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سعععادة المفععوض السععامي ،نح ع نحععن ماتمععا حنععوا ا سععا ال ع 61الموقعععة ادنععا  ،علععت ات ععا ا ج عرا ا
اللزمععة لض ععما از عراز توص ععياتاا ،خ ععلل تكم ععم المن ععر الناؤه ععا خ الالال ال الالدورة الال ال 13ملجل الالق حق الالوق اإلنس الالان
باألمم المتحدة ،والمنعقدة في جنيف من  92فبراير/شباط وحتى  92مارس/آذار .9132
 تم ع ماتم ععا اع ممع ع الم ععد ي فع ع مص ععر م ععن العم ععر زحري ععة فع ع ع ععر اط ععا ععر يمم ععر لكمع ععاي ر
الدولية ،ويحافظ علت اواصر المواصر م الماتما وال ها الدولية حول حالة حنعوا ا سعا فع
مصر دو المعرض لمداز ر انمناميعة او عخعاطر النصعا  ،مع الففعظ الفعو م لمكعي قضعية الممويعر
األجاب ععل سالمس س ععةس سع ع لة الس ععمعة الر ععل تحم ععر قع ع  671لس ععاة  .1166وض ععما ز ل ععة اما ععة ومواتي ععة
لمعزيز اع ال العام وحماية المراكز ال نافية زما يتيح لها تافيذ فعالياتها وبرامجها.

 عععدير قععانو المتععاهر ق ع  617لسععاة – 1161مععن خععلل ال رلمععا – علععت نحععو يموافععع م ع الدسععمو
المص ععرم والتزام ععا مص ععر الدولي ععة ،والموص ععيا المندم ععة فع ع ه ععذا الص ععدد ض ععمن الي ععة االس ععمعراض
الدو م ال امر.
 عدير عريعي المععذيب زالمعادة  611معن قعانو العنوبعا المصعرم ،زالتهمعة ،لكعي يتسعع مع المعريعي
األشعمر كمععا و د زاتفاقيععة مااهضعة المعععذيب .و عععدير المععادة  611معن النععانو قع  611لسععاة 6176
لكي يتسع م المبادئ األساسية ب أ اسم دام النوة واألسلفة الاا ية من قبر الموعف المككف
زإنفا النوان الصاد ة عن األم الممحدة.
 مراعععاة الفكومععة المصععرية اسععمحناقاتها الدسععمو ية فيمععا يمعكععع زا نفععاا علععت المعكععي وال ععفة واال
سمح لسياسا المن ي المال زمنويض هذ االسمحناقا الدسمو ية.
 الغا الفكومة المصرية وال رلما المام ب حدي ا المادة ( 19و) الممعكنة زازد ا األديا .
ا تفعععو وت ععرة انتهاتععا حنععوا ا سععا الرععل ترت بهععا السععكاا المصععرية علععت نحععو عايععي وصععادم (انتععر ادنععا )،
السععيما بعععد مععرو اقععر مععن عععام علععت قبولهععا عععدة توصععيا دوليععة لمحسع حالععة حنععوا ا سععا  ،خععلل دو ة
االسمعراض الدو م ال امر لمكفها الفنوق نوفم ر .1162
فنععد اسععم دمو الفععرل علععت ا هععال كذ عععة للنتهاتععا  ،ف ع عععر حالععة مععن الاععوا ئ ععر المعكاععة ،وبععدع مععن
السععكاة النضععائية الرععل عععا ي مععن س ع س واض ع  .ففيمععا ع ر الماش عرا ال تفععال وت ععرة العمكيععا ا هازيععة ف ع
س ع اا وبععاق انحععا ال مهو يععة ،ل ع تععمم ن األجهععزة األمايععة اال مععن كععع ماافععذ اع ععال العععام وت بيععر المعا ضععة
السكمية.
وفيما يلي أبرز المؤشرات حول الحالة الراهنة لحقوق اإلنسان في مصر:

القتل خارج نطاق القضاء وعنف الشرطة
 وفنا لما كر اع كس النومي لفنوا ا سا –شبه الفكومي– اسفر العاي المرت ب ف الفترة من
يونيو/حزيرا  1161وحرى ديسم ر/تانو األول  1162عن وقول  1111قمير من زينه  711من افراد
األمععن ،و 6121مععن انصععا جماعععة ا خععوا المسععكم  ،و 221اخععري  .فضععل عععن ا تفعال عععدد ضععفايا
ج عرائ ال ععرطة والعاععي المم ععر والنمععر خععا ق ناععاا الن عانو  ،سععوا اءاععا المتععاهرا الرععل ل ع تمعععد
احت اد زض ع را من األشخا الذين يحمكو الزهو والمكصنا  ،او ع رة االف من مش
كرة الندم تانوا يحاولو حضو مبا اة ل رة الندم ،او االعمدا علعت األطبعا اءاعا مما سعة عمكهع  ،او
اءاا تأديته االممحانا الد اسية.

السجن والتعذيب وإساءة المعاملة
 عععرض  260111شععخل علععت األق ععر للحمجععاز او واجهععوا اتهامععا او احك ععام قضععائية ز ع يوليو/تم ععوز
 1161ومايو/اي ععا  1162عل عت خكفي ععة اح ععدا سياس ععية .و ع ا ال ععرئ س الس ع ل ادل ععت زمص ععريحا
جماه ري ععة ف ع ف راير/شععبا  1162زأنععه سال يا ععر وجععود ش ععبال ازريععا ف ع ال ع و  ،وانععه سععيعمر عل ععت
اطلا سراحه س ،اال انه وماذ لك الما يخ ل يفرق سوى عن عدد قكير منه زموجب عفعو ئا ع ل ،فع
ح ع ينب ع حالي عا ش ععبال اخ ععرو ف ع ال ع و عل ععت خكفي ععة عنوب ععا ع ععن ته ع مكفن ععة ،او ه ععن الف ع س
االحمياطي قبر اعفاكمة.
 ف اكمعوبر كعر وزا ة الداخكيعة فع تصعريح سع ل ا  668977شخصعا النعي النعبض عكع ه زعته تمعكعع
زا هال.
 اصععد محععاك مصععرية مععا ال ينععر عععن  227ح م عا زا عععدام –منهععا احكععام اصععد تها محععاك عس ع رية
زحععع مععدني – فضععل عععن العديععد مععن احكععام ال ع ن مععدى الفيععاة زعزع مما سععته ألعمععال العاععي او
األ ععاة السياس ععية .وف ع  67ف راي ععر الما ع ل ح م ععو مح م ععة عس ع رية مص ععرية عل ععت طف ععر يبك ع م ععن
العمر ا ب ساوا زال ن مدى الفياة ززع ا تكازه جريمة سالنمر الخاأس.
 ال يزال الااشط احمد دومة ينب ف ال ن بعد الف الذم صد زحنه وبحع المدافعة عن حنوا
المعراة هاععد نععاف  ،و 119اخععرو زال ع ن مععدى الفيععاة زتهمععة الم ععا كة فع احمجاجععا ديسععم ر/تانو
األول .1166
 قب ععر حك ععول ال ععذكرى الس ععاوية الخامس ععة النمفاض ععة  12يا ععاير ،ش ععمو الفكوم ععة المص ععرية حمك ععة اماي ععة
شرس ععة .داهم ععو ف ه ععا م ععا ال ين ععر ع ععن  2111ش ععنة زماان ععة وس ععط الن ععاهرة ،واعمنك ععو الع ع عرا م ععن
الم اا  ،من زينه الدكمو طاهر م ما عضو ننازة األطبا  ،الذم النعي النعبض عكيعه واءاع اخعرين
ف  62يااير/تانو ال ا ي  ،1161بعدما داهمو قوا األمن منزله.
 سممر مما سا المعذيب والعنال ال ماع علت نااا واس ف ال و المصرية واماكن االحمجاز.
ففيما ت ا زلغ عن  191حالة عذيب ف الفترة من يونيو  1162وحرى يونيو  ،1162اكد مدير م معب
ععففية ،ا ع ععدد ح ععاال المع ععذيب
ال ععكاوى فع ع اع ك ععس الن ععومي لفن ععوا ا س ععا  ،فع ع تص ععريحا
الفعكية تمجاوز ز ر الفاال الموءنة او الرل يعكن عنها ف وسائر ا علم ،واصفا المععذيب زأنعه نمعط
مم عاهج .تععا اع كععس النععومي لفنععوا ا سععا قععد ازك ع ايض عا عععن شععكاوى تمعكععع زمعععذ امععداد بعععض
اعفمجع ععزين زالغ ع ععذا والع ععدوا والملب ع ععس ال ع ععموية ال نيكع ععة وال مع ععب والبااني ع ععا  ،فض ع ععل عع ععن معان ع ععاة
اعفمج ععزين بس ع ب ع ععدم تكن ععي عاي ععة طبي ععة تافي ععة ف ع ع ن العن ععرل .فض عل ع ععن نن ععر  62ع ياا م ععن
زن ع ععازينه فع ع ع ش ع ععهر م ع ععا /ا ا  ،1162و عرضع ع عه لكمع ع ععذيب قب ع ععر ننكهع ع ع لزن ع ععازين المأدي ع ععب والفع ع ع س
االنفرادم.

حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع
 تم ذ الفكومة المصرية وهيلا المحنيع اجرا ا قمعيعة ضعد اع ممع المعد ي .ويجعرم المحنيعع مع
العديد من منظمات حقوق اإلنسان المستقلة بس ب ا اتها ف مجال الدفال عن حنوا ا سا .
 تع ع توجي ععه اتهام ععا لكمح ععامي والفن ععوق نج ععاد ال رعع ع فع ع م ععا  ،1161ازرزه ععا تأسع ع س جماع ععة ععر
مرخصع ععة (اع موعع ععة الممح ع ععدة مح ع ععامو ومست ع ععا و وق ع ععانونيو ) بغع ععرض المحع ععريض عل ع ععت مناوم ع ععة
السكاا العامة ومما سة ا حنوا ا سا دو ترخيل.
 فنععد تكنععر مركععز الاععدي ف ع ف راير/شععبا  1161امععرا زععإ لا المركععز والغععا ترخيصععه ،زاععا علععت ق عرا
صععاد مععن وزا ة ال ععفة .ومازالععو ماتمععا اخععرى تواجععه تحععديا حيععال تافيععذ ا ععاتها ،ممععا اضععار
بعض ععها لمغي ععر مس ععا او نن ععر معت ع ا ععامه خ ععا ق مص ععر .وق ععد اص ععد وزا ة المض ععامن االجمم ععاع
ق ع عرا ا زحع ععر مع ععا ينع ععرل مع ععن  211ماتمع ععة ع ععر حكوميع ععة خع ععلل عع ععام  1162وفن ع عا لمصع ععريحا وزيع ععرة
المضامن.
 فع ع ع ععام  1162ص ععاد ض ععبا ام ععن ما ععا الن ععاهرة ج ععوازا س ععفر م ععا ال ين ععر ع ععن  11ناش ععاا حنوقيع عا
وسياسيا .وماخرا صد قرا زما ال عففي والفنعوق المصعرم حسعام زه عو معن السعفر تافيعذا ألمعر
صععاد عععن الايازععة العامععة دو ازععدا اسععبال ،األمععر نفسععه عععرض لععه ف ع وقععو سععازع مععن شععهر ف رايععر
 1161المداف عن حنوا ا سا ومدير ال ب ة العربية لمعكوما حنوا ا سا جمال عيد.
 يمواصععر قمع العمععر الماععوع والمضع يع علععت مبععاد ا ال ععبال .ا تواجععه تععر مععن ايععة ا ععازم وزوجهععا
محم ععد حس ععا وخمس ععة اخ ععرو اعفاكم ععة ع ععن تهع ع مكفن ععة تمعك ععع زإ ععا ماسس ععة سز ععلدم ألطف ععال
ال وا لس.
 يسععم دم قالالانون التظالالاهر علا اع ععال العععام واقصععا األصععوا المعا ضععة .فنععد النععي النععبض علععت
ع را اآلالف من األشخا ومحاكمته بس ب مما سة حنه ف االحمجعاق السعك ل ،وصعد معاخرا
ف ع ش ععهر ديس ععم ر/تانو األول  1162ح ع زال ع ن لم ععدة س ععمم عل ععت ال ععدكمو احم ععد س عععيد وا بع ععة
اخرين زتهمة الم ا كة ف متاهرة دو ترخيل.

قم الالع الحري الالات اإلعامي الالة والفني الالة واتخ الالاذ إجال الراءات الالارمة ض الالد األم الالا ن ال قافي الالة
واألكاديميين
 عرض ععو مجموع ععة م ععن المراك ععز والماسس ععا ال نافي ععة (ت ععاو ه ععاو ج ععال رم ،ومس ععر واز ععط ،ودا
م ريععو لكم ععر ،ومجموعععة الصععو ة المعاصععرة ،واسععمديو عمععاد الععدين) لكمداهمععة والنععي النععبض علععت
م مك ععي األش ععخا الموج ععودين ف ه ععا ف ع الفت ععرة ز ع ديس ععم ر  1162ويا ععاير  ،1161واحي عر اءا عا عل ععت
األقر لكمحاكمة ،وال تزال بعض تكك األماكن مغكنة.
 ت ض األعمال الفنية ف مصر ألحكام  62قانونا م مكفا ،مر مواد تمصي زالصيا ة الفضفاضة
والكغة المبهمة ،تال علعت فعرض عنوبعا سعالبة للفريعة علعت اعخعالف  .ففعي  11ف راير/شعبا 1161

واجه الروائي احمد ناج ح ما زال ن لمدة عام ف االسمئااف زتهمة م الفة ساآلدال العامةس بعد
ر وايمه الرل تمضمن مناط منها محموى س ا طاب جم لس.
 سممر الدولة ف تنييد الحريات األكاديمية لكالل واعضا هيلا المد س ،حيث ادخكو عديل
جدي ععدة عل ععت الن ععوان تم ععاح ؤس ععا ال امع ععا س ععكاة فص ععر الا ععلل نهائي عا اس ععتاادا ألس ععبال امض ععة
ووفعع السعكاة المنديريعة لعرئ س ال امععة .ويحتعر ترشعيح الاعلل الااشعا سياسعيا ألم ماصعب ،فع
ح ت وض االتحادا الالزية تحو قازة صا مة تما سها ادا ا ال امعا .
 فرضععو ادا ا ال امع عا اعخمكفععة عنوبععا ادا يععة شععمكو الفصععر مععن ال امعععة ،ضععد اكثععر مععن 111
طالب ع عا ف ع ع ع ع ععام  .1162والنع ععو األجهع ععزة األمايع ععة النع ععبض عل ع ععت  116طالع ععب ألسع ععبال تمعكع ععع زم ع ععاطه
السيا ع ل ،واحيععر  77طالب عا مععنه الععت الايازععة العس ع رية ،وداهمععو قععوا ال ععرطة الفععرم ال ععام 61
مرة.
 مازالعو السععكاة المافيذيععة واألجهعزة األمايععة تمععدخر فع عمععر ال امعععا وادا تهعا ،مععا ينععوض اسععمنللها.
وماع اعضععا مععن هيلععا المععد س زال امعععا المصععرية مععن السععفر فع ك ععر مععن الفععاال  ،او عرض عوا
لمععأخر اج عرا ا سععفره  ،حيععث ي ععتر عك ع ه الفصععول علععت موافنععة امايععة مسععبنة مععن اجععر السععفر
أل راض العمر او أل راض اتاديمية وبح ية.
 تبنع ععر السع ععلمة الشخصع ععية لك ع ععففي وا علمي ع ع مهع ععددة ف ع ع عع ععر ز لع ععة عمع ععر محفوفع ععة زالم ع ععاعر
العدائيععة المتزايععدة .فنععد شععهد العععام الما ع ل  111امععر ماع مععن المغايععة ال ععففية 12 ،حالععة اعمععدا
او اي ع ععذا  ،و 12حالع ععة احمجع ععاز ع ععر ق ع ععانو ي ،و 19حالع ععة مص ع ععاد ة او ت ري ع ععب او حع ععذف لكمحم ع ععوى ،او
مص ععاد ة لمع ععدا ال ععففي وا علميع ع اءا ععا تأديع عة عمكهع ع  .اش ععا ل ا ععة حماي ععة ال ععففي ال ععت
احمجاز  11ففيا مصريا خلل  ،1162وهو ما يضع مصعر فع المركعز ال عا ي –بععد الصع – فع ععدد
ال ففي اعفمجزين ،ننازة ال ففي المصري تند اعداد ال ففي اعفمجزين زع  11ففيا.
ووءنو ماتمة حنوقية  21حالة احمجاز لك ففي –علت األقر– ماذ .1161

العدالة االقتصادية واالجتماعية
 اسععممر الفكومععة خععلل عععام  1162فع تافيععذ تععداز ر تن ععفية اضععر زعالفنرا و وم الععدخر اعفععدود
من السكا  .وفع تجاهعر واضع لماالعب العدالعة االجمماعيعة ،تراجععو الفكومعة خعلل السعاة الماليعة
 1162/1162ع ععن التزامه ععا الدس ععمو م زم ص ععيل  ٪1م ععن الا ععات الن ععومي ا جم ععال لكرعاي ععة ال ععفية
و %1مععن الا ععات الن ععومي ا جمععال لكمعك ععي  ،حي ععث زكغععو حص ععة الرعاي ععة ال ععفية  ٪607فن ععط ف ع ح ع
حصر قاال المعكي علت  ٪109فنط من الاات اعفل ا جمال .
 ا تفعععو سععبة ا نفععاا علععت سععديد دفعععا النععروض ب ععكر ملفععو خععلل عععام  1162ومسععتهر عععام
 1161منا نة زالساوا الماضية ،علت حسال زاعود اخعرى فع الم زانيعة .وعاعدما يعم ت عفيح مععدال
الامو طبنا لكمضخ  ،فإ معدل الامو الفنيني ل ر من الباود األخرى يصبح سكبيا .كما ان فضو
ايضا النيمة الفنينية لإلنفاا علت األجو ؛ وياابعع ال ع ل نفسعه علعت ا نفعاا علعت السعك والخعدما

(زم ع ععا ف ع ع ل ع ععك المست ع ععفيا والك ع ععوازم المد س ع ععية وص ع ععيانة وس ع ععائر الان ع ععر الع ع ععام) وا عان ع ععا والم ع ععاح
واالسمحناقا (ما ي ر الت زيادة جديدة ف فوات ر ال هربا والوقود والديزل).

الحريات الدينية
 ش ععهد ع ععام  1162تزاي ععدا ف ع ح ععاال ازد ا ال ععدين (الم ععادة ( 19و) م ععن ق ععانو العنوب ععا )؛ معتمه ععا ض ععد
األقكيععا الديميععة مععن المسععيحي وال ععيعة والملفععدين .وصععد  7قعرا ا فع هععذا الصععدد علععت األقععر
خلل عام  1162وال تزال اكثر من  66حالة قيد الاتر.
 مازال ععو الدول ععة ترع ععت اجمماع ععا المص ععالفة العرفي ععة الرامي ععة ال ععت تهدئ ععة الم ععوترا الاائفي ععة ز ععدال م ععن
الل ععو ال ععت المس ععاواة ف ع تابي ععع الن ععانو ؛ م ععا ي ععادم ال ععت اس ععممرا ا ف ععل م ععن العن ععال وبن ععا مرت بع عل
اله ما العايفة ضد المسيحي واألقكيا الديمية األخرى دو عنال.

حقوق المرأة
 قبكععو مصععر خععلل االسععمعراض الععدو م ال ععامر ( 91 )1162توصععية تمعكععع بحقالالوق المالالرأة –يتاععاول
ا كبها العاي ضد المراة ف اع عاال العامعة واعفكيعة .وتع تنعدي اكثعر معن م عرول قعانو او ععديل
لنع ععانو لعنوبع ععا  ،م ع ععر م ع ععرول عع ععديل بعع ععض المع ععواد زنع ععانو العنوبع ععا المصع ععرم والع ععذم شع ععمر
المادت  117و 119والممعكن زمعريي اال مصال واالعمدا ال م ل من قبعر قعوة مااهضعة العاعي
ال م ع ع ل ،وم ععرول ق ععانو األس ععرة الخ ععا زمرك ععز الا ععدي لع ععلق وتأهي ععر ض ععفايا العا ععي والمع ععذيب،
وتممتعر الماتمععا واع موععا المسععوية اصعدا اللئحععة الداخكيععة لك رلمعا لكعمععر علعت تكععك النععوان
طبنا للسمحناقا الدسمو ية.
 اعكعن فع ععام  1162ععن اسععتراتيجية وطايعة لمااهضعة العاعي ضعد المعراة؛ ومع لعك ،لع تمضعمن هععذ
االس ععتراتيجية كيفي ععة محاسع عبة ف ععاعل الدول ععة او حر ععى ا ش ععا ة ل ععذلك ،زا ض ععافة ال ععت ع ععدم ا ش ععا ة ال ععت
جريمععة اال مصععال الزوجع  .وبععالر مععن ععر اسععتراتيجية وطايععة لمااهضععة الخمععا فع عععام  1162مععن
قبر وزا ة السكا  ،مازالو جرائ الخما ممف ية.
السالاليد المفالالوض السالالامي ،نحالالن نح ال كم علالالا اتخالالاذ اإلجالالراءات الازمالالة لضالالمان إبالالرازمطالبنالالا ضالالمن بيالالانكم
أمال الالا الال الالدورة العاديال الالة الحاديال الالة وال ا ال الالين ملجلال الالق حقال الالوق اإلنسال الالان (المقال الالرر انعقادهال الالا فال الالي الف ال الالرة مال الالن 92
فبراير/شباط وحتى  92مارس/آذار .)9132
وتفضلوا بقبول فائق االح را والتقدير،
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