــى
قطــاع غـزة حيــث التقـوا بعــدد  4مــن األطفــال وعــدد  8مــن النســاء وعــدد  27مــن الرجــال
المصابيــن خــال تلــك األحــداث  ،تعكــف اللجنــة علــى اعــداد التقريــر حــول تلــك األحــداث .
وفــى نفــس الســياق دعاالســيد األســتاذ «محمــد فايــق» رئيــس الشــبكة العربيــة
للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان و رئيــس المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان إلــى
اجتمــاع للتباحــث حــول اإلنتهــاكات الجســيمة التــى يتعــرض لهــا الشــعب الفلســطينى و
ســبل وآليــات دعــم حقوقهــم فــي ضــوء تداعيــات العــدوان اإلس ـرائيلي األخيــر علــى قطــاع
غ ـزة فــى القاه ـرة يــوم  1أكتوبــر /تش ـرين أول  ،2014بمشــاركة المؤسســات الوطنيــة فــي
مصــر و فلســطين واألردن وقطــر والبحريــن والســودان ومصــر وليبيــا ولبنــان والج ازئــر
وتونــس والمغــرب وموريتانيــا وســلطنة عمــان وجــزر القمــر ،باإلضافــة لمشــاركة معتــادة
للمنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان فــي اجتماعــات الشــبكة إلــى إجتمــاع اســتثنائى ألعضــاء
لشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان لمناقشــة االنتهــاكات الجســيمة التــي
يتعــرض لهــا الشــعب الفلســطيني  ،حيــث افتتــح أعمــال االجتمــاع األســتاذ «محمــد فايــق»
رئيــس الشــبكة ،والدكتــور «أحمــد حــرب» المفــوض العــام للهيئــة الفلســطينية المســتقلة لحقــوق
اإلنســان  ،وأكد الســيد فايق رئيس الشــبكة العربية فى كلمته بأن حقوق الشــعب الفلســطينى
علــى رأس واجباتنــا موضحـاً أهميــة القضيــة الفلســطينية بأعتبارهــا قضيــة أمــن قومــي مؤكــد
علــى أن المفاوضــات عامــل مهــم ومفيــد للوصــول إلــى النتائــج المرجــوه خاصــة وأن قطــاع
غـزة مليــئ باالنتهــاكات وأصبــح ســجن كبيــر ،و أول ســبل الدعــم التــى يرجــى تحقيقهــا هــى
توفيــر اآلمــان للشــعب الفلســطيني وعليــه يجــب أن يكــون هنــاك ضغــوط لفتــح المعابــر أمــام
الفلســطينين ،خاتم ـاً كلمتــه بالتأكيــد علــى ضــرورة أن يحصــل الشــعب الفلســطيني علــى
حقوقــة وأن العــدوان علــى الشــعب الفلســطيني يعتبــر عــدوان علينــا جميع ـاً .
و فــي جلســة العمــل األولــى التــي ت أرســها ،الدكتــور «أحمــد حــرب» أكــد ســيادته ان
الهــدف مــن الجلســة هــو معرفــة مــا يجــب فعلــه للقضيــة الفلســطينة تحديــدا بعــد االعتــداء
الغاشــم علــى قطــاع غ ـزة وذلــك مــن خــال اج ـراءات لهــا قابليــة التنفيــذ  ،تحــدث عــن
مســارين اساســيين يجــب التطــرق اليهمــا  :المســار األول هــو مالحقــة اس ـرائيل جنائيــا عــن
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الج ارئــم التــى ارتكبتهــا بحــق الفلســطينين والســبل واالليــات اللالزمــة لذلــك وهــو مــا قــد
يتطلــب توقيــع فلســطين علــى اتفاقيــة رومــا بشــان المحكمــة الجنائيــة الدوليــة وذلــك س ـواء
علــى مســتوى التنســيق او االعــداد القانونــى لرفــع دعــاوى المالحقــة ،
المســار الثانــى هــو حالــة االنقســام الفلســطينى واثـره علــى كافــة التحالفــات فــى العالــم العربــى
والــذى يعــد تدمي ـ ار بحــد ذاتــه للقضيــة الفلســطينية واكــد علــى املــه الكبيــر فــى االجتمــاع
االخيــر الــذى عقــد فــى القاهـرة بيــن فلســطينين تحــت رعايــة الدولــة المصريــة فــى ايجــاد حــل
لهــذه المشــكلة .
و أوضــح أن موضــوع اغاثــة ســكان القطــاع مــن ويــات الحــرب هــو أمــر يمثــل
اولويــة قصــوى تســبق كافــة االجـراءات االخــرى بمــا فيهــا المالحقــات الجنائيــة لكونــه مرتبــط
بحياة مئات االالف من ســكان قطاع غزة واللذين يعيشــون فى وضع كارثى بكل المقاييس
وقــد دعــا الحضــور الــى زيــارة غ ـزة للتحقــق مــن مــدى وشــدة التدميــر الــذى لحــق بالقطــاع
ج ـراء العــدوان االس ـرائيلى
وقــد عــرض ورقــة عمــل مقدمــة مــن الهيئــة الفلســطينية تناولــت أنمــاط االنتهــكات والج ارئــم
التــي ارتكبتهــا إسـرائيل ،ومســئوليات االحتــال ،وخيــارات المالحظــة القانونيــة لمرتكبــي ج ارئــم
الحــرب ضــد اإلنســانية والتوصيــات المتعلقــة بآليــات التحــرك الضروريــة العاجلــة والمســتقبلية
للتصــدي ألشــكال العــدوان وممارســات االحتــال والمحاســبة عليــه .مــن الهيئــة والتوصيــات
الـواردة فيهــا للعمــل علــى تفعيلهــا( مرفــق الكلمــة).
وفــي جلســة العمــل الثانيــة التــي ت أرســها الســفير «موســى بري ـزات» المفــوض العــام
للمركــز الوطنــي لحقــوق اإلنســان فــي األردن ،دار النقــاش حــول ب ارمــج وخطــط عمــل الشــبكة
فــي إطــار تطويــر التضامــن مــع القضيــة الفلســطينية وســبل دعــم صمــود الشــعب الفلســطيني
والتحركات المطلوبة على األصعدة الوطنية والعربية والدولية وانتهت المناقشات يالتوصيات
التاليــة :
	-أشــار المشــاركون بالجهــود المهنيــة للهيئــة الفلســطينية المســتقلة لحقــوق اإلنســان وغيرهــا
مــن منظمــات ومؤسســات حقــوق اإلنســان الفلســطينية فــي توثيــق االنتهــاكات اإلسـرائيلية
فــي األ ارضــي الفلســطينية المحتلــة ،وتبنــي ورقــة العمــل المقدمــة مــن الهيئــة وتوصياتهــا
ضمــن وثائــق االجتمــاع والعمــل بهــا .
	-أوصــى المشــاركون بأهميــة دعــم عمــل لجــان تقصــي الحقائــق والتحقيــق ،وخاصــة اللجنــة
التــي أسســها مؤخ ـ اًر مجلــس حقــوق اإلنســان باألمــم المتحــدة لمختلــف أنمــاط الج ارئــم
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الخطيـرة التــي يواصــل االحتــال اإلسـرائيلي ارتكابهــا بالمخالفــة لاللت ازمــات الدوليــة كمــا
نوهـوا ألهميــة إعــادة االعتبــار لتعزيــز لجنــة التحقيــق الســابقة فــي عــدوان 2009،2008
(لجنــة جولدشــون).
	-أوصــى المشــاركون بترتيــب زيــارة تضامنيــة لوفــد مــن الشــبكة إلــى قطــاع غ ـزة لتفقــد
األوضــاع واالطــاع علــى آثــار العــدوان إو�عــداد تقريــر عــن الزيــارة لتعميمــه إعالمي ـاً.
	-أوصــى المشــاركون بضــرورة اســتثمار فتــوى محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن جــدار العــزل
العنصــري فــي الضفــة الغربيــة ،والــذي يشــكل زاداً قانوني ـاً مهم ـاً ،س ـواء فــي دعــم جهــود
تمكيــن الشــعب الفلســطيني مــن نيــل حقوقــه الثابتــة والمشــروعة وغيــر القابلــة للتصــرف،
أو فــي مجــال تأكيــد البطــان القانونــي للتغيي ـرات الجغرافيــة والديموغرافيــة التــي اتبعتهــا
ســلطات االحتــال اإلسـرائيلي ،وكــذا فــي مجــال توفيــر األســاس القانونــي لمحاســبة الجنــاة
اإلسـرائيليين علــى االنتهــاكات والج ارئــم التــي اقترفوهــا بحــق الشــعب الفلســطيني.
وعلى صعيد التوصل آلليات دعم المساءلة والمحاسبة على االنتهاكات اإلسرائيلية
الجســيمة وج ارئــم الحــرب والج ارئــم ضــد اإلنســانية ،ناقــش المشــاركون العقبــات التــي نشــأت
عــن اســتمرار سياســة المعاييــر المزدوجــة والكيــل بمكياليــن فــي مجــال انطبــاق القانــون الدولــي
وأحــكام القانــون اإلنســاني الدولــي علــى األ ارضــي الفلســطينية المحتلــة ،وشــددوا علــى ضــرورة
تبنــي المجتمــع العربــي لسياســة واضحــة وصارمــة تجــاه إنهــاء القــوى الدوليــة لهــذه السياســة
غيــر المشــروعة وغيــر األخالقيــة عبــر حـوار يســتند علــى المصالــح المتبادلــة.
كمــا رحــب المشــاركون بانضمــام الحكومــة الفلســطينية إلــى االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق
اإلنســان والقانون اإلنســاني الدولي ،منوهين بأهمية اســتثمار ذلك لصالح محاســبة االحتالل
اإلسـرائيلي علــى جرائمــه ،والعمــل علــى الــدول األطـراف الســامية المتعاقــدة فــي اتفاقيــة جنيــف
الرابعــة للعــام  1949الخاصــة بقواعــد معاملــة المدنييــن وقــت الحــرب وتحــت االحتــال التخــاذ
التدابيــر الضروريــة لتفعيــل أحــكام االتفاقيــة ومالحقــة المتهميــن بارتــكاب الخروقــات الجســيمة
ألحكامهــا ،وعلــى أرســها جريمــة العقوبــات الجماعيــة واســتهداف المدنييــن واألعيــان المدنيــة.
ودعــا المشــاركون دولــة فلســطين لإلس ـراع باالنضمــام إلــى نظــام رومــا األساســي
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي أقــرب وقــت ممكــن ،وذلــك كوســيلة لتحقيــق الــردع ومنــع
االحتــال مــن مواصلــة انتهاكاتــه وخروقاتــه الجســيمة ،وطالب ـوا كبيــر المدعيــن العاميــن
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بفتــح تحقيــق أولــي بموجــب صالحياتــه حــول االنتهــاكات والج ارئــم
المرتكبــة فــي األ ارضــي الفلســطينية المحتلــة.
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وأشــاد المشــاركون بجهــود المنظمــات الفلســطينية لحقــوق اإلنســان فــي مجــال مالحقــة
مرتكبــي الج ارئــم مــن مســئولي االحتــال اإلسـرائيلي عبــر قنــاة االختصــاص القضائــي الجنائــي
الدولــي ،والتــي صــدر بموجبهــا العش ـرات مــن مذك ـرات التوقيــف للمتهميــن اإلس ـرائيليين فــي
العديــد مــن الــدول.
وطالــب المشــاركون الحكومــات العربيــة باتخــاذ تدابيــر تش ـريعية وقضائيــة عاجلــة
لضمــان تبنــي االختصــاص القضائــي الجنائــي الدولــي ،كمــا دع ـوا الحكومــات والمجتمــع
المدنــي فــي البلــدان العربيــة لتقديــم الدعــم الــازم لتعزيــز التحــرك القانونــي عبــر هــذه النافــذة
المهمــة.
وعلــى صعيــد دعــم المصالحــة الوطنيــة ورحــب المشــاركون بالخط ـوات المتخــذة
لتفعيــل اســتحقاقات المصالحــة والتحضيــر لمجريــات االنتخابــات المرتقبــة .توســع إطــار
المصالحــة لكــي يضــم كافــة الفصائــل الفلســطينية ،وســرعة تفعيــل إعــادة هيكلــة منظمــة
التحريــر الفلســطينية لضمــان تمثيــل كافــة األط ـراف .وأكــد المشــاركون أن احت ـرام حقــوق
اإلنســان ُيشــكل ضمانــة أساســية لضمــان التنفيــذ الجــاد واألميــن لالتفــاق علــى نحــو يلبــي
طموحــات الشــعب الفلســطيني.
كمــا أوصــى المشــاركون بتوفيــر حاضنــة شــعبية فلســطينية لتفعيــل اتفــاق المصالحــة،
وكذلــك بتوفيــر حاضنــة عربيــة لدعــم تفعيــل اســتحقاقات المصالحــة الوطنيــة الفلســطينية،
وتنحيــة التنافســات البينيــة العربيــة والص ارعــات اإلقليميــة التــي تنعكــس ســلباً علــى مواقــف
األط ـراف الفلســطينية.
وطالب المشــاركون المجتمع الدولي باســتعادة دوره في معالجة القضية الفلســطينية،
وداعيــن األمــم المتحــدة لالنســحاب مــن المجموعــة الرباعيــة الدوليــة التــي عملــت علــى اختـزال
إرادة المجتمــع الدولــي لصالــح توجهاتهــا الذاتيــة علــى نحــو يخالــف مقــررات الشــرعية الدوليــة
وقـ اررات األمــم المتحــدة.
وعلــى صعيــد اســتعادة التأييــد الشــعبي العربــي للقضيــة الفلســطينية والمطالــب
المشــروعة فــي التحريــر إو�نهــاء االحتــال ،اســتنكر المشــاركون األنقســامات اإلقليميــة التــي
انعكســت ســلباً علــى التأييــد الشــعبي العربــي للقضيــة الفلســطينية خــال عــدوان ،2014
محذريــن مــن أن اســتمرار هــذه األنقســامات التــى قــد تســاعد فــى تفاقــم ت ارجــع التأييــد الشــعبي
الــذي ُيشــكل أهــم ســند للشــعب الفلســطيني .كمــا أوصــى المشــاركون مختلــف األط ـراف
الفلســطينية بالعمــل علــى الحفــاظ علــى مســافة واحــدة مــن مختلــف االنقســامات السياســية
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األيديولوجيــة والعقائديــة فــي المجتمعــات العربيــة بغيــة تجنــب تأثــر الموقــف الفلســطيني بهــذه
االنقســامات.
وطالــب المشــاركون قــوى المجتمــع المدنــي العربــي وعلــى أرســها النقابــات المهنيــة
واالتحــادات العماليــة وجماعــات حقــوق اإلنســان علــى المســتويين الوطنــي واإلقليمــي العربــي
بتعزيز المبادرات والتحركات للعمل على تجديد مواقفها األصيلة الداعمة للشعب الفلسطيني
بغــض النظــر عــن االنقســامات الداخليــة العربيــة.
وعلــى صعيــد التحــرك الجماعــي الجتــذاب الدعــم الدولــي لحقــوق الشــعب الفلســطيني
 ،أكــد المشــاركون علــى أهميــة المحافظــة علــى وتعزيــز مســتويات الدعــم الدولــي للقضيــة
الفلســطينية ،سـواء علــى األصعــدة الحكوميــة أو األصعــدة الشــعبية ،منوهيــن بموقــف العديــد
من الحكومات التي ســاندت الموقف الفلســطيني وتحركت في مواجهة العدوان ،وبالتحركات
الشــعبية الدوليــة التــي شــهدتها عشـرات مــن المــدن فــي مختلــف أنحــاء العالــم إلدانــة العــدوان
اإلسـرائيلي ومســاندة الشــعب الفلســطيني.
و أوصــى المشــاركون مؤسســات المجتمــع المدنــي العربيــة بتعزيــز جهودهــا فــي
مجــال مســاندة القضيــة الفلســطينية علــى المســتوى الدولــي مــن خــال المبــادرات والمشــاركة
واالنخـراط فــي المجهــودات الدوليــة ذات الصلــة ،إو�قامــة الشـراكات واالســتفادة مــن عديــد مــن
المحافــل الشــعبية العالميــة مــن أجــل تطويــر الدعــم للشــعب الفلســطيني.
وعلــى صعيــد التوصيــات بشــأن مطالــب حركــة حقــوق اإلنســان مــن المجتمــع الرســمي
العربــي لتعزيــز الدعــم للشــعب الفلســطيني ،شــدد المشــاركون علــى أن الموقــف مــن القضيــة
الفلســطينية يمثــل مســاحة مشــتركة يمكــن للحكومــات العربيــة العمــل فيهــا بالش ـراكة مــع
المجتمــع المدنــي ،وبصفــة خاصــة مؤسســات حقــوق اإلنســان الوطنيــة والعربيــة والدوليــة.
وأوصــى المشــاركون بتشــكيل لجنــة مشــتركة فــي إطــار جامعــة الــدول العربيــة
وبإش ـراف أمينهــا العــام للنهــوض بمســئوليات التعــاون والتنســيق فــي مجــال دعــم الشــعب
الفلســطيني وحمايــة حقوقــه عبــر آليــة دائمــة ومنظمــة تتبنــى خطــط وب ارمــج العمــل والتحــرك
علــى الصعيديــن اإلقليمــي العربــي والدولــي.
وعلى صعيد برنامج التحرك العاجل للشبكة ،فقد قرر االجتماع:
دعــا المشــاركون الشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة بــأن تجعــل القضيــة الفلســطينية
تبــدا دائمــا فــي جــدول أعمــال اجتماعــات الجمعيــة العموميــة للشــبكة،
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-1

1تشــكيل لجنــة متابعــة تضــم رئاســة الشــبكة (المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان)
والمؤسســات الوطنية في كل من مصر وفلســطين واألردن وســلطنة عمان و(
أى مؤسســة أخــرى ترغــب فــى االنضمــام).

-2

2تتولــى لجنــة المتابعــة اإلعــداد للخطـوات العمليــة مــن أجــل قيــام الشــبكة بالعمــل
كآليــة دعــم لجهــود المجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي مجــال مالحقــة ومحاســبة
مجرمي الحرب اإلسـرائيليين ،وتوســيع اآللية لتضم مؤسســات المجتمع المدني
المعنيــة والتنســيق مــع األمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة

-3

3تشــكيل وفــد مــن المؤسســات األعضــاء بالشــبكة (الراغبــة بذلــك) للقيــام بزيــارة
تضامنيــة إلــى قطــاع غ ـزة ،ومعاينــة األوضــاع ميداني ـاً

-4

4التحــرك العاجــل مــع الحكومــات العربيــة مــن أجــل تعزيــز الدعــم اإلغاثــي
للمنكوبيــن فــي غـزة والــذي يشــكل الهاجــس الرئيســي فــي هــذه المرحلــة ،منوهيــن
بمطالبــة الحكومــات
بزيــادة الدعــم المقــدم مــن ناحيــة ،وتحــرك الحكومــات علــى الصعيــد الدولــي
لتعزيــز الدعــم المقــدم للمنكوبيــن فــي القطــاع مــن ناحيــة أخــرى ،ومرحبيــن بعقــد
مؤتمــر إعــادة اإلعمــار المقــرر فــي القاهـرة فــي  12أكتوبــر /تشـرين أول المقبــل
مــع ضمــان وضــع توصيــة للتأكيــد علــى التعهــدات الدوليــة العــادة اعمــار غـزة
ضمــن توصيــات المؤتمــر.
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الباب الرابع
تطوير آليات العمل في مجال حقوق اإلنسان
ينظــر المجلــس باهتمــام مت ازيــد ألهميــة التطويــر المســتمر الســتراتيجية عملــه علــى
نحــو يســتجيب لمتطلبــات واليتــه مــن ناحيــة ،ومواجهــة التحديــات المت ازيــدة فــي البــاد مــن
ناحيــة أخــرى ،وهــو مــا يتطلــب دائم ـاً دعــم قد ارتــه الماديــة والبش ـرية والماليــة.
واتصــاالً بذلــك ،وألهميتــه الذاتيــة ،فــإن المجلــس قــد عكــف خــال عــام مضــى علــى
مراجعــة هياكلــه الداخليــة وتطويرهــا علــى نحــو يســتجيب للمهمــات الملقــاة علــى عاتقــه ،جنبـاً
إلــى جنــب مــع اســتحقاقات التطويــر الداخلــي لألقســام والوحــدات والطاقــات البش ـرية التــي
قدمــت الكثيــر للحفــاظ علــى المجلــس وتمكينــه مــن النهــوض بمســئولياته.
ويوقــن المجلــس بــأن مصــر فــي ظــل التطــورات الهائلــة التــي مــرت بهــا والتحديــات
التــي تواجههــا حالي ـاً تبقــى بحاجــة ماســة إلــى تبنــي خطــة وطنيــة للنهــوض بحقــوق اإلنســان
تســتجيب للمتغيـرات وتالئــم االلت ازمــات الجديــدة واســتحقاقات الدســتور والنتائــج المتوقعــة آلليــة
المراجعــة الدوريــة الشــاملة لحقــوق اإلنســان باألمــم المتحــدة فــي مرحلتهــا الثانيــة.
إستراتيجية عمل المجلس
فــي مســتهل اجتماعــات المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان– بتشــكيله الســادس -بعــد
ثــورة  6/30وضــع المجلــس إســتراتيجية عمــل تتــاءم مــع هــذه المرحلــة التاريخيــة ،علــى غـرار
تلــك التــي وضعهــا فــي تشــكيله ال اربــع عقــب ثــورة  25مــن ينايــر  2011فــي ظــروف مشــابهه
مــن حيــث التطلعــات الشــعبية مــن ناحيــة ،والواجبــات وااللت ازمــات علــى عاتــق الحكومــة
مــن ناحيــة أخــرى ،واضعافــي االعتبــار المتغي ـرات التــي ط ـرأت علــى المشــهد السياســي
واالجتماعــي والثقافــي للمرحلــة التــي أدتإلــى ثــورة الشــعب .ومــا انتهــت إليــه مناقشــات المجلــس
حــول أولويــات عملــه خــال المرحلــة التأسيســية.
وتقــوم هــذه اإلســتراتيجية المطروحــة علــى ســبل دمــج حقــوق اإلنســانفي مهمــات
المرحلــة التأسيســية س ـواء علــى المســتوى التش ـريعي أو المؤسســي .والتفاعــل مــع التحديــات
التيكشــفتعنها مســاراتالعمل فــى الم ارحــل الســابقة  ،والتــي تنتهــي بانتهــاء واليــة المجلــس
بانتخــاب برلمــان جديــد .كمــا تســتند علــى الخب ـرات اإليجابيــة التياســتخلصها المجلــس فــي
م ارحــل عملــه الســابقة  ،وســبل تخطــى العقبــات التــي واجهتــه فــي تطبيــق مقترحاتــه ،وقصــور
إطــاره القانونيعــن الوفــاء بمتطلبــات إنجــاز مهامــه.
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أوالً :دمج حقوق اإلنسانفي مهمات المرحلة التأسيسية
تشمل مهام المرحلة التأسيسية جانبين رئيسين:
يتضمن الجانب األول تعديل الدســتور جمهورية مصر العربية ،ومواجهة اإلرهاب والعنف،
ومالحقــة المتورطيــن فــي ج ارئــم قتــل المتظاهريــن ســلمياً إو� ازلــة التوتــر واالحتقــان بيــن
أبنــاء الوطــن ،واســتكمال خريطــة الطريــق.
وتقع على عاتق المجلس في اطار هذه المهام ما يلي :
1 -1بلورة رؤية المجلس للمبادئ األساسية التي يتوخى تضمينها في الدستور.
2 -2تشــكيل لجــان تقصــى الحقائــق لرصــد االنتهــاكات التــي شــهدتها الســاحة المصريــة
منــذ  ،6/30والعمــل علــى إطــاق س ـراح المعتقليــن ،وعــاج مصابــي األحــداث.
3 -3ضمــان توافــر معاييــر المحاكمــة العادلــة لــكل المشــتبه بهــم فــي هــذه الج ارئــم إلنفــاذ
ســيادة حكــم القانــون ،وترســيخ مبــدأ عــدم اإلفــات مــن العقــاب ومثــول المتهميــن أمــام
القاضــي الطبيعــي.
4 -4العمــل علــى تس ـريع وتي ـرة القضــاء علــى االنفــات األمنــي ،ودعــم أجه ـزة الشــرطة
الســتئناف واجباتهــا المهنيــة علــى أســس جديــدة.
5 -5تنظيم زيارات للسجون وغيرها من مراكز االحتجاز بالتنسيق مع النيابة العامة.
ويتضمــن الجانــب الثانــي مــن مهــام المرحلــة التأسيســية اســتكمال اإلطــار التشـريعي النتخــاب
المجالــس التمثيليــة ،واإلطــار القانونــي واإلداري والتنفيــذي الــذي يضمــن اكتمــال ون ازهــة
العمليــة الديمقراطيــة ،بمــا فــي ذلــك اآلتــي:
 −إلغاءحالة الطوارئ فور زوال األسباب الداعية لها.
−صــدور تشـريعات جديــدة تســمح بحريــة العمــال أهلــي ،وحريــة تــداول المعلومــات
،وحرية التظاهر الســلمي.
−تنظيــم تمويــل االنتخابــات ،وضمــان اســتقالل اللجنــة العليــا لالنتخابــات إو�شـرافها
علــى العمليــة االنتخابيــة بأكملهــا  ،واإلشـراف األهلــي والدولــي عليهــا.
−ضمــان حــق التظاهــر الســلمي وفقــا للقانــون والمعاييــر الدوليــة التــي تجــرم مــن
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يخالــف ســلمية التظاهــر أو يقطــع الطريــق أو يهــدد أرواح النــاس أو الممتلــكات
العامــة والخاصــة بالقــوة أو يحــرض علــى ذلــك.
ويقع على عاتق المجلس في هذا السياق العديد من الواجبات من أبرزها :
•د ارســة مشــاريع القوانيــن المقترحــة والتيقــن مــن انســجامها مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان
.
•ســرعة انتهــاء المجلــس مــن إعــداد تقريــر عــن مشــاريع القوانيــن المتعلقــة بالحريــات
األساســية وبلــورة المبــادئ األساســية التــي يوصــى بتضمينهــا فــي هــذه التش ـريعات
حتــى تأتــى مواكبــة لتطلعــات المجتمــع ،ومتمشــية مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق
اإلنســان.
•د ارســة النظــام االنتخابــي األمثــل وقواعــده فــي ظــل المرحلــة التأسيســية للدولــة ،وكذلــك
قيــام المجلــس يــدوره فــى مراقبــة العمليــات االنتخابــات القادمــة ،بالمشــاركة فــي تدريــب
المنظمــات غيــر الحكوميــة ،أو متابعــة الم ارحــل المختلفــة للعمليــة االنتخابيــة أو
التفاعــل مــع شــكاوى المواطنيــن فــي هــذا الخصــوص .
1-1منهج التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية
أفضــت السياســات االقتصاديــة والماليــة التــي انتهجهــا النظــام األســبق ،بإطــاق
حوافــز الســوق دون ضوابــط تحــد مــن االحتــكار واالســتغالل والفســاد ،إو�نحيا ازتــه لفصيــل
اجتماعــي فــي توزيــع المـوارد واألعبــاء ،وتقييــد العمــل النقابــي والمهنــي إلــى تشــوهات عميقــة
فــي النمــو بيــن أقاليــم الدولــة ،إو�جحافــات لحقــوق العمــال ،إو�ختــاالت اجتماعيــة فادحــة.
وال تتوقــف هــذه اإلســتراتيجية عنــد نهــج التنميــة االقتصاديــة فــي ذاتــه ،إذ يقــر
الفكــر التنمــوي اآلن أنــه ال يرصــد إجماع ـاً حــول سياســة واحــدة للتنميــة ،وتظهــر كل يــوم
اتجاهــات جديــدة  ،ولكــن مــا تتوقــف عنــده هــذه اإلســتراتيجية هــو ضــرورة العمــل علــى إقامــة
نهــج للتنميــة قائــم علــى مبــدأ الحقــوق ،واعتمــاد منظــور التنميــة البش ـرية الــذي يقــوم علــى
توســيع خيــارات النــاس ،وتمكيــن األفـراد والجماعــات مــن التصــرف وتحقيــق النتائــج المنشــودة،
وتعزيــز العدالــة واإلنصــاف.
ويقــع علــى عاتــق المجلــس فــي المرحلــة التأسيســية التــي ســتطبع بمســارها التشـريعي
والمؤسســي طبيعــة التوجهــات السياســية واالقتصاديــة للمرحلــة القادمــة أن يعمــل علــى إرســاء
هــذه المعاييــر.
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ويملــك المجلــس ت ارث ـاً مهم ـاً مــن التوصيــات والمقترحــات التــي تناولتهــا واصدرتهــا
عشرات الندوات وورش العمل بما يمكن البناء عليها ،فضالً عن نتائج الحوار االجتماعي
المتعــدد األوجــه الــذي تشــهده البــاد.
2-2القضايا الملحة
إلــى جانــب المهمــات الطبيعيــة للمرحلــة التأسيســية والتــي تؤســس لمســار حقــوق
اإلنســان علــى المــدى البعيــد ،تشــهد البــاد عــدداً مــن القضايــا الملحــة التيتؤثــر علــى حقــوق
اإلنســان وحرياتــه العامــة ينبغــي أن تحظــى بأولويــة خاصــة فــي جهــد المجلــس .يأتيفــي مقدمــة
هــذه القضايــا
 أالوضعيــة الطائفيــة ،الــذي اســتفحل بالت اركــم والحلــول المجتـزأة ،وأخــذ منحنــى خطيـ اًرفــي األع ـوام األخي ـرة ضاعفهــا حكــم اإلخ ـوان المســلمين .وكان المجلــس قــد أعطــى
اهتمامـاً كبيـ اًر لهــذه القضيــة ووضعهــا فــي مقدمــة أولوياتــه وطــرح فــي ســياقها العديــد
مــن التوصيــات التش ـريعية واإلجرائيــة ،تقاعســت النظــم الســابقة عــن تبنيهــا ،فيمــا
تفــرض الظــروف الراهنــة واجــب التس ـريع بالتفاعــل مــع المشــكلة ،كمــا تتيــح أيض ـاَ
أفقـاً جــادا للتفاعــل معهــا يعــززه تعهــدات الحكومــة فــي خريطــة الطريــق التصــدي بقــوة
لــكل أشــكال التعــرض لــدور العبــادة فــي كل أنحــاء الجمهوريــة واحت ـرام حــق جميــع
المواطنيــن فــي ممارســة شــعائرهم الدينيــة بحريــة وأمــان فــي حــدود النظــام العــام ،وعــدم
اســتخدام دور العبــادة فــي العمــل السياســي ،والعمــل علــى تأســيس ثقافــة وممارســات
عــدم التمييــز بيــن المواطنيــن إو�صــدار التش ـريعات التــي تحمــي المواطنــة والمســاواة
بيــن كل فئــات المجتمــع المصــري.
ويضع هذا المسار على عاتق المجلس مهمتين :
مهمــة عاجلــة بالســعي إلنفــاذ القانــون لمحاصـرة التداعيــات الخطيـرة لهــذه المشــكلة،
والتيقــن مــن ســرعة تطبيــق التعهــدات التــي قطعتهــا الحكومــة علــى نفســها فــي خريطــة
الطريــق ،واســتجابتها لمتطلبــات حــل المشــكلة علــى األســس التــي ســبق أن تبناهــا
المجلــس.
ومهمــة ممتــدة لوضــع أســس طويلــة المــدى للتفاعــل مــع كافــة الجوانــب االجتماعيــة
والثقافيــة للمشــكلة وتعزيــز آليــات المجلــس فــي التفاعــل مــع هــذه القضيــة.
 ب الوضعيــة االجتماعيــة  ،والتــي بــرزت بشــكل حــاد فــي الســنوات األخيـرة وكان مــن-179-

تجلياتهــا الوقفــات والمســيرات واإلض اربــات خــال العاميــن األخيريــن ،وقــد تطــورت
هذه المظاهر بعد الثورة في ســياق ما اصطلح على تســميته «بالمطالب الفئوية»،
والــذي ضاعــف منــه حجــم مــا نشــر عــن الفســاد والهــدر واالســتغالل وســوء توزيــع
الثــروة ،خــال مالحقــة المســئولين المتورطيــن فــي قضايــا الكســب غيــر المشــروع
وأعمــال العنــف التــي شــهدتها البــاد منــذ أحــداث ثــورة  ،6/30والتــي أخــذت مظاهــر
أكثــر حــدة واختلطــت بهــا مظاهــر عنــف أحيانـاً وعمليــات إرهابيــة.
وبينمــا تحتــاج معالجــة هــذه القضيــة لمســاحة زمنيــة مناســبة اتصــاال بتوفيــر المـوارد
أو تنفيــذ ب ارمــج إصالحيــة فــي مجــاالت الصحــة والتعليــم والســكن وغيرهــا ،يظــل هنــاك
جوانــب مهمــه التحتــاج للم ـوارد أو للوقــت الطويل،وتعطــى إشــارة واضحــة للمجتمــع عــن
نمــط السياســات االجتماعيــة المقبلــة وفــى مقدمتهــا تكافــؤ الفــرص ومنــع التمييــز ونمــط توزيــع
األعبــاء فــى السياســات الماليــة وغيرهــا فــي ســياق جعــل الحكومــة تســارع بتطبيــق برنامــج
قومــي للعدالــة االنتقاليــة مــن خــال لجــان قوميــة مســتقلة عــن طريــق متابعــة واســتكمال أعمــال
لجــان تقصــى الحقائــق عــن مختلــف الج ارئــم المصاحبــة للثــورة أو التاليــة عليهــا  ،إو�صــدار
قانــون العدالــة االنتقاليــة لتطبيــق ذلــك.
ويقع على عاتق المجلس فى هذه المرحلة
تفعيــل برتوكــول التعــاون الــذي وقعــه المجلــس مؤخ ـ اًر مــع و ازرة العدالــة االنتقاليــة
والمصالحــة الوطنيــة.
استكمال لجنة العدالة االنتقالية بالمجلس ألعمالها.
ج -قضيــة مواجهــة اإلرهــاب فــي ســيناء الــذي ســاعده النظــام الســابق فــي خلــق بيئــة خصبــة
لبــؤر إرهابيــة تهــدد امــن واســتقرار الدولــة المصريــة.
وتعهــدت الحكومــة المصريــة فــي خريطــة الطريــق إنهــا لــن تتوانــى عــن التصــدي
وبــكل عــزم لــكل مــن يســتهدف األمــن القومــي المصــري أو ســامة اراضيهــا ومواطنيــه وأنهــا
ســتظل رافعــة المصلحــة الوطنيــة فــوق كل اعتبــار رافضــة أي ضغــوط خارجيــة ،كمــا تؤكــد
إصرارهــا علــى تحملهــا لواجبهــا كامــا تجــاه حمايــة الوطــن والمواطنيــن.
ويقع على عاتق المجلس فيإطار هذه المرحلة ثالثة مهام :
•متابعة مستجدات األمور علي مسرح العمليات العسكرية بسيناء
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•متابعــة تعهــدات الحكومــة تجــاه حــل المشــكالت األساســية التــي يعانــى منهــا
مواطنــي ســيناء.
•م ارعــاة أســبقية تشــغيل مواطنــي محافظــات ســيناء فــي مشــروعات التنميــة،
ومردودهــا عليهــم.
•الدعــوة باســتمرار إلســتكمال خطــة تنميــة ســيناء ،والتــي لــم تجــد دفع ـاً جديــا
لتنفيذهــا منــذ إطالقهــا.
د -قضية العاملين والمهاجرين المصريين في الخارج
ورغــم إن هــذا الموضــوع حظيباهتمــام خــاص مــن المجلــس فــي الســنوات الماضيــة،
وصــدرت بشــأنه العديــد مــن التوصيــات  ،إال أن الدولــة لــم تحقــق تقدم ـاً يذكــر فــي التفاعــل
معــه ،سـواء فــي ســياق الحمايــة التــي يمكــن أن تبســطها الدولــة علــى مواطنيهــا وحقوقهــم فــي
الخــارج ،أو فــي ســياق مــا يمكــن أن يعــود عليهــا مــن انتهــاج مقاربــة صحيحــة.
وقــد أدت تداعيــات الثــورة الليبيــة لف ـرار مئــات اآلالف مــن العامليــن المصرييــن،
وتعــرض بعضهــم للقتــل واالعتــداءات البدنيــة واإلهانــات المتعمــدة ،فــي ســياق اإلج ـراءات
القمعيــة التــي انتهجهــا النظــام الليبــي لقمــع الثــورة.
ويقع على عاتق المجلس في هذه المرحلة المهام التالية :
•إعــداد د ارســة وافيــة عــن األضـرار الناجمــة عــن طــرد العمــال المصرييــن مــن ليبيــا،
تمهيــداً إلثــارة مــا اعتــرى حقوقهــم مــن انتهــاكات عقــب المتغيـرات المرتقبــة فــي ليبيــا.
•إحيــاء االهتمــام بالمقترحــات العديــدة للمجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان فــي هــذا
الشــأن.
•بلــورة مقترحــات جديــدة الســتثمار تبــدل الصــورة النمطيــة الســلبية للعــرب فــي المهجــر
الغربــي بالثــورة الســلمية المصريــة لتعزيــز وجودهــم ودمجهــم فــي مجتمعــات المهجــر .
هـ  -قضية احتياجات ذوي اإلعاقة وتمكينهم.
يمثــل الدمــج المجتمعــي والتمكيــن لــذوي اإلعاقــة أولويــة فــي هــذه المرحــة التأسيســية
لضمــان تفعيــل دولــة القانــون إو�رســاء قواعــد المواطنــة والعدالــة االجتماعيــة ونشــر ثقافــة عــدم
التمييــز فــي ممارســة كافــة الحقــوق األساســية .وقــد أهملــت الحكومــات الســابقة حقــوق ذوي
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االحتياجــات الخاصــة وتمكينهــم ،وهــم مــا يتطلــب أيضــا دمــج احتياجــات ذوى اإلعاقــة فــي
منظــور التنميــة.
ويقع على عاتق المجلس في هذه المرحلة المهام التالية :
•طــرح مشــروع القانــون الــذي أعدتــه وحــده شــئون اإلعاقــة بالمجلــس للنقــاش المجتمعــي
مــع الجهــات المعنيــة ومنهــا المجلــس القومــي لشــئون اإلعاقــة ومنظمــات المجتمــع
المدنــي.
•العمل على تنفيذ خطة للدمج المجتمعي والتمكين.
•إعادة التأهيل المهني لمساعدة ذوى اإلعاقة على العمل.
•إعــداد الد ارســات الخاصــة بــذوي اإلعاقــة والتــي تهــدف إلــى حصــر احتياجاتهــم
والتحديــات التــي تواجههــم .واقت ـراح ســبل مواجهتهــا.
ثانياً  :خطة العمل على المدى الطويل
ال تخــل إســتراتيجية العمــل الراميــة للتفاعــل علــى مهمــات المرحلــة التأسيســية ،بوضــع
إطــار عــام إلســتراتيجية عمــل طويلــة المــدى للمجلــس ،والواقــع إن قانــون المجلــس ،يحــدد
الخــوط الرئيســية لهــذه اإلســتراتيجية بوضــوح ،كمــا أن مســار عملــه منــذ تأسيســه بلــور أبعــاد
هــذه اإلســتراتيجية سـواء فــي مجــال نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان ،أو فــي مجــال الدفــاع والســعي
إلنصــاف األفـراد والجماعــات الذيــن تعرضــت حقوقهــم لالنتهــاك .ويســاند هــذا الجهــد عــدد مــن
المشــاريع والب ارمــج تقــوم علــى تنفيذهــا وحــدات أسســها المجلــس.
ويقــع علــى عاتــق المجلــس فــي واليتــه الحاليــة عــدة مهــام لتعزيــز هــذا الجهــد .يأتيفــي مقدمتهــا
مــا يلــي-:
•تطويــر خطــة العمــل الوطنيــة للنهــوض بحقــوق اإلنســان فــي البــاد التــي اعتمدهــا
المجلــس وكان مــن المقــرر دمجهــا فــي خطــة  2012/2011-2008/2007فــي
ضــوء متطلبــات المعطيــات الجديــدة الناجمــة عــن ثــورة  25ينايــر و ،6/30وخب ـرة
المرحلــة الســابقة فــي تفاعــل أجه ـزة الدولــة مــع هــذه الخطــة وتقاعســها عملي ـاً عــن
أدمجهــا فــي خطــة التنميــة.
•متابعــة جهــد المجلــس فــي تعزيــز عالقتــه بمنظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة بحقــوق
اإلنســان والتنميــة وجهــوده فــي مأسســة هــذه العالقــات ،وتنشــيط اللقــاءات الدوريــة
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معهــا ،توجيــه اهتمــام خــاص لمنظمــات األقاليــم والمنظمــات حديثــة النشــأة لدعــم
قدراتهــا ،والتفاعــل مــع التعديــة النقابيــة التــي بــرزت بعــد الثــورة .
•إعطــاء جهــد خــاص لقضايــا المـرأة فــي ضــوء تأثــر الهيــاكل الحكوميــة المعنيــة بهــذه
القضايــا مــن ناحيــة ،وت ازيــد وزن التيــارات المتشــددة التــي تطــرح رؤى تؤثــر علــى
المكتســبات التــي حققتهــا النســاء فــي الفت ـرة الســابقة .
•تعزيــز أطــر التعــاون مــع المؤسســات الوطنيــة و لجانهــا التنســيقية ،وخاصــة لجنــة
التنســيق بيــن المؤسســات الوطنيــة « »ICCللحفــاظ علــى مكانــة المجلــس وتأثي ـره
خاص ـةً إزاء تداعيــات المرحلــة التأسيســية التــي قــد تثيــر الجــدل لــدى اللجنــة.
•تكثيــف التعــاون مــع آليــات األمــم المتحــدة المعنيــة وخاصــة مجلــس حقــوق اإلنســان،
وآليــة المراجعــة الدوريــة الشــاملة ،والمقرريــن الخ ـواص .ومتابعــة مــدى التقــدم الــذي
تحــرزه الدولــة فــي تنفيــذ التوصيــات التــي قبلتهــا فــي ســياق المراجعــة الدوريــة الشــاملة.
ثالثاً  :تحليل الصعوبات التي اعترضت عمل المجلس وسبل تخطيها
واجــه المجلــس منــذ تأسيســه عــددا مــن الصعوبــات التــي حــدت مــن فاعليــة جهــوده
فــي بعــض المجــاالت ،وعرقلــت تنفيــذ كثيــر مــن التوصيــات المفيــدة التــي كان مــن شــأنها
معالجــة الكثيــر مــن العقبــات التــي تعيــق التقــدم فــي مجــال حقــوق اإلنســان والحريــات العامــة.
يأتــي فــي مقدمــة هــذه الصعوبــات :التوجــه العــام للنظــم الســابقة تجــاه ملــف حقــوق
اإلنســان فــي مصــر ،فمــن ناحيــة لــم يكــن هنــاك جديــة فــي توجهــه هــذا ،والــذي جــاء فــي ســياق
ضغــط دولي،ومــن ناحيــة أخــرى لــم يكــن هنــاك توافــق بيــن أجه ـزة الدولــة حيــال فتــح هــذه
الملــف ،وقــد ظهــر أثرهذيــن العامليــن فــي تفاعــل النظــم مــع توصيــات ومقترحــات المجلــس
كان مــن أبرزهــا مناهضــة ظاه ـرة التعذيــب.
وال شــك أن تغييــر النظــام الســابق إو�صـرار المجتمــع علــى النهــوض بحقــوق اإلنســان
والحريــات العامــة ســوف يزيــل أهــم عقبــة واجهــت جهــود المجلــس.
ومــن الصعوبــات المهمــة التــي واجهــت المجلــس ،المفهــوم الخاطــئ للطبيعــة
االستشــارية للمجلــس ،فأجهـزة الدولــة تفاعلــت مــع توصيــات المجلــس والشــكاوى التــي أحالهــا
إليــه والتــي تمثــل أحــد واجباتــه الرئيســية باعتبارهــا صــادرة عــن جهــة استشــارية ،وهــى كلمــة
حــق أريــد بهــا باطــل ،فالطابــع االستشــاري للمجلــس هــو خاصيــة مــن خاصيــات المؤسســات
الوطنيــة يتممهــا أنــه يتوجــب علــى أجه ـزة الدولــة أن تتفاعــل مــع مــا يطرحــه مــن توصيــات
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أو مــا تحيلــه إليــه مــن قضايــا.
ويتيح التغير الذي تشهده الدولة مجاالً مناسباً أيضا لتخطى هذه المشكلة .
وهنــاك صعوبــات أخــرى ناجمــة عــن قصــور فــي صالحيــات المجلــس فــى بعــض المجــاالت
ويمكــن تذليلهــا:
1-1االتفــاق والتعــاون مــع الجهــات المعنيــة فــي مواجهــة التحديــات ،وتنظيــم العالقــة بإب ـرام
برتوك ـوالت تعــاون وخطــط عمــل تنفيذيــة مشــتركة.
2-2اقتراح التعديالت على مشاريع القوانين المتعلقة بالحريات األساسية.
3-3اقت ـراح التعديــات علــى قانــون تأســيس المجلــس رقــم  94لســنة  2003علــى النحــو
التالــي:
 أإل ـزام جهــات االختصــاص المعنيــة بتوفيــر المعلومــات للمجلــس ،واتخــاذ اإلج ـراءاتالمتعلقــة بالتحقيــق فــي الشــكاوى المحالــة منــه إو� ازلــة أســبابها أو تبريــر رفضهــا بشــكل
مســئول .
 بإعطــاء المجلــس الحــق فــي رفــع الدعــاوى القضائيــة ،أو التدخــل فــي الحــاالت التــيتســتوجب ذلــك ،دفاع ـاً عــن حقــوق اإلنســان والــذي نالــه المجلــس مــن قبــل فــي المــادة
 80مــن دســتور  2012المعطــل ،وهــو حــق متــاح للجمعيــات األهليــة فــي قانونــي
جمعيــات البيئــة وحمايــة المســتهلك.
النــص علــى حــق المجلــس فــي زيــارة الســجون وغيرهــا مــن م اركــز االحتجــاز وفــق
المعاييــر التــي ينفذهــا الصليــب األحمــر الدولــي.
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القسم الثاني :تطوير قدرات المجلس القومي لحقوق اإلنسان وأدائه وهيكله التنظيمي
يعــد التطويــر المســتمر لقــدارت المؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان وأداءهــا
وهياكلهــا أحــد المهــام الرئيســية لهــذه المؤسســات وتضــع أدبيــات األمــم المتحــدة ســت مجــاالت
لهــذا التطويــر ،كمبــادئ عامــة أساســية ،فيمــا تختــص بالتطويــر بالمؤسســات الوطنيــة وفقــا
للظــروف المحيطــة بهــا وااللت ازمــات المنوطــة بهــا .وتشــمل الجوانــب الســت للتطويــر مايلــي:
1 -1تعزيــز اســتقاللية المؤسســة الوطنيــة وشــرعيتها ،ومــن ذلــك الســعي لتطويــر
قانونها ،أو اعادة تفســيره على نحو يضمن لها أكبر قدر من االســتقاللية والشــرعية
واالســتعانة بمالحظــات لجنــة التنســيق الدوليــة فــي االمتثــال لمبــادئ باريــس وتعزيــز
الوعــي بالمؤسســة الوطنيــة ووظائفهــا وصالحيتهــا لــدى ال ـراي العــام ،ورفــع الوعــي
بالمعــارف المتصلــة بحقــوق اإلنســان داخــل المؤسســة وخارجهــا ،واالنفتــاح علــى كافــة
لفئــات والتواصــل مــع القــوى المحليــة والدوليــة.
2 -2تعزيــز الترتيبــات المؤسســية :وتعــد إج ـراءات التشــغيل الموحــدة والتخطيــط
االســتراتيجي وتنفيــذ خطــط العمــل الهادفــة إلعــادة هيكلــة المؤسســات الوطنيــة
والمنظمــات الداخليــة والعمليــات االســتراتيجية وخطــط العمــل الســنوية مكونــا أساســيا
فــي عمليــة التقييــم وســد الفج ـوات التــى تظهرهــا التقييمــات أو الممارســات الســابقة،
ويتطلــب ذلــك توضيــح اجـراءات التشــغيل والقواعــد التــى تعمــل فــي إطارهــا المؤسســة
والتأكد من وعي كافة العاملين بها .وتبني إجراءات رســمية وقواعد لعمل المؤسســة
تبيــن:
عملية صنع القرار.مســؤوليات إو�جـراءات ونطــاق عمــل فــرق العمــل التابعــة للمؤسســة ولجانها..إلــخ وفقــالهيــكل المؤسســة بمــا فيهــا مرجعيــة العمــل.
تطويــر أدلــة اإلجـراءات فــي المجــاالت الرئيســية لتعزيــز فاعليــة العمــل ورفــع كفــاءةالعامليــن بمــا فــي ذلــك معالجــة الشــكاوى إو�عــداد قاعــدة بيانــات لزيــادة الشــفافية فــي
معالجــة الشــكاوى ،وفــي العالقــات الخارجيــة ،والعالقــة مــع اإلعــام ،واالســتجوابات
الشــعبية ،ورفــع الوعــي وتعليــم حقــوق اإلنســان.
تطويــر وتطبيــق العمــل مــن خــال وحــدات وأقســام لضمــان إســهام كافــة الوحــداتواألقســام فــي تطبيــق الخطــة االســتراتيجية وتحقيــق األهــداف الســنوية المحــددة.
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تضميــن الخطــة االســترايتيجة وخطــة العمــل الســنوية مؤش ـرات ومعاييــر واضحــةللتقييــم والمســاءلة.
تطوير ونشرأدلة إجراءات جيدة ومعايير ارشادية لتكون في متناول يد العاملين.إتاحة بيانات المؤسسة على الرابط االلكتروني الخاصة بها كوسيلة لزيادة الشفافيةوجعل أنشطة المؤسسة متاحة للجمهور.
توفيــر هيــاكل جيــدة لالتصاالتداخاللمؤسســات الوطنيةلضمــان التنســيق بيــن كافــةالوحــدات واألقســام وفــرق العمــل.
3 -3القيادة وتعزيز اإلدارة
تعــد القيــادة وظيفــة ومســئولية يتقاســمها أولئــك الذيــن يقومــون بصنــع القـرار وســلطة
االشـراف فــي المؤسســة الوطنيــة وتشــمل المهــام االســتراتيجية فــي هــذا الشــأن مايلــي:
تطويــر النظــم اإلداريــة فــي المؤسســات الوطنيــة مــن خــال اتبــاع نهــج منظــم لــإدارةيتضمــن توضيــح المهــام وتوزيــع األدوار و مســؤوليات مــن يتولــى مناصــب قياديــة
واعتمــاد إجـراءات مطــورة وواضحــة لقواعــد التشــغيل.
تفويــض المديريــن الســلطات التــي تلزمهــم ألداء مهــام المؤسســة الوطنيــة باالتســاقمــع دورهــم ومســؤولياتهم مــع ضمــان آليــات لمســاءلتهم مــن قبــل المش ـرفين عليهــم.
عقــد االجتماعــات بشــكل دوري بيــن القيــادات والموظفيــن لتبــادل المعلومــات والــرؤىوتقديــم المقترحــات وتلقــى اإلفــادات عــن أعمــال المؤسســة وأنشــطتها والتقــدم المحــرز
فــي كافــة األهــداف.
رفع قدرات القادة في المجاالت ذات الصلة بمناصبهم من خالل الدورات التدريبيةواألنشــطة التعليميــة والبعثــات الد ارســية وغيرهــا مــن األنشــطة المتعلقــة بالتخطيــط
االســتراتيجي وخاصــة فيمــا يتعلــق بانخـراط المســتفيدين فــي صياغــة السياســة ووضــع
خطــط عمــل تشــغيلية ومؤسســية لتطبيــق إو�دارة ورصــد التقــدم المحــرز فــي خطــة
العمــل .وضــع مدونــة أخــاق وســلوكيات .تعزيــز روح الفريــق والتفــاوض والتوافــق
فــي االراء.
 4تعزيز إدارة الموارد البشــرية من خالل :وجود هيكل وظيفي مناســب يضم عدد كافمــن األعضــاء المؤهليــن باإلضافــة إلــي فريــق مــن المهنييــن ،يضمــن اإلش ـراف الســلس
-186-

والمســاءلة ويوفــر الفــرص لترقــي الموظفيــن فــي المناصــب الداخليــة للمؤسســة وتطويرهــم
وظيفيا.ووضــع مســمى وظيفــي محــدد لــكل موظف.وتحديــد احتياجــات الموظفيــن مــن
التدريب والتنمية لضمان رفع مســتوى المؤسســة وتنفيذ خطتها االســترايتيجة وتخصيص
ميزانيــة ســنوية مناســبة لتنميــة الموظفيــن .وإجـراء دورة تقييــم ســنوية لتقييــم األداء الفــردي
للموظفيــن والمشـرفين عليهــم ،ووضــع برنامــج للحوافــز الماديــة وغيــر الماديــة فــي إطــار
مــن الشــفافية.
 5تعزيز المعارف ورفع القدرات اإلداريةأبــرز تقييــم قــدرات المؤسســات الوطنيــة التــي أجريــت حتــى اآلن أن الحاجــة لتطويــر
القــدرات لالســتجابة للخطــة االســتراتيجية الموضوعــة هــي أمــر أساســي خاصــة فيمــا
يتعلــق بالقــدرات التقنيــة والوظيفيــة وكذلــك الحاجــة لتطويــر مهــارات الموظفيــن .ويتصــل
رفــع القــدرات التقنيــة بعــدة مجــاالت أبرزهــا :الفصــل بيــن الحقوقــي والسياســي .والرصــد
الــدوري لألنشــطة الحكوميــة وتحليــل مــدى مطابقتهــا للمعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
وتوثيــق المعلومــات وجمــع األدلــة وتقصــى الحقائــق وجمــع المعلومــات وتحليلهــا فــي
ضــوء قضايــا حقــوق اإلنســان .والمعرفــة بالقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان مــع تحليــل جيــد
للقانــون الوطنــي ومــدى تطابقــه مــع القانــون الدولــي .ومعالجــة الشــكاوى بكفــاءة وشــفافية
إو�دارة المعلومــات.
 6تدعيم الشراكات والعالقات الخارجية:مشــاركة المؤسســة الوطنيــة فــي االجتماعــات مــن خــال موظفــي االتصــال
المناســبين فــي الــو ازرات والــوكاالت ،وعقــد لقــاءات دوريــة مــع اللجــان الفاعلــة وأعضــاء
البرلمــان .وتحديــد المســتفيدين الفاعليــن والمؤثريــن خــارج الحكومــة وضمــان انخراطهــم في
صنــع القـرار .إو�شـراك مؤسســات المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة واإلعــام
والمدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان  .التعــاون وفتــح جســور جديــدة مــع المجتمــع المدنــي
والمنظمــات غيــر الحكوميــة مــن خــال تنظيــم ح ـوارات عامــة تعقــد بشــكل دوري حــول
قضايــا محــددة وعقــد مشــاورات ســنوية .واتاحــة الفــرص أمــام التبــادل المنتظــم بيــن
الحكومــة والمجتمــع المدنــي مــن خــال عقــد االجتماعــات واللقــاءات ثالثيــة األط ـراف.
وتوســيع مجــال العمــل والتعــاون بيــن المؤسســات الوطنيــة واآلليــات الدوليــة لحقــوق
اإلنســان خاصــة اللجــان التعاهديــة واإلج ـراءات الخاصــة فــي مجلــس حقــوق اإلنســان.
وزيــادة وعــي وفهــم اإلعــام بالقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان والمعاييــر الدوليــة .وتوعيــة
المجتمــع بوضــع حقــوق اإلنســان فــي البلــد المعنيــة.
-187-

فــى ضــوء التطويــر وفــى ضــوء الد ارســة العلميــة لمــا ســبق طرحــه مــن هيــكل
تنظيمــى بمــا فيــه مــن مســالب ،وباعتبــار أن القائميــن عليــه لــم تكــن لديهــم خبـرات بآليــات
تنظيــم المجالــس الوطنيــة المماثلــة ،لذلــك أُحيــل إلــى خبـراء مشــهود لهــم بالخبـرات فــى مجال
العمــل المؤسســى للمؤسســات الوطنيــة فــى العالــم ،حيــث تــم وضــع الهيــكل المناســب وفقـاً
لمتطلبــات واحتياجــات المجلــس لتنظيــم عملــه.
وقــد ســعى المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان ،بتشــكيله الســابق لتطويــر الهيــكل
التنظيمــي للمجلــس إو�عــادة صياغــة اختصاصــات أجهزتــه ولجانــه بمــا يتناســب مــع هــذا
التطوير لتنفيذ اإلختصاصات المنوط بالمجلس القيام بها  ،وكذا إعداد وصف للوظائف
وجــدول ترتيبهــا  ،وهيــكل األجــور وم ازيــا العامليــن بالمجلــس ،وتطويــر الك ـوادر البش ـرية
العاملــة .وقــد أوكل المجلــس هــذه المهمــة ألحــد المكاتــب اإلستشــارية ،قــام بــدوره بتقديــم
مجموعــة د ارســات ومقترحــات بعــد مناقشــات مســتفيضة مــع مســئولي المجلــس ،وبعــض
أعضائــه وعــدد كبيــر مــن العامليــن مــن مختلــف اإلختصاصــات والمســتويات التنظيميــة.
ووافقــه الســيد رئيــس المجلــس فــي  4فب اريــر  2013علــى مقتــرح هيــكل تنظيمــي مرحلــي
يغطــى خمــس ســنوات ويمهــد للتحــول الــي الهيــكل التنظيمــي المســتهدف.
يعكــس دليــل الهيــكل التنظيمــي المســتهدف خب ـرة متوقعــة للتنظيــم واإلدارة  ،كمــا
يمكــن اإلســتفادة مــن العديــد مــن المقترحــات التــي أوردهــا خــال تطويــر الهيــكل التنظيمــي
للمجلــس  ،لكــن الواقــع ان هنــاك بعــض اإلختــاالت فــي الهيــكل التنظيمــي المســتهدف قــد
يكــون ســببها مــا يلــي:
 -1أنــه لــم يســتوعب الطبيعــة الخاصــة للمجلــس كمؤسســة وطنيــة ،وهــو نمــط غيــر مألــوف
فــي مؤسســات الدولــة األخــرى :وكذلــك لــم يســتوعب مدلــول المصطلحــات المســتخدمة لتوضــح
مهامــه ،كمــا أنــه أعلــى مــن شــأن التنظيــم اإلدارى علــى حســاب مهــام المجلــس وواجباتــه ،ولــم
يـراع خبـرة الممارســة الســابقة.
أمــا فــي شــأن العالقــة بيــن مهــام المجلــس و هيكلــه التنظيمــي ،فقــد وضعهــا مشــروع
الهيكلــة بشــكل معكــوس فبــدال مــن أن يحــدد الواجبــات واألهــداف ثــم يكيــف الهيــكل التنظيمــي
كــي يخدمهــا ،فعــل العكــس ،ومثــال ذلــك ،أنــه طــرح فــي الهيــكل المقتــرح ثــاث مســاعدين
لألميــن العــام يختــص أحدهــم «باألنشــطة الحقوقيــة» والثانــي «بالمشــروعات» والثالــث
«بالشــئون االداريــة والم ـوارد البش ـرية والشــئون الماليــة» .بينمــا يجــوز القــول بــأن مايســمى
«األنشــطة الحقوقيــة» ،هــى الهــدف مــن إنشــاء المجلــس ،بــل ومبــرر وجــوده ووجــود القطاعات
األخــرى التــى تناولهــا.
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 -2لــم يـراع المشــروع خبـرة الممارســة الســابقة للمجلــس والتــي تقــارب العقــد ومــا أظهرتــه مــن
صعوبــات ومــا ترتــب عليهــا مــن حلــول ،وبالطبــع ال يجــوز تجاهــل ذلــك.
 -3تداخــل االختصاصــات  :يتداخــل اختصــاص مراجعــة التش ـريعات وتعديلهــا وتحليلهــا
وتقديــم مقترحــات بشــأنها وتطويرهــا أو مالءمتهــا بالمعاييــر الدوليــة بيــن عــدة جهــات أولهــا
لجنــة الشــئون التش ـريعية ،ووحــدة التطويــر التش ـريعي ،ووحــدة اإلتجــار بالبشــر (فيمــا يخــص
قانــون اإلتجــار بالبشــر) ووحــدة مناهضــة التعذيــب (فيمــا يتعلــق بتعديــل القانــون الجنائــي فــي
الم ـواد ذات الصلــة).
 -4لــم يتفاعــل الهيــكل التنظمــي مــع المســائل المهمــة التــي تمثــل مشــاكل حيويــة بالنســبة
للمجلــس وفــي مقدمتهــا التوثيــق ،ومــن الملفــت أنــه اعطــى اهتمامــا للتوثيــق علــى نحــو مفصــل
إلنتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي قطــاع غـزة ولــم يركــز عليــه بالنســبة لمصــر .والواقــع ان تعزيــز
الرصــد والتوثيــق ينبغــي أن يكــون أحــد اإلهتمامــات الرئيســية للمجلــس حيــث ال يتوافــر لــه
خبـرات ومما ارســات التوثيــق للقضايــا التــي يعالجهــا بالقــدر المناســب.
 -5رغــم ان الهيــكل التنظيمــي أعطــى اهتمام ـاً جيــداً لمســألة التدريــب ،وتدريــب المدربيــن،
وأشــار ألهميــة وجــود خطــة تدريبيــة ،وقــد ربــط التدريــب معظــم الوقــت بمســألة نشــر ثقافــة
حقــوق اإلنســان ،وينطــوى تناولــه لهــذا الموضــوع علــى ثغرتيــن  :أولهمــا أنــه ّحمــل وحــدة
التدريــب بأكثــر مــن طاقتهــا بتكليفهــا بنشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان علــى المســتوى ،القومــي،
وأغفــل احتياجــا مهمــا كان ينبغــي أن يهتــم بــه بتدريــب باحثــي المجلــس علــى رصــد وتوثيــق
وتحليــل الحقــوق اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة وهــو أمــر شــديد األهميــة لعمــل المجلــس فــي
المرحلــة القادمــة.
 -6يعطــى التنظيــم المســتهدف أوزًانــا نســبية متســاوية «للوحــدات» التــي تضمنهــا ولكنهــا
ليســت كذلــك ،بــدون التقليــل مــن أهميــة أي منهــا ،حيــث اختلفــت ســياقات تأسيســها مثــل وحــدة
الخطــة الوطنيــة  ،فالخطــة الوطنيــة تجاوزتهــا التطــورات السياســية واإلقتصاديــة واإلجتماعيــة
والثقافيــة فــي البــاد ،كمــا أن هــدف دمجهــا فــي خطــة الدولــة  2012-2007قــد انقضــى
بــدوره ففقــدت ســند وجودهــا.
 -7ان المجلس يمر بواقع دســتوري وقانوني متغير  ،وبإقرار الدســتور الجديد في منتصف
ينايــر  2014نشــأت احتياجــات جديــدة ينبغــي ان تترجــم تنظيمي ـاً  ،مثــل العدالــة اإلنتقاليــة،
والعدالــة اإلجتماعيــة ومقتضياتهــا مــن مؤسســات وتشـريعات ،ومنهــا مؤسســات جديــدة ينبغــي
أن تنشــأ ومنهــا نصــوص تتعلــق بالمجلــس نفســه مثــل إتاحــة المســاعدة القانونيــة  ،فضــا عــن
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عشـرات مــن القوانيــن التــي أحــال الدســتور إصدارهــا الــي مجلــس النـواب القــادم ،ويقتضــي ذلــك
مســاهمة مــن المجلــس فــي تحديــد أولويــات صــدور هــذه القوانيــن ،كمــا يتطلــب جهــداً تدريبيـاً
مركـ اًز لعناصــر مختــارة مــن األمانــة العامــة للوفــاء بهــذه اإللت ازمــات.
 -8اظهــر المشــروع التنظيمــي المســتهدف اهتمامـاً كبيـ اًر بجــذب مشــروعات تســاهم فــي تنميــة
أعمــال المجلــس فيمــا وصفــه « »fund raisingويتفــق هــذا التقييــم مــع أهميــة هــذه اإلدارة
ولكنــه يختلــف مــع المهــام الموكولــة اليهــا ،فليــس مــن واجــب المجلــس ان يطــوع احتياجاتــه لمــا
يتوافــر مــن مـوارد متاحــة لــدى المموليــن ،ولكــن أن يســعى إلقامــة تعــاون يدعــم اســتراتيجيته
وأولوياته.
 -9يظهــر المشــروع التنظيمــي اتســاع نطــاق تعريــف رئاســة المجلــس علــى نحــو يــكاد
يعصــف بمفهــوم التسلســل التنظيمــي ،ويالحــظ عليــه كثـرة التقســيمات الداخليــة علــى نحــو قــد
يخلــق بيروقراطيــة داخليــة غيــر مواتيــة .وافتقــد آيــاء عــدد مــن الموضوعــات اهتمامـاً خاصـاً
بإعتبارهــا لــب اهتمامــات المجلــس مثــل الرصــد والتوثيــق والتحليــل والتــي تمثــل جوهــر تطويــر
قد ارتــه المؤسســية.
-10البعــد الدولــي :اتصــاالً بمفهــوم المؤسســات الوطنيــة الــذي ينتمــي اليهــا المجلــس القومــي
لحقــوق اإلنســان  ،يرتــب هــذا الوضــع الت ازمــات محــددة علــى عاتقــه ،منهــا إعــداد التقاريــر
المتعلقــة بالمجلــس (الدولــي) لحقــوق اإلنســان ،واللجــان التعاهديــة  ،واإلج ـراءات الخاصــة
 ،مثــل المقرريــن الخ ـواص كمــا يرتــب مشــاركته مــع المؤسســات الوطنيــة األخــرى واُطرهــا
اإلقليميــة  ،وقــد ُيــرى أن يتــم التركيــز علــى األطــر االقليميــة العربيــة واإلفريقيــة واآلســيوية وأن
تنظيميــا فــي اإلطــار التنظيمــي للمجلــس.
ينعكــس ذلــك
ً
تطوير الهيكل التنظيمي الذي أقره المجلس
روعي في تطوير تنظيم المجلس االعتبارات التالية:
1-1تالفــي نقــاط الضعــف فــي المشــروع الــذي قدمــه المكتــب االستشــاري والســابق تناولهــا
تفصيــا ،واالســتفادة مــن الجوانــب االيجابيــة فيــه والبنــاء عليهــا.
2-2اعــادة الهيكلــة مــن منطلــق الواجبــات الملقــاة علــى عاتــق المجلــس طبقــا لقانــون تأسيســه،
واســتراتيجية عملــه ،والمعاييــر الدوليــة المعتمــدة للمؤسســات الوطنيــة.
3-3خبرة الممارسة السابقة منذ تشكيل المجلس عام .2004
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4-4أن يشــتمل الهيــكل التنظيمــي علــى وحــدات تنظيميــة محــددة االختصاصــات دون تداخــل
أو تضــارب فــي هــذه االختصاصــات ،وتصميمــه علــى نحــو يســهل وييســر االتصــاالت
األفقيــة وال أرســية بيــن كافــة قطاعاتــه ويضمــن التنســيق الكامــل بينهــا.
5-5م ارعــاة اســتخدام كافــة العناصــر البشـرية المتاحــة ،إو�مكانيــة إعــادة تســكينها علــى الهيــكل
التنظيمــي طبقـاً لتأهليهــا وتخصصاتهــا وقدراتهــا و إمكانياتهــا الفنيــة واإلداريــة ،وأن تكــون
التعيينــات الجديــدة فــي أضيــق الحــدود.
6-6تكامــل األنشــطة المتجانســة ،الحقوقيــة والفنيــة والماليــة واإلداريــة ،مــع ت ـوازن مســتوى
المســئولية ونطــاق اإلش ـراف.
7-7أن يحقــق تدفــق المعلومــات والبيانــات والتقاريــر بيــن كافــة قطاعــات المجلــس ،مــن خــال
ميكنــة أداء جميــع قطاعاتــه وربطهــا بشــبكة رئيســية بمــا يضمــن وصــول المعلومــات
المطلوبــة فــي الوقــت المناســب أمــام متخــذ الق ـرار.
8-8أن يحقق عنصر الرقابة على جميع أنشطة المجلس لضبط وتنظيم سير األعمال.
9-9أن يشــتمل علــى مســتويات وظيفيــة متدرجــة واضحــة تحــدد التــدرج الوظيفــي لكافــة
الباحثيــن والعامليــن بالمجلــس ،وفقــا لطبيعــة عملهــم وخبراتهــم ومؤهالتهــم و تســكين
المعينيــن الجــدد علــى الهيــكل التنظيمــي طبق ـاً لمؤهالتهــم ومهاراتهــم وســنوات خبرتهــم.
1010أن يكون بسيطا قدر اإلمكان ،سهل التطبيق بأقل تكلفة مالية ممكنة.
مكونات الهيكل التنظيمي
الهيكل التنظيمي ويتكون من:
رئيــس المجلــس ،ويضعــه التنظيــم علــى قمــة الهــرم التنظيمــى لإلش ـراف علــي حســن
ســير جميــع أعمــال المجلــس ،ويمثــل المجلــس فــى صالتــه مــع الغيــر ،ويمثلــه
أمــام القضــاء ،ويدعــو المجلــس لإلنعقــاد ويـرأس جلســاته ،ويضــع إســتراتيجية عمــل
المجلــس بالتعــاون مــع أعضائــه ،ويعاونــه مستشــار قانونــي ،وســكرتارية تنفيذيــة.
نائــب الرئيــس :يحــل محــل الرئيــس فــي حــال غيابــه ،إو�دارة األعمــال التــى يفوضــه فيهــا
حاليــا رئاســة اللجنــة التنفيذيــة ،ومتابعــة
رئيــس المجلــس ،ويشــمل هــذا التفويــض ً
أعمــال لجــان المجلــس ورئاســة اللجنــة السداســية المكونــة لبحــث شــكاوى المواطنيــن،
واإلشـراف علــى متابعــة لجنــة اإلســتفتاء واإلنتخابــات البرلمانيــة والرئاســية ،وعمليــة
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إعــادة هيكلــة األمانــة العامــة بالتعــاون مــع األميــن العــام.
األميــن العــام ،لــه حضــور جلســات المجلــس دون أن يكــون لــه حــق التصويــت إن كان
مــن غيــر أعضائــه ويتولــى توجيــه دع ـوات المجلــس فــي المواعيــد التــي يقررهــا
رئيســه كمــا يتولــى تنفيــذ قـ اررات المجلــس واإلشـراف علــى الجهــاز المالــي واإلداري
بالمجلــس ،ومتابعــة أعمــال وتوصيــات اللجــان النوعيــة واإلش ـراف علــى إعــداد
الموازنــة الســنوية والحســاب الختامــى للمجلــس ،ويعاونــه ســكرتارية تنفيذيــة.
اللجنــة التنفيذيــة :ي أرســها رئيــس المجلــس أو مــن يفوضــه ،وتتكــون مــن رئيــس المجلــس
ونائــب رئيــس المجلــس واألميــن العــام رؤســاء اللجــان الدائمــة .ولرئيــس المجلــس
ضــم أعضــاء آخريــن مــن المجلــس ،وتختــص اللجنــة بد ارســة الموضوعــات التــي
يحيلهــا إليهــا رئيــس المجلــس ،والتــي ال تحتمــل التأجيــل لحيــن انعقــاد المجلــس علــى
أن تعــرض ق ارراتهــا علــى المجلــس فــى أول إجتمــاع لــه والفصــل فــي أي تنــازع
فــي اإلختصاصــات ينشــأ بيــن لجــان المجلــس ،إو�عــداد مشــروع التقريــر الســنوى
للمجلــس ،واعتمــاد الموازنــة التقديريــة ،والحســاب الختامــي ،والميزانيــة الختاميــة قبــل
العــرض علــى المجلــس.
اللجــان النوعيــة :وتضــم ســت لجــان نوعيــة هــى :لجنــة الحقــوق المدنيــة والسياســية،
ولجنــة الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة  ،ولجنــة الحقــوق الثقافيــة ،ولجنــة الشــئون
التش ـريعية ،ولجنــة العالقــات الدوليــة ،ولجنــة الشــكاوى( ويعنــى هــذا دمــج لجنــة
الحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة لتداخــل إختصاصاتهمــا .وي ـرأس كل لجنــة أحــد
أعضــاء المجلــس ،يعاونــه نائــب رئيــس للجنــة ،ويتــم تــداول المســئوليات.
الوحــدات المتخصصــة :تشــمل هــذه الوحــدات المتخصصــة فــى الهيــكل الحالــى تســع
وحــدات متخصصــة هــى :وحــدة الرصــد والتوثيــق وانتهــاكات حقــوق اإلنســان فــى
قطــاع غـزه ،وقــد تــم تعديــل إختصاصهــا ودمجهــا فــى الهيــكل التنظيمــى ،بمســتوى
إدارة ،ووحــدة المراجعــة الدوريــة الشــاملة وقــد تــم ضمهــا إلــى قطــاع الشــئون الدوليــة،
ووحــدة المنظمــات غيــر الحكوميــة والتعــاون اإلقليمــى وقــد تــم تطويرهــا وتوســيع
اختصاصتهــا وفصلهــا عــن التعــاون اإلقليمــي ،ووحــدة الدســتور ،ووحــدة المواطنــة،
معــا فــي الهيكلــة المقترحــة .ووحــدة االتجــار بالبشــر ووحــدة دعــم
وقــد دمجهمــا ً
االنتخابــات ،وقــد تــم االحتفــاظ بهمــا فــي الهيــكل المقتــرح.
كمــا أضــاف الهيــكل المقتــرح ثالثــة وحــدات إضافيــة تختــص أحدهــا بحقــوق المـرأة
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ومنــع التمييــز ،والثانيــة بحقــوق الطفــل ،والثالثــة بحقــوق ذوي اإلعاقــات.
المشــروعات :وتشــمل المشــروعات القائمــة :مكتــب الشــكاوى بالتعــاون مــع اإلتحــاد
تنظيميــا بلجنــة الشــكاوى لمنــع تداخــل
األوروبــي ،ويقتــرح الهيــكل التنظيمــي ربطــه
ً
االختصاصــات ،وتالفــي ســلبيات المرحلــة الســابقة ،ووحــدة البحــث والتطويــر
التش ـريعى بالتعــاون مــع الوكالــة األســبانية ،ويقتــرح الهيــكل التنظيمــي ربطهــا
تنظيميــا باللجنــة التشـريعية لــذات األســباب ،ووحــدة مناهضــة التعذيــب بالتعــاون مــع
ً
تنظيميــا بلجنــة الحقــوق المدنيــة
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الهيكل التنظيمي
األمانة العامة للمجلس
ي ـرأس األمانــة العامــة للمجلــس األميــن العــام وتتبعــه ثمــان قطاعــات تســتوعب كل
مهــام المجلــس وأنشــطته ويضــم كل منهــا االنشــطة واألعمــال المتجانســة ويشــرف علــى كل
منهــا مســاعد لألميــن العــام.
1 -1قطاع التخطيط اإلســتراتيجي والبحوث والمشــروعات ،ويضم ثالث ادارات :تختص
احداهــا بالتخطيــط اإلســتراتيجي والمتابعــة ،وتختــص الثانيــة ببحــوث حقــوق اإلنســان
وتختــص الثالثــة بالمشــروعات.
2 -2قطــاع شــئون اللجــان والوحــدات إو�دارة األفــرع وتضــم ثــاث إدارات تختــص احداهــا
بــادراة االمانــات الفنيــة للجــان النوعيــة بالمجلــس وتختــص الثانيــة بــإدارة أفــرع
المجلــس ( فــرع اإلســماعيلية ،فــرع بورســعيد ،فــرع كفــر الشــيخ ،فــرع بنــي ســويف،
فــرع ســوهاج ،فــرع العريــش .وتختــص الثالثــة بالوحــدات المتخصصــة.
3 -3قطاع الرصد والتحقيقات والمساعدة القانونية ويضم ثالث إدارات  ،إدارة المعلومات
والتوثيق ،إدارة التحقيقات(وتشــكل لجان اإلســتماع وبعثات تقصي الحقائق وزيارات
الســجون وغيرهــا مــن أماكــن اإلحتجــاز ،إو�دارة المســاعدة القانونيــة ويرتبــط هــذا
القطــاع بترتيبــات مؤسســية مــع مكتــب الشــكاوي .
4 -4قطــاع نشــر الثقافــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان ويضــم ثــاث إدارات تختــص إحداهــا
باإلعــام وتختــص الثانيــة بالتعليــم ،وتختــص الثالثــة بالثقافــة.
5 -5قطــاع المجتمــع المدنــي ويضــم ثــاث إدارات تختــص إحداهمــا بتعزيــز التعــاون
والتواصــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي ،وتختــص الثانيــة بالتواصــل والتعــاون مــع
النقابــات المهنيــة والعماليــة ،وتختــص الثالثــة بالتعــاون مــع م اركــز األبحــاث الوطنيــة.
6 -6قطــاع الشــئون الخارجيــة :ويضــم ادارتيــن  :تختــص إحداهمــا بالتعــاون مــع األمــم
المتحــدة وأجهزتهــا المعنيــة ( مجلــس حقــوق اإلنســان الشــبكة العالميــة للمؤسســات
الوطنيــة ،اآلليــات التعاقديــة ،اآلليــات غيــر التعاقديــة ،المراجعــة الدوريــة الشــاملة ،
وتختــص الثانيــة بالتعــاون اإلقليمــي ( الشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان ،الشــبكة األفريقيــة  ،الشــبكات اآلســيوية واألوربيــة ،آليــات جامعــة الــدول
العربيــة واالتحــاد األفريقــي.
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7 -7قطــاع الشــئون الماليــة والم ـوارد البش ـرية والشــئون اإلداريــة  :ويضــم ثــاث إدارات:
إدارة الشــئون الماليــة وتضــم اقســام الميزانيــة ،والحســابات ومراجعــة العقــود وكل
مايتصــل بالشــئون الماليــة ،إو�دارة الم ـوارد البش ـرية ،إو�دارة الشــئون اإلداريــة وتضــم
اقســام الســكرتارية العامــة والم ارســم والعالقــات العامــة ،وشــئون االعضــاء  ،وشــئون
العامليــن  ،والمشــتريات والمخــازن ،وشــئون المقــر ،والحركــة ،واألمــن.
8 -8قطــاع الدعــم الفنــي :ويضــم ســت إدارات :إدارة االعــام ،إو�دارة التدريــب ،إو�دارة
الترجمــة إو�دارة العالقــات العامــة  ،إو�دارة الحاســبات اإللكترونيــة  ،والمكتبــة .
االختصاصات والعالقات التنظيمية
 -1رئيس المجلس
•يتولــى رئيــس المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان رئاســة المجلــس ،ويمثلــه أمــام
القضــاء وفــي صالتــه بالغيــر .وتتحــدد اختصاصاتــه ،فيمــا يلــي:
•دعوة المجلس لالنعقاد.
•وضع جدول األعمال الجتماعات المجلس ورئاسة جلساته.
•وضع إستراتيجية المجلس مع أعضاء المجلس لفترات قادمة.
•اإلشـراف على إعداد خطة عمل المجلس الســنوية باالشــتراك مع أعضاء المجلس
واألمين العام بناء على اإلســتراتيجية المعتمدة للمجلس.
•رئاســة اجتماعــات اللجنــة التنفيذيــة ،واتخــاذ الق ـ اررات الس ـريعة والفوريــة التــى ال
تحتمــل االنتظــار لحيــن اجتمــاع المجلــس.
•ممارســة كافــة الصالحيــات الـواردة فــي جــدول الصالحيــات الماليــة واإلداريــة التــى
يعتمــده المجلــس.
•مراجعة كافة التقارير والدراسات والمذكرات.
•ترشــيح الك ـوادر المؤهلــة لشــغل وظيفــة األميــن العــام الختيــار المناســب منهــم مــن
قبــل المجلــس.
•تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة واقتراح تشكيل اللجان المعاونة لرئاسة لمجلس.
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•اعتمــاد التعييــن فــي الوظائــف ،عــدا وظيفــة األميــن العــام ،والعــزل منهــا واعتمــاد
االنتــداب أو التكليــف.
•اعتمــاد االســتعانة بخب ـراء أو مستشــارين وفقــا لمتطلبــات العمــل بالمجلــس وفــي
حــدود الصالحيــات المخولــة لــه.
•اقتـراح تعديــل الهيــكل التنظيمــي للمجلــس واعتمــاد نظــم إو�جـراءات العمــل وبطاقــات
وصــف الوظائــف فــي ضــوء اللوائــح المعتمــدة مــن المجلــس.
•اعتماد العالوات والترقيات والمكافأت.
•اختيار من يمثل المجلس في المحافل والمنظمات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان
بناء على ترشــيح األمين العام للمجلس.
•التأكد من توفر كافة الموارد البشرية والمادية لتنفيذ مهام ومسئوليات المجلس.
-2نائب رئيس المجلس
•يحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس في حال غيابه.
•ويمارس نائب الرئيس ما يفوضه به الرئيس من اختصاصات منها :
1 -1رئاسة اللجنة التنفيذية للمجلس ،ومتابعة أعمال لجان المجلس .
2 -2رئاسة اللجنة السداسية المكونة لبحث شكاوى المواطنين.
3 -3اإلشراف على لجنة متابعة االستفتاء واالنتخابات البرلمانية والرئاسية .
4 -4اإلشراف على متابعة عملية هيكلة األمانة العامة للمجلس.
5 -5على أن يتم ذلك بالتنسيق مع األمين العام للمجلس.
-3أمين عام المجلس
يختص األمين العام بما يلي:
•لــه حضــور جلســات المجلــس دون أن يكــون لــه حــق التصويــت إن كان مــن غيــر
أعضائــه.
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•توجيه الدعوة الجتماعات المجلس في المواعيد التى يقررها رئيسه.
•متابعة أعمال وتوصيات اللجان النوعية ،وعرضها على المجلس.
•تنفيذ ق اررات المجلس.
•اإلشراف على الجهاز اإلداري والمالي بالمجلس ،ويكون له سلطة الوزير المختص
الواردة في القوانين واللوائح المعمول بها في الشئون المالية واإلدارية.
•اإلشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للمجلس.
•اإلشـراف علــى األمانــة العامــة الفنيــة للمجلــس واالختصاصــات األخــرى المنصــوص
عليهــا فــي اللوائــح اإلداريــة والماليــة للمجلــس.
•رفــع الترشــيحات والتوصيــة بتعييــن األمنــاء المســاعدين ومديــري اإلدارات إلــى رئاســة
المجلــس التخــاذ قـ اررات التعييــن لمختلــف الكـوادر الوظيفيــة مــن مســتوى رئيــس قســم
ومــا دونهــا ،وتســكينهم علــى جــدول ترتيــب الوظائــف.
•اقتراح إنهاء خدمة العاملين من مستوى مدير إدارة فاعلي ،ورفعها لرئيس المجلس
للتصديق.
•متابعــة تنفيــذ إج ـراءات تأميــن المجلــس ومنشــأته والعامليــن بــه وأمــن المعلومــات
ورصــد أي مخالفــات وتوقيــع الج ـزاءات المناســبة للمخافيــن طبقــا لالئحــة الج ـزاءات
المعتمــدة ،أو إحالــة األمــر برمتــه إلــى الســلطات المســئولة بالدولــة إن اقتضــى األمــر
ذلــك.
•وضــع تقاريــر تقييــم األداء لألمنــاء المســاعدين ،ورفعهــا لرئيــس المجلــس العتمادهــا،
كمــا يتلقــى مــن مســاعديه تقاريــر األداء لمديــري اإلدارات ورؤســاء األقســام ومديــري
المشــروعات التابعيــن لهــم فــي المواعيــد المحــددة.
-4اللجنة التنفيذية:
تتشــكل اللجنــة التنفيذيــة للمجلــس مــن رئيــس المجلــس ونائــب رئيــس المجلــس واألميــن العــام
ورؤســاء اللجــان الدائمة،ولرئيــس المجلــس ضــم أعضــاء آخريــن مــن المجلــس ،وتختــص
اللجنــة التنفيذيــة بد ارســة الموضوعــات التــى يحيلهــا إليهــا رئيــس المجلــس ،والتــى ال تحتمــل
التأجيــل لحيــن انعقــاد المجلــس ،وتتخــذ اللجنــة ق ارراتهــا فــي الحــدود الـواردة بجــدول الســلطات
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والصالحيــات المعتمــدة ،وذلــك علــى النحــو التالــي.
•مســاعدة رئيــس المجلــس فــي القيــام بواجبــات وظيفيــة وتنفيــذ المهــام المكلــف
بهــا.
•د ارســة بعــض أمــور المجلــس التــى يحيلهــا األميــن العــام او أحــد أعضــاء
المجلــس والتــى تتطلــب ال ـرأي والمشــورة ،وتحتــاج اتخــاذ ق ـ اررات س ـريعة
وفوريــة ال تحتمــل التأجيــل.
•د ارســة بعــض الموضوعــات التــى تتعلــق بأعمــال وأنشــطة لجــان ووحــدات
ومشــروعات المجلــس تمهيــداً لعرضهــا علــى المجلــس.
•اعتماد الموازنة التقديرية والحســاب الختامي والميزانية الســنوية قبل العرض
على المجلس ومراقبة الحســابات.
•اعتمــاد بعــض التصرفــات الماليــة واإلداريــة طبقــا لجــدول الســلطات
والصالحيــات المعتمــدة.
•د ارســة واتخــاذ الق ـ اررات بشــأن عمليــات تمويــل المشــروعات مــن الجهــات
المانحــة ،وشــروط المنــح ،وخطــة عمــل كل مشــروع جديــد قبــل إق ـ ارره.
•ابــداء الـرأي فــي تقاريــر اللجــان والوحــدات والمشــروعات الدوريــة التــى ترفعهــا
للمجلــس والتــى تختــص بانجازاتهــا ،وتوصياتهــا بشــأن تطويــر العمــل بهــا.
•د ارســة واتخــاذ الق ـ اررات بشــان خطــة التوظيــف واســتكمال القــوى العاملــة،
وتطويــر تنميــة قــدرات ومهــارات العامليــن بالمجلــس.
•ابــداء ال ـرأي فــي تعدييــل الهيــكل التنظيمــي والوظيفــي للمجلــس واللوائــح
والنظــم الخاصــة بســير العمــل فيــه.
•تصــدر اللجنــة ق ارراتهــا باألغلبيــة المطلقــة وفــي حالــة تســاوي األص ـوات
يرجــح جانــب رئيــس اللجنــة.
•تعــرض اللجنــة تقاريرهــا ونتائــج د ارســاتها ومــا اتخذتــه مــن ق ـ اررات علــى
المجلــس فــي أول اجتمــاع تالــى.
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-5اللجان النوعية بالمجلس
تضمــن القانــون رقــم ( )94لســنة  2003والخــاص بإنشــاء المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان
إنشــاء ســت لجــان دائمــة مــن أعضائــه لممارســة اختصاصاتــه ،وقــد قــرر المجلــس ،بموجــب
الصالحيــات القانونيــة المخولــة لــه ،انشــاء لجنــة للشــكاوى  ،كمــا خلــص فــي أحــدا م ارحــل
تطــوره إلــى دمــج لجنــة الحقــوق االقتصاديــة ولجنــة الحقــوق االجتماعيــة فــي لجنــة واحــدة
لتداخــل اختصاصاتهمــا :والمقتــرح أن تكــون لجــان المجلــس علــى النحــو التالــي:
	-لجنة الحقوق المدنية والسياسية.
	-لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية
	-لجنة الحقوق الثقافية.
	-لجنة الشئون التشريعة.
	-لجنة العالقات الدولية.
	-لجنة الشكاوى.
ـنويا،
ويتولــى رئاســة كل لجنــة أحــد أعضــاء المجلــس ،ويتــم تــداول مســئولية رئاســة اللجــان سـ ً
ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجها لإلستعانة بخبراته عند بحث أى من الموضوعات
المنوطــة بهــا دون أن يكــون لــه حــق التصويــت.
لجنة الحقوق المدنية السياسية:
تختص هذه اللجنة بالتعاون والتنسيق مع لجان ووحدات المجلس األخرى – بما يلي:
•المشاركة في وضع الخطة القومية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان.
•إبداء الرأي فيما يعرض على اللجنة أو يحال إليها من أية جهة.
•متابعة تطبيق الدولة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
•إبــداء ال ـرأي فــي انضمــام مصــر إلــى االتفاقيــات المتعلقــة بالحقــوق المدنيــة
والسياســية ،ومراجعــة تحفظــات مصــر علــى بعــض نصــوص االتفاقيــات.
•المســاهمة في إعداد التقارير التى يقدمها المجلس عن أوضاع حقوق اإلنســان
ورفعها للجهات المختصة.
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•المســاهمة بالـرأي فــي إعــداد التقاريــر التــى تلتــزم مصــر بتقديمهــا إلــى المنظمــات
الدوليــة بمقتضــى االتفاقيــات المنضمــة إليهــا.
•تنظيم الندوات وورشات العمل حول مسار الحقوق المدنية والسياسية ،إو�صدار
التوصيــات المالئمــة لتعزيــز احتـرام هــذه الحقــوق وخاصــة تجــاه الفئــات المهمشــة
أو تلــك األكثــر عرضــة النتهــاك حقوقهــا.
لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية:
تختص هذه اللجنة بالتعاون والتنسيق مع لجان ووحدات المجلس اآلخرى  -بما يلي:
•المشاركة في وضع الخطة القومية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في مصر.
•ابداء الرأي فيما يحال إليها أو يعرض عليها من أيه جههة.
•متابعــة تطبيــق الدولــة للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة،
والمشــاركة فــي إعــداد التقاريــر التــى تقدمهــا الدولــة للجنــة المنبثقــة عــن العهــد،
أو إعــداد تقاريــر موازيــة.
•إبــداء الـرأي فــي انضمــام مصــر الــى االتفاقيــات المتعلقــة بالحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة.
•مراجعــة تحفظــات مصــر علــى بعــض نصــوص االتفاقيــات التــى ســبق أن
انضمــت إليهــا.
•د ارســة القوانيــن المتعلقــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة وتقديــم توصيــات
لتطويرهــا بمــا يضمــن اتســاقها مــع أحــكام العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،ووصــول المواطنيــن لهــذه الحقــوق.
•المساهمة في إعداد التقارير التى يقدمها المجلس عن أوضاع حقوق اإلنسان.
•المســاهمة بالـرأي فــي اعــداد التقاريــر التــى تلتــزم مصــر بتقديمهــا إلــى المنظمــات
الدوليــة بخصــوص االتفاقيــات المنضمــة اليهــا.
•تنظيــم نــدوات وورشــات عمــل تعنــى بتوجيــه السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة
للتنميةوليــس النمــو وحــده ،وتحليــل الموازنــة العامــة للدولــة وتكريــس مبــادئ
العدالــة االجتماعيــة فــي المســاواة وعدالــة توزيــع الم ـوارد واالعبــاء والضمــان
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االجتماعــي ،وتوفيــر الحمايــة االجتماعيــة ،والتنميــة االقليميــة المتوازنــة ،والعدالــة
بيــن األجيــال.
لجنة الحقوق الثقافية
تختص هذه اللجنة بما يلي:
•المشاركة في وضع الخطة القومية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في مصر.
•د ارســة وتقييــم وابــداء ال ـراي فــي مــدى التقــدم فــي ممارســة الحقــوق الثقافيــة فــي
مصــر.
•مراجعة الضمانات القانونية لممارسة الحقوق الثقافية.
•متابعــة قضايــا ال ـرأي العــام ذات الصلــة ،خاصــة فيمــا يتعلــق بحريــة اإلبــداع
األدبــي والفنــي.
•المســاهمة بالـرأي فــي إعــداد التقاريــر التــى تلتــزم مصــر بتقديمهــا إلــى المنظمــات
الدولية.
•ابــداء ال ـرأي فــي إنضمــام مصــر إلــى االتفاقيــات المتعلقــة بالحقــوق الثقافيــة
لإلنســان.
•متابعــة تطبيــق االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة التــى انضمــت إليهــا
مصر.
•المســاهمة في إعداد التقارير التى يقدمها المجلس عن أوضاع حقوق اإلنســان
فــي مصر.
•ابداء الرأي فيما يحال إلى اللجنة أو يعرض عليها من أيه جهة.
•تنظيم دورات وبرامج لتعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان في كافة المجاالت.
•تقييــم مناهــج التعليــم والكتــب المدرســية وب ارمــج االعــام والعمــل علــى تطويرهــا
بحيــث تتضمــن نشــر قيــم حقــوق اإلنســان.
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لجنة الشئون التشريعية:
تختص هذه اللجنة بما يلى:
•المشاركة في وضع الخطة القومية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في مصر.
•مراجعــة التش ـريعات القائمــة إو�صــدار التوصيــات بتنقيتهــا ممــا قــد يخالــف او
يتعــارض مــع مبــادئ حقــوق اإلنســان.
•اقتراح التشريعات التى تهدف إلى دعم وحماية حقوق اإلنسان.
•ابــداء ال ـرأي فــي مشــروعات القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة بأهــداف المجلــس،
وتنظيــم ورشــات عمــل بشــأنها بمشــاركة ذوى المصلحــة لوضــع آرائهــم فــى
اإلعتبــار فــى توصياتهــا للمشــرعيين.
•المســاهمة بالـرأي فــي إعــداد النقاريــر التــى تلتــزم مصــر بتقديمهــا إلــى المنظمــات
الدوليــة ومراجعــة تحفظــات مصــر.
•المساهمة في إعداد التقارير التى يقدمها المجلس عن أوضاع حقوق اإلنسان.
•تنظيم مؤتمرات وورشــات عمل حول « األجندة التشـريعية» في ضوء ما أورده
الدســتور الجديــد ،واقتـراح أولويــات هــذه األجنــده مــن منظــور حقــوق اإلنســان.
لجنة العالقات الدولية:
تختص هذه اللجنة بما يلي:
•المشاركة في وضع الخطة القومية لحماية وتعزيز حقوق اإلنسان في مصر.
•توطيد الروابط بالمنظمات الدولية واإلقليمية العاملة في مجال حقوق اإلنسان.
•المشاركة في األنشطة الدولية الرامية لدعم حقوق اإلنسان.
•تنظيــم المؤتم ـرات علــى المســتوى الدولــي واإلقليمــي بهــدف تعزيــز واحت ـرام حقــوق
اإلنســان.
•عــرض وتحليــل التقاريــر الدوليــة الصــادرة عــن المنظمــات الدوليــة أو جمعيــات حقــوق
اإلنســان المتعلقــة بتقييــم حقــوق اإلنســان فــي مصــر.
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•التعريف بالمجلس وأهدافه ونشاطه لدى المنظمات الدولية.
•إبــداء ال ـرأي فــي شــأن أنضمــام مصــر إلــى اتفاقيــات حقــوق اإلنســان ومتابعــة تنفيــذ
االتفاقيــات الدوليــة ،ومراجعــة مــا تكــون قــد أبدتــه مصــر مــن تحفظــات علــى بعــض
نصــوص االتفاقيــات المنضمــة إليهــا.
•المســاهمة بال ـرأي فــي إعــداد التقاريــر التــى تلتــزم مصــر بتقديمهــا إلــى المنظمــات
الدوليــة بموجــب االتفاقيــات المنضمــة إليهــا.
لجنة الشكاوى
تتداخــل اختصاصــات هــذه اللجنــة مــع اختصاصــات مكتــب الشــكاوى ،والمقتــرح ان
ي ـرأس مكتــب الشــكاوى رئيــس لجنــة الشــكاوى أو العكــس .تختــص لجنــة الشــكاوى
بمايلــى:
• تلقــي الشــكاوى الخاصــة بانتهــاك حقــوق اإلنســان المدنيــة والسياســية واالقتصاديــة
واالجتماعية والثقافية ،إو�حالة الشــكاوى التى ترد إلى المجلس بعد تحقيقها وتوثيقها
إلــى الجهــات المختصــة المســاهمة فــي إعــداد تقاريــر تتضمــن بيانــات ومؤش ـرات
حــول االنتهــاكات الخاصــة بحقــوق اإلنســان وتقديمهــا إلــى اللجــان النوعيــة بالمجلــس.
•المســاهمة فــي إعــداد التقاريــر التــى يقدمهــا المجلــس عــن حقــوق اإلنســان فــي مصــر،
لرفعهــا للجهــات المختصــة متضمنــة مقترحــات المجلــس فــي ضــوء هــذه التقاريــر.
•المســاهمة بال ـرأي فــي إعــداد التقاريــر التــى تلتــزم مصــر بتقديمهــا إلــى المنظمــات
الدوليــة بمقتضــى االتفاقيــات المنضمــة إليهــا.
الوحدات التخصصية للمجلس القومي لحقوق اإلنسان
أصــدرت رئاســة المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان مجموعــة مــن القـ اررات إلنشــاء وحــدات
طــا بمهــام المجلــس.
تكــون مهمتهــا القيــام ببحــوث ود ارســات ذات طبيعــة خاصــة ارتبا ً
ويـرأس كل وحــدة أحــد أعضــاء المجلــس وتشــمل ثمــان وحــدات ســبق إجمالهــا .وتتنــاول
إعادة الهيكلة اإلبقاء على عدد منها ،وتطوير بعضها ودمجها في القطاعات المقترحة
للهيكلــة ،إو�ضافــة ثــاث وحــدات جديــدة وذلــك علــى النحــو التالــي:
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 -1وحدة البحوث ودراسات حقوق اإلنسان.THINK TANK
أنشــأ المجلــس هــذه الوحــدة لتكــون مرجعـاً عمليـاً للمجلــس والباحثيــن بــه ومــن خارجــه ،وأن تعــد
د ارســات تحليليــة شــاملة للوضــع ال ارهــن والمســتقبلي لحقــوق اإلنســان فــي مصــر بشــكل خــاص
والمنطقــة العربيــة واألفريقيــة بشــكل عــام ،واقت ـراح إســتراتيجية العمــل لتفــادي المشــاكل التــى
قــد تنتــج مســتقبالً بنــاء علــى الظــروف الراهنــة ،والعمــل مــن أجــل تقديــم رؤي وأفــكار مســتقبلية
تســاهم فــي تعزيــز مســيرة حقــوق اإلنســان ،قــد تــم تســكين هــذه الوحــدة فــي الهيــكل التنظيمــي
المقتــرح فــي قطــاع التخطيــط االســتراتيجي والبحــوث والتدريــب.
 -2وحدة البحث والتطوير التشريعي
ترتكــز وحــدة البحــث والتطويــر التش ـريعي علــى المواءمــة بيــن التش ـريعات المصريــة
والمواثيــق الدوليــة التــى صدقــت عليهــا مصــر ،وتتدخــل اختصاصاتهــا بشــكل عضــوي مــع
تنظيميــا بلجنــة التشـريعات بحيــث ي أرســهما
أعمــال لجنــة التشـريعات ،ومــن ثــم ينبغــي ربطهــا
ً
رئيــس واحــد وتختــص بمــا يلــي:
•إعــداد د ارســات قانونيــة علــى المشــكالت المجتمعيــة المتصلــة بالتش ـريعات وبيــان
مــدى مواءمتهــا مــع االتفاقيــات الدوليــة التــى التزمــت بهــا مصــر وجمــع معلومــات عــن
أهــم المشــكالت المجتمعيــة ذات الصلــة بالقوانيــن.
•د ارســة كيفيــة تطبيــق االتفاقيــات الدوليــة أمــام القضــاء الوطنــي ،وعقــد دورات تدريبيــة
حــول هــذا الموضــوع.
•إعــداد الد ارســات القانونيــة حــول تطويــر التش ـريعات وتبــادل الخب ـرات فــي مجــال
تطويــر التش ـريعات مــع جهــات أجنبيــة إو�قليميــة وعقــد مؤتم ـرات دوليــة إو�قليميــة
لتحقيــق ذلــك.
•إعــداد أوراق بحثيــة علــى نصــوص القوانيــن والتعليــق عليهــا بموضوعيــة مــن خــال
قـراءة نقديــة حقوقيــة.
•التوعيــة الحقوقيــة والسياســية فــي محافظــات مصــر المختلفــة مــع عــدد كبيــر مــن
الفئــات المجتمعيــة.
•تطويــر القــدرات والمهــارات المهنيــة والتحقيقيــة لباحثــي الوحــدة لالرتقــاء بمســتوياتهم
ومعــدالت إنجازهــم المهنيــة فــي العمــل البحثــي والتشـريعي.
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 -3وحدة المنظمات غير الحكومية والتعاون اإلقليمي
أنشــئت هــذه الوحــدة لتعزيــز التواصــل مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن أجــل تفعيــل دورهــا
وتقويتهــا لخدمــة قضايــا المجتمــع ،وتقديــم الدعــم الفنــي لهــا ،وعقــد اللقــاءات لمناقشــة القضايــا
التــى تهــم منظمــات المجتمــع المدنــي وتوســيع المشــاركة المجتمعيــة ومــد جســور التواصــل
مــع المنظمــات العاملةبالمجتمعــات المحليــة بالمحافظــات والمســاهمة فــي نشــر ثقافــة حقــوق
اإلنســان ،والمقتــرح  :هــو تعزيــز هــذه الوحــدة ،وتوســيع نطــاق عملهــا بحيــث تصبــح قطاعــا
يركــز علــى مؤسســات المجتمــع المدنــي الوطنيــة بقطاعاتــه المختلفــة :المنظمــات غيــر
الحكوميــة ،النقابــات المهنيــة والعماليــة ،وم اركــز البحــوث الوطنيــة ،وقــد تــم تســكين هــذه الوحــدة
فــي الهيــكل التنظيمــي المقتــرح فــي قطــاع المجتمــع المدنــي الــذي يشــرف عليــه مســاعد األميــن
العــام لشــئون المجتمــع المدنــي.
 -4وحدة االتجار بالبشر
أنشئت هذه الوحدة لتعزيز مكافحة جرائم االتجار بالبشر ،وتتولى المهام التالية:
•وضع إستراتيجية شاملة لمواجهة ظاهرة االتجار بالبشر.
•تنظيــم نــدوات حــول التعريــف بظاه ـرة االتجــار بالبشــر ونشــر الوعــي بخطــورة هــذه
الظاه ـرة وفقــا للمعاهــدات التــى صدقــت عليهــا مصــر.
•توقيــع بروتوكــول تعــاون مــع أى جهــة مــن شــأنها معاونــة المجلــس فــي تحقيــق خطــة
العمــل الخاصــة بمكافحــة االتجــار بالبشــر ،إو�عــداد مجموعــة مــن الحلقــات النقاشــية
التــى تهــدف إلــى د ارســة أشــكال هــذه ظاهـرة مــن كافــة أبعادهــا االجتماعيــة والنفســية
والقانونية.
•عقــد ورش عمــل ومؤتمـرات مــع منظمــات دوليــة ذات صلــة بجريمــة االتجــار بالبشــر
مثــل منظمــة الهج ـرة الدوليــة والمكتــب اإلقليمــي لألمــم المتحــدة المعنــي بمكافحــة
المخــدرات والجريمــة لتســليط األضـواء علــى قضيــة الهجـرة غيــر القانونيــة ومخاطرهــا
وســبل مكافحتهــا وســبل التعــاون الدولــي لمكافحــة تهريــب المهاجريــن باعتبارهــم مــن
الفئــات األكثــر عرضــة لإلســتغالل ومخاطــر األتجــار.
•المشــاركة فــي اجتماعــات التــى تعقدهــا «اللجنــة الوطنيــة التنســيقية لمكافحــة ومنــع
االتجــار بالبشــر» بــو ازرة الخارجيــة والتــى تــم تشــكيلها بموجــب ق ـرار رئيــس مجلــس
الــوزراء.
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•االشــتراك فــي صياغــة مشــروع القانــون الخــاص باالتجــار بالبشــر بالتعــاون مــع
الــوزرات وجميــع الجهــات الوطنيــة المعنيــة وتنفيــذ برنامــج حمايــة ضحايــا اإلتجــار
إو�عــادة دمجهــم فــي المجتمــع.
 -5وحدة المراجعة الدورية الشاملة:
قام المجلس القومي لحقوق اإلنســان في عام  2009بإنشــاء وحدة خاصة للمراجعة الدورية
الشــاملة ( ،)UPRإو�عــداد تقريــر حــول أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي مصــر ،وقــد تــم تفعيــل
عمــل الوحــدة مـرة أخــرى وقــد تــم تطويــر اختصاصــات هــذه الوحــدة إو�لحاقهــا بقطــاع الشــئون
الدوليــة /إدارة التعــاون مــع األمــم المتحــدة – فــي الهيــكل التنظيمــي المقتــرح.
 -6وحدة النهوض بحقوق المرأة ومكافحة جميع أشكال التمييز ضدها
وتختــص هــذه الوحــدة بالتنســيق مــع المجلــس القومــي للمـرأة فــي إطــار البرتوكــول الموقــع بيــن
المجلســين ،والتأكــد مــن دمــج مكافحــة جميــع أشــكال التمييــز ضــد الم ـرأة فــي اســتراتيجيات
المجلــس للحمايــة ،وأنشــطته الترويجيــة ،والمشــورة للحكومــة ،إو�عــداد التقاريــر ،واالســتفادة
مــن اآلليــات الدوليــة المتعــددة المعنيــة بحمايــة حقــوق الم ـرأة .وتعــد هــذه االختصاصــات
اختصاصــا أصي ـاً للمجلــس وموضــع توصيــات دوليــة.
ً
 -7وحدة تدعيم حقوق األطفال
وتختــص هــذه الوحــدة بتفعيــل البروتوكــول الموقــع بيــن المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان،
والمجلــس القومــي لألمومــة والطفولــة ،والتأكــد مــن دمــج حقــوق األطفــال فــي مختلــف آليــات
وأنشــطة المجلــس.
 -8وحدة النهوض بحقوق ذوي اإلعاقة
وتختــص بالتعــاون مــع المجلــس القومــي ذوي اإلعاقــات وغيـره مــن منظمــات المجتمــع المدنــى
المعنيــة بــذوى االعاقــات واألجهـزة المعنيــوة بالدولــة.
-9وحدة مناهضة التعذيب
ســعى المجلــس إلــي وضــع قضيــة التعذيــب علــي رأس أولوياتــه واســتراتيجياته  ,وأثمــرت هــذه
الجهــود عــن إنشــاء وحــدة خاصــة لمناهضــة التعذيــب  ،وفــي عــام  2009وقــع المجلــس
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بروتوكــول تعــاون مــع الســفارة الهولنديــة بالقاه ـرة والمجلــس الدولــي لتأهيــل ضحايــا التعذيــب
بهــدف تعزيــز ثقافــة مناهضــة التعذيــب.
 -10وحدة العدالة االنتقالية
أنشــئت هــذه الوحــدة بهــدف أعــاء مصلحــة المواطــن والعمــل علــى تعزيــز وتنميــة حقــوق
اإلنســان ولقــد تــم توقيــع بروتوكــول تعــاون مشــترك بيــن المجلــس وو ازرة العدالــة االنتقاليــة
لتحقيــق تلــك األهــداف.
-11وحدة لشئون النوبة
هــذه الوحــدة أنشــئت مؤخ ـ اًر بالق ـرار رقــم  106لســنة  2014لمتابعــة أوضــاع منطقــة النوبــة
وتطــورات الوضــع بالنســبة ألهالــى النوبــة.
-12وحدة لشئون سيناء
هــذه الوحــدة أنشــئت مؤخـ اًر بالقـرار رقــم  107لســنة  2014لمتابعــة أوضــاع ســيناء وتطــورات
الوضــع ألهالــى ســيناء وســبل التنميــة بهــا.
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مكونات األمانة العامة
تتكون األمانة العامة من ثمانى قطاعات رئيسية يضم كل منها المهام المتجانسة
المنوط بالمجلس تحقيقها وتشمل هذه القطاعات مايلي:
قطاع التخطيط اإلستراتيجي والبحوث والمشروعات
قطاع اللجان الدائمة والوحدات واألفرع
قطاع الرصد والتوثيق والمساعدة القانونية
قطاع نشر ثقافة حقوق اإلنسان
قطاع المجتمع المدنى
قطاع الشئون الخارجية لحقوق اإلنسان
قطاع الشئون المالية والموارد البشرية والشئون اإلدارية
قطاع الدعم الفني
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القسم الثالث :الخطة الوطنية لتحسين وتعزيز حقوق اإلنسان
يعــد مأسســة جهــود تحســين وتعزيــز حقــوق اإلنســان عبــر خطــط وطنيــة أحــد األدوات
المهمــة لدفــع هــذه الجهــود س ـواء مــن خــال دمجهــا فــي الخطــط الوطنيــة للدولــة ،أو تحديــد
أولوياتهــا وبرمجــة أهدافهــا وتوقيتــات تنفيذهــا ،ووضــع المؤش ـرات التــي تســاعد فــي تقييــم
التقــدم الــذي تحــرزه مؤسســات الدولــة والمجتمــع نحــو هــذه األهــداف ،حتــى أصبــح وضــع هــذه
الخطــط فــي ذاتــه أحــد المؤشـرات علــى جديــة الدولــة فــي التزامهــا بالنهــوض بحقــوق اإلنســان.
وقــد وضــع قانــون تأســيس المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان علــى عاتــق المجلــس
مهمــة إعــداد مثــل هــذه الخطــة ،وجعــل منهــا أحــد مهامــه الرئيســية .وشــرع المجلــس منــذ
تأسيســه فــي النهــوض بهــذه المهمــة ،ســياق عمليــة تشــاوريه واســعة النطــاق مــع مؤسســات
الدولــة والمجتمــع ،وانتهــى مــن إعــداد مشــروع الخطــة فــي منتصــف العــام  ،2007وســعى
لدمجهــا فــي خطــة الدولــة القوميــة للتنميــة  .2012/2011 – 2008/2007كمــا أســس
وحــدة متخصصــة لمتابعــة تنفيذهــا برئاســة أحــد أعضائــه انخرطــت فــي ح ـوار متجــدد مــع
أجه ـزة الدولــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي.
حققــت هــذه الجهــود خطــوة مهمــة علــى طريــق دمــج مفهــوم حقــوق اإلنســان فــي خطــط
الــو ازرات وغيرهــا مــن أجهـزة الحكومــة ،لكــن لــم تــرق إلــى دمــج هــذه الخطــة فــي الخطــة القوميــة
للدولــة  ،2012/2011 ،2008/2007رغــم ترحيبهــا بذلــك برســالة رســمية .وحــال عــدم
تبنــي الدولــة للخطــة دون تشــكيل لجنــة الخطــة ،والتــي تعــد أهــم آليــة لتفعيــل الخطــة ،وت ارفــق
مــع هــذا وذاك بــروز معطيــات وتحديــات جديــدة فــي مســار حقــوق اإلنســان تتطلــب بالضــرورة
مراجعــة شــاملة لتحيــد األســبقيات وتعزيــز آليــات العمــل.
وتضــع هــذه المعطيــات علــى عاتــق المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان عــدة مهــام،
الســتكمال الجهــد الكبيــر الــذي بذلــه فــي الســعي لتحقيــق أهــداف الخطــة ،ويمكــن إجمــال ذلــك
فــي أربعــة محــاور رئيســية تشــمل :تقييــم التجربــة الســابقة للخطــة منــذ تدشــينها ،وأعــداد خطــه
جديــدة فــي ضــوء نتائــج التقييــم ت ارعــي المســتجدات التــي ط ـرأت علــى الســاحة الوطنيــة مــن
تحديــات وآفــاق تفعيــل دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي وضــع الخطــة وتحقيــق أهدافهــا
إو�دماجهــا فــي خطــة الدولــة.
 -1تقديم التجربة السابقة:
تعــد عمليــة التقييــم تلــك خــط األســاس فــي إعــداد الخطــة الوطنيــة الجديــدة بســلبياتها
إو�يجابياتهــا:
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* جهــد بحثــي يقــوم بــه المجلــس أو يتبنــاه ،يتنــاول فحــص التجربــة الســابقة فــي األهــداف
الرئيســية والفرعيــة التــي تبنتهــا الخطــة ،ومــدى التقــدم فــي تشــكيل اآلليــات التــي حددتهــا،
وتحليــل دور اإلط ـراف الفاعلــة المنــوط بهــا بتنفيــذ الخطــة وعوامــل التفاعــل اإليجابــي
ومــدى اطرادهــا ،ونمــط الصعوبــات والتحديــات وســبل تخطيهــا.
* تنظيــم ورشــة عمــل موســعة تضــم ممثليــن عــن كافــة األطــرف المعنيــة لمناقشــة
االســتخالصات التــي تتوصــل إليهــا الورقــة البحثيــة ،وبلــورة مقترحاتهــم للنهــوض بأهــداف
الخطــة .ويمكــن النظــر فــي تجزئــة هــذه الورشــة علــى أســاس القطاعــات التــي تســتهدفها
الخطــة مثــل ورشــة تخصــص لألجهـزة الحكوميــة وأخــرى لمنظمــات المجتمــع المدنــي...
الخ
* إجـراء حـوار مــع الحكومــة مــن أجــل دمــج أهــداف الخطــة فــي السياســات العامــة للدولــة
لحيــن وضــع خطــة التنميــة الوطنيــة التاليــة للدولــة.
 -2مشروع الخطة
ثمــة خمســة عناصــر رئيســية تســتوجب اإلدمــاج فــي الخطــة :تتمثــل – بغــض النظــر
عــن ترتيبهــا -فيمــا يلــي:
( )1تحديــات إعمــال الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي ضــوء انعــكاس متغيـرات الواقــع
االقتصــادي -االجتماعــي فــي البــاد (األزمــة الماليــة العالميــة -أزمــة الغــذاء واضط ـراب
أســعاره )..وتصاعــد الحركــة المطلبيــه االجتماعيــة.
( )2المستجدات التشريعية بصدور دستور جديدة وعدة قوانين.
( )3دمــج التوصيــات التــي قبلتهــا الدولــة فــي ســياق المراجعــة الدوريــة الشــاملة فــي مجــاالت
الحقــوق المدنيــة والسياســية ،والحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة ،وتعزيــز حقــوق الفئــات
الضعيفــة ،وغيرهــا مــن االلت ازمــات المنبثقــة عــن انضمــام البــاد للمواثيــق الدوليــة.
( )4نتائــج التقويــم النهائــي لمســار تطبيــق األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة والتــي تعــد أحــد محــاور
الخطــة ،والحاجــة لتعزيــز الجهــود لتطويــر بعــض السياســات لتحقيــق بعــض هــذه األهــداف.
( )5التفاعــل مــع بعــض األزمــات التــي تفاقمــت باطـراد خــال الســنوات األخيـرة وفــي مقدمتهــا
األزمــة الطائفيــة ،والعنــف واإلرهــاب فــي ســيناء وبعــض المحافظــات ،ومواجهــة ســبل انـزالق
البــاد تحــت خــط الفقــر المائــي ،والتــي حــرص المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان علــى
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تناولهــا فــي تقاريـره الســنوية.
وال تمثل هذه العناصر محفزات فحسب إلعداد الخطة الجديدة ،بل تمثل ضرورات
للعمــل الوطنــي ،سـواء مــن منظــور الخطــة كأداة للتحــرك الفعــال أو حتــى مــن خارجهــا .وقــد
انغمــس المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان بالفعــل فــي التفاعــل مــع هــذه المعطيــات وبلــور
مواقــف محــددة فــي كثيــر مــن هــذه القضايــا.
 -3تأسيس لجنة التنسيق الخاصة بالخطة
يعد تأســيس لجنة التنســيق الخاصة بالخطة آلية محورية في نموذج األمم المتحدة،
وتلعــب هــذه اللجنــة دو اًر محوريـاً فــي المرحــل التمهيديــة إلعــداد الخطــة ،وفــي إعــداد الخطــة
ذاتهــا ،وفــي التنســيق مــع الشــركاء مــن أجــل تطبيــق الخطــة ،وفــي مراقبــة ومتابعــة وتقييــم
وقيــاس اثــر الخطــة فــي جميــع مراحلهــا ،كمــا تقــوم بالتنســيق مــع مختلــف الجهــات اإلقليميــة
والدوليــة التــي يمكــن أن تســاعد فــي تنفيــذ الخطــة.
وتشــمل مهــام اللجنــة فــي مرحلــة تطبيــق الخطــة عقــد اجتماعــات دوريــة للتنســيق مــع
الشــركاء فــي تطبيــق الخطــة ،وتعزيــز التشــاور والتشــبيك ووضــع إســتراتيجية إعالميــة وأخــرى
تربويــة فــي مجــال تعليــم حقــوق اإلنســان ،والســعي لتصديــق البرلمــان.
كمــا تشــمل مهامهــا فــي مرحلــة المراقبــة تطويــر نمــاذج متابعــة إو�ج ـراء تقييــم دوري
ومتابعــة مدخــات الشــركاء والتشــاور والتشــبيك ،وكــذا متابعــة التغذيــة المرتجعــة مــن جانــب
األطـراف المتعــددة إو�عــداد تقاريــر للحكومــة وللبرلمــان والـرأي العــام ..كمــا تشــمل مهامهــا فــي
مرحلــة التقييــم إصــدار تقريــر ســنوي ،وتشــكيل فريــق عمــل للمراجعــة إو�عــداد تقاريــر للحكومــة
وللبرلمــان وال ـرأي العــام ،إو�صــدار التوصيــات الخاصــة بالخطــة التاليــة.
والمقتــرح أن يســعى المجلــس لتشــكيل مثــل هــذه اللجنــة وفــق المبــادئ المرعيــة والتــي
تفتــرض تمثيــل الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة إو�ش ـراك الفئــات الضعيفــة والمهمشــة.
 -4تفعيل دور منظمات المجتمع المدني
يعــد دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تفعيــل الخطــة دو اًر أساســياً كمــا حــرص
المجلــس علــى اســتطالع رأي منظمــات المجتمــع المدنــي أثنــاء إعــداد مشــروع الخطــة مــن
خــال اســتبيان أعــده الخبيــر الــذي أوكلــت إليــه مهمــة إعــداد مســودة المشــروع .ودعــا المجلــس
العديــد مــن هــذه المنظمــات للمشــاركة فــي المؤتمــر الــذي نظمــه المجلــس لتدشــين الخطــة فــي
( )2007كمــا نظــم لورشــة عمــل لمنظمــات المجتمــع المدنــي لبحــث ســبل تفعيــل مشــاركة هــذه
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المنظمــات.
وتتطلــب المرحلــة القادمــة تعزيــز مثــل هــذا التعــاون بيــن المجلــس ومنظمــات المجتمــع
المدنــي بخصــوص إعــداد الخطــة وتنفيذهــا ويمكــن النظــر فــي المداخــل التاليــة لبلــوغ هــذه
النتيجــة:
 -1مراعاة تمثيل منظمات المجتمع المدني في لجنة التنسيق الخاصة بالخطة.
 -2تنظيــم ورشــة عمــل لمنظمــات المجتمــع المدنــي ذات الصلــة (حقــوق اإلنســان– المـرأة-
الطفــل -حقــوق المعاقيــن -التنمية...الــخ) لمناقشــة األنشــطة التــي اقترحتهــا الخطــة الســابقة
ومســاهمة منظمــات المجتمــع المدنــي فيهــا ،وبلــورة مقترحــات لتفعيــل دور هــذه المنظمــات
فــي األنشــطة التــي ســتتبناها الخطــة فــي ســياق رؤيــة مشــتركة مــع المجلــس القومــي لحقــوق
اإلنســان.
 -3دمج بعض المنظمات في جهود المتابعة والتقييم وقياس األثر.
تحتــاج متطلبــات تحقيــق هــذه األهــداف خــال مــدى زمــن مناســب ،تشــكيل فريــق
عمــل متخصــص يضــم باحثيــن متخصصيــن فــي مجــال حقــوق اإلنســان ،علــى أن يكــون
لهــم خبـرة ســابقة فــي مجــال إعــداد الخطــط أو الب ارمــج واالســتراتيجيات وفــي مجــاالت التقييــم
وقيــاس األثــر علــى أن يقــدم المجلــس العــون اإلداري والســكرتارية لهــذا الفريــق.
يعمــل هــذا الفريــق وفــق متطلبــات كل مرحلــة مــن الم ارحــل الســابق اإلشــارة إليهــا بــدءا
مــن المرحلــة األولــى (تقييــم التجربــة الســابقة) والثانيــة (إعــداد مشــروع الخطــة) بالتشــاور مــع
مؤسســات الدولــة المعنيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي بينمــا يضطلــع المجلــس القومــي لحقــوق
اإلنســان خاللهــا بالتفاعــل مــع الحكومــة حــول تشــكيل لجنــة الخطــة.
***
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الباب الخامس
التعاون مع المنظمات والهيئات الوطنية
والدولية غير الحكومية
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الباب الخامس
التعاون مع المنظمات والهيئات الوطنية والدولية غير الحكومية
شــكل المجلــس فــي الفت ـرة التــي أعقبــت تشــكيله الحالــي بعــد نجــاح ثــورة الثالثيــن
مــن يونيــو  2013بــؤرة االهتمــام بالفاعليــن المعنييــن بحقــوق اإلنســان علــى المســتويات
الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة ،ال ســيما فــي ضــوء تصاعــد التحديــات المرتبطــة بحقــوق اإلنســان
واالنتقــال الديمق ارطــي وااللتباســات بشــأن مــا جــرى فــي مصــر ومســار الفتـرة االنتقاليــة الثالثــة.
1 -1على الصعيد الوطني:
نظــم المجلــس العديــد مــن الفعاليــات التــي حــرص علــى أن يشــترك فيهــا
مختلــف الفاعليــن الوطنييــن المعنييــن مــن الهيئــات الرســمية والمجتمــع المدنــي
والمؤسســات الوطنيــة الشــقيقة.
أوالً :على صعيد التعاون مع الهيئات الرسمية:
اســتقبل المستشــار «عدلــي منصــور» رئيــس الجمهوريــة الســابق والرئيــس
«عبــد الفتــاح السيســي» رئيــس الجمهوريــة الســيد محمــد فايــق رئيــس المجلــس  ,وذلــك
للتباحــث حــول عــدد مــن القضايــا التــي تتعلــق بأوضــاع حقــوق اإلنســان وتحديــات
المرحلــة االنتقاليــة واالســتحقاقات السياســية والدســتورية وتحديــات موجــة اإلرهــاب
والعنــف الواســعة ,وكــذا عــدد مــن القضايــا األخــرى.
وقــد لبــى المستشــار «عدلــي منصــور» رئيــس الجمهوريــة الســابق طلــب
المجلس االجتماع مع ســيادته لمناقشــة عديد من التحديات ,وتم االجتماع بحضور
جميــع أعضــاء المجلــس ,وقــد لحــق الســيد وزيــر الداخليــة باالجتمــاع بنــاء علــى طلــب
الرئيــس ,وامتــد االجتمــاع ألكثــر مــن خمــس ســاعات ,وتمخــض عنــه تحديــد قن ـوات
اتصــال عاجلــة لمعالجــة عــدد مــن القضايــا الفرديــة والجماعيــة ,كمــا أســهم فــي تحقيــق
فهــم حــول بعــض القضايــا ,واالتفــاق علــى اســتمرار التواصــل للنقــاش حــول بعــض
التحديــات المت ازيــدة.
كمــا شــارك المجلــس مــع الهيئــات الرســمية فــي العديــد مــن الجهــود المتنوعــة,
حيــث جــرى عقــد ش ـراكة منهجيــة مــع و ازرة العدالــة االنتقاليــة للتحضيــر إلطــاق
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مســار متكامــل ,شــمل عقــد العديــد مــن النــدوات واالجتماعــات وورش عمــل للخبـراء,
وتــم إعــداد اســتبيان اســتقصائي لــآراء حــول الجوانــب المختلفــة ,إو�عــداد مشــروع
قانــون لعرضــه علــى البرلمــان فــور انتخابــه.
كذلــك شــارك المجلــس فــي جهــود إعــداد التقريــر الوطنــي آلليــة المراجعــة
الدوريــة الشــاملة ,وشــارك فــي عضويــة فريــق اإلعــداد األســتاذ محســن عــوض عضــو
المجلــس ,وعقــد المجلــس اجتماعــات متنوعــة مــع الفريــق الوطنــي فــي ســياق جهــود
اإلعــداد ,وكــذا عقــب عــودة الفريــق الوطنــي بعــد مناقشــة تقريــر مصــر أمــام اآلليــة
فــي نوفمبــر .2014
كمــا أســهم المجلــس فــي دعــم جهــود لجنــة تقصــي الحقائــق الوطنيــة المســتقلة فــي
األحداث التي واكبت أحداث  30يونيو ،وقدم توثيقا متنوعا للتطورات والوقائع واالنتهاكات،
بينهــا تقاريــر لجــان تقصــي الحقائــق التــي شــكلها المجلــس للنظــر فــي بعــض األحــداث ،وبينهــا
تقريــر تقصــي الحقائــق فــي فــض تجمــع رابعــة العدويــة ،وتقريــر بشــأن االعتــداءات علــى
الكنائــس.
وقــد دعــم المجلــس جهــود اللجنــة أيض ـاً ،وذلــك عبــر المســاعدة التقنيــة لعضــو
المجلــس األســتاذ «محســن عضــو» كمستشــار للجنــة ،وقــد تــم تعيينــه الحقـاً عضـواً فــي اللجنــة
بنــاء علــى طلبهــا بق ـرار جمهــورى
وكان المجلــس قــد شــارك فــي عضويــة «لجنــة الخمســين» لكتابــة الدســتور ،وقــد مثــل
المجلــس فــي اللجنــة كل مــن األســتاذة «منــى ذو الفقــار» واألســتاذ «ناصــر أميــن» ،وســاهما
فــي تقديــم سلســلة مــن المقترحــات إلــى لجنــة الخمســين ،والتــي بنــي أغلبهــا فــي مشــروع
الدســتور .كمــا اتخــذ المجلــس موقفـاً رافضـاً إلبقــاء علــى بعــض صــور المحاكمــات العســكرية
فــي الدســتور عبــر بيانــات وتصريحــات رســمية.
كمــا تقــدم المجلــس بمقترحــات تش ـريعية عديــدة إلــى و ازرة العدالــة االنتقاليــة وشــئون مجلــس
الن ـواب ،وكــذا إلــى لجنــة اإلصــاح التش ـريعي التــي شــكلها الرئيــس «عبــد الفتــاح السيســي»
رئيــس الجمهوريــة بعــد تقلــده للســلطة ،ومــن أهمهــا مقترحــات بتعديــل قانــون التظاهــر المثيــر
للجــدل والتــي جــرى تبنيهــا مــن لجنــة اإلصــاح التشـريعي إو�قرارهــا مــن مجلــس الدولــة ،غيــر
أن مجلــس الــوزراء أجــل البــت فيهــا.
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ثانياً :التعاون مع المجتمع المدني
وقــع المجلــس العديــد مــن بروتوك ـوالت التعــاون مــع العديــد مــن منظمــات المجتمــع
المدنــي ،كمــا أســهم فــي دعــم جهودهــا عبــر مســاندة بعــض المنظمــات التــي واجهــت العديــد
مــن المشــكالت القانونيــة واإلداريــة ،وكــذا مــن خــال تدريــب كوادرهــا ومتطوعيهــا ضمــن
األنشــطة التدريبيــة التــي نفذهــا المجلــس.
ونظــم المجلــس عــددا مــن المؤتم ـرات وورشــات العمــل حــول العديــد مــن القضايــا
المهمــة وكان مــن أبرزهــا:
ندوة حول «الجئو سوريا في مصر :آليات الحماية والمساعدة»
كذلــك نظــم المجلــس نــدوة حــول الجئــو ســوريا فــي مصــر فــي القاه ـرة يــوم 12
نوفمبــر  2013بالتعــاون مــع المفوضيــة الســامية لشــئون الالجئيــن والمنظمــة العربيــة لحقــوق
اإلنســان ،شــارك فــي افتتاحهــا الممثــل اإلقليمــي للمفوضيــة الســامية لشــئون الالجئيــن ورئيــس
المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان وأميــن عــام المنظمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان وممثــل
الجالية الســورية في مصر ،بمشــاركة  50مشــاركاً بينهم وفود موســعة من و ازرات الداخلية
والخارجيــة والتربيــة والتعليــم ،فض ـاً عــن ممثليــن للعديــد مــن الــو ازرات الخدميــة.
تضمنــت النــدوة أربعــة محــاور رئيســة تنــاول أولهــا الشــق القانونــي والسياســي مــن
خــال ورقتــا عمــل لألســتاذ هانــي االعصــر الباحــث بمركــز األه ـرام للد ارســات السياســية
واإلســتراتيجية ،واألســتاذ محســن عــوض عضــو مجلــس أمنــاء المنظمــة العربيــة لحقــوق
اإلنســان.
تنــاول المحــور الثانــي الشــق اإلعالمــي مــن خــال ورقتــي عمــل أعدتهــا األســتاذة
أميـرة الصحــاوي واألســتاذ مجــدي حلمــي الكاتبيــن الصحفييــن .وتنــاول المحــور الثالــث الشــق
الخدمــي واالجتماعــي مــن خــال ورقــة عمــل قدمهــا األســتاذ زيــاد االيوبــي مســئول الخدمــات
االجتماعيــة فــي المفوضيــة الســامية لشــئون الالجئيــن.
ثالثاً :مساهمة المجلس في المراجعة الدورية الشاملة (:)UPR
ملتقى المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق اإلنسان فى مصر :
1-1عقــد المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان ملتقــى المراجعــة الدوريــة الشــاملة لحالــة حقــوق
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اإلنســان فــي مصــر بفنــدق ســفير بالقاه ـرة يــوم  24فب اريــر  ،2014وذلــك فــي إطــار
اســتعداد المجلــس للجولــة الثانيــة للمراجعــة الدوريــة الشــاملة لألمــم المتحــدة لحالــة حقــوق
اإلنســان فــي مصــر والتــي تُعقــد فــي عــام ( 2014مرفــق برنامــج الملتقــي).
2-2دعــا المجلــس لهــذا الملتقــى منظمــات للمجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان
لالطــاع علــى وجهــات نظرهــا والتعــرف علــى رؤيتهــا لحالــة حقــوق اإلنســان فــي مصــر
منــذ المراجعــة الدوريــة الشــاملة التــي جــرت لمصــر فــي يونيــو  ،2010وكذلــك مــدى
الت ـزام الحكومــة المصريــة بتنفيــذ التوصيــات التــي صــدرت لهــا حينــذاك ،والســيما تلــك
التــي تعهــدت بتنفيذهــا.
 -3حــرص المجلــس علــى م ارعــاة التمثيــل الجغ ارفــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي المدعــوة
تنوعهــا مــن حيــث نشــاطها مــن تنمويــة إلــى حقوقيــة
للمشــاركة فــي الملتقــى ،وكذلــك ّ
بمــا فــي ذلــك الحقــوق المدنيــة والسياســية ،والحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة،
وحقــوق الم ـرأة ،وحقــوق الطفــل ،وحقــوق ذوى اإلعاقــة.
4-4شــارك فــي الملتقــى  139مشــاركا يمثلــون 110منظمــة مجتمــع مدنــي فــي مجــال حقــوق
اإلنســان فــي مصــر مــن 17محافظــة  ،تشــمل محافظــات القاه ـرة والجي ـزة ،والوجــه
البحــري ،ومرســى مطــروح ،وشــمال وجنــوب ســيناء ،ومحافظــات منطقــة قنــاة الســويس ،
وبنــي ســويف والفيــوم ،والبحــر األحمــر.
ملتقى المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق اإلنسان في مصر يوم 2014/2/26
أسيوط :
1-1عقــد المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان الملتقــى الثانــي للمراجعــة الدوريــة الشــاملة لحالــة
حقــوق اإلنســان فــي مصــر يــوم  26فب اريــر  2014بقاعــة المؤتمـرات بجامعــة أســيوط،
وذلــك فــي إطــار إعــداد المجلــس لتقريـره الــذي ســيقدمه إلــى آليــة األمــم المتحــدة للمراجعــة
الدوريــة الشــاملة بمناســبة الجولــة الثانيــة لمراجعــة حالــة حقــوق اإلنســان فــي مصــر والتــي
تنعقــد فــي عــام .2014
2-2دعــا المجلــس لهــذا الملتقــى منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان
مــن محافظــات الوجــه القبلــي ومحافظــة ال ـوادي الجديــد للتشــاور معهــا ،والتعــرف علــى
وجهــات نظرهــا ورؤيتهــا لــكل مــن حالــة حقــوق اإلنســان فــي مصــر منــذ جولــة المراجعــة
الســابقة فــي يونيــو  ،2010ومــدى الت ـزام الحكومــة المصريــة بتنفيــذ التوصيــات التــي
صــدرت لهــا حينــذاك فــي إطــار اآلليــة  ،وال ســيما تلــك التوصيــات التــي تعهــدت مصــر
بتنفيذهــا.
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3-3حــرص المجلــس علــى م ارعــاة التمثيــل الجغ ارفــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي المدعــوة،
بحيــث تكــون كل محافظــات الصعيــد ُممثّلــة فــي الملتقــى ،كمــا حــرص علــى تنــوع هــذه
المنظمــات مــن حيــث مجــال نشــاطها ذات الصلــة بحقــوق اإلنســان ،مــن حقوقيــة إلــى
تنمويــة ،إلــى منظمــات تعمــل فــي مجــال حقــوق الم ـرأة ،وحقــوق الطفــل  ،وحقــوق ذوي
اإلعاقــة.
4-4شــارك فــي الملتقــى 77مشــاركا مــن 68منظمــة مجتمــع مدنــي فــي مجــال حقــوق اإلنســان
فــي مصــر مــن 7محافظــات هــي أســيوط  ،والمنيــا ،وســوهاج ،وقنــا ،واألقصــر ،وأسـوان،
والـوادي الجديــد.
وكان المجلــس قــد دعــا عــددا مــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن محافظــات الفيــوم ،وبنــي
الملتقــي الــذي ُعقــد لنفــس الغــرض فــي القاهـرة يــوم
ســويف ،والبحــر األحمــر للمشــاركة فــي ُ
 2014/3/24باعتبارها األقرب.
-2على الصعيد اإلقليمي:
امتدادا لجهوده وعالقاته بالمؤسســات الشــقيقة في البلدان العربية والدول األفريقية،
و ً
فقــد عقــد المجلــس العديــد مــن االجتماعــات واللقــاءات ذات الصلة.
وخــال العــام ،تولــى المجلــس رئاســة الشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان ،واســتضاف اجتماعهــا الســنوي بالقاه ـرة فــي مطلــع مايــو  ،2014كمــا نظــم عــدد
مــن الفعاليــات ذات الصلــة داخــل وخــارج مصــر.
	-شــارك المجلــس فــي ورشــة عمــل نظمهــا مركــز األمــم المتحــدة للتوثيــق والتدريــب
فــي األردن حــول موضــوع التعذيــب ،ومثلــه فــي هــذه الورشــة األســتاذ حافــظ أبــو
ســعدة عضــو المجلــس وأحــد باحثــى األمانــة العامــة بالمجلــس  ،حيــث عــرض تجربــة
المجلــس فــي إعــداد مشــروع قانــون لمكافحــة التعذيــب .وتــم االتفــاق علــى تعــاون
المؤسســات الوطنيــة فــي هــذا الموضــوع والســعي إلــى التصديــق علــى البروتوكــول
االختيــاري الملحــق باالتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة التعذيــب وغيـره مــن ضــروب المعاملــة
القاســية والمهينــة والحاطــة بالك ارمــة.
	-شــارك المجلــس فــي مؤتمــر حــول الهج ـرة غيــر الشــرعية تــم تنظيمــه فــي لج ازئــر,
ومثــل المجلــس فــي هــذا المؤتمــر كل مــن الدكتــور أحمــد أبــو الوفــا والدكتــور صــاح
ســالم ,حيــث عــرض تجربــة مصــر فــي مكافحــة الهجـرة غيــر الشــرعية مــن إفريقيــا إلــى
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ســيناء .وقــد تــم تكريــم وفــد مصــر فــي المؤتمــر.
	-وشــارك المجلــس فــي المؤتمــر الدولــي حــول تحديــات األمــن وحقــوق اإلنســان فــي
المنطقــة العربيــة والــذي عقــد فــي الدوحــة يومــي  2014/11/ 6 - 5بالتعــاون بيــن
اللجنــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان فــي قطــر ,واألمانــة العامــة لمجلــس وزراء الداخليــة
العــرب واألمانــة العامــة لجامعــة الــدول العربيــة والمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان,
والشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان،ورأس وقــد المجلــس الســيد
محمــد فايــق رئيــس الشــبكة الوطنيــة للمؤسســات لحقــوق اإلنســان فــي هــذا المؤتمــر .
	-كمــا شــارك المجلــس فــي المؤتمــر الدولــي حــول المحكمــة العربيــة لحقــوق اإلنســان
الــذي نظمتــه المؤسســة الوطنيــة بالبحريــن يومــي  25و  26مايــو  .2014بالتعــاون
مــع الشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة وشــاركت فيــه مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربي والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان ,والمحاكم اإلقليمية المماثلة» األمريكية
واألوربيــة واإلفريقيــة ,ونخبــة مــن خبـراء القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ومنظمــات
المجتمــع المدنــي العربيــة والدوليــة العاملــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان .وقــد مثــل
المجلــس فــي هــذا المؤتمــر األســتاذ محمــد فايــق رئيــس المجلــس.
نظــم للمجلــس المتلقــى الثامــن لمنظمــات المجتمــع المدنــى تحــت عن ـوان «حقــوق
اإلنســان فــي المرحلــة االنتقاليــة ودور المجتمــع المدنــي» بتاريــخ  2013/10/31بمشــاركة
 150مشــارًكا مــن ممثلــي مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي غالبيــة المحافظــات وممثليــن
عــن المؤسســات الوطنيــة المصريــة  ،بهــدف التوصــل لتوصيــات بشــأن أولويــات المجتمــع
فــي قضايــا حقــوق اإلنســان ،ودور المجتمــع المدنــي ومقترحاتهــم وتوصياتهــم حولهــا ،وســبل
التنســيق والتعــاون مــع الجهــات التنفيذيــة بالدولــة مــن أجــل إرســاء مفاهيــم حقــوق اإلنســان
فــي المجتمــع المصــري ،ومــن هــذا المنطلــق ركــز الملتقــى الثامــن علــى عــدد مــن القضايــا
المجتمعيــة ذات األولويــة واالهتمــام المشــترك بيــن قــوى المجتمــع المختلفــة الحكوميــة منهــا
وغيــر الحكوميــة ،مــن أهــم تلــك القضايــا مــا يلــي:
* الحق في محاكمة عادلة ومنصفة في الظروف الراهنة.
* تطوير التعليم ما قبل الجامعي.
* نحو نظام عادل لألجور.
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* عشوائيات القاهرة.
* نشر ثقافة التسامح والقبول باآلخر.
* اإلطار القانوني لمكافحة اإلرهاب.
* تمكين ذوى االحتياجات الخاصة في المجتمع.
* القوانين والتشريعات المنظمة للحقوق والحريات.
* الحق في التظاهر.
* االنتخابات.
* قانون تنظيم العمل األهلي.
وكان مــن أهــم اللقــاءات هــو لقــاء الســيد محمــد فايــق رئيــس المجلــس القومــي لحقــوق
اإلنســان مــع وفــد لجنــة الحكمــاء األفارقــة برئاســة الرئيــس المالــي الســابق ألفــا عمــر كونــارى
يــوم الثالثــاء  3ســبتمبر عــام  2013وم ـرة ثانيــة يــوم  7أبريــل عــام  2014حيــث جــرى
اســتعراض عــام لألوضاعوالتطــورات الجديدةفــي مصــر وموقــف االتحــاد اإلفريقيالــذي علــق
اســتئناف أنشــطة مصــر فــي االتحــاد اإلفريقــي.
وقــد حــرص رئيــس المجلــس علــى تأكيــد أن مــا حــدث فــي مصــر هــو ثــورة شــعبية
أرادت تغييــر النظــام وتوالــت زيــارات الوفــود علــى المجلــس للتعــرف علــى األوضــاع الجديــدة
فــي مصــر بعــد  30يونيــو عــام  2013وفــى هــذا الصــدد اســتقبل أميــن عــام المجلــس الســفير
مخلــص قطــب يــوم  19ســبتمبر الســيد برنــارد ليــون المبعــوث الخــاص لالتحــاد األوربــي لــدول
جنــوب المتوســط فــي ختــام زيارتــه لمصــر وجــرى هــذا اللقــاء شــرح مطــول لمجمــل األوضــاع
والتطــورات فــي مصــر ودور المجلــس القومــي بالنســبة لالنتهــاكات والمخالفــات الجســيمة التــي
وقعــت فــي مصــر قبــل  30يونيــو. 2013
وقــد حــرص وقــد لجنــة الحكمــاء األفارقــة علــى أنيلتقــي خــال زيارتــه للمجلــس مــع
رئيســه الش ـرفي الدكتــور بطــرس بطــرس غالــى الرئيــس الش ـرفى للمجلــس لالســتماع آ ارئــه
بشــأن التطــورات واإلحداثالتــي شــهدتها مصــر خــال هــذه الفت ـرة وقــد أوضــح الدكتــور غالــى
لوفــد الحكمــاء األفارقةحقيقــة مجريــات األمورفــي مصــر ومــا جــرى فيهــا تعبي ـ ار عــن إرادة
وتطلعــات الشــعب المصريالــذي خــرج بالمالييــن فــي ثــورة شــعبية فــي  30يونيــو يطالــب
بتغييــر النظــام.
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وقــد زار وفــد مــن الك ـوادر األمنيــة النســائية فــي أفريقيــا المجلــس القومــي لحقــوق
اإلنســان يــوم  30أكتوبــر حيــث التقــى األســتاذ محمــد فايــق رئيــس المجلــس للتعــرف علــى
تجربــة مصــر فــي مجــال رعايــة المســجونين وعمــل الشــرطة النســائية فــي مصــر والتقــى ايضـاً
مــع الدكتــور بطــرس بطــرس غالــى الرئيــس الشــرفي للمجلــس.
-3على الصعيد الدولي:
وقــد اهتــم المجلــس بالتواصــل مــع المؤسســات الدوليــة ذات الصلــة وغيرهــا مــن
البعثــات األجنبيــة س ـواء بترتيــب بعــض الزيــارات والمشــاركات فــي المحافــل الدوليــة أو مــن
خــال اســتقبال الســفراء والوفــود األجنبيــة.
وكانــت زيــارة وفــد المجلــس إلــى مقــر األمــم المتحــدة فــي جنيــف فــي شــهر مــارس
 2014واحــدة مــن أهــم الزيــارات حيــث ضــم الوفــد كال مــن الســيد «محمــد فايــق» رئيــس
المجلــس وعضويــة كل مــن الســفير احمــد حجــاج رئيــس لجنــة العالقــات الدوليــة واألســتاذ
محســن عــوض عضــو المجلــس وكل مــن الســفير محمــد نجيــب والباحــث «إســام ريحــان»
مسئول ادارة المشروعات باالمانة العامة .
وقــد التقــى الوفــد بالســيدة «نافيــه بيــاي» المفوضــة الســامية لحقــوق اإلنســان وناقــش
معهــا تطــورات حقــوق اإلنســان فــي مصــر فــي المرحلــة االنتقاليــة وقــدم لهــا بعــض تقاريــر
المجلــس بشــأن أوضــاع حقــوق اإلنســان فــي مصــر.
كمــا التقــى الوفــد عــدداً مــن قيــادات المفوضيــة ،بينهــم الســادة «اندريــاس كومبــاس»
مســئول التمثيــل الميدانــي ،وهانــي مجلــي مســئول أفريقيــا وآســيا،وفرج فنيــش مديــر الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا.
شــارك المجلــس فــي أعمــال المؤتمــر الدولــي للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان
 14 – 10مــارس  2014وشــارك فــي بعــض فعاليــات مجلــس حقــوق اإلنســان فــي دورتــة
الــ.25
كمــا شــارك المجلــس أيضــا فــي اجتمــاع الشــبكة العربيــة للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان الــذي عقــد علــى هامــش المؤتمــر الدولــي للمؤسســات.
واجتمــع مــع وفــد مصــر الدائــم لألمــم المتحــدة برئاســة الســفير وليــد عبــد الناصــر ،
والســفيرة «ماهــي عبــد اللطيــف» نائــب مســاعد وزيــر الخارجيــة لحقــوق اإلنســان.
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كمــا شــارك وفــد المجلــس فــي حفــل عشــاء أقامــه وفــد مصــر علــى شــرف رئيــس
المجلــس بحضــور ســفير جمهوريــة الصيــن الشــعبية فــي جنيــف وعــدد مــن مســئولى المفوضيــة
الســامية لحقــوق اإلنســان وبعــض رؤســاء منظمــات المجتمــع المدنــي العربيــة الموجوديــن فــي
جنيــف.
كذلــك اجتمــع وفــد المجلــس مــع رئيــس وقيــادات الشــبكة الدوليــة للحقــوق والتنميــة
بحضــور الســيد «لــؤى ديــب» رئيــس الشــبكة ،وحضــر المجلــس فعاليــات النــدوة التــي نظمتهــا
الشــبكة بمقــر األمــم المتحــدة حــول الدســتور الجديــد فــي مصــر.
واســتقبل الســيد محمــد فايــق رئيــس المجلــس الســيدة أفاريــن شــاهدزادة نائــب رئيــس
قســم المؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان بالمفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســانفي جنيــف
كمــا اســتقبل الســفير مخلــص قطــب الســيدة آن مارلبــورو مســئولة حقــوق اإلنســان
باالتحــاد األوربــي يــوم  8مايــو  2014بالقه ـرة .
واســتقبل الســيد محمــد فايــق رئيــس المجلــس يــوم  19ســبتمبر القائــم باألعمــال
األمريكــي فــي مصــر الســفير ديفيــد ســاترفيلد يرافقــه وفــد أمريكــي حيــث جــرى نقــاش مطــول
تنــاول تطــورات األوضــاع واإلحــداث الجاريــة فــي مصــر
وزار المجلــس يــوم  24ســبتمبر الســيدة ماريــان جاســر رئيــس بعثــة اللجنــة الدوليــة
للصليــب األحمــر بمصــر واســتقبلها رئيــس المجلــس محمــد فايــق
وفــى يــوم  3أكتوبــر اســتقبل رئيــس المجلــس ســفير كنــدا بالقاه ـرة ديفيــد دريكالــذي
عبــر عــن مــدى اهتمــام بــاده بأهميــة عــودة االســتقرار إلــى مصــر باعتبارهــا دولــة كبيـرة فــي
المنطقــة لهــا مكانتهــا ودورهــا
واســتقبل األســتاذ محمــد فايــق رئيــس المجلــس يــوم  14نوفمبــر وفــد الدبوماســية
الشــعبية مــن جمهوريــة روســيا االتحاديــة برئاســة ليونيــد ايســياف نائــب رئيــس أكاديميــة العلــوم
الروســية....كما اســتقبل الدكتــور بطــرس بطــرس غالــى الوفــد الروســيفي اليــوم نفســه .وقــد
حــرص الوفــد علــى أن يعقــد مؤتم ـ ار صحفيــا عالميــا مــن مقــر المجلــس لتأكيــد دعــم بــاده
للتحـوالت والتغيـرات الحاصلــة فــي مصــر مــن أجــل إقامــة دولــة ديمقراطيــة حديثــة
والتقــى األســتاذ محمــد فايــق فــي ح ـوار موســع مــع طلبــة الجامعــة األمريكيــة يــوم 26
نوفمبــر
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واســتقبل األســتاذ محمــد فايــق أيضــا يــوم  27نوفمبــر ســفير هولنــدا بالقاهـرة الســفير خيـراد
ســتيجس   والتقــى رئيــس المجلــس مــع الســيدة شــارلوتا ســبير ســفير الســويد بالقاهـرة يــوم 28
نوفمبر
والتقــى األســتاذ عبدالغفــار شــكر نائــب رئيــس المجلــس مــع نائــب رئيــس قســم
المؤسســات الوطنيــة بالمفوضية الســامية لحقــوق اإلنســان الســيدة افاريــن شــاهدزاده بحضــور
الســيدة نجــاء عرفــة مســاعد الممثــل المقيــم لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي بالقاهـرة   وقــد
عــاود وفد المفوضيــة الســامية لحقــوق اإلنســان زيارتــه لمصــر برئاســة الســيدة نائــب رئيــس
قســم المؤسســات الوطنيــة حيــث التقــى الوفــد مــع الســفير مخلــص قطــب األميــن العــام للمجلــس
وحضــر اللقــاء الســيدة نجــاء عرفــة مســاعد الممثــل المقيــم لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي
بالقاه ـرة.
وقــد عقــد لقــاء ثالــث علــى نفــس المســتوى مــع األســتاذ محمــد فايــق رئيــس المجلــس
بحضــور عــدد مــن أعضائــه يــوم  15ديســمبر لبحث ب ارمــج التعــاون الفنــي  .
وقــد اســتقبل رئيــس المجلــس وفــدا أمريكيــا يــوم  18ديســمبر  2013برئاســة الســيدة
لــو از ازيــا مســاعد وزيــر الخارجيــة األمريكيــة للديموقراطيــة وحقــوق اإلنســان والعمــل
وقــد زار المجلــس يــوم  13يوليــو عــام  2014وفــد أمريكيــا ثانيــا برئاســة الســيد
ماثيوهيكــى مســئول العالقــات الدوليــة بقطــاع الديموقراطيــة وحقــوق اإلنســان والعمــل بــو ازرة
الخارجيــة األمريكيــة وحضــر اللقــاء أعضــاء مــن الســفارة األمريكيــة والتقــى الباحــث بالمجلــس
إســام ريحــان وقــد استفســر الوفــد األمريكــي خــال اللقــاء حــول إمكانــات اســتئناف التعــاون
بيــن المجلــس وهيئــة المســاعدات األمريكيــة وقــد تــم التوضيــح إلــى ســابق تعــاون المجلــس مــع
الهيئــة األمريكيــة فــي مجــال نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان فــى المجتمــع المصــري وقــد توقــف
المشــروع دون أن يجــدد
وفــى يــوم  3أغســطس اســتقبل الســيد محمــد فايــق رئيــس المجلــس القائــم بإعمــال
الســفارة األمريكيــة الســيد مــارك ســيفرز والــذي أعــرب عــن تقديـره لجهــود المجلــس فــي العمــل
علــى احت ـرام حقــوق اإلنســان وتكريــس مبــدأ ســيادة القانــون كمــا أعــرب عــن تقدي ـره لمواقــف
وتقاريــر المجلــس والتــي وصفهــا بأنهــا موضوعية وقــد ابلــغ المســئول الدبلوماســي األمريكــي
رئيــس المجلــس بــان منظمــة هيومــان رايتــس ســوف تعــرض تقريـ ار حــول أحــداث فــض اعتصــام
رابعــة العدويــة وقــد أشــار-باعتباره خبي ـ ار دوليــا-أن المنظمةاألمريكيــة ال تســتقى معلوماتهــا
مــن مصــادر ســليمة وأن المجلــس اصــدر تقريـ ار وصــف بــكل دقــة مــا حــدث وأنــه ليــس جهــة
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تحقيــق وأشــار إلــى أن الحكومــة شــكلت لجنــة قوميــة لتقصــى الحقائــق حــول أحــداث مــا بعــد
 30يونيو عام    .2013
وقــد حرص  رئيــس المجلــس خــال هــذه اللقــاءات والمباحثــات علــى تأكيــد وجهــة
نظــر المجلــس وموقفــه فيمــا يتعلــق باألحــداث والتطــورات التــي تلــت أحــداث ثــورة  30يونيــو
وقــد تمثــل ذلــك فيإيضــاح المجلــس إو�عالنــه تشــكيل بعثــات لتقصــى الحقائــق حــول
األحــداث التــي شــهدتها مصــر التــي أعقبــت  30يونيــو وحتــى اآلن  ...باإلضافــة إلــى قيامــه
بسلســلة زيــارات لســجون مختلفــة للتحقق ممــا تــردد حــول شــكاوى وانتهــاكات بحــق محبوســين
في هذه السجون
وقــد حــرص المجلــس أيضــا علــى التأكيــد علــى ضــرورة إنهــاء العنــف والمضــي قدمــا
فــي تنفيــذ اســتحقاقات خريطــة المســتقبل التــي توافقــت عليهــا القــوى الوطنيــة مــن اجــل بنــاء
دولة ديموقراطية مدنية حديثة  .
وأوضــح المجلــس فــي هــذه اللقاءات معارضتــه ودون أي لبــس لمحــاوالت تدخــل
بعــض الــدول والجهــات فــي الشــأن المصــري وخاصــة التنظيــم الدولــي لإلخ ـوان المســلمين
وقــد رفــض المجلــس بشــدة حــرق الكنائــس واآلثــار المصريــة القبطيــة كوســيلة للضغــط علــى
الحكومــة المصريــة مــن خــال التلويــح بالتدخــل الدولــي.
وقــد طالــب المجلــس القومــي منظمــة اليونســكو بالتدخــل إلعــادة ترميــم هــذه اآلثــار
والحفــاظ عليهــا  ،كمــا أكــد المجلــس علــى مبــدأ اإلفـراج عــن أي شــخص غيرمــدان فــي قضايــا
جنائيةوأيضــا علــى حقيقــة  أن القضــاء المصــري مســتقل وانــه ال تعقيــب علــى أحــكام القضــاء
النهائيــة وان صلــب عمــل وتوجــه المجلــس الرئيســي يقــوم علــى أهميــة تعميــق وتكريــس مبــدأ
ســيادة القانــون إو�قامــة دولــة القانــون.
وفــى المقابــل حرصــت الوفــود الدوليــة التــي زارت المجلــس خــال هــذه الفت ـرة علــى
أهميــة بنــاء الثقــة بيــن جميــع القــوى السياســية وعــدم اســتبعاد أي طــرف مــن العمليــة السياســية
فــي إشــارة إلــى جماعــة اإلخ ـوان المســلمين وأيضااإلف ـراج عــن المســاجين الــذي لــم يثبــت
إدانتهــم مــن قبــل النيابــة العامــة ولــم يثبــت عليهــم تــورط فيأيــة قضيــة جنائيــة وهــو مــا يوافــق
عليــه المجلــس ويدعــو إليــه .
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 وفى إطار التعاون مع منظمة األمم المتحدة للطفولة – يونيسف تم اآلتي :فــي إطــار تعــاون المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان مــع المنظمــة العربيــة لحقــوق
اإلنســان ومنظمــة اليونســكو تــم توقيــع بروتوكــول ش ـراكة فــي  6فب اريــر  2014حــول تبنــي
مشــروع إنتــاج دليــل معرفــي متخصــص فــي التربيــة علــى الديمقراطيــة للشــباب الصــري
يســتجيب العتبــارات النــوع االجتماعــي لش ـريحة الشــباب بيــن  24 – 16عام ـاً.
وفــي ســياق عمــل الجهــات المذكــورة لصياغــة هــذا الدليــل تــم عقــد اجتمــاع
تشــاوري لإلطــاع علــى تجربــة منظمــة اليونســكو فــي إنتــاج الدليــل الخــاص
بالجمهوريــة التونســية ومحاولــة إثـراء التجربــة فــي مصــر علــى نحــو يناســب الســياق
المصــري وخصوصياتــه ،تــم عقــد هــذا االجتمــاع فــي  25فب اريــر  2014بفنــدق
كون ـراد (كورنيــش النيــل).
تقرير المجلس في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة
فــي إطــار قيــام المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان بــدوره فــي حمايــة وتعزيــز حقــوق
اإلنســان فــي مصــر ومتابعــة تنفيــذ توصيــات آليــة المراجعــة الدوريــة الشــاملة التــي قبلتهــا
الحكومــة المصريــة فــي ،2010عقــد المجلــس عــدة اجتماعــات تنســيقية وتشــاورية مــع ممثلــي
الجهــات الحكوميــة ،ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي الفتـرة مــن منتصــف  2010إلــى أوائــل
عــام  ،2014وقــد ســبق أن قــدم المجلــس برنامــج المواطنــة وحقــوق اإلنســان فــي عــام 2010
فــي ســياق آليــة المراجعــة الدوريــة الشــاملة ،حيــث تــم إقـرار أغلبيــة مطالبــه كمبــادئ فــي دســتور
()2
 ،2014تلــزم المشــرع أن يصــدر قوانيــن منفــذه لهــا
وقــد أعــد المجلــس برنامج ـاً جديــداً للمواطنــة وحقــوق اإلنســان يتضمــن العديــد مــن
اإلصالحــات الضروريــة ،وقــدم تقري ـره إلــى آليــة المراجعــة الدوريــة الشــاملة ضمــن تقاريــر
ذوي المصلحــة ،والــذي يعــرض لــه الفصــل الســادس «التوصيــات» ضمــن توصيــات التقريــر
الســنوي الماثــل.

 )2( 2مرفق قائمة ببعض القوانني املقرتحه
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البـــاب السادس
التـوصيـــات
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التوصيات
قام المجلس القومي لحقوق اإلنسان بتقديم تقريره إلى آلية المراجعة الدورية الشاملة
لحقــوق اإلنســان باألمــم المتحــدة ،والــذي تضمــن حزمــة شــاملة ومتكاملــة مــن التوصيــات التــي
دعــا إليهــا فــي محطــات وم ارحــل مختلفــة فــي ســياق دوره ،والتــي ســبق وأن ضمنهــا أيض ـاً
العديــد مــن المذك ـرات والمقترحــات والتنويهــات األساســية التــي وجههــا رئيــس المجلــس إلــى
الســلطات المختلفــة.
وتســتفيد هــذه التوصيــات مــن الســياق اإليجابــي الجديــد الــذي أرســاه دســتور مصــر
للعــام  ،2014وجملــة التوجهــات اإليجابيــة المعبــر عنهــا فــي خريطــة المســتقبل فــي  3يوليــو
 ،2013وخــال م ارحــل تنفيذهــا المتعــددة .كمــا تخاطــب هــذه التوصيــات جملــة التحديــات
األساســية والبنيويــة التــي ال ت ـزال تعيــق المضــي قدم ـاً فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان
ونشــر ثقافتهــا ،والتــي يرتبــط أغلبهــا بســياق االضطـراب السياســي المتتابــع وميـراث االســتبداد
الــذي عانــت منــه مصــر لعقــود طويلــة مضــت.
وتتضمن التوصيات األساسية للمجلس ما يلي:
أوال :الحقوق المدنية والسياسية:
1 .1حقوق المواطنة :
-

أإصدار قانون بناء وترميم الكنائس وفقاً لدستور .2014

 بإصــدار قانــون بإنشــاء مفوضيــة تكافــؤ الفــرص وحظــر التمييــز بيــن المواطنيــن وتجريــمالحــض علــى الكراهيــة وفقــا لدســتور  ،2014وهــو مــا كان يدعــو إليــه المجلــس منــذ
تأسيســه.
 جتيســير إتاحــة األوراق الرســمية المثبتــة للبيانــات الشــخصية لكافــة المواطنيــن بغــضالنظــر عــن عقيدتهــم الدينيــة إو�صــدار القـ اررات الالزمــة فــي هــذا الشــأن وفقــا للمــادة 6
مــن دســتور .2014
-

دتفعيــل القانــون رقــم  64لعــام  2010بشــأن مكافحــة االتجــار بالبشــر ونشــر الوعــي
بأبعــاد ج ارئــم االتجــار بالبشــر وصورهــا المختلفــة والتعريــف بخطورتهــا وتوعيــة
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الفئــات األكثــر اســتهدافا ،وبصفــة عامــة فــي خلــق منــاخ عــام ارفــض لالتجــار بالبشــر
ولالســتغالل والتمييــز واإلفــات مــن العقوبــة مــع التأكيــد علــى قيمــة ودور األعمــال
الدراميــة فــي هــذا الشــأن.
-

المنشــأ بموجــب القانــون،
هتفعيــل نشــاط صنــدوق مســاعدة ضحايــا االتجــار بالبشــر ُ
والتنســيق بيــن القائميــن علــى الصنــدوق وبيــن اللجنــة الوطنيــة التنســيقية لمكافحــة ومنــع
االتجــار بالبشــر ضمانــا لالســتخدام األمثــل لمـوارد الصنــدوق ولتحقيقــه الهــدف المنشــأ
مــن أجلــه.

-

وتضافــر جهــود أجهـزة الدولــة المعنيــة بالثقافــة واإلعــام واألوقــاف والمؤسســات الدينيــة
بالتعــاون مــع المجتمــع المدنــي إلرســاء قيــم المواطنــة والمســاواة وعــدم التمييــز والتعدديــة
الدينيــة والثقافيــة ،ونبــذ التكفيــر والتحريــض علــى الكراهيــة ونشــر ثقافــة التســامح وقبــول
اآلخر.

 زمراجعة المناهج التعليمية والتربوية لترسيخ مبدأ المواطنة.2-2الحق في الحياة واألمان الشخصي :
أضمــان الدولــة حمايــة حــق المواطــن فــي الحيــاة واألمــان الشــخصي ،ومكافحــة ج ارئــماإلرهــاب والبلطجــة والعنــف دون اإلخــال بالحقــوق والحريــات األساســية .
بتعديــل قانــون العقوبــات للحــد مــن عقوبــة اإلعــدام وقصرهــا علــى أشــد الج ارئــم خطــورةإتســاقاً مــع الت ازمــات مصــر وفقـاً للعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية ،حيــث يزيــد
المعاقــب عليهــا فــي القوانيــن باإلعــدام علــى 75جريمــة وفقـاً للقوانيــن القائمــة
عــدد الج ارئــم ُ
.
3-3مكافحة التعذيب:
 أ تعديل قانون العقوبات ليتفق مع اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيبودستور،2014بحيث يمتد نطاق جناية التعذيب في القانون إلى:
تعذيــب المتهــم لحملــه علــى االعت ـراف أو لغــرض آخــر كاالنتقــام أو تصفيــةالحســابات أو مجاملــة بعــض أصحــاب النفــوذ وغيرهــا.
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 تعذيــب غيــر المتهــم لحمــل المتهــم علــى االعتـراف ،أو اإلدالء بمعلومــات حــولالمتهم.
أن يشمل تعريف التعذيب أي اعتداء بدني أو نفسي.معاقبــة الموظــف أو المســتخدم العــام إذا قــام بالتعذيــب بنفســه أو أمــر بــه ،أواقتصــر دوره علــى مجــرد التحريــض أو الموافقــة أو الســكوت أو التواطــؤ علــى
عمليــة التعذيــب.
 ب تعديــل قانــون اإلجـراءات الجنائيــة إلقـرار حــق اإلدعــاء المباشــر فــي ج ارئــم االعتــداءعلــى الحريــة الشــخصية أو حرمــة الحيــاة الخاصــة للمواطنيــن ،أو التعذيــب ،وضمانــات
حــق الدفــاع بحضــور محــام فــي التحقيــق أثنــاء مرحلــة االســتدالل والتحقيــق والتقاضــي
المعاقــب عليهــا بالحبــس الوجوبــي وفقـاً لدســتور .2014
فــي الجنــح والجنايــات ُ
 جالدعــوة لالنضمــام للبروتوكــول االختيــاري الملحــق باالتفاقيــة الدوليــة لمناهضــةالتعذ يــب.
 د اتخــاذ تدابيــر وقائيــة ضــد التعذيــب داخــل الســجون ومقــار االحتجــاز ،ومنهــا وضــع حــدلعــزل المحتجزيــن ومنعهــم مــن االتصــال بالعالــم الخارجــي ،وعــدم احتجــاز المحبوســين
إال فــي األماكــن المخصصــة لذلــك الغــرض.
4-4الحق في مباشرة الحقوق السياسية ومراقبة االنتخابات :
-

أتوفيــر آليــه فعالــة إلنفــاذ ق ـ اررات اللجــان العليــا لالنتخابــات وضمــان تنفيــذ القانــون
إزاء مــا يتــم رصــده مــن انتهــاكات ومخالفــات خــال م ارحــل العمليــة االنتخابيــة
واالســتجابة للشــكاوى التــي تحيلهــا منظمــات المجتمــع المدنــي المشــاركة فــي المراقبــة.

-

بمواءمة التشريعات االنتخابية مع المعايير الدولية لالنتخابات الحرة النزيهة.

-

جتحديث كشوف الناخبين وتنقيتها بشكل دوري واألخذ بالتصويت اإللكتروني.

-

دالتزام الدولة بمسئولية توعية وتثقيف الناخبين بحقوقهم المدنية والسياسية.

-

هااللتزام بتمكين ذوى اإلعاقة من المشاركة وممارسة حقوقهم السياسية.
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5-5الحق في التجمع السلمى:
 أتعديــل القانــون رقــم  107لســنة  2013الصــادر فــي نوفمبــر  2013بشــأن تنظيــمالحــق فــي االجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاه ـرات الســلمية وفقــا القترحــات
المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان لضمــان اتفاقــه مــع دســتور  2014والمعاييــر
الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
 ب وكانــت أهــم مالحظــات المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان علــى القانــون المشــارإليــه أنــه خلــط بيــن تنظيــم حــق التظاهــر الســلمي وبيــن مــا تتعــرض لــه البــاد مــن
ج ارئــم عنــف إو�رهــاب وتعطيــل للمواصــات وقطــع الطــرق وتخريــب المنشــآت العامــة
والخاصــة ،والتــي ينظمهــا قانــون العقوبــات ،وكذلــك حــق اإلض ـراب الــذي ينظمــه
قانــون العمــل.
6-6الحق في التنظيم :
 أإصدار قانون جديد للجمعيات والمؤسسات األهلية يحل محل القانون رقم  84لسنة،2002بمــا يتفــق مــع دســتور  2014فــي الســماح بالتأســيس بمجــرد اإلخطــار وحظــر
تدخــل جهــة اإلدارة فــي عمــل الجمعيــات أو المؤسســات األهليــة أو أنشــطتها أو حلهــا
إداريـاً ،ووضــع حــداً للتأخيــر فــي قبــول المنــح الخارجيــة أو تعطليهــا أو رفضهــا دون
ســند قانونــي ،مــع الت ـزام الجمعيــات بالشــفافية وخضــوع حســاباتها لمراجعــة محاســبية
مســتقلة،ويراعى مشــاركة المجتمــع المدنــي فــي إعــداد القانــون الجديــد للجمعيــات
األهليــة وهــو مــا حــدث بعــد  30يونيــه حيــث شــاركت لجنــة مــن ممثلــي المجتمــع
المدنــي فــي إعــداد مشــروع قانــون جديــد للجمعيــات والمؤسســات األهليــة.
 بمراجعــة القوانيــن المنظمــة لألح ـزاب لتقنيــن أحــكام دســتور ،2014وتأكيــد حريــةتأســيس األحـزاب باإلخطــار وحقهــا فــي الدعــوة لسياســاتها وبرامجهــا فــي الحــدود التــي
وردت فــي دســتور .2014
 جمراجعــة القوانيــن المنظمــة للنقابــات المهنيــة والعماليــة ضمان ـاً للحريــات النقابيــةوالممارســة الديموقراطيــة وفقــا لدســتور .2014
 دوقــف حمــات التشــويه ضــد المنظمــات الحقوقيــة وحركــة حقــوق اإلنســان خاصــة فيمــايتعلــق بنشــاطها الدفاعــي والمتعلــق بمراقبــة العمليــة االنتخابيــة والتشـريعات المنظمــة
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للحقــوق والحريــات.
 هنشــر ثقافــة التطــوع وتعديــل قانــون الخدمــة العامــة بمــا يعــزز حركــة التطــوع فــىاألنشــطة التنمويــة واالجتماعيــة والحقوقيــة.
7-7حرية الرأي والتعبير واإلبداع وتداول المعلومات:
-

أإصــدار التشـريعات الالزمــة لتعزيــز حريــة الـرأي والتعبيــر وحريــة الصحافــة واإلعــام
واإلبــداع األدبــي والفنــي ،بمــا يتفــق مــع دســتور عــام  2014والمواثيــق الدوليــة.

-

بإصــدار قانــون جديــد لحريــة تــداول المعلومــات إو�تاحــة الوثائــق الرســمية وفقـاً لدســتور
.2014

-

جإصدار تشريع خاص لجرائم اإلنترنت بما ال يقيد حرية المدونين في التعبير.

-

دإصــدار القوانيــن المنظمــة إلنشــاء للمجلــس األعلــى لتنظيــم اإلعــام ،والهيئــة الوطنيــة
للصحافــة والهيئــة الوطنيــة لإلعــام ،ودعــم اســتقاللها طبقــا لدســتور .2014

-

هإعداد ميثاق الشرف اإلعالمي وتفعيله في أقرب وقت.

8-8الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة وحقوق السجناء والمحتجزين :
 أتعديــل قانــون المرافعــات واإلج ـراءات الجنائيــة وغيــر ذلــك لضمــان المحاكمــة العادلــةوالناجزة وتفادى بطء التقاضي وزيادة عدد القضاة وتحسين ظروف عملهم والخدمات
الداعمــة لحســن وســرعة قيامهــم بمهامهــم.
 بمراجعــة القـرار الجمهــوري الصــادر بالقانــون رقــم  83لســنة  2013بتعديــل بعــض أحــكامقانــون اإلجـراءات الجنائيــة الصــادر برقــم  150لســنة  1950لوضــع حــد أقصــى للحبــس
االحتياطــي فــي جميــع الج ارئــم حتــى ال يتعــارض ذلــك مــع مبــدأ افت ـراض ب ـراءة المتهــم
وأال يصبــح الحبــس االحتياطــي عقوبــة دون حكــم قضائــي نافــذ.
 جتفعيــل المــادة الخاصــة باإلف ـراج الصحــي ،وزيــادة معــدالت اإلف ـراج الشــرطي بســببتكــدس الســجون وتطبيــق نظــام قاضــى اإلش ـراف لضمــان حقــوق الســجناء.
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 دإعــادة النظــر فــي حالــة المحتجزيــن والمعتقليــن مــن الشــباب ممــن تعرض ـوا للقبــضالعش ـوائي دون مبــرر قانونــي واإلف ـراج عنهــم .
 هتعديــل القانــون رقــم  94لعــام  2003بشــأن المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان ،لزيــادةضمانــات اســتقالله واختصاصاتــه وفقــا لدســتور  ، 2014وبمــا يســمح بزيــارة الســجون
ومقــار االحتجــاز.
 وتعديــل قانــون الســجون وأماكــن االحتجــاز وتحســين أوضاعهــا بمــا يتفــق مــع دســتور 2014والمعاييــر الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
9-9مكافحة اإلرهاب:
 أوضــع خطــة متكاملــة لمكافحــة اإلرهــاب تشــمل مــا يلــزم مــن تعديــات تش ـريعية والتقتصــر علــى المواجهــة األمنيــة إو�نمــا تمتــد لتتصــدى لجــذور اإلرهــاب ومنابعــه مــن
خــال التعليــم واإلعــام إو�صــاح الفكــر الدينــي والمؤسســات الدينيــة ،علــى أنــه يجــب أن
ت ارعــى الخطــة كفالــة الحقــوق والحريــات وفقــا لدســتور  2014والت ازمــات مصــر.
ب وضــع حــد زمنــي لخطــة مواجهــة الدولــة لإلرهــاب إو�عــان الحكومــة لل ـرأي العــام عمــاتقــوم بــه مــن إج ـراءات ونتائــج التنفيــذ بمنتهــى الشــفافية.
 ج توعيــة وتدريــب القائميــن علــى إنفــاذ القانــون إو�لزامهــم بم ارعــاة أحكامــه والمعاييــر الدوليــةلتعزيــز حقــوق اإلنســان فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب .
1010حقوق الالجئين:
 أدعــوة الحكومــة المصريــة لاللت ـزام بحمايــة حقــوق الالجئيــن ،إو�عــادة النظــر فــيالتحفظــات المصريــة علــي اتفاقيــة  1951بشــأن الالجئيــن بمــا يتناســب مــع مبــادئ
حقــوق اإلنســان ،ووضــع التش ـريعات الالزمــة وفق ـاً لنصــوص االتفاقيــة والتعامــل مــع
الالجــئ مــن منطلــق إنســاني وليــس أمنــي أو سياســي.
 بتوعيــة المســئولين األمنييــن بحقــوق الالجئيــن وتســهيل وتيســير اإلج ـراءات القانونيــةالالزمــة لتقنيــن أوضاعهــم وتوعيــة الالجئيــن بحقوقهــم فــي اإلقامــة والدعــم العينــي
والمــادي واالجتماعــي الــذي توف ـره الحكومــة المصريــة .
 جضــرورة وضــع تش ـريع يســمح لالجئيــن بالحصــول علــى خدمــة التعليــم والخدمــاتالصحيــة باعتبارهــا مــن حقــوق اإلنســان األساســية.
-232-

ثانياً :الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
1111الحق في الصحة:
أتفعيــل دســتور  2014بزيــادة اإلنفــاق الحكومــي للصحــة بمــا يعــادل  % 3مــن الناتــجالقومــي اإلجمالــي .
 بتطبيــق نظــم الجــودة وفقــا للمعاييــر الدوليــة بالمستشــفيات والم ارفــق الطبيــة علــىمســتوى محافظــات الجمهوريــة.
 جاإلسـراع فــي تنميــة مهــارات وتحســين أوضــاع األطبــاء وهيئــات التمريــض والعامليــنفــي القطــاع الصحــي ،مــع رعايــة حقوقهــم الماديــة واألدبيــة.
دوضــع خطــة لتطويــر التعليــم الطبــي وفقــا لمعاييــر الجــودة العالميــة ،والتوســع فــيتخصصاتــه كافــة.
 هاعتماد قانون جديد للتأمين الصحي االجتماعي الشامل تراعى في تحديد اشتراكاتهالقدرات المالية للمشترك وتتحمل الدولة بقيمة االشتراك لغير القادرين.
والتصدي لمشاكل الصرف الصحي وضمان وصول المياه النقية لكل المواطنين .زوضــع وتنفيــذ خطــة لمواجهــة االلتهــاب الكبــدي الوبائــي والــذي وصــل عــدد المصابيــن بــهفــي بعــض التقديـرات إلــى  % 14مــن الســكان واإلمـراض الوبائيــة بوجــه عــام .
1212الحق في التعليم ومكافحة األمية:
 أتفعيــل دســتور  2014بزيــادة اإلنفــاق الحكومــي علــى التعليــم بمــا ال يقــل عــن نســبة %4مــن الناتــج القومــي اإلجمالــي و %2للتعليــم العالــي و %1للبحــث العلمــي .
 باإلس ـراع بالنهــوض بجــودة التعليــم والبحــث العلمــي والقضــاء علــى األميــة الهجائيــةوالرقميــة فــي جميــع األعمــار ،والســيما فــي المناطــق الريفيــة النائيــة والفقي ـرة وفــق
خطــة زمنيــة محــددة بالتعــاون مــع المجتمــع المدنــي واســتخدام وســائل وأدوات متنوعــة.
 جأن تكفــل الدولــة مجانيــة التعليــم بمراحلــه المختلفــة فــي مؤسســات الدولــة التعليميــة مــعم ارعــاة مســتوى الجــودة وعدالــة االنتشــار فــي المحافظــات المختلفــة ،وامتــداد التعليــم
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اإلل ازمــي حتــى المرحلــة الثانويــة ،وذلــك كلــه وفقـاً للقانــون.
 دتشــجيع التعليــم الفنــي والتقنــي والتدريــب المهنــي وتطويـره ،والتوســع فــي أنواعــه كافــة،وفقــا لمعاييــر الجــودة العالميــة ،وبمــا يتناســب مــع احتياجــات ســوق العمــل.
 هتنميــة الكفــاءات العلميــة والمهــارات المهنيــة للمعلميــن ،وأعضــاء هيئــة التدريــسومعاونيهــم مــع رعايــة حقوقهــم الماديــة واألدبيــة ،بمــا يضمــن جــودة التعليــم وتحقيــق
أهدافــه.
1313الحق في السكن:
 أتعزيــز الدولــة لجهودهــا فــي مواجهــة مشــكلة العشـوائيات ووضــع خطــة للقضــاء عليهــافــي مــدة ال تتجــاوز عشــر ســنوات بمــا يكفــل تحســين نوعيــة الحيــاة والصحــة العامــة،
وفقا لدســتور . 2014
 بتعزيــز الدولــة لخطتهــا فــي مجــال اإلســكان بمــا ي ارعــى العدالــة االجتماعيــة واألوضــاعاالقتصاديــة والخصوصيــة البيئيــة ،وتيســير إســهام المبــادرات الذاتيــة والتعاونيــة فــي
تنفيذهــا ،وتنظيــم اســتخدام أ ارضــى الدولــة ومدهــا بالم ارفــق األساســية فــي إطــار
تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى إو�ستراتجية لتوزيع السكان ،بما يحقق الصالح
العــام وتحســين نوعيــة الحيــاة للمواطنيــن و يحفــظ حقــوق األجيــال القادمــة.
 جأن تكفــل الدولــة تدبيــر مســاكن لألشــخاص المتضرريــن مــن عمليــات اإلخــاءالقســري بغــرض المنفعــة العامــة ،مــع حصــول األشــخاص المتضرريــن مــن عمليــات
اإلخــاء القســري علــى وســيلة انتصــاف عادلــة ،الســتعادة ممتلكاتهــم ،أو التعويــض.
1414الحق في الغذاء والمياه النقية :
 أمواصلــة الدولــة سياســاﺗﻬا الراميــة إلــى ضمــان تمتــع جميــع قطاعــات اﻟﻤﺠتمــع بحقهــافــي الغــذاء ،وخاصــة فــي المحافظــات األكثــر فق ـرا ،وضمــان إيصــال الدعــم العينــي
إلــى مســتحقيه ،وتقديــم وجبــات مجانيــة ألطفــال المــدارس فــي المناطــق الفقيـرة لحمايــة
حقهــم فــي الغــذاء.
 ب تدخــل الدولــة لضبــط معــدالت الزيــادة فــي األســعار والتســعيرة االسترشــادية فــياألس ـواق ،وتوفيــر منافــذ بيــع المنتجــات الغذائيــة بأســعار مخفضــة علــى مســتوى
المحافظــات ،وتشــجيع إنشــاء التعاونيــات  ،والتنســيق مــع منظمــات المجتمــع المدنــي
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المعنيــة فــي هــذا الشــأن .
 جوضــع وتنفيــذ خطــة وطنيــة لضمــان حصــول جميــع المواطنيــن علــى ميــاه الشــربالمأمونــة وم ارفــق الصــرف الصحــي المالئمــة.
1515الحق في البيئة النظيفة:
 أإج ـراء رصــد دوري لحالةالبيئــة فــي مصــر ،وزيــادة مشــاركة المواطنيــن فــي إدارةمواردهــم البيئيــة واتخــاذ الق ـ اررات الخاصــة بالبيئــة ،وســهولة تــداول المعلومــات
الخاصــة بالم ـوارد البيئيــة.
 بالتوســع فــي اســتخدام مصــادر الطاقــة الجديــدة والمتجــددة  ،والمعالجــة العلميــةللنفايــات والقمامــة.
 جتشديد العقوبة على جريمة تلويث البيئة إو�نفاذ القوانين. دالحد من استخدام المبيدات في الزراعة وما ينتج عنها من تلوث غذائي. همتابعــة تقاريــر جهــاز شــئون البيئــة واإللتـزام بمــا جــاء فيهــا للحــد مــن زيــادة معــدالتالتلــوث بنهــر النيــل .
1616الحق في العمل ومكافحة البطالة:
 أإعداد قانون بشأن إنشاء مفوضية لتكافؤ الفرص وعدم التمييز. بوضــع الدولــة لخطــة وطنيــة لتعزيــز وخلــق فــرص العمــل علــى نحــو فعــال بالتشــاور مــعالمجتمــع المدنــي وبالتعــاون بيــن قطــاع األعمــال العــام والخــاص لمعالجــة البطالــة بيــن
الشــباب والنســاء والقضــاء علــى الفقــر.
 جاالهتمــام بتنظيــم وتأهيــل قطــاع العمــل غيــر الرســمي ،وتســهيل إج ـراءات تنفيــذالمشــروعات المتوســطة والصغي ـرة والمتناهيــة الصغــر لتقليــل معــدل البطالــة.
 دمتابعــة تطبيــق الحــد األدنــى لألجــور علــى كل مــن القطاعيــن الحكومــي واألعمــال العــاموالخــاص ،وأن يرتبــط بمعــدالت التضخم.
 هإج ـراء تعديــات تش ـريعية علــى قانــون العمــل للحفــاظ علــى حقــوق العمــال ،وضمــانعــدم الفصــل التعســفي وتوفيــر آليــة للمفاوضــة الجماعيــة لتســوية المنازعــات العماليــة
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الجماعيــة ،إو�صــدار قانــون الحريــات النقابيــة الــذي شــارك فــي إعــداده األطـراف الثــاث
لعالقــة العمــل وممثلــي منظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي وهــو مــا يتفــق
مــع المــادة  76مــن دســتور  2014الخاصــة بالنقابــات العماليــة.
 ومراجعــة القوانيــن والسياســات الضريبيــة بمــا يحقــق العدالــة االجتماعيــة ،وتحفيــزالمشــروعات كثيفــة العمالــة فــي إطــار مكافحــة البطالــة.
1717الحق في التأمين والضمان االجتماعي:
 أإجـراء تعديــات عاجلــة علــى قانــون التأمينــات االجتماعيــة لتوفيــر خدمــات التأميــناالجتماعــي للمواطنيــن الســيما العامليــن بالقطــاع غيــر الرســمي.
 بإج ـراء تعديــات عاجلــة علــى قانــون الضمــان االجتماعــي ليتوفــر لــكل مواطــن اليتمتــع بنظــام التأميــن االجتماعــي الحــق فــي الضمــان االجتماعــي ،بمــا يضمــن لــه
الحيــاة الكريمــة.
 جضمــان الدولــة ألم ـوال التأمينــات والمعاشــات وكفالــة الحمايــة واالســتقالل للهيئــةالمختصــة.
1818الحق في التنمية ومكافحة الفساد:
 أالتزام الهيئات واألجهزة الرقابية المختصة بالتنســيق فيما بينها في مكافحة الفســاد،وتعزيــز قيــم الن ازهــة والشــفافية ،ضمانـاً لحســن أداء الوظيفــة العامــة والحفــاظ علــي
المــال العــام ،ووضــع ومتابعــة تنفيــذ اإلســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الفســاد وفق ـاً
لدســتور .2014
 بوضــع وتنفيــذ إســتراتيجية وطنيــة وب ارمــج تنمويــة شــاملة تحقــق العدالــة اإلجتماعيــة،وتكافــح الفقــر والبطالــة بمــا يضمــن التوزيــع العــادل لعوائــد وأعبــاء التنميــة ويكفــل
الحيــاة الكريمــة ،خاصــة فــي المناطــق الفقي ـرة والمهمشــة والصعيــد والمحافظــات
الحدوديــة كمطــروح وســيناء والنوبــة.
 جمراجعــة إو�نفــاذ تش ـريعات مكافحــة الفســاد ،وتكثيــف الدولــة لجهودهــا فــي تعزيــزإجـراءات الشــفافية والمحاســبة ،لضمــان االســتخدام األمثــل للمـوارد وتحقيــق التنميــة
المســتدامة ،وخاصــة القانــون  106لســنة  2013فــي شــأن تعــارض المصالــح.
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1919حقوق المرأة:
 أمراجعــة كافــة القوانيــن ذات الصلــة بحقــوق المـرأة وخاصــة قوانيــن األحـوال الشــخصيةحتــى تتوائــم مــع نصــوص دســتور .2014
 بالنظــر فــي ســحب التحفظــات علــى المواد٢و١٦مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــعأشــكال التمييــز ضــد الم ـرأة والتصديــق علــى البروتوكــول االختيــاري الملحــق باالتفاقيــة.
 جإصــدار قانــون للقضــاء علــى كافــة أشــكال العنــف ضــد الم ـرأة ،ودعــم تنفيــذ القوانيــنوالق ـ اررات اإلداريــة التــي تُجـ ِّـرم ختــان اإلنــاث.
 دكفالــة الدولــة لحــق المـرأة فــي تولــى الوظائــف العامــة ووظائــف اإلدارة العليــا فــي الدولــةوالتعييــن فــي الجهــات والهيئــات القضائيــة ،دون تمييــز ضدهــا.
 هتعديــل القوانيــن التــي تتعلــق بمشــاركة المـرأة أو بنســب تمثيلهــا فــي المجالــس المحليــةأو النيابيــة لضمــان تمثيلهــا تمثيــا عــادال خاصــة فــي مجلــس الن ـواب  ،وبمــا ال يقــل
عــن الثلــث وفقـاً للمعاييــر الدوليــة .
2020حقوق الطفل:
 أالتـزام الدولــة بإنفــاذ التشـريعات المتعلقــة بحظــر عمالــة األطفــال خاصــة فــي المجــالالز ارعــي والقطــاع غيــر الرســمي.
 بإنشــاء نظــام قضائــي خــاص باألطفــال المجنــي عليهــم ،والشــهود ،بمــا يضمــن عــدممســاءلة الطفــل جنائيــا أو احتجــازه إال وفقــا للقانــون وللمــدة المحــددة فيــه.
 جوضــع خطــة لمعالجــة التســرب مــن التعليــم وظاه ـرة أطفــال الش ـوارع إو�عــادة وتأهيــلودمــج ه ـؤالء األطفــال.
 دإنفــاذ القوانيــن المتعلقــة بج ارئــم العنــف ضــد األطفــال واالســتغالل الجنســي أو التجــاريأو السياســي لهــم ،ومالحقــة ظاهـرة اإلفــات مــن العقــاب.
2121حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة :
 أوضــع سياســات وتنفيــذ ب ارمــج وطنيــة لضمــان تمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــةوتمتعهــم بحقوقهــم علــى أســاس عــادل ودون تمييــز ضدهم.تفعيــل دور المجلــس
القومــي لشــئون اإلعاقــة وفق ـاً لدســتور .2014
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 بالعمــل علــى تهيئــة الم ارفــق العامــة والبيئــة المحيطــة ليتمكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــةمــن الحيــاة بشــكل طبيعــي ،ودمجهــم مــع غيرهــم مــن المواطنيــن ،إعمــاالً لمبــادئ
المســاواة والعدالــة وتكافــؤ الفــرص  ،وفقــا لدســتور . 2014
 جإصدار قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وفقاً لالتفاقية الدولية المعنية. دضمــان التمثيــل المالئــم لألشــخاص ذوي اإلعاقــة واألق ـزام فــي المجالــس المحليــةوالنيابيــة .
2222الحقوق الثقافية :
-

أتفعيــل الت ـزام الدولــة بحمايــة اآلثــار والحفــاظ عليهــا ،ورعايــة مناطقهــا ،وصيانتهــا،
وترميمهــا ،واســترداد مــا اســتولى عليــه منهــا ،وتنظيــم التنقيــب عنهــا واإلشـراف عليــه.
وحظــر إهــداء أو مبادلــة أي شــيء منهــا وفقــا لدســتور .2014

-

بقيــام الدولــة بغــرس مفاهيــم المواطنــة وقيــم التســامح ونبــذ العنــف وقبــول اآلخــر مــن
خــال كافــة المؤسســات الدينيــة والتعليميــة والثقافيــة واإلعالميــة.

-

جالحفــاظ علــى التعدديــة الثقافيــة ومكوناتهــا المتنوعــة فــي مصــر ،وعلــى تـراث مصــر
الحضــاري والثقافــي المــادي والمعنــوي ،بجميــع تنوعاتــه ومراحلــه الكبــرى ،المصريــة
القديمــة ،والقبطيــة ،واإلســامية ،وكــذا الرصيــد الثقافــي المعاصــر المعمــاري واألدبــي
والفنــي بمختلــف تنوعاتــه ،مــع تشــديد عقوبــات جريمــة االعتــداء علــى الت ـراث
المصــري.

-

دتكثيــف جهــود الدولــة لتشــجيع اإلبــداع بأنواعــه المختلفــة خاصــة دعــم صناعــة
الســينما والمســرح والفنون بوجه عام ،إو�تاحة المواد الثقافية لمختلف فئات الشــعب،
دون تمييــز بســبب القــدرة الماليــة أو الموقــع الجغ ارفــي أو غيــر ذلــك.

-

هتنظيــم قوافــل ثقافيــة شــاملة تضــم المفكريــن والشــعراء والفنانيــن لحمــل الرســالة
الثقافية إلى المناطق النائية والفقيرة.

ثالثاً :نشرمبادئ وقيم حقوق اإلنسان:
يتطلــب نشــر مبــادئ وقيــم حقــوق اإلنســان فــي المجتمــع المصــري اتبــاع آليــات
جديــدة ومبتكـرة لتحقيــق األهــداف المرجــوة ،خاصــة مــن خــال األعمــال اإلعالميــة واألنشــطة
الفنيــة والثقافيــة ،إليصــال قيــم ومبــادئ حقــوق اإلنســان إلــى المواطــن فــي كافــة أنحــاء القطــر
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المصــري خاصــة فــي مناطــق صعيــد مصــر ،والمناطــق النائيــة والعشـوائية .ويجــب أن تســاهم
كافــة مؤسســات الدولــة وخاصــة التعليمية،الدينيــة ،اإلعالميــة فــي تنفيــذ اســتراتيجية قوميــة
لنشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان واحت ـرام المواطنــة والتعدديــة واالختــاف الثقافــي وقبــول ال ـرأي
اآلخــر وحــل الن ازعــات ســلمياً ويوصــي المجلــس اآلتــي:
 أإنتــاج قوالــب جديــدة ومبتكـرة لرفــع الوعــي بحقــوق اإلنســان تســتهدف األطفــال ،والمواطــنالعــادي (مثــل أفــام الكرتــون والملصقــات الكاريكاتيريــة ،واألفــام التســجيلية ،واألعمــال
الدراميــة والفنيــة).
 بإدراج مــادة حقــوق اإلنســان فــي كافــة م ارحــل التعليــم بــدءاً مــن الصــف ال اربــع االبتدائــي(الــذي يبــدأ فيــه تدريــس الد ارســات االجتماعيــة) ،وص ـوالً إلــى الجامعــات علــى أن يتــم
التــدرج فــي مســتوى تدريســها وفقــا للفئــة العمريــة.
 جإعــداد برنامــج شــامل بالتعــاون بيــن المجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان والحكومــةالمصريــة والمجتمــع المدنــي لتوعيــة األطفــال مــن خــال المــدارس وم اركــز الشــباب
والن ـوادي والمكتبــات ،باســتخدام الطــرق الحديثــة القائمــة علــى المشــاركة واســتخدام
األلعــاب والفنــون.
 داســتمرار المجلــس فــي أداء دوره فــي مراجعــة وتنقيــح المناهــج الد ارســية مــن وجهــة نظــرحقــوق اإلنســان.
 هإدراج مكــون حقــوق اإلنســان فــي خطــط عمــل الــو ازرات والجهــات الحكوميــة والخطــةالخمســية للدولــة ،وكذلــك شــركات قطــاع األعمــال.
 واســتمرار تنظيــم الب ارمــج التدريبيــة لرفــع الوعــي بحقــوق اإلنســان فــي الجهــات الحكوميــة،والتنســيق مــع المجلــس ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي هــذا الشــأن.
رابعاً :الموقف من اتفاقيات حقوق اإلنسان وااللتزامات الدولية:
يطالب المجلس بما يلي:
 أقيــام الحكومــة باالســتجابة لطلبــات المقرريــن الخاصيــن لحقــوق اإلنســان بزيــارة مصــروخاصــة المقــرر الخــاص بالتعذيــب والمقــرر الخــاص بالعنــف ضــد الم ـرأة ،والمقــرر
الخــاص بحريــة ال ـرأي والتعبيــر والمقــرر الخــاص بمكافحــة اإلرهــاب.
بقيــام الجهــات الحكوميــة المعنيــة بتقديــم التقاريــر المتأخـرة إلــى اللجــان التعاهديــة المعنيــة-239-

بمتابعــة تنفيــذ االتفاقيــات الدوليــة لحقــوق اإلنســان.
 جالنظــر فــي االنضمــام إلــى البروتوك ـوالت االختياريــة الملحقــة باالتفاقيــات اإلقليميــةوالدوليــة.
 دالنظــر فــي ســحب التحفظــات علــى االتفاقيــات الدوليــة ،خاصــة بعــد إق ـرار دســتور.2014
هاالنضمــام إلــى االتفاقيــات الدوليــة واإلقليميــة العربيــة واألفريقيــة التــي تســاهم فــي حمايــةوتعزيــز حقــوق اإلنســان فــي مصــر.
 واإلسراع في توقيع اتفاقية المقر اإلقليمي لمكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان.قائمــة ببعــض القوانيــن ذات األولويــة التــي تتطلــب إجــراء تعديــات ،أو إصــدار بشــكل
عاجــل خــال المرحلــة المقبلــة:

الحقوق المدنية والسياسية
قوانين تتطلب اإلصدار

قوانين تتطلب التعديل

قانــون تكافــؤ الفــرص وحظــر التمييــز بيــن
المواطنين

قانون مباشرة الحقوق السياسية.-قانون االنتخابات الرئاسية .

قانــون بشــأن إنشــاء مفوضيــة لتكافــؤ
الفــرص وحظــر التمييــز

قانون انتخابات مجلس الشعب.قانون انتخابات المجالس المحلية.قانون العقوبات

قانون مكافحة اإلرهاب
قانــون تنظيــم الحــق فــي االجتماعــات العامــة قانون بناء وترميم الكنائس
والمواكــب والتظاه ـرات الســلمية
قانون إنشاء هيئة مستقلة لالنتخابات

قانون اإلجراءات الجنائية
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قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية

قانون المرافعات

قانون العدالة االنتقالية
قانون تنظيم السجون
قانون االتصاالت
قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق اإلنسان

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
قوانين تتطلب التعديل

قوانين تتطلب اإلصدار

قانون األحوال الشخصية

قانون األشخاص ذوي اإلعاقة

قانون العمل

قانون مكافحة العنف ضد المرأة

قانون التأمين الصحي
قانون تنظيم التعليم

قانون مكافحة الفساد

قانون الحريات النقابية

قانون حرية تداول المعلومات

قانون التأمين االجتماعي
قانون الضمان االجتماعي
القوانين المنظمة للنقابات المهنية

***************
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المــالحــق
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بيان صحفى
بشأن موقف المجلس القومى لحقوق اإلنسان
من قرار مجلس الوزراء باعتبار جماعة اإلخوان المسلمين جماعة ارهابية
1 -1يديــن المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان كافــة أعمــال اإلرهــاب والعنــف التــى وقعــت
خــال هــذه األيــام أيـاَ كان مرتكبوهــا ومهمــا كانــت دوافعهــم.
2 -2يشــدد المجلــس علــى أن تطبيــق القانــون واتخــاذ اإلج ـراءات الالزمــة لتنفيــذه هــو
وظيفــة الدولــة فقــط وليــس األف ـراد ،كمــا أن ضمــان أمــن وســامة المواطنيــن غيــر
المشــاركين فــى العمليــات اإلرهابيــة أمــر يقــع علــى عاتــق الدولــة.
3 -3يدعــو المجلــس الحكومــة الــى م ارعــاة القوانيــن المصريــة والمعاييــر الدوليــة ذات
الصلــة عنــد تنفيذهــا للق ـرار الصــادر عنهــا.
4 -4يؤكــد المجلــس علــى ضــرورة احتـرام وم ارعــاة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا خــال مكافحة
ســلطات الدولة لألعمال اإلرهابية.
5 -5يعــرب المجلــس عــن قلقــه الشــديد مــن تصاعــد الدعــوة الــى العنــف والتحريــض علــى
ارتكابــه فــى العديــد مــن وســائل اإلعــام وبعــض الجماعــات السياســية ،ويطالــب
بوقــف كل هــذه األمــور محافظــة علــى تماســك المجتمــع المصــرى وســيادة القانــون.
6 -6يؤكــد المجلــس علــى حــق الدولــة فــى اتخــاذ التدابيــر الالزمــة لمكافحــة اإلرهــاب
ويدعوهــا الــى عــدم مســاس تلــك التدابيــر بالعمــل الخيــرى واإلغاثــى وعمــل منظمــات
المجتمــع المدنــى.
2013/12/26
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بيان صحفى
بشأن قانون التظاهر
يؤكــد المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان أن القانــون رقــم  107لســنة  2013بتنظيــم التظاهــر
الحــق فــي اإلجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهـرات الســلمية  ،لــم يأخــذ بالمالحظــات التــى
أبداهــا المجلــس علــي مســودة القانــون التــى أعدهــا مجلــس الــوزراء ســوى فــي مالحظــة واحــدة
تتصــل بمنــع النشــاط السياســي بــدور العبــادة وقــد انطلــق المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان
مــن أهميــة صــدور قانــون تنظيــم حــق التظاهــر الســلمى فــي ظــل األوضــاع الحاليــة بالبــاد
ويــري المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان أن القانــون 107لســنة  2013فــي حاجــة إلــي إعــادة
النظــر فــي كثيــر مــن م ـواده  ،وخاصــة الم ـواد التــى تتضمــن أفعــاآل يعاقــب عليــه القوانيــن
القائمــة  ،وكذلــك الم ـواد التــى يمكــن إســتخدامها فــي تعطيــل حــق اإلض ـراب العمالــي بحجــة
تعطيــل اإلنتــاج وكذلــك مــا يتصــل بالعقوبــات المشــددة التــى ال تتناســب مــع مخالفــة ضوابــط
التظاهــر الســلمى .
المجلس القومى لحقوق اإلنسان
25نوفمبر2013
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خبـــر صحفي
القومى لحقوق اإلنسان يتدخل لحل مشكلة طالب الثانوية العامة
فــي أطــار مــا هــو منــوط بالمجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان فــي الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان
وحرياتــه والعمــل علــي تعزيــز مســيرة حقــوق اإلنســان تابــع المجلــس بأهتمــام توافــد عش ـرات
األسر والطالب من الحاصلين على الثانوية العامة « المرحلة الثالثة للتنسيق « واالعتصام
أمــام مقــر مكتــب التنســيق بجـوار الســفارة الســعودية بالجيـزة فــى محــاوالت منهــم لقطــع الطريــق
ودخــول مقــر مكتــب التنســيق  ،ومطالبــة مســئولى المكتــب بحــل مشــاكلهم فــى الحصــول
علــى بطاقــات الترشــيح للجامعــات والمعاهــد التــى تــم ترشــيحهم لاللتحــاق بهــا  ،وكذلــك تلبيــة
رغباتهــم فــى التحويــل مــن الكليــات والمعاهــد المرشــحين لهــا الــى كليــات وكليــات أخــرى
تتناســب مــع المجاميــع التــى حصلـوا عليهــا واألقــرب لمحــل إقامتهــم فضـاً عــن مطالــب أخــرى
لطــاب . IG
وقــام المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان باألتصــال بالدكتــور حســام عيســي نائــب رئيــس
الــوزراء ووزيــر التعليــم العالــي وأكــد للمجلــس أنــه ســوف يقــوم بد ارســه كافــة الشــكاوى التــى
وردت إليــه وحلهــا بشــكل عاجــل فــي إطــار القانــون حرص ـاً علــي تمكيــن ه ـؤالء الطــاب
لأللتحــاق بالكليــات والمعاهــد أســوة بزمالئهــم ومواصلــة مســيرتهم التعليميــة .
تحري ار فى 2013/10/7
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بيان صحفى
القومي لحقوق اإلنسان
على الجميع محاربة اإلرهاب إو�دانته
المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان وهــو يؤكــد إدانتــه لالرهــاب وضــرورة محاربتــه ومقاومتــه
يديــن ويســتنكر بشــده العمليــة االرهابيــة التــى أســتهدفت مبنــى مديريــة أمــن الدقهليــة وأســفرت
عــن إستشــهاد عــدد مــن رجــال الشــرطة ومواطنيــن تصــادف وجودهــم بمنطقــة الحــادث إو�صابــة
آخريــن التىتعــد انتهــاكاً صارخـاً للحــق فــى الحيــاة والعيــش اآلمــن الكريــم التــى هــى مــن أصــل
وأســاس حقــوق اإلنســان ،والمجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان إذ يعــزى أُســر الشــهداء تجــاه
مصابهــم االليــم الــذى هــو مصــاب مصــر كلهــا .
وبقــدر أهتمامــه بحريــة ال ـرآي والتعبيــر والحــق فــى التجمــع والتظاهــر الســلمي والعمــل علــى
تصــب فــى خانــة األعمــال اإلرهابيــة التــى يجــب علــى
تعزيزهــم فإنــه يؤكــد أن هــذه الحادثــة ُ
الجميــع محاربتهــا إو�دانتهــا وضــرورة العمــل علــى التمســك بدولــة القانــون التــى تكفــل الحيــاة
اآلمنــة لــكل المصرييــن .
تحري اًر فى 2013/12/24
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بيان صحفي
قومى حقوق اإلنسان يدين األعتداء علي أسقف المنيا
ُيديــن ويســتنكر المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان محاولــة اإلعتــداء علــي األنبــا مكاريــوس
أســقف عــام المنيــا وأبــو قرقــاص  ،بأطــاق مجهوليــن النــار علــي ســيارته وهــو فــي طريقــة
إلــي قريــه الســرو التابعــه لمركــز أبــو قرقــاص محافظــة المنيــا لتأديــه واجــب العـزاء فــي أحــد
األشــخاص بالقريــة .
ويؤكــد المجلــس أن هــذا العمــل اإلج ارمــى يتنافــي مــع كافــة الشـرائع الســماوية وضــد مبــادىء
حقــوق اإلنســان ويعــد إنتهــاكاً للحــق فــي األمــان الشــخصي ويشــكل تهديــداً مباشـ اًر للحــق فــي
الحيــاة .
ويطالــب المجلــس الجهــات المســؤولة بســرعه القبــض علــي المتورطيــن فــي هــذا العمــل
وتقديمهــم للعدالــه ..
2013/10/1
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خبر صحفى
فايق يطالب الدول العربية بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق اإلنسان
القاهرة 6نوفمبر 2014
التقــى الســيد محمــد فايــق رئيــس المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان ورئيــس الشــبكة العربيــة
للمؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان مــع الســيد الدكتــور هــادى بــن علــى اليامــي رئيــس اللجنــة
العربيــة لحقــوق اإلنســان اليــوم  6نوفمبــر، 2014وذلــك علــى هامــش المؤتمــر الدولــى حــول
تحديــات األمــن وحقــوق اإلنســان فــى المنطقــة العربيــة المنعقــدة حاليـاً بدولــة قطــر.
وأكــد الجانبــان علــى ضــرورة توقيــع وتصديــق الــدول علــى الميثــاق العربــي لحقــوق اإلنســان
حتــى يكــون ســارى المفعــول وعـ ّـول علــى دور مصــر فــى هــذا الصــدد مؤكــداً علــى أهميــة أن
يقــوم الســيد فايــق بصفتــه رئيسـاً للشــبكة العربيــة بدعــم جهــود اللجنــة فــى الســعي مــن أجــل أن
تســارع الــدول العربيــة التــى لــم تصــدق علــى الميثــاق للتصديــق عليــه دعم ـاً لمســيرة حقــوق
اإلنســان.
وقــد تــم خــال اللقــاء بحــث إمكانيــة عقــد منتــدى لآلليــات العربيــة لحقــوق اإلنســان لبحــث
أوضــاع المنظمــات واآلليــات العاملــة فــى هــذا المجــال .
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بيان صحفي
المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان يديــن ويســتنكر بشــدة العمــل اإلج ارمــى الــذى تــم صبــاح
اليــوم واســتهدف جنــود األمــن المركــزى أثنــاء عودتهــم مــن أجــازة إلــي معســكراتهم.
والمجلــس إذ ينــدد بهــذا العمــل ومــا ســبقه مــن أعمــال إرهابيــه وكافــة األعمــال التــى تتنافــي كليـاً
مــع كافــة الشـرائع ومواثيــق وعهــود حقــوق اإلنســان  ،وتعــد إنتهــاكاً للحــق فــي الحيــاة والعيــش
اآلمــن الكريــم وهــو مــن أهــم حقــوق اإلنســان ،ويعتبــر المجلــس أن محاصـرة ومواجهــة اإلرهــاب
هــو أمـ اًر حتميـاً وواجــب وضــرورة التعامــل معــه علــي المســتوى القومــى واإلقليمــي والدولــي .
والمجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان وهــو يطالــب بالتصــدى الحــازم لهــذه األعمــال االرهابيــة
هــو فــي نفــس الوقــت يطالــب الجميــع بالتكاتــف ل ـوأد هــذه الظاه ـرة والتصــدى لهــا بأعتبارهــا
تتعــدى حــدود الوطــن وتمــس أمــن إو�ســتقرار المنطقــة كلهــا بمــا يلــزم معــه إعــان موقــف حاســم
وحــازم لنبــذ اإلرهــاب ومحاربتــه والقضــاء عليــه .
تحري اًر فى 2013/11/20

-249-

تقرير المجلس القومى لحقوق اإلنسان
حول مشروع قانون تنظيم الحق فى اإلجتماعات والمواكب والتظاهرات السلمية
عقــد المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان إجتماعـاً طارئـاً يــوم الخميــس  24أكتوبــر 2013
لمناقشــة مشــروع القانــون الصــادر مــن مجلــس الــوزراء حــول « تنظيــم الحــق فــى اإلجتماعــات
والمواكــب والتظاهـرات الســلمية فــى األماكــن العامــة « إو�نتهــت المناقشــات إلــى الموقــف التالــى
:
أوالً  :يؤكد المجلس القومى لحقوق اإلنســان أن الظروف التى تمر بها البالد وما تشــهده
مــن أحــداث عنــف وتوتــر ومحــاوالت إلشــاعة الفوضــى وتعريــض حيــاة المواطنيــن للخطــر
تتطلــب تضافــر كل الجهــود ومســاندة أجهــوة الدولــة وقـوات الشــرطة فــى حمايــة أمــن المجتمــع
والمواطنيــن  ،وأن يتــم ذلــك فــى إطــار اإلحت ـرام الكامــل لحقــوق اإلنســان  ،وأنــه مــن غيــر
المقبــول أن يتــم االنحيــاز الــي أحــد األمريــن :األمــن أوحقــوق اإلنســان علــى حســاب اآلخــر .
وفــى إطــار هــذا الموقــف فــإن المجلــس يــرى أن مشــروع القانــون قــد خلــط بيــن تنظيــم
حــق التظاهــر الســلمى وبيــن مــا تتعــرض لــه البــاد مــن عنــف وتعطيــل للمواصــات وقطــع
الطــرق وتخريــب المنشــئات العامــة والخاصــة  ،وكذلــك االضـراب الــذي ينظمــه قانــون العمــل
.وهــذه األعمــال جميع ـاً مؤثمــة وتعاقــب عليهــا القوانيــن الحاليــة مثــل الم ـواد فــى قانــون
العقوبــات البــاب الثالــث عشــر مــن الكتــاب الثانــى ( مــن مــادة  163إلــى مــادة  170مكــرر
) عــن تعطيــل إو�تــاف المواصــات بكافــة أشــكالها إو�ســتخدام األســلحة والذخائــر والمفرقعــات
 ،والبــاب الثانــى عشــر الخــاص بإتــاف المبانــى واآلثــار وغيرهــا مــن األشــياء ( مــادة 162
 ) 163 ،والبــاب الســادس عشــر الخــاص بالترويــع والبلطجــة ( مــادة  361 ، 361مكــرر
 ،ومكــرر ( أ ) . ) 368 ،365 ،ومــن واجــب الدولــه ان تطبقهــا بحســم علــي مرتكبيهــا،،
وأن يتــم تعديــل قانــون العقوبــات الضافــة الج ارئــم التــي اســتجدت مؤخ ـ ار وتحديــد العقوبــات
المناســبه لهــا
مــن هنــا فإنــه ال حاجــة إلصــدار هــذا القانــون بوضعــه الحالــى ألن مــا ورد بــه مــن تجريــم
لهــذه األفعــال ال عالقــة لــه بحــق التظاهــر الســلمى وأن هــذه األفعــال موضــع تجريــم بالفعــل
فــى القوانيــن الحاليــة .
إن اإلكتفــاء بإصــدار القانــون فــى حــدود أنــه لتنظيــم حــق التظاهــر الســلمى يتطلــب
إســتبعاد كل الم ـواد والنصــوص المقحمــة علــى هــذا المشــروع والتــى تعاقــب عليهــا القوانيــن
القائمــة  ،كمــا أنــه تأكيــد لحــق الشــعب فــى التظاهــر الســلمى الــذى إنتزعــه الشــعب فــى ثــورة
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 25ينايــر  2011ودفــع ثمنــه غاليـاً مــن أرواح مئــات الشــهداء وآالف المصابيــن ولــن يتخلــى
عــن هــذا الحــق خاصــة وأن التجربــة قــد أثبتــت للمواطنيــن أنهــم ال يحصلــون علــى حقوقهــم
إال تحــت ضغــط جماعــى جماهيــرى ووســيلته األساســية هــي التظاهــر الســلمى واإلعتصــام
الســلمى
ثانياً  :مــن هنــا فــإن المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان يطالــب بإعــادة النظــر فــى مشــروع
القانــون إو�دخــال التعديــات اآلتيــة عليــه تحــت إســم ( قانــون تنظيــم االجتماعــات العامــه
والتظاهــر الســلمى ) علــى أســاس المعاييــر الدوليــة للتظاهــر الســلمى .:
	-تعديــل المــادة الخامســة  :بإســتبدال عبــارة ( لغيــر غــرض العبــادة ) إلــى ( ألغـراض
سياســية ) ألن المســاجد والكنائــس تســتخدم فــى أغـراض إجتماعيــة مثــل عقــد القـران
والــزواج .
	-إلغــاء المــادة السادســة  :لوجــود م ـواد فــى القوانيــن القائمــة تعاقــب علــى األفعــال
ال ـواردة بهــا وألن التظاهــر لــن يكــون ســلمياً فــى حالــة حدوثهــا .
	-إلغــاء المــادة الســابعة  :ألنهــا تتضمــن مــا يمنــع اإلض اربــات العماليــة الســلمية بحجــة
تعطيــل اإلنتــاج  ،وألنهــا تســتخدم تعبيــر اإلخــال بالنظــام العــام وهــو تعبيــر غامــض
يمكن إســاءة إســتخدامه لمنع التظاهر الســلمى وألن األفعال المشــار إليها فى الجزء
األخيــر مــن المــادة ال تنطبــق علــى المظاه ـرة الســلمية ومجــال العقــاب عليهــا فــى
المـواد األخــرى مــن قانــون العقوبــات التــى أشـرنا إليهــا .
	-تعديــل المــادة الثامنــة  :بــأن يكــون األخطــار عــن المظاه ـرة قبــل موعدهــا بثمانيــة
وأربعيــن ســاعة فقــط وليــس ســبعة أيــام .
	-تعديل المادة التاســعة  :بشــطب الفقرة األخيرة ( محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب
أو اإلســتجابة لها ) ألنها يمكن أن تســتخدم فى منع المظاهرة بحجة أن المســئولين
إستجابوا لمطالب المظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً .
	-إلغــاء المــادة الحاديــة عشــر  :ألنهــا تصــادر حــق التظاهــر علــى أســاس نوايــا
المتظاهريــن قبــل المظاهـره ،واالجــدي أن يكــون التعامــل معهــم علــي أســاس أفعالهــم
أثنــاء المظاه ـرة .
	-تعديــل المــادة الثالثــة عشــر  :بنقــل إســتخدام الهــروات فــى فــض المظاه ـرة مــن
المرحلــه االولــي الــي الثانيــه.
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	-تعديــل المــادة السادســة عشــر  :ليكــون الحــرم اآلمــن للمواقــع التــى يتــم التظاهــر
أمامهــا ال يزيــد عــن خمســين متـ اًر فقــط وليــس ثالثمائــة كمــا جــاء فــى مشــروع القانــون
.
	-تعديــل المــادة الســابعة عشــر  :بحــذف النــص الخــاص بتحديــد حــد أقصــى إلعــداد
المجتمعيــن ألن المحظــور فقــط هــو عــدم تعطيــل المواصــات أو قطــع الطــرق .
	-تعديــل الم ـواد (  : ) 23 ، 22 ، 21 ، 20 ، 19بإلغــاء عقوبــة الســجن والحبــس
واإلكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التى تقع فى المظاهرات السلمية
وليســت بهــذه الضخامــة .
ومــن المهــم التأكيــد هنــا انــه مالــم يتــم إدخــال هــذه التعديــات علــي مشــروع القانــون
فإنــه ســوف يتعــارض مــع نصــوص الدســتور القــادم و يكــون قانونــا غيــر دســتوري بعــد
اإلســتفتاء علــي الدســتور
ثــالث ـ ـ ـ ـاً :ويؤكــد المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان أن إصــدار هــذا القانــون يجــب أن يســبقه
قوانيــن لهــا أهميتهــا بالنســبة لحريــات المواطنيــن مثــل قانــون التعذيــب وقانــون حريــة العقيــدة
 ،وقانــون ضــد التمييــز الطائفــى .كمــا أنــه مــن الضــرورى اإلسـراع بإصــدار قوانيــن لتحســين
األح ـوال المعيشــية للمواطنيــن والعدالــة اإلجتماعيــة وتعزيــز حرياتهــم مثــل قانــون الحريــات
النقابيــة والنظــام العــادل لألجــور وزيــادة المعاشــات والحــد مــن البطالــة وتطويــر األحيــاء
العش ـوائية  ...الــخ
2013/10/24
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مشروع قانون جديد لتكافؤ الفرص
وحظر التمييز بين المواطنين
أكددســتور  2014فــى مادتــه األولــى علــى مبــدأ المواطنــة باعتبــاره أحــد أساســين يقــوم عليهمــا
النظــام الجمهــورى للدولــة المصريــة ،وهمــا المواطنــة وســيادة القانــون .ويرتكــز مبــدأ المواطنــة
فــى جانبــه القانونــى علــى مبدأيــن ،همــا مبــدأ تكافــؤ الفــرص الــذى أقرتــه المــادة ( )9مــن
الدســتور الجديــد ،والمســاواة أمــام القانــون فــى جميــع الحقــوق والواجبــات العامــة الــذي أكدتــه
المــادة ( ،)53بحظــر التمييــز بيــن المواطنيــن علــى أســاس الجنــس أو األصــل أو اللغــة أو
الديــن أو العقيــدة أو علــى أســاس المكانــة االجتماعيــة أو الظــروف االقتصاديــة أو اآلراء
السياســية أو اإلعاقــة أو غيــر ذلــك مــن مظاهــر التمييــز بمعنــاه الســلبى غيــر المشــروع.
ولئــن كانــت الدســاتير المصريــة فــى مجملهــا (باســتثناء دســتور  )2012والتشـريعات
المنفــذة لهــا قــد التزمــت بهــذه المبــادئ ،إال أن هنــاك مســاحة شاســعة بيــن النصــوص الـواردة
فــى الدســاتير والتش ـريعات ومــا يشــهد بــه الواقــع مــن قصــور شــديد فــى تطبيــق القانــون مــن
ناحيــة ،وعــدم فعاليــة إجـراءات االنتصــاف عــن طريــق القضــاء مــن ناحيــة أخــرى ،ممــا ترتــب
عليــه ت ارجــع فــى احتـرام ســيادة القانــون وزيــادة كبيـرة فــى ظواهــر العنــف والبلطجــة والتطــرف
بوجــه عــام والعنــف الطائفــى أو الدينــى بوجــه خــاص ،وســاد شــعور عــام باإلحبــاط والظلــم،
خاصــة بيــن شـرائح مــن شــباب مصــر اتجهــت – لألســف الشــديد – إلعــان شــعورها باليــأس
لدرجــة قبــول مخاطــر المــوت غرق ـاً هروب ـاً مــن اإلحبــاط وبحثــا عــن فرصــة للعمــل .ومــن
المؤكــد أن لهــذه الظاه ـرة األخي ـرة جوانــب تتصــل بالظــروف االقتصاديــة ومعــدل البطالــة،
ومســتوى التعليــم والتأهيــل فــى مؤسســات الدولــة التعليميــة إال أن الكثيــر مــن هـؤالء الشــباب
يقولــون أن المســاواة فــى الظلــم عدالــة وأن مشــكلتهم األساســية هــى إحساســهم بالظلــم لعــدم
تطبيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص وعــدم التمييــز ،وعــدم وجــود فرصــة حقيقيــة ألى شــاب فــى العمــل
والتقــدم مــا لــم يكــن لــه «ظهــر» ،أو أى طريــق واضــح أمامهــم لرفــع هــذا الظلــم واالنتصــاف.
باإلضافة لذلك ،زادت فى السنوات األخيرة حوادث العنف الطائفى التى إستهدفت الكنائس
المصريــة والتــى تســتند فــى أهــم جوانبهــا الــى ثقافــة التمييــز بيــن المواطنيــن علــى أســاس الديــن
وهــى ثقافــة كانــت قبــل ثالثــة أو أربعــة عقــود غريبــة علــى الشــعب المصــرى.
ومــن ناحيــة أخــرى ،يبــرز التمييــز ضــد المـرأة كأحــد األســباب الرئيســية لزيــادة معــدل األميــة
بين النســاء ونســبة التســرب من التعليم بين الفتيات ومعدل البطالة بين النســاء لتصل ألربع
أضعــاف المعــدل بيــن الرجــال ،واســتمرار غلــق البــاب أمــام تولــى المـرأة للمناصــب العليــا فــى
الدولــة كالمحافــظ ورئيــس الجامعــة الحكوميــة وتولــى القضــاء بالرغــم مــن وجــود مئــات بــل
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آالف المؤهــات .كمــا يتضــح التمييــز ضــد الم ـرأة فــى تدنــى نســبة تمثيلهــا فــى المجالــس
النيابيــة والمحليــة.
ولذلــك جــاء دســتور  2014ليؤكــد فــى المــادة ( )11الت ـزام الدولــة بتطبيــق مبــدأ
المســاواة بيــن الم ـرأة والرجــل فــى كافــة مياديــن الحيــاة السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة
والثقافيــة ،وكفالــة ممارســتها لحقهــا فــى تولــى الوظائــف العامــة والمناصــب القضائيــة فــى
الجهــات والهيئــات القضائيــة ،دون تمييــز ضدهــا .كمــا نصــت المــادة ( )11علــى تمييــز
ايجابــى دائــم للمـرأة كأســلوب لحــل مشــكلة القصــور الشــديد فــى تمثيلهــا فــى مجلــس النـواب،
حيــث نصــت علــى التـزام الدولــة بضمــان تمثيــل المـرأة تمثيــا مناســبا فــى مجلــس النـواب علــى
النحــو الــذى يحــدده القانــون ،ففتحــت بذلــك البــاب لتطبيــق كافــة تدابيــر التمييــز االيجابــى،
سـواء من خالل نظام القائمة التراتبية أو النســبية ،أو نظام الكوتا فى الترشــيح من األحزاب
والمؤسســات ،أو الكوتــا مــن المقاعــد فــى مجلــس الن ـواب.
باإلضافــة لذلــك نصــت المــادة ( )180مــن دســتور  2014علــى تخصيــص نســبة %25
مــن مقاعــد المجالــس المحليــة للنســاء ،باالضافــة لنســبة  %25للشــباب تحــت ســن  ،35كمــا
نصــت علــى تمثيــل مالئــم للمواطنيــن المســيحيين وذوى اإلعاقــة.
وقد أكدت الد ارســات وحلقات النقاش التى أجراها المجلس القومى لحقوق اإلنســان،
كمــا أكــدت التجــارب الدوليــة ،سـواء فــى الــدول األوروبيــة أو بعــض الــدول اإلفريقيــة والعربيــة،
أن هنــاك ضــرورة حالــة إلصــدار قانــون ُيحــول مبــادئ تكافــؤ الفــرص والمســاواة بمفهومهــا
العــام إلــى قواعــد تش ـريعية تفــرض الت ازمــات محــددة وتضــع العقــاب علــى مخالفتهــا ،بمــا
يضمــن تطبيــق مبــدأ تكافــؤ الفــرص وحظــر التمييــز بيــن المواطنيــن بمعنــاه الســلبى ،الــذى
حظ ـره الدســتور ،وذلــك مــن خــال آليــات مؤسســية فعالــة للرقابــة علــى تنفيــذ القانــون ،ال
تكتفى بكشــف المخالفات بمناســبة تلقى الشــكاوى فحســب ،إو�نما تقوم بدور إيجابى فى إلزام
كافــة مؤسســات الدولــة العامــة والخاصــة بوضــع خطــة تتضمــن إج ـراءات وتدابيــر محــددة
بجــداول زمنيــة معلنــة وتكلفــة ماليــة ،لتحقيــق مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص وحظــر التمييــز
غيــر المشــروع بيــن المواطنيــن .ويكــون لهــا حــق إلـزام كافــة مؤسســات الدولــة العامــة والخاصــة
بتقديــم المعلومــات والتقاريــر والمســتندات ،التــى تثبــت التزامهــا بتنفيــذ هــذه الخطــة وأحــكام
القانــون ،كمــا يكــون لهــا تلقــى الشــكاوى والتحقيــق فيهــا إو�صــدار إخطــارات بمخالفــة القانــون
لمــن يثبــت لهــا مخالفتــه ،ورفــع الدعــاوى واالنضمــام لرافعــى الدعــاوى والحصــول علــى أوامــر
قضائيــة بوقــف االنتهــاكات والمطالبــة بالتعويــض لصالــح ضحايــا انتهــاكات القانــون.
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وبنــاء علــى مــا تقــدم ،طــرح المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان مشــروعه بإصــدار
قانــون جديــد لتكافــؤ الفــرص وحظــر التمييــز بيــن المواطنيــن للنقــاش فــى أوائــل عــام ،2008
ورفعــه للجهــات المختصــة ،إو�ن كان هــذا المشــروع النبيــل لــم يلــق إهتمامــا قبــل الثــورة ،فــان
ثــورة  25ينايــر والتــى تفــردت فــى مطالبهــا اإلنســانية الكونيــة لكافــة المواطنيــن ،دون تمييــز،
والتــى خــرج المصريــون مــن كافــة شـرائح المجتمــع دون إســتثناء ،مــن كل ديــن وملــه ،فقـراء
وأغنيــاء ،شــيوخ وشــباب وأطفــال ،رجــال ونســاء مــن كافــة محافظــات مصــر ،لنصـرة مطالبهــا
بالحريــة والعدالــة والك ارمــة اإلنســانية لجميــع المصرييــن ،واجهــت المخاطــر التــى تتعــارض
مــع عناصــر تفردهــا وتســعى لركوبهــا وضــرب وحدتهــا وأهدافهــا فــى مقتــل ،فقامــت فــى
موجــه ثوريــة شــعبية فــى  2013/6/30باعــان ارادتهــا الشــعبية فــى رفــض حكــم اإلخ ـوان
االســتبدادى والفاشــل الــذى زرع مصــادر الفتنــة فــى النســيج االجتماعــى للشــعب المصــرى
وقننها فى دســتور اإلخوان الصادر فى  ،2012وأكد أن الشــعب المصري جدير بإصدار
دســتور جديــد ومتفــرد يلبــى متطلبــات الدولــة المصريــة المدنيــة الحديثــة وبقانــون يجــدد إلتزامهــا
بمبــدأ تكافــؤ الفــرص وعــدم التمييــز بيــن المواطنيــن علــى نحــو فعــال ،بموجــب آليــات تعمــل
علــى ضمــان حســن التطبيــق ،مســتفيدا مــن التجــارب العالميــة.
ويقوم مشروع القانون المقترح على المحاور اآلتية:
أوال :أهداف القانون:
( )1وضــع قواعــد تش ـريعية مفصلــة تحــدد الت ازمــات كافــة مؤسســات الدولــة العامــة
والخاصــة فيمــا يتعلــق باحتـرام مبــادئ تكافــؤ الفــرص وحظــر التمييــز بيــن المواطنيــن ،ووضــع
العقوبــات المناســبة لمخالفتهــا ،وذلــك علــى وجــه الخصــوص فــى مجــاالت العمــل والتوظــف
وتولــى الوظائــف العامــة والترقــى والتدريــب والتأهيــل والتعليــم وغيــر ذلــك مــن المجــاالت.
( )2إنشــاء آليــات مؤسســية لمراقبــة تنفيــذ القانــون ،س ـواء علــى نحــو إيجابــى بإل ـزام
مؤسســات الدولــة العامــة والخاصــة بوضــع وتنفيــذ خطــة لتحقيــق هــذه المبــادئ علــى أرض
الواقــع ،أو ســلبا بكشــف المخالفــات واتخــاذ اإلج ـراءات الرادعــة لوقفهــا والحصــول علــى
التعويــض لضحاياهــا.
( )3وضــع نظــام إج ارئــى يســمح بالحصــول علــى أوامــر وقتيــة بوقــف االنتهــاكات بســرعة
وضمانــات االنتصــاف والعدالــة لضحايــا االنتهــاكات.
( )4دعــم ونشــر ثقافــة المســاواة وعــدم التمييــز بيــن المواطنيــن ومبــدأ تكافــؤ الفــرص مــن
خــال التوعيــة بالحقــوق التــى يؤكدهــا القانــون ودعــم تطبيقــه ،وكذلــك مــن خــال المؤسســات
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التعليميــة والثقافيــة واإلعالميــة.
ثانيا :مبدأ تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين:
(((1يقصــد بالتمييــز بيــن المواطنيــن المحظــور قانونــا التمييــز المباشــر أو غيــر المباشــر
بيــن المواطنيــن ،فيمــا يتعلــق بممارســتهم ألى حــق مــن حقوقهــم الدســتورية أو القانونيــة قبــل
األجهـزة الحكوميــة أو أى شــخص عــام أو خــاص ،والــذى يقــوم علــى أســاس الجنــس أو اللغــة
أو األصــل أو الديــن أو العقيــدة أو المكانــة االجتماعيــة أو الظــروف الصحيــة ،وخاصــة
اإلعاقــة ،دون أن يســتند لمعاييــر موضوعيــة مشــروعة.
( )2التـزام كافــة مؤسســات الدولــة العامــة والخاصــة ،بمــا فــى ذلــك ،دون حصــر ،النقابــات
المهنيــة واألح ـزاب السياســية والجمعيــات األهليــة ،بتطبيــق أحــكام هــذا القانــون فــى كافــة
تعامالتهــا مــع المواطنيــن س ـواء كعامليــن أو متقدميــن للعمــل ،أو شــاغلين للوظائــف العامــة
أو متقدميــن لشــغلها أو مقدميــن للخدمــات أو متلقيــن لهــا أو مورديــن للســلع أو مشــترين لهــا،
أو متقدميــن للعضويــة أو للحصــول علــى التراخيــص والتصاريــح أو الشــهادات مــن أى نــوع
كانــت ،أو غيــر ذلــك مــن التعامــات.
( )3الت ـزام كافــة مؤسســات الدولــة العامــة والخاصــة بكافــة أحــكام القانــون فيمــا يتعلــق
باختصاصــات المفــوض العــام ولجنــة تكافــؤ الفرصومكافحــة التمييــز ،إو�جـراء التحقيــق الفــورى
فــى أى شــكوى تتعلــق بمخالفــة القانــون واتخــاذ مــا يلــزم مــن إجـراءات وتدابيــر إلنصــاف أى
مواطــن تعــرض للظلــم أو النتهــاك حقوقــه وكــذا للوقايــة مــن تك ـرار تلــك المخالفــات.
ثالثا :تكافؤ الفرص وحظر التمييز فى بعض المجاالت المحددة:
( )1تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين بالمخالفة للقانون فى مجال العمل
وتولى الوظائف العامة:
االلت ـزام بمبــدأ المســاواة فــى األجــر عــن العمــل المتســاوى فــى القيمــة والجــودة ،دون
(أ)
تمييز بين المواطنين ،مع التزام رب العمل بإجراء مسح سنوى لتقييم أسباب االختالف فى
األجــر بيــن العمــل المتســاوى فــى القيمــة والجــودة وتحديــد األســباب سـواء كانــت ناشــئة بطريــق
مباشــر أو غيــر مباشــر بســبب التمييــز علــى أســاس الجنــس أو األصــل أو الديــن أو العقيــدة
أوالمكانة االجتماعية أو اآلراء السياسية أو اإلعاقة ،واتخاذ ما يلزم إلصالح الخلل.
(ب) عــدم جـواز اإلعــان عــن وظائــف شــاغرة أو وضــع معاييــر لشــغلها تتضمــن ،بشــكل
مباشــر أو غيــر مباشــر ،تميي ـ اًز ضــد المواطنيــن س ـواء علــى أســاس الجنــس أو األصــل أو
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الديــن أو العقيــدة أو المكانــة االجتماعيــة أو اإلعاقــة.
(ج) للمتقدم للوظيفة أو طالب الترقى أو التدريب الذى يرفض طلبه الحق فى الحصول
علــى إقـرار مكتــوب فــى شــأن مؤهــات ونطــاق التدريــب والخبـرة المهنيــة وغيــر ذلــك للشــخص
الــذى حصــل علــى تلــك الوظيفــة أو الترقيــة أو التدريــب.
(د) التـزام أربــاب األعمــال بتوفيــر ظــروف وتســهيالت مناســبة للعمــل لجميــع المواطنيــن
دون تمييــز بيــن الرجــال والنســاء ،بمــا يمكنهــم مــن الجمــع بيــن الوظيفــة وواجبــات األمومــة
واألبــوة.
(هـ) الت ـزام أربــاب األعمــال باتخــاذ تدابيــر لحظــر التمييــز بيــن المواطنيــن العامليــن أو
المتعامليــن معهــم أو اضطهادهــم أو تعرضهــم للتحــرش علــى أســاس الجنــس أو الديــن أو
العقيــدة أو المكانــة االجتماعيــة أو اآلراء السياســية أو اإلعاقــة ،تتضمــن علــى ســبيل المثــال
تعييــن مســئول لتكافــؤ الفــرص وحظــر التمييــز فــى أى مؤسســة يصــل عــدد العامليــن فيهــا الــى
 100أو يزيــد.
(و) التـزام أربــاب األعمــال بعــدم التمييــز ضــد المواطنيــن ذوى االحتياجــات الخاصــة أو
ذوى اإلعاقــة ،مــع م ارعــاة توفيــر تســهيالت خاصــة لتمكينهــم مــن القيــام بعملهــم.
(ز) الت ـزام أربــاب األعمــال باحت ـرام مبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص فــى توزيــع أن ـواع
الوظائــف بيــن ش ـرائح العامليــن المختلفــة مــن الرجــال والنســاء ذوى االحتياجــات الخاصــة،
وفــى إتاحــة الفرصــة لشــغل الوظائــف الشــاغرة.
(ح) االلت ـزام فــى حالــة وجــود خلــل فــى تمثيــل كافــة ش ـرائح المجتمــع س ـواء علــى أســاس
الجنــس أو األصــل أو الديــن أو العقيــدة أو ذوى االحتياجــات الخاصــة ،بإعــادة الت ـوازن
إو�صــاح الخلــل مــن خــال التمييــز اإليجابــى عنــد التعييــن فــى حــدود الوظائــف الجديــدة أو
الشــاغرة ،وذلــك لمــدة مؤقتــة تســمح بإصــاح الخلــل.
(ط) ال يجــوز لــرب العمــل إصــدار تعليمــات أو وضــع سياســة للتعييــن أو الترقــى أو
التدريــب تتضمــن تمييـ از غيــر مشــروع بيــن المواطنيــن المتقدميــن للعمــل أو العامليــن طالبــى
التدريــب والترقــى.
(ى) االلتـزام بالتحقيــق فــى أى شــكوى تتعلــق بمخالفــة مبــدأ تكافــؤ الفــرص أو التمييــز غيــر
المشــروع بيــن المواطنيــن أو اضطهــاد أى عامــل أو عاملــة أو التحــرش بــأى منهمــا واتخــاذ
مــا يلــزم مــن إج ـراءات اإلنصــاف والوقايــة مــن عــدم تك ـرار المخالفــة.
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(ك) التـزام رب العمــل الــذى يخالــف القانــون بتعويــض العامــل أو المتقــدم للوظيفــة الــذى
تعــرض للتمييــز غيــر المشــروع عــن األض ـرار التــى لحقتــه بســبب ذلــك التمييــز.
) (2تكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين بالمخالفة للقانون فى مجال التعليم:
إلتـزام كافــة مؤسســات التعليــم العامــة والخاصــة بعــدم التمييــز بيــن طالبــى العلــم علــى
(أ)
أســاس الجنــس أو األصــل أو الديــن أو العقيــدة أو المكانــة االجتماعيــة أو اإلعاقــة وذلــك
علــى األخــص فيمــا يتعلــق:
-

بشروط القبول.

-

وشروط ومعايير التقييم إو�ختبارات النجاح.

-

شروط التأهيل للحصول على المنح الدراسية والعلمية.

-

المزايا والتسهيالت والخدمات واألنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

-

شروط ومعايير الفصل أو الطرد.

-

شروط ومعايير اإلثابة والتحفيز على التفوق والجزاءات التأديبية.

شــروط ومعاييــر تعييــن الخريجيــن أو المتقدميــن لوظائــف التدريــس فــى الجامعــات
العامــة والخاصــة واألهليــة.
(ب) االلتـزام بالتحقيــق فــى الشــكاوى واتخــاذ مــا يلــزم مــن التدابيــر لعــاج الخلــل والوقايــة
مــن أى مخالفــة لمبــدأ تكافــؤ الفــرص وحظــر التمييــز بيــن طالبــى العلــم بســبب مخالــف
للقانــون.
(ج) الت ـزام المؤسســات التعليميــة بنشــر ثقافــة المواطنــة وحقــوق اإلنســان وخاصــة مبــدأ
المســاواة وتكافــؤ الفــرص ،مــن خــال المناهــج التعليميــة والوســائل التطبيقيــة والعمليــة.
رابعا :آليات الرقابة على تنفيذ القانون ومسئولية المخالفين:
( )1نظــام المفــوض العــام لتكافــؤ الفــرص ومكافحــة التمييــز Equal Opportunity
 andNon-Discrimination Commissioner/Ombudsmanولجنة تكافؤ الفرص
ومكافحــة التمييــز:
 1-1إنشــاء لجنــة أو مفوضيــة لتكافــؤ الفــرض ومكافحــة التمييــز EqualOpportunity
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and Non-Discrimination Commissioner
إنشــاء لجنــة أو مفوضيــة لتكافــؤ الفــرص ومكافحــة التمييــز EqualOpportunity
 and Non-Discrimination Commissionerي أرســها مفــوض عــام ويكــون مــن بيــن
أعضائهــا نائــب للمفــوض العــام يختــص بالعمــل علــى حســن تطبيــق القانــون ومراقبــة تنفيــذه
وممارســة اختصاصاتــه وفقــا للقانــون.
وقــد عرفــت األمبودســمان ووكالئــه العديــد مــن الــدول الســيما الــدول االســكندينافية
وتطبقــه المملكــة المتحــدة واســتراليا تحــت مســمى المفــوض البرلمانــى ،كمــا أنــه يطبــق فــى
تونــس والمغــرب تحــت مســمى الموفــق اإلدارى باختصاصــات أقــرب إلــى اختصاصــات ديـوان
المظالــم ،باإلضافــة الــى تجــارب مشــابهة فــى عــدة دول أفريقيــة مثــل أوغنــدا وكينيــا ،إو�ن
اختلفــت االختصاصــات فــى كل مــن هــذه األنظمــة.
ويمكــن أن ينشــأ هــذا النظــام فــى إطــار المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان بحيــث
يكــون المفــوض العــام أحــد أعضائــه المتفرغيــن لهــذه المســئولية ويـرأس بهــذه الصفــة لجنــة أو
مفوضيــة خاصــة جديــدة تنشــأ وفقــا لقانــون تكافــؤ الفــرص وحظــر التمييــز ،كمــا يمكــن إنشــاء
اللجنــة أو المفوضيــة كجهــاز مســتقل وفقــا للقانــون الجديــد.
والمقتــرح أن تتكــون اللجنــة مــن  11إلــى  15عض ـوا متفرغيــن ومفوضيــن ،برئاســة
المفــوض العــام ،ويشــترط فــى األعضــاء إســتيفاء شــروط مــن بينهــا اإلســتقالل والحيــدة
والســمعة الحســنة والخبـرة فــى مجــال حقــوق اإلنســان .والمقتــرح أن يتــم ترشــيح المفــوض العــام
وباقــى المفوضيــن بمعرفــة مؤسســات الدولــة المختصــة ،بمــا فــى ذلــك المجالــس التش ـريعية
والقضائيــة والجامعــات والمجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان وأن يتــم التعييــن بقـرار مــن رئيــس
الجمهوريــة.
يكــون للجنــة تكافــؤ الفــرص ومكافحــة التمييــز تعييــن واحــد أو أكثــر مــن أعضائهــا
المفوضيــن كمفوضيــن للتحقيــق فــى الشــكاوى والمخالفــات التــى ترتكــب ضــد القانــون وفــى
إصــدار اإلخطــارات بحــدوث المخالفــات للمؤسســات العامــة والخاصــة محــل التحقيقــات.
 2-1إختصاصات المفوض العام ولجنة أو مفوضية تكافؤ الفرص ومكافحة التمييز:
(أ)

مراقبة حسن تطبيق القانون  ،ولها فى سبيل ذلك:

بموجــب طلــب كتابــى مــن المفــوض العــام ،إلـزام أى مؤسســة عامــة أو خاصــة مــن
مؤسســات الدولــة بتقديــم تقريــر أو معلومــات عــن أنشــطتها بغــرض متابعــة وتقييــم مــدى
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التزامهــا بتنفيــذ أحــكام القانــون أو فــى شــأن أى تحقيقــات يجريهــا المفــوض العــام ،وال يســرى
هــذا االلت ـزام بالنســبة للمعلومــات الس ـرية التــى ال يجــوز إفشــاؤها طبقــا للقانــون.
الســماح بمناســبة أى شــكاوى مقدمــة أو أى انتهــاكات مبلغــة ألى مــن المفوضيــن
المحققيــن ،بموجــب طلــب كتابــى مــن المفــوض العــام ،بتفقــد أماكــن العمــل وغيــر ذلــك فــى
إطــار متطلبــات التحقيــق.
إجـراء التحقيقــات فــى الشــكاوى المقدمــة أو المخالفــات التــى ترتكــب ضــد القانــون أو
لمتابعــة مــدى التـزام أى مؤسســة بتعهداتهــا أو الخطــة التــى وضعتهــا لعــاج الخلــل المتعلــق
بتطبيقهــا ألحــكام القانــون .وتجــرى التحقيقــات بمعرفــة المفوضيــن المحققيــن أو أى مــن
وكالئهــم وفقــا إلج ـراءات يحددهــا القانــون ،علــى حســب األح ـوال.
للجنــة حــق المبــادرة بإجـراء التحقيــق لتقييــم مــدى التـزام أى مؤسســة عامــة أو خاصــة
بأحــكام القانــون إو�صــدار تقريــر فــى هــذا الشــأن فــى حالــة االلتـزام أو اإلخطــار بوقــوع المخالفــة
واتخــاذ اإلج ـراءات المناســبة ،وفقــا للقانــون.
للمفــوض المحقــق إتخــاذ قـرار بنــاء علــى التحقيــق فــى شــأن وقــوع المخالفــة للقانــون،
علــى أن ي ارعــى قبــل إصــدار الق ـرار إرســال مشــروع التقريــر للشــخص المشــكو فــى حقــه
إو�عطــاءه فرصــة للــرد كتابــة خــال مــدة محــددة ال تقــل عــن أســبوعين.
للمفــوض المحقــق إصــدار إخطــار بوقــوع المخالفــة للقانــون لمرتكــب المخالفــة ،ويكون
مــن حقــه إلـزام المخالــف بوضــع وتنفيــذ خطــة عمــل لعــاج الخلــل فــى إطــار زمنــى محــدد أو
اقت ـراح خطــة عمــل لعــاج هــذا الخلــل.
للمفــوض العــام إبـرام عقــود التصالــح مــع األطـراف التــى يجــرى فــى شــأنها التحقيــق
بمناســبة أى مخالفــة للقانــون ،يتعهــد بموجبهــا المشــكو فــى حقــه بوضــع وتنفيــذ خطــة لتنفيــذ
القانــون ومنــع وقــوع مخالفــات فــى المســتقبل ،كمــا يتعهــد المفــوض العــام بموجبــه بعــدم اتخــاذ
إج ـراءات قضائيــة ضــده فــى هــذا الشــأن ،وال يعتبــر توقيــع المشــكو فــى حقــه علــى العقــد
اعت ارفــا منــه بوقــوع المخالفــة.
(ب) نشــر تقريــر ســنوى عــن تطــور تنفيــذ القانــون ،وترســل نســخة مــن التقريــر الســنوى
لرئيــس الجمهوريــة ورئيســى مجلــس الشــعب والشــورى ورئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء
ورئيــس المجلــس القومــى لحقــوق اإلنســان.
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()2

ضمانات إجرائية لإلنتصاف:

مــن المقتــرح أن يتضمــن القانــون منهجــا جديــدا فيمــا يتعلــق بعــبء اإلثبــات ،بحيــث
يكتفــى الضحيــة باإلشــارة إلــى الظــروف والق ارئــن التــى تؤيــد ادعــاءه ،ويلتــزم المدعــى عليــه
بتقديــم دفاعــه ومــا يثبــت أن التمييــز لــم يقــع علــى المدعــى عليــه (أجهـزة الدولــة أو رب العمــل
غالبــا).
ويكــون للمفــوض العــام لتكافــؤ الفــرص ومكافحــة التمييــز حــق رفــع الدعــاوى نيابــة عن
الضحايــا وتكــون لــه الصفــة والمصلحــة الشــخصية فــى رفــع الدعــاوى ضــد االنتهــاكات التــى
يعانــى منهــا واحــد أو أكثــر مــن المواطنيــن لصالــح القانــون للمطالبــة بوقفهــا وتوقيــع العقوبــة
والحصــول علــى التعويــض للمضروريــن.
ويكــون ميعــاد ســقوط الحــق فــى رفــع الدعــوى ثــاث ســنوات مــن تاريــخ علــم المضــرور
أو لجنــة تكافــؤ الفــرص ومكافحــة التمييــز بحــدوث المخالفــة.
كمــا يكــون مــن حــق المفــوض المحقــق اللجــوء للقضــاء ،ويصــدر القاضــى المختــص
أمـ ار وقتيــا بوقــف اإلنتهــاك بموجــب طلــب مــن المفــوض العــام مصحوبــا بتقريـره عــن التحقيــق
إو�خطــاره لمرتكــب المخالفــة بإرتكابــه تمييــز مخالــف للقانــون .ويكــون للمفــوض العــام رفــع
الدعــاوى نيابــة عــن صاحــب الشــكوى أو االنضمــام للدعــاوى التــى رفعهــا صاحــب الشــكوى
للمطالبــة بتوقيــع العقوبــة علــى مرتكــب المخالفــة وتعويــض الضحيــة.
يعتبــر تقريــر المفــوض العــام فــى شــأن التحقيــق فــى وقائــع التمييــز بيــن المواطنيــن
إو�خطــاره بوقــوع المخالفــة دليــا حاســما ومســتندا محــل إعتبــار فــى الدعــوى ،يجــب فــى حالــة
مخالفــة مــا إنتهــى اليــه ،أن تتضمــن أســباب الحكــم ردا علــى كافــة مــا إســتند اليــه تقريــر
المفــوض العــام مــن حجــج ومســتندات ونتائــج.
مــع عــدم اإلخــال بــأى عقوبــة أشــد فــى أى قانــون آخــر ،إذا تضمــن الفعــل المخالــف
للقانــون أكثــر مــن مخالفــة للقانــون ،تشــمل مخالفــة لقانــون تكافــؤ الفــرص وحظــر التمييــز،
تكــون األولويــة لمخالفــة قانــون تكافــؤ الفــرص وحظــر التمييــز.
للمفــوض العــام تقديــم المســاعدة القانونيــة والقضائيــة ألصحــاب الشــكاوى أو ضحايــا
االنتهــاكات.
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العقوب ــات:

الغ ارمــات مــع م ارعــاة أن تكــون مبالغهــا كبي ـرة نســبيا بحيــث ال تقــل عــن 20.000
جنيــه وال تزيــد عــن  250.000مــع االلت ـزام بدفــع المخالفــة ومضاعفتهــا فــى حالــة العــود،
باإلضافــة إلــى الحبــس فــى المخالفــات الجســيمة مــع النــص علــى عقوبــة المســئول علــى
مخالفــة القانــون فــى األشــخاص اإلعتباريــة بــذات العقوبــة.
-

إعالن ونشر تقارير المخالفات على نفقة المخالف.

-

التعويض عن األضرار التى لحقت الضحايا.

وختام ـاً  ،فهــذه بعــض األفــكار والمقترحــات التــى نأمــل أن تكــون أساس ـاً للمناقشــة
لبــدء حملــة قوميــة للدعــوة إلصــدار قانــون تكافــؤ الفــرص وحظــر التمييــز غيــر المشــروع بيــن
المواطنيــن ،بمــا يؤكــد مبــدأ المواطنــة ويدعــم الوحــدة الوطنيــة والتماســك االجتماعــى ويرســخ
مبــادئ العدالــة وســيادة القانــون ،كمــا ان حســن تطبيــق القانــون سيســاهم فــى بنــاء ثقافــة
المواطنــة وعــدم التمييــز بيــن المواطنيــن خاصــة علــى أســاس الجنــس أو الديــن أو العقيــدة أو
المكانــة اإلجتماعيــة أو اإلعاقــة ،والتــى تجلــت فــى أســمى صورهــا فــى مياديــن التحريــر فــى
كافــة محافظــات مصــر أثنــاء ثــورة  25ينايــر.
تقريــر مؤتمــر دعــم حقــوق الم ـرأة فــى العالــم العربــى إو�فريقيــا ( الفــرص والتحديــات )
مايــو  2014الدوحــة
http//:bit.ly1/GDvm5n www.nchregypt.org :
الالئحــة الجديــدة للســجون  – 2014قــرار رقــم 3320لســنة  2014بتعديــل بعــض
أحــكام الالئحــة الداخليــة للســجون
http//:bit.ly147/TJIQ www.nchregypt.org :
تقرير لجنة تقصى الحقائق حول أحداث فض اعتصام رابعة 2014
http//:bit.ly19/vECLD www.nchregypt.org :
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قائمة بأصدارات المجلس

التقارير السنوية للمجلس :
•التقرير السنوى األول للمجلس لعام . 2005 / 2004
•التقرير السنوى الثانى للمجلس لعام . 2006 /2005
•التقرير السنوى الثالث للمجلس لعام . 2007 / 2006
•التقرير السنوى الرابع للمجلس لعام . 2008 / 2007
•التقرير السنوى الخامس للمجلس لعام . 2009/ 2008
•التقرير السنوى السادس للمجلس لعام . 2010/ 2009
•التقرير السنوى السابع للمجلس لعام . 2011/2010
•التقرير السنوى الثامن للمجلس لعام . 2012/2011
•التقرير السنوى التاسع للمجلس لعام . 2013 /2012
اصدارات أخرى
•التقرير الختامى لمؤتمر حصاد الماضى وآفاق المستقبل .
•تطور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان فى العالم العربى .
•دليل رصد وتوثيق انتهاكات حقوق االنسان واعداد التقارير .
•حقوقك في دستورك .
•الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان .
•حصاد المجلس فى  6سنوات .
•تقرير لجنة تقصى الحقائق حول أحداث فض اعتصام رابعة والنهضة .
•الملتقيات الثالثة للمجلس ومنظمات المجتمع المدنى .
•الملتقى الرابع للمجلس حول حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى .
•الملتقى الخامس للمجلس حول تعديل قانون الجمعيالت األهلية .
•الملتقى السادس للمجلس القومى لحقوق اإلنسان .
•دليل حقوق اإلنسان .
•واجبات وحقوق اإلنسان المصرى المهاجر فى دول االتحاد األوروبى. 2010
•تقرير المجلس عن مؤتمر دعم حقوق المرأة فى العالم العربى واالفريقى . 2014
•ملخــص تنفيــذى عــن مؤتمــر تحديــات األمــن وحقــوق اإلنســان – المنطقــة العربيــة
. 2014
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ميزانية المجلس القومى لحقوق اإلنسان
2014/2013
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الرئيس الشرفى للمجلس  :الدكتور .بطرس بطرس غالى
---------تشكيل المجلس القومى لحقوق اإلنسان*
الرئيس  :األستاذ .محمد فايق
نائب الرئيس  :األستاذ .عبد الغفار شكر
األمين العام  :السفير  .مخلص قطب
األعضاء :
1 .1السفير .أحمد حجاج .
2 .2الدكتور  .أحمد ابو الوفا .
3 .3االستاذ  .جورج اسحاق .
4 .4االستاذ  .جمال فهمى .
5 .5االستاذ .حافظ ابو سعدة.
6 .6االستاذة  .راجية عمران.
7 .7الدكتور  .سمير مرقص.
8 .8األستاذة  .شهندة مقلد.
9 .9الدكتور  .صالح سالم.
1010الدكتور  .كمال الهلباوى.
1111االستاذ  .كمال عباس.
1212الدكتورة  .منى ذو الفقار.
1313السفير  .محمود كارم.
1414المستشار  .منصف سليمان.
1515االستاذة  .منال الطيبى.
1616األستاذ  .محسن عوض.
1717االستاذ  .مختار نوح.
1818االستاذ  .محمد عبد العزيز.
1919االستاذ  .محمد عبد القدوس.
2020االستاذ  .ناصر امين.
2121الدكتورة  .نيفين مسعد.
2222االستاذ  .ياسر عبد العزيز.
*قرار ر.م.ج 2013/1
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