تقرير عن مصر للعرض الدوري الشامل باالمم المتحدة
مقدم من المنظمة المصرية لحقوق االنسان

التعريف بالمنظمة
جمعية مشهرة تحت رقم  0225بتاريخ  2552/6/22وهي واحدة من اولى المنظمات الغير حكومية التي
تعمل في مجال تعزيز حقوق االنسان في مصر

وقد انشات المنظمة عام  5890وتعمل وفقا لمبادئ االعالن العالمي لحقوق االنسان والتشريعات الدولية
االخرى مسجله لدى األمم المتحدة ولديها وضع استشاري باللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب.وهى
أيضا عضو فى خمسة منظمات تتمتع بالصفة االستشارية لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم

المتحدة( )  (ECOSOCتم تجديد العضوية في  -) 2558منظمة مناهضه التعذيب بجنيف OMCT

الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان باريس – ) ( FIDHوالمنظمة العربية لحقوق اإلنسان القاهرة )(AOHRاللجنة الدولية للحقوقيين جنيف  (ICJ).كما أن المنظمة عضو بالمنظمة الدولية لحرية الرأى و التعبير (

IFEX) .
المقدمة:

خرجت الجماهير الغفيرة إلى ميدان التحرير يوم الخامس والعشرين من يناير لعام  2555مطالبين
بتحقيق ثالثة مطالب أساسية هي "عيش وحرية وعدالة اجتماعية" ،إال أنها شهدت العديد من االنتهاكات
لحقوق اإلنسان ووفاة نحو  962حالة في أحداث الثورة ،فضال عن العديد من اإلصابات.
وخالل حكم اإلخوان والرئيس مرسي كانت سياسته تقوم علي تمكين اإلخوان من مفاصل الدولة
واالستبداد بالحكم ٫وصدم الشعب باإلعالن الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول والذي بموجبه أسس
لسلطة استبدادية.
وفي  ٠٣يونيو  2552تحققت ثوره الشعب المصري فخرجت الجماهير بالفعل بالماليين في ميادين
مصر تطالب برحيل الرئيس وتعديل الدستور وتعين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبالد.
وتمت صياغة خارطة المستقبل استنادا إلي مطالب الجماهير وبمشاركة القوي السياسية واألزهر والكنيسة
وحزب النور للفترة االنتقالية والتي بدأت بتشكيل جمعية تأسيسية لتعديل الدستور الصادر في .٢٣٠٢

أنتهت لجنة الخمسين برئاسة السيد عمرو موسي من إعداد الدستور والذي جاء وبحق متقدما في مجال

حقوق اإلنسان كما انه أعاد التوازن بين السلطات لحكم مدني ،وعزز استقالل القضاء ،وساند حقوق
المرأة وعزز مشاركتها السياسية وانتصر لقيم المساواة وجرم التميز بكافه أشكاله.
تقييم التوصيات:

أعتمد مجلس حقوق اإلنسان باألمم المتحدة توصيات بشأن مصر وذلك في فبراير  ،2555ومن بين
إجمالي التوصيات التي بلغ عددها  560توصية قبلت الحكومة  525توصية
ومن ضمن التوصيات التي قبلتها الحكومة لكنها لم تلتزم بها :حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان مع
تعديل قانون الجمعيات األهلية لضمان تيسير تسجيل منظمات المجتمع المدني المستقلة وقدرتها على
العمل بحرية؛ وحماية وتعزيز الحق في حرية الدين والمعتقد واالستجابة الفعالة لحاالت العنف الطائفي،

ورغم أن الحكومة قبلت أيضاً عدداً من التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة ،إال أنها لم تلتزم بها على
الشكل المطلوب إذ ال تزال المرأة تعاني من التمييز في المجتمع المصري وتتعرض للعديد من أشكال
العنف.
كما لم تلتزم الحكومة بالتوصيات الخاصة بإصالح المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات ،فالزال
هناك حاجة إلى تعديل التشريعات المعنية بالتعذيب لتتفق مع إتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيب،

ومع دستور .2552
التطور التشريعي
من التطورات اإليجابية إلغاء العمل بقانون الطوارئ وصدور دستور  2552الذي تضمن حزمة من المواد
الخاصة بحقوق اإلنسان كما تمت إعتماد اإلتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان بمجب نص المادة  82من

الدستور الجديد إال أنه حتى اآلن وتاريخ هذا التقرير لم يتم تعديل التشريعات والقوانين لتعزيز حقوق
اإلنسان ومنها قانون مكافحة التعذيب  ،التجمع السلمي  ،قوانين العقوبات فيما يخص إلغاء العقوبات
السالبة للحرية في جرائم النشر  ،إصدار قانون لمكافحة اإلختفاء القصري  ،قانون لحرية تداول

المعلومات  ،قوانين لتعزيز مشاركة المرأة في المؤسسات المنتخبة .
حقوق األنسان ومكافحة األرهاب:

أكدت المنظمة عن إدانتها الشديدة لمجموعة األحداث اإلرهابية التي شهدتها مصر ،ومن ثم طالبت
المنظمة الحكومة االلتزام بالقانون والمعايير الدولية في إصدار ق اررات خاصة بتصنيف المنظمات
االرهابيه بان تكون عبر مرسوم بقانون أو حكم قضائي لمنظمه باتهامات بارتكاب الجرائم الموصوفة

بمواد قانون مكافحه اإلرهاب رقم  89لسنه .5882

وفي خالل الفترة التي تعقب ثالثين يونيو  2552حدث العديد من االعمال االرهابية وكان رجال القوات
المسلحة والشرطة لهم النصيب األكبر من اإلغتياالت وحوادث التفجير ففي 9يونيو  ..اغتيال الضابط
''أبوشقرة''

19أغسطس ..مذبحة جنود رفح الثانية أنهت حياه  20منهم واصابة  2آخرين 5سبتمبر ..

محاولة اغتيال وزير الداخلية أسفرت عن إصابة  22من بينهم  2من ضباط حراسة الوزير ،و 6أمناء

شرطة ،و 52مواطنا 27سبتمبر ..اغتيال ضابط األمن المركزي المالزم أول مصطفى يحيى جاويش

بسيناء 9أكتوبر ..محاولة اغتيال مساعد قائد الجيش الثاني الميداني 17نوفمبر ..اغتيال المقدم محمد
مبروك الضابط باألمن الوطني

20نوفمبر ..استهداف حافالت القوات المسلحة بالشيخ زويد 22

ديسمبر تفجير مديرية أمن الدقهلية واستشهد  2ضباط شرطة و 2مجندين
الحق فى سالمة الجسد (التعذيب ):

لم يحدث تطور تشريعي مناسب يضع التدابير واإلجراءات الفعالة لحماية األشخاص من التعرض
للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير اإلنسانية ،بل الزالت التشريعات القائمة واإلجراءات
قاصرة.
وقد رصدت المنظمة حوالي ( )35حالة تعذيب في عام  ،0202و ( )496حالة تعذيب في عام ،0200
وبعد الثورة وخالل عام  0200رصدت المنظمة نحو ( )043حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل
أقسام الشرطة من بينها ( )01حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية حول أن الوفاة جاءت نتيجة
التعذيب وسوء المعاملة ،باإلضافة إلى ظاهرة تعذيب النساء بأقسام الشرطة والقاء القبض عليهم كرهائن
واحتجازهن دون سند من القانون والتي بلغت ( )00حالة.

وقد أرتفعت هذه الظاهرة إلى حد بعيد في ظل الجمهورية الثانية ،حيث رصدت منظمات المجتمع المدني
والحركات السياسية العديد من االنتهاكات الخاصة بحقوق اإلنسان ،فقد توفي أكثر من  065قتيل في

عهد مرسي أبرزهم الشهيد محمد الجندي وسامح فوده وغيرهم.

كما وصل إجمالي عدد الجثث من منطقة رابعة العدوية وميدان النهضة ،والتي بها آثار للتعذيب وأدت
إلى الوفاة حوالي  11جثة ،ستة منهم بميدان النهضة وخمسة من ميدان رابعة العدوية ،فضال عن حاالت

التعذيب األخرى.
أوضاع السجون

رصد انتهاكات السجون المصرية احد الملفات التي تهتم بها المنظمة منذ عام  1891سواء عن طريق

الزيارات الميدانية التي يقوم بها محامو المنظمة للسجون والمقابالت التي تجريها مع النزالء او الشكاوى
الواردة الي المنظمة وروايات اسر النزالء وقد الحظت المنظمة من خالل متابعتها لملف السجون ان

هناك بعض العوامل االساسية التي اسهمت في تردي اوضاع السجناء ومن بينها سوء التغذية  -التكدس
داخل الزنازين – عدم توافر التهوية الكافية  -انتشار بعض االمراض الوبائية والصدرية – المنع من
الزيارة – المنع من التعليم – سوء المعاملة – معاناة اسر النزالء اثناء الزيارات.
وفي هذا الصدد تطالب المنظمة بالعمل علي تطبيق مبادئ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
الصادر عن االمم المتحدة فيما يخص االعاشة والزيارة والرعاية الطبية وكذلك تعديل التهوية اذا كان

االمر يتطلب ذلك وسبق ان طالبت المنظمة المصرية بزيادة ساعات التريض وزيارة االسر بعد زيارة
رئيس المنظمة لعدد من المحبوسين احتياطيا بسجن طرة.

التوسع في الحبس االحتياطي

في سبتمبر  3112صدر ق ار ار جمهوريا بالقانون رقم  92لسنة  3112بتعديل بعض أحكام قانون

اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم  111لسنة ”.،1811و تؤكد المنظمة أن هذا التعديل يشكل
اعتداءًا على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية ,والتي أكدت
على ضرورة تقييد الحبس االحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سالمة التحقيقات وسير العدالة وال

يجوز اللجوء إليه إال في حاالت الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون.
سيارة الترحيالت
1

فى  19أغسطس لعام  3112توفى  23معتقال من جماعة األخوان المسلمين أمس أثناء ترحيلهم إلى

السجن عقب القبض عليهم في أعمال العنف التي طالت البالد.وقد اختلفت الروايات حول طبيعة الواقعة،
ففي حين تؤكد و ازرة الداخلية أن المعتقلين حاولوا الهرب أثناء ترحيلهم مما تم التعامل معهم بإطالق الغاز
المسيل للدموع وهو األمر الذي أدي إلى وفاتهم نتيجة االختناق والتدافع.
االختفاء القسرى:
ال يتضمن القانون المصرى نصا قانونيا مباش ار بتعريف االختفاء القسرى أو تجريمه وفرض العقاب
على مرتكبى أعمال االختفاء القسرى.

كما أن العقوبات المنصوص عليها فى حالة القبض على الشخص أو احتجازه بدن وجه حق ضعيفة.
وقد رصدت المصرية خالل الفترة من عام  2991حتى عام  1122نحو  37حالة اختفاء قسري فى

حين تم اجالء مصير  23شخصا ومازال  65شخصا فى عداد المفقودين.

الحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات األهلية:
قائما ويستمر العمل بهما ،االمر الذى ال
ال زال العمل بالقانون رقم( )48لسنة  2002والئحته التنفيذية ً
يضيف أى تطور على ساحة المجتمع المدنى بل ويعيق حركتها وحقها فى القيام بأنشطتها من خالل ما
1
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بفرضة القانون من قيود تحول دون ذلك وهيمنة الشئون االجتماعية على العمل االهلى ،واشتراط القانون
عدم عمل الجمعية بالسياسة او منعها من القيام ببعض األنشطة على اعتبارها سياسية بالمخالفة لنص

المادة ( ) 22من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتى منحت المواطنين الحق فى تكوين
الجمعيات ووضع محظورات إلعاقة هذا الحق.
هذا إلى جانب محاوالت تحجيم أنشطة العمل االهلى من قبل السلطة التنفيذية وحصر أنشطتها فى
األعمال الخدمية فقط ،فضالً عن أستمرار إشكالية التمويل والتى تمثل عقبة كبيرة أمام العمل االهلى .

خالل عام  2022شهد ملف الجمعيات األهلية انتكاسة شديدة ،فقد تعرضت الجمعيات والمنظمات
الغير حكومية لمناهضات عدة وذلك من خالل استمرار تعمد الضغط الحكومي واإلداري والمالحقات
األمنية والقضائية المختلفة بل واإلعالمية أيضا فمنذ بداية الثورة المصرية تعرض عدد من المنظمات

الغير حكومية لمالحقات أمنيه على اعتبار أنها كانت في مقدمة المؤيدين لقيام الثورة ودافعة ومنادية
للتغيير السلمي وارساء الديمقراطية ،كما تكرر األمر في نهاية العام لمالحقات قضائية بل تعرض عدد
من المنظمات المصرية واألجنبية القتحامات لمقراتها وصاحب ذلك حمالت منظمة لتشويه عمل وسمعة

المنظمات الغير حكومية وخاصة العاملة في مجال حقوق اإلنسان بل تطرق األمر إلى تشويه سمعة
بعض الشخصيات السياسية والناشطة في ذات المجال.
فى  2022فى عهد الرئيس محمد مرسى تم اعداد مشروع قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدني

وتم ارساله إلى مجلس الشورى ،الذي كان يتولى سلطة التشريع في البالد ،على الرغم من احتجاجات
عديدة للمنظمات غير الحكومية المصرية التي رأت أنه يفرض مزيداً من القيود على العمل األهلي في

مصر ،وقالت أربعون منظمة حكومية مصرية في بيان مشترك أن مشروع القانون يوضح توجهات

األهلي
جماعة اإلخوان المسلمين في تكريس الهيمنة والوصاية اإلدارية الكاملة على كافة مناحي العمل
ّ
ويظهر نزعة مفرطة في عدائها لتأسيس منظمات غير حكومية أجنبية داخل مصر بما في ذلك
المنظمات غير الحكومية األجنبية المنشأة استنادًا إلى اتفاقيات دولية صدقت عليها الحكومة المصرية

.2

الحـق فـي التجمـع السلمـي
رغم توافر الحماية الدستورية والدولية للحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي ،فإننا نجد العديد من
القوانين في المنظومة التشريعية تمثل إعاقة كبرى لهذا الحق ،منها:
 -2أنظر فى ذلك جماعة اإلخوان المسلمين تضع حجر األساس لدولة بوليسية جديدة ،وتطور آليات نظام مبارك في قمع العمل األهلي موقع
المنظمة المصرية  31مايو . 2022
 -2أنظر ممثلو الجمعيات األهلية :مشروع القانون خطوة لألمام والمجتمع المدنى فى حاجة للدعم موقع المنظمة المصرية  28سبتمبر . 2022

قانون التجمهر رقم  11لسنة , 1811قانون االحتجاجات والمظاهرات رقم  11لسنة 1832
ورغم أن من أهم أسباب قيام ثورة  31يناير  3111التخلص من قيود كبت الحريات وقمع اإلحتجاجات
السلمية اعتراضأ على األوضاع المتردية التى سادت مصر قبيل عام  3111إال أن االحتجاجات لم

تنقطع أثناء فترة حكم المجلس العسكرى وزادت وتيرتها إبان تولى الدكتور محمد مرسى اعتبا اًر من
21يونيو  3113وخاصة بعد اصدار اإلعالن الدستورى فى نوفمبر  3113ودستور  3113الذى هدد

نسيج الوطنية فثار الشعب على رئيس كان يمثل فصيل معين فى 21يونيو  3112فقام أتباعه بتخريب
المنشآت وترويع اآلمنين.
على الجانب األخرفقد أصدر الرئيس المؤقت ق ار اًر بقانون رقم 111لسنة  3112بتنظيم الحق فى
االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية فى نوفمبر  3112لينظم الحق فى التجمع السلمى

والتظاهر وهو مايعصف بالمبادئ الدستورية الواردة فى دستور 3111حيث اشترط القانون الحصول
على إذن مسبق للتظاهر ممايجعل هذا القانون يتعارض جملة وتفصيال مع الحق في التظاهر السلمي،
ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية.3
حرية الدين أو المعتقد
وقد شهدت األعوام السابقة حوادث تطرف دينى ضد األقباط أو الشيعة كان يجب على الحكومة أن
تعالج هذه األمور وهى فى طور مهدها قبل أن تتفاقم على الساحة عام  ،3111انفجرت ثالثة سيارات
مفخخة أمام ''كنيسة القديسين'' بسيدي بشر باإلسكندرية ،قتل فيها  31وأصيب آخرون'' ،أحداث
ماسبيرو'' في أكتوبر  3111كانت األقوى'' ،أحداث كنيسة الماريناب بأسوان'' ،تصدت لها قوات الشرطة

العسكرية واألمن المركزي 21 ،قتيل في فض اعتصام ''إئتالف شباب ماسبيرو'' بالقاهرة

(. )1

كما شهدت مصر اعتداءات كثيرة علي دور عبادة مسيحية ،وذلك عقب قيام قوات األمن بفض
اعتصامي رابعة العدوية والنهضة فى أغسطس  3112حيث تعرضت  12كنيسة ودير العتداء كلى أو

جزئى ،وممتلكات خاصة تم االعتداء عليها وتشمل  313حادثاً و 33مبنى  ،و 28منزالً و 11محالً

تجاري ًا و 11صيدلية و 2فنادق و 19أتوبيس ًا وسيارة مملوكة للكنائس واألقباط فى مختلف المحافظات.

وقامت الداخلية وعدد من المنظمات بتحميل االخوان مسئولية هذه االعتداءات كما وقع اعتداء فى 31
أكتوبر  3112على األهالي أمام كنسية العذراء بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة من قبل ملثمين

أسفر عن مقتل أربعة مواطنين واصابة  19آخرين.4
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 4للمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى التقرير السنوى للمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان لعام 1111

على الجانب اآلخر وقعت عدة اعتداءات على الشيعة من قبل بعض العناصر اإلسالمية المتشددة فى
 32مارس  3112قتل أربعة أشخاص وأصيب خمسة آخرون.
وبتاريخ 8أغسطس  3112تم التحريض والتهديد باالعتداء على مواطنين من معتنقي المذهب الشيعي في
قرية هربيط بمركز أبو كبير بالشرقية من قبل مجموعات سلفية بهذه القرية .وبتاريخ  11سبتمبر3112
قام عدد من أهالي قرية زاوية أبو مسلم ،بمحاصرة منزل القيادي الشيعي فرحات على محمد وتدخلت

قوات األمن لتنهي الحصار.
حرية الرأي والتعبير

شهد عام  2022انتهاكات واضحة لحرية الرأي والتعبير وخاصة خالل ثورة الخامس والعشرين من يناير
لمنع تغطية أحداث الثورة والقبض على العديد من الصحفيين والمدونين ،وكذا قطع االتصاالت وحجب
المواقع االلكترونية في فترة الثورة مما لفت االنتباه إلى القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير وقانون
االتصاالت رقم  20لسنة  2002الصادر في  8فبراير  ، 2002وبعد تولي الرئيس محمد مرسي الحكم

ازدادت الصورة قتامة ،فبرغم من تعهده بصون حرية الرأى والتعبير  ،إال أن الواقع أشار إلى عكس ذلك،
وقد أتضح ذلك في أكثر من مؤشر ،حيث المحاوالت التي أجريت داخل أروقة الجمعية التأسيسية
لصياغة الدستور لتقييد حرية التعبير واعادة عقوبة الحبس ،واصطناع لجنة بمجلس الشورى الختيار
رؤساء تحرير الصحف القومية ،رفضها المجلس األعلى للصحافة ،ومجلس نقابة الصحفيين ،والتهديدات

التي صدرت من و ازرة االستثمار بإغالق الفضائيات والتضييق على حرية البث التلفزيوني ،واالعتداء
على بعض الصحفيين فضال عن القضايا التي رفعت على رؤساء التحرير بتهمة إهانة رئيس الجمهورية

وهى نموذج مطابق للقضايا التي كانت ترفع على رؤساء التحرير قبل الثورة البالغات قدمت من حزب
الحرية والعدالة.
وعلى صعيد وسائل اإلعالم تعرض العديد من اإلعالميين للمساءلة أمام النيابة العامة والتحقيق معهم
بتهمة إهانة القضاء بسبب تقديم بعض القضاة بالغات ضدهم ومنهم محمود سعد ووائل اإلبراشي
وشريف منصور وريم ماجد ،ثم جاء الحدث األكبر وهو محاصرة أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل
وبقيادته لمدينة اإلنتاج اإلعالمي واستمر الحصار لمدة أسبوعين حيث اعتبر اإلعالميين هذا الحصار
إرهابا وتضييقا لحرية الرأي دون أن يحرك وزير اإلعالم أو رئيس الجمهورية ساكنا.
ولم يقتصر األمر على هذا فحسب بل برزت على الساحة السياسية حمالت تشهير واغتيال معنوي
للصحفيين والكتاب واإلعالميين والسياسيين المعارضين(. )1
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الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة.
دأب نظام مبارك على استخدام سالح المحاكم العسكرية في وجه خصومه ،و بعد سقوط النظام استمرت
إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية  ،وهو أمر يجب النظر فيه جملة وتفصيال وخاصة بعد ثورة
الخامس والعشرين من يناير.

فبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير تمت إحالة نحو(  )00222اثنا عشر ألف مواطن من المدنيين

للمحاكمات العسكرية في قضايا مختلفة ،وتم الحكم على أكثرهم رغم أن القضاء الطبيعي هو المختص

بنظر تلك القضايا (.)0

على الجانب األخر نص دستور  0205على إمكانية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية كما كان
الحال في الدساتير السابقة ،لكن المادة الحالية تحدد بشكل أكثر دقة الجرائم التي يحال فيها مدنيون إلى
محاكم عسكرية ،وهي أربع عشرة جريمة تمثل اعتداء مباش ار على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها

أو أفرادها.

بينما نص دستور  0200على إمكانية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في حالة وقوع جرائم تضر

بالقوات المسلحة ،دون تحديد تلك الجرائم بالضبط ،وترك أمرها للقانون.
التمييز ضد المرأة:
مازالت الترسانة التشريعية على الصعيد المصرى تعج بالعديد من التشريعات التى تكرس التمييز ضد
المرأة ،وعلى رأسها قانون العمل الموحد رقم  13لسنة  3112والذى يتناول تنظيم أوضاع العمالة فى

مصر ويرتبط فى الوقت ذاته بتشغيل النساء المصريات لدى القطاع الخاص كما أن قانون العقوبات
يعتبر جريمة الزنا جناية بالنسبة للمرأة وجنحة للرجل وهو ما يعكس الفلسفة الذكورية فى التشريع فالمشرع
قرر للزوجة عقوبة الحبس الذى يصل إلى سنتين بينما قرر للزوج عن نفس الفعل (الزنا) عقوبة الحبس

الذى ال يزيد على  3اشهر أى أن عقوبة الزوجة تساوى  1أضعاف عقوبة الزوج فى تلك الجريمة ولم
يقف األمر عن هذا الحد فالمشرع قرر تخفيف العقوبة بالنسبة للزوج الذى يقتل زوجته عند مفاجأتها
متلبسة بجريمة الزنا حيث خفف العقوبة من األشغال المؤبدة إلى الحبس  1سنوات فقط أما بالنسبة
للزوجة فإنها إذا قتلت زوجها عندما تفاجئه متلبسا بالزنا تعاقب بعقوبة القتل العمد وهذا تمييز واضح بين
الزوج والزوجة فى ميزان العدالة.
على الجانب األخر للمرة األولى ينص دستور 0206على منح المرأة حق التعيين في الهيئات القضائية
دون تمييز ،ويؤكد على أن الدولة ستعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيالً مناسبا
فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون.

فى حين لم ينص دستور  0200على أي مادة تتحدث عن تمثيل للمرأة في البرلمان وتركت أمر
مشاركتها من خالل ترشحها في االنتخابات البرلمانية على قوائم األحزاب أو كأفراد في االنتخابات

البرلمانية.

مكافحة األتجار بالبشر :

يتعرض المهاجرن األفارقة إلى مصر ألنتهاكات شتى بدءاً من اإلحتيال من عصابات التهريب مرو اًر
بقسوة الصحراء ،وصوالً ألنتظار الوقت المالئم إلى اسرائيل واحتمال قتلهم بالرصاص أو اعتقالهم فى
مصر ،وانتهاء بقبولهم أو ارجاعهم من اسرائيل ،وهنا يواجه المهاجرون الذين يعادون قس ًار إلى مصر

األعتقال واالحتجاز التعسفى ،ومحاكمات غير عادلة ،ثم الترحيل القسرى دون فرصة لتقديم طلبات لجوء
وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للبند الثانى من المادة  22من اتفاقية  1811الخاصة بالالجئين "

.

وعلى الجانب األخر استخدام مؤيدو الرئيس المعزول مرسي األطفال في الصراع السياسي بعد عزلة ،
فقاموا بتسيير تظاهرة من قبل مجموعة من األطفال تحت شعار "أطفال ضد االنقالب" وشارك فيها عدد
من األطفال ال تتعدى أعمارهم العاشرة وهم يرتدون األكفان البيضاء،

المشاركة السياسية

تري المنظمة ضرورة تعديل قانوني العقوبات واإلجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم االنتخابية ،بما يتيح
إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية االنتخابية أو

المتعلقة بها للتأثير على نزاهة االنتخابات ،والنص على عدم إسقاط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم فيما

يخص هذه الجرائم ،والنص علي رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على االنتخابات  ،على أن
يصدر تشريع ينظم ذلك .وترى ضرورة العمل على إنشاء شبكة مركزية لقاعدة بيانات الناخبين يتم الربط
بينها وبين لجان االقتراع المختلفة عبر شبكة االنترنت

