في إطار خضوع مصر للمراجعة الدورية :
تقرير التحالف المصري للتوعية االنتخابية ودعم الديمقراطية بشأن أوضاع حقوق االنسان في مصر
0202 -0202
القاهرة في0202 / 3 / 02 :

مقدمة
المراجعة الدورية لحالة حقوق اإلنسان أمام مجلس حقوق االنسان الدولي التابع لألمم المتحدة  ،من األليات
المهمة التي يمكن ان تكون بداية لوقف انتهاكات حقوق االنسان ،في إطار الدور األممي لدور المنظمات الدولية
لحماية وتعزيز حقوق االنسان ،وخاصة في الدول النامية

وكانت الحكومة المصرية قد تقدمت بتقريرها للمجلس الدولي لحقوق االنسان في فبراير  ، 0202وتعهدت
بتنفيذ عدد كبير من التوصيات ،وأصبحت ملزمة بها ،ومن بين إجمالي التوصيات التي بلغ عددها  062توصية
قبلت الحكومة  022توصية ورفضت  02توصية.0
والتحالف المصري للتوعية االنتخابية ودعم الديمقراطية تأسس في  ، 0200ويضم خمس منظمات غير
حكومية  ،ويعد المركز المصري لحقوق االنسان منسقا له ،وقام بمتابعة االنتخابات البرلمانية والرئاسية
واالستفتاءات التي اجريت حتى اآلن ،وعمل على رصد عدد من االنتهاكات وخاصة في ملف الحرية الدينية،
حقوق المرأة والطفل ،حرية الرأي والتعبير ،وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق
االنسان  ،ويقدم اليوم تقريره بشأن التزام مصر بتعهداتها بشان احترام وتعزيز حقوق االنسان ،ووقف
االنتهاكات التي يتعرض لها المجتمع خالل السنوات الماضية ،وتحديدا في الفترة من  0202وحتى .0202
عدم االلتزام بالتعهدات الحكومية
من التوصيات التي قبلتها الحكومة وكان عليها تنفيذها تعديل قانون الجمعيات األهلية لضمان تيسير تسجيل
منظمات المجتمع المدني المستقلة وقدرتها على العمل بحرية ،وحتى اآلن لم يتم تعديل قانون الجمعيات األهلية
بما يسمح بمواصلة عملها دون تعقيدات إدارية  ،أو تدخالت حكومية ،بل ال يزال للجهة االدارية دورا أكبر في
الرقابة على عمل المنظمات غير الحكومية ،إلى جانب رفع رسوم تأسيس المؤسسات األهلية بشكل يحد من
حرية العمل األهلي.

كما أعلنت الحكومة في  0202التزامها بحماية وتعزيز الحق في حرية الدين والمعتقد واالستجابة الفعالة
لحاالت العنف الطائفي ،خاصة ضد األقباط ،وبالرغم من ذلك ال تلتزم الحكومة بوقف االنتهاكات التي تتعلق
بحرية ممارسة الشعائر الدينية والحق في إنشاء وترميم الكنائس ،حيث تعانى عشرات الكنائس من االغالق
بسبب تشدد المتطرفين ،وعجز الحكومة عن فتح هذه الكنائس بزعم عدم صدور تراخيص لها ،بالرغم من قيام
المو اطنين المسيحيين بالصالة فيها لعشرات السنين ،حتى تربص عدد من أنصار التيار اإلسالمي بهذه الكنائس،
وقاموا بإغالقها عنوة ،ومنع المسيحيين من الصالة فيها ،واستغالل تراخى الحكومة عنه وقف هذه االنتهاكات.
وحسب ما رصده التحالف المصري للتوعية االنتخابية ودعم الديمقراطية هناك عشرات من الكنائس المغلقة
تصل إلى أكثر من  22كنيسة ،منها واحدة بالقاهرة ،واألقصر وأسوان 0 ،بالجيزة 7 ،بالشرقية 0 ،بالغربية0 ،
بالقليوبية 3 ،بالمنوفية 02 ،بالمنيا 6 ،بأسيوط 6 ،بقنا .1
وبالرغم من تعهد الحكومة بتعزيز قيم المواطنة وعدم افالت الجناة من العقاب ،إال أن هناك حاالت عديدة شهدها
المجتمع شملت استهداف مواطنين مسيحيين بسبب هويتهم الدينية ،حيث تم رصد مقتل  03من المواطنين أمام
مبنى االذاعة والتلفزيون بالقاهرة "ماسبيرو" للدهس والقتل من مدرعات واليات عسكرية على خلفية مظاهرات
لهم بسبب غلق كنيسة في اسوان أكتوبر  ، 0200و00في منشية ناصر بالقاهرة على خلفية اشاعات بحرق
المسيحيين لمسجد  6 ،مسيحيين في امبابة بالجيزة وحرق كنيسة العذراء على خلفية اشاعة اختباء سيدة مسيحية
تحولت لالستالم بالكنيسة ، ،كذلك ماري سامح بعين شمس القاهرة على خلفية وجود صليب في السيارة الخاصة
بها ،والتى كانت متواجدة بالقرب من مظاهرة لجماعة االخوان ،وقام عدد من المتظاهرين بطعنها وقتلها وحرق
سيارتها ،إلى جانب قتل  60مواطن مسيحي من المصريين العاملين في ليبيا  ،منهم اسكندر طوس الذي قتل
ومزق جسده وسحل ".2
كما شاركت قوات األمن مع عدد من البلطجية في االعتداء على األقباط داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
بالقاهرة (المقر البابوي لبابا األقباط االرثوذكس) فى  8ابريل  ،0203أثناء تشيعهم ضحايا جريمة مدينة
الخصوص بمحافظة القليوبية التي سقط فيها  2ضحايا مسيحيين ومواطن مسلم ،على خلفية مشاجرة سقط فيها
مواطن مسلم ترتب عليه عقاب جماعي للمسيحيين  ،شملت االعتداء على متاجرهم ومنازلهم وكنائسهم 3فى

 1المتشددون يغلقون الكنائس والحكومة عاجزة .جريدة وطنى 32 .مارس 3102
 2األقباط في مرمى القتل على أساس "الهوية" .الوفد 2.مارس 3102
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الفترة من  7 -2ابريل  ،0203ولم يتم القبض على الجناة ولم يحاكم أحد في هذه االعتداءات 4التي سقط فيها
قتيل واصيب آخر.
كما يتعرض المواطنين المصريين من الشيعة والبهائيين إلى قيود كبيرة في ممارسة شعائرهم الدينية ،حيث
تمتنع وزارة الداخلية عن استخراج أوراق ثبوتية للبهائيين ،وهو ما يمنعهم من تقديم أوراق رسمية لاللتحاق
بالمدارس والحصول على الخدمات ،وتجبرهم الدولة باختيار إحدى الديانات الثالث السماوية ،وفى بعض
األحيان تصدر بطاقات هوية بدون بها ( )-في خانة الديانة.
كما يتعرض المواطنين الشيعة إلى حملة كبيرة في إطار الحض على الكراهية ،وتم استهداف عدد من المواطنين
الشيعة وقتلهم في إطار ما يعرف "القتل على الهوية" في انتهاك صريح لحقوق االنسان ،حيث تعرض القيادي
الشيعي حسن شحاته وثالثة آخرون إلى القتل العمد والتنكيل بجثثهم على يد مواطنين دون محاكمة أحد من
الجناة  ،حيث اعتادت قنوات دينية ومنابر اعالمية محسوبة على التيار اإلسالمي عملت على بث الكراهية ضد
الشيعة ،وهو ما ترتب عليه  ،استهداف وقتل عدد من المواطنين في يونيو .0203
وبالرغم من القبض على عدد من المواطنين على ذمة القضية ،وادانة األزهر ومنظمات حقوقية هذه الجريمة
البشعة فى ذاك الوقت ،إال انه تم االفراج عن عدد من المتهمين ورفض المحكمة االستئناف المقدم من النيابة
بسبب اخالء سبيل المتهمين .5
وفى الوقت الذى التزمت فيه الحكومة بكفالة الحق في حرية التعبير ،هناك العديد من الممارسات التي تؤكد
انتهاك الحق في حرية التعبير ،ويتم استهداف عدد من الكتاب والشعراء والصحفيين بزعم "ازدراء األديان
واهانة الرئيس" ،وتم رصد  28حالة مالحقة أهلية وقضائية منذ يناير  0200وحتى نهاية  ،0203إلى جانب
 08قضية نظرت فيها المحاكم قضايا من هذا النوع خالل هذه الفترة .6
وآخر هذه االنتهاكات ما أصدرته محكمة جنح ببا في "بني سويف" بتأييد الحكم الصادر ضد الكاتب والحقوقي
كرم صابر  ،بحبسه خمس سنوات وكفالة  0222جنيه على خلفية اتهامه بازدراء األديان بسبب تأليف ونشر
عمل أدبي بعنوان "أين هللا".7
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 5بالفيديو والصور  ..اسباب أندالع فتنة " السنة والشيعة " في أبو النمرس .الشباب 32 .يونيو 3102
 6إرتفاع االتهامات بازدراء األديان في مصر .ايالف  01 .مارس 3102
 7معا نحو تخصيص عام  3102لحقوق اإلنسان فى مصر .المصري اليوم  01.مارس 3102

وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في  3يوليو  ،0203قامت جماعة االخوان وأنصارها بعقاب األقباط
بشكل جماعي ألول مرة ألهداف سياسية ،نتيجة مشاركة عدد كبير منهم ،وتجلي ذلك في تهديداتهم على منصة
اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر ،وميدان النهضة بالجيزة ،وتم اغتيال قس بالعريش على يد متطرفين،
وكذلك حرق عدد من الكنائس فى المنيا فى يوليو  ،0203إال أن الموقف تأزم كثيرا بعد فض اعتصامى رابعة
العدوية والنهضة ،حيث تم االعتداء على كنائس وممتلكات األقباط بشكل جماعي ،ليصل عدد الكنائس حوالى
 88كنيسة ،ما بين حرق كامل ،وما بين احترق وهدم جزئي ،كما وصلت خسائر المواطنين األقباط إلى أكثر
من  7ماليين جنيه .8
وبالرغم من رفض الحكومة التوصية الخاصة بشأن دعوة مراقبين دوليين لمراقبة االنتخابات  ،ال يزال رفض
الدولة ساري لهذا األمر ،واكتفاء الحكومة بمنح اللجنة العليا المشرفة على االنتخابات في منح االعالم ومنظمات
المجتمع المدني المحلية واألجنبية آلية تنظيم عملهم ،وانفراد اللجنة بتحديد صالحيات وسائل االعالم والمنظمات
الدولية في "متابعة" االنتخابات ،ورفض الحكومة استخدام مصطلح "مراقبة" على االطالق.9
وعلى الرغم من قبول الحكومة لعدد من التوصيات أبرزها إنهاء التمييز ضد النساء عموماً ،بما في ذلك التمييز
ضد النساء العامالت ،ومكافحة العنف ضد النساء ،بما في ذلك العنف األسري والجنسي ،وتعزيز مشاركة
النساء في العمل القضائي ،إال أن الحكومة لم تقدم على تعديل التشريعات  ،حيث تنص المادة رقم  068مكرر
من قانون العقوبات الجنائية على "يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر كل من وُ جد في طريق عام أو
مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال ،فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خالل
سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا ً في الجريمة األولى تكون العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال تقل
عن  222جنيه وال تزيد على ثالثة آالف جنيه ،ويستتبع الحكم باإلدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة
الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة" ،وأيضا المادة " "078من قانون العقوبات تنص على "كل من فعل عالنية
ً
مخال بالحياء يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو غرامة ال تتجاوز  322جنيه مصري"،
فعالً فاضحً ا
وأيضا المادة " "078من قانون العقوبات ،تنص على "يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرً ا
مخالً بالحياء ولو في غير عالنية"  ،وتنص المادة  326مكرر من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 83
لسنة  0882على" :يُعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن  022جنيه وال تزيد على ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من تعرض ألنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو

 8مرفق ملحق يشمل حصر الكنائس المحترقة()0
 9سياسيون وحقوقيون بمصر :قرار رفض الرقابة الدولية على انتخابات البرلمان "متسرع وغريب".العربية نت.الشرق األوسط 32.يوليو 3100

مكان مط روق ،ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من
وسائل االتصاالت السلكية أو الالسلكية".
بينما نص الدستور الجديد حسب المادة  00على "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف ،وتكفل
تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات األسرة ومتطلبات العمل ،كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية لألمومة
والطفولة والمرأة المعيلة والمُسنة والنساء األشد احتياجً ا".
وحول أوضاع السجون المصرية
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 ،ال تزال الحكومة مقصرة في تحسين أوضاع السجون والسجناء ،وال

تزال انتهاكات حقوق المساجين  ،وانتهاك كرامتهم ،وال يزال السجين يعانى من سوء التغذية ،وقلة الرعاية
الصحية إلى جانب شكوى السجناء من قلة ساعات التريض  ،وقلة اوقات زيارات األقارب واألسرة  ،إلى جانب
تدهور سيارات الترحيالت ،وعدم مالءمتها لالستخدام اآلدمي.
ومن أبشع الجرائم التى شهدها المجتمع مؤخرا ،مقتل 11 36متهمًا من أنصار جماعة اإلخوان المسلمين
المحبوسين احتياطيًا خالل محاولة هروب من سيارة ترحيالت بالقرب من منطقة سجون أبو زعبل بمحافظة
القليوبية ،وبعد تحويل الضباط المتسببين فى هذه الواقعة للقضاء ،قضت المحكمة بمعاقبة كل من المقدم عمرو
فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة بالحبس لمدة  02سنوات مع الشغل والنفاذ والنقيب إبراهيم محمد
المرسى ،والمالزم إسالم عبد الفتاح حلمى والمالزم محمد يحيى عبد العزيز بالحبس لمدة سنة ،وإيقاف تنفيذ
العقوبة لمدة  3سنوات.12
وفيما يتعلق بالحق في التعليم يتابع المركز المصري لحقوق االنسان بمزيد من االهتمام أوضاع التعليم في مصر
في إطار متابعته لنشر وتعزيز قيم حقوق االنسان في المنظومة التعليمية ،ويعمل المركز للعام الرابع على
التوالي على متابعة وتحليل كل ما يواجه التالميذ والمعلمين وأولياء األمور من أجل إرسال كل ما يتم رصده
وتحليله إلى وزارة التربية والتعليم ومراكز البحوث وتطوير المناهج إلصالح العملية التعليمية .13
ويقوم المركز بإصدار تقارير شهرية ترصد أوضاع حقوق االنسان في المدارس ،مشتمال لعدد من األمور التي
تخص العملية التعليمية برمتها ،حيث ترصد هذه التقارير حاالت العنف في المدارس  ،14سواء من قبل المعلمين
للتالميذ ،او العكس ،أو حاالت العنف بين التالميذ وبعضهم البعض ،إلى جانب تسليط الضوء على الوضع
 10السجون فى مصر .األهرام  01 .فبراير 3103
" 11الداخلية" :مقتل  23متهمًا من «اإلخوان» بسيارة ترحيالت «أبوزعبل» اختنا ًقا بالغاز.المصري اليوم 01.اغسطس 3102
12
السجن  01سنوات لنائب مأمور قسم مصر الجديدة بسيارة ترحيالت أبو زعبل .اليوم السابع 01.مارس 3102
 13تحويل طالب ومدرسين للتحقيق لرفعهم شارات"رابعة"..ومعاقبة مدرس العتدائه على تلميذ يرتدى تى شيرت عليه صورة "السيسى" .اليوم السابع2.
يناير 3102
 14الفوضى امتدت لدور العلم :عنف فى المدارس .األهرام 01 .ديسمبر 3103

الصحي في المدارس ،من حيث انتشار الفيروسات واألمراض ،ومدى توفر العيادات واألطباء والرعاية
الصحية للتالميذ.
كما ترصد التقارير لهذا العام مشكلة كثافة الفصول وضرورة أن تكشف وزارة التربية والتعليم على انهاء كثافة
الفصول وبناء مدارس جديدة من أجل مناخ أفضل للتالميذ ،وخلق مدارس عديدة لهم تقلل من كثافة الفصول بما
يعود بالنفع على التالميذ والمجتمع.
وأيضا ترصد التقارير هذا العام المشكالت التي تمنع انتظام العام الدراسي ،وكيفية تفاعل الوزارة مع المدارس
وحل المشكالت التي تتعرض لها ،وخاصة ما يتعلق باعتداء مدرسين على التالميذ ،أو اعتداء طالب على
المدرس ،وكذلك رصد العالقة بين المدرسين وأولياء األمور.
ونجح المركز المصري لحقوق االنسان فى ابرام بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم إلدراج مادة حقوق
االنسان فى المدارس ،وتم تدريس هذه المادة ،فى العام الدراسي  ،0203\0200بعد ان تعاون مع الوزارة
خالل عامى  0200،0200فى اعداد المناهج الخاصة بهذه المادة  ،وحاليا وقع المركز بروتوكول تعاون مع
الوزارة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة المشروع لتدريب وتأهيل المدرسين على تدريس هذه المادة .15

 15افتتاح المرحلة الثانية من مشروع "تدريس مادة حقوق اإلنسان في المدارس".الوطن 3.فبراير 3103

أعضاء التحالف التحالف المصرى للتوعية االنتخابية ودعم الديمقراطية

 – 1المركز المصري لحقوق االنسان
المركز المصري لحقوق االنسان
Egyptian Center for Human Rights
) ( ECHR
الموقف القانونى منظمة غير حكومية مسجلة برقم 3122لسنة 3113
العنوان
 2شارع الكمال ميدان حلمية الزيتون القاهرة
البريد االلكترونى
echreg@yahoo.com
تليفون  /فاكس
ت  33221213 :ف 33203022 :
محمول
10330132121
 - 2الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة
الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة
Egyptian Association for Participation and Sustainable
Development
) (EAPSD
الموقف القانونى منظمة غير حكومية مشهرة برقم  3312لسنة 3113
العنوان
1شارع احمد شعراوى المطرية القاهرة
البريد االلكترونى
Eapsd05@yahoo.com
تليفون  /فاكس
33203232
محمول
101101321321
 - 3مركز صرخة لحقوق االنسان
مركز صرخة لحقوق االنسان
Sarkha Center for Human Rights
SCHR
الموقف القانونى منظمة غير حكومية مسجلة برقم 0120لسنة 3101
9شارع احمد شعراوى المطرية القاهرة
العنوان
البريد االلكترونى
تليفون  /فاكس
33202203
محمول
1011013122
 - 4المركز المصري لدعم المواطنة وحقوق المراءة
المركز المصري لدعم المواطنة وحقوق المراءة

Sarkha08@yahoo.com

Egyptian Center for support of Citizenship and the Women
Rights
((Ecscwr
الموقف القانونى منظمة غير حكومية مسجلة برقم 1213اسنة 3111
العنوان
 30ميدان سراى القبة  -القاهرة
البريد االلكترونى
Ecscwr@yahoo.com
تليفون  /فاكس
33223133
محمول
10132121222
 - 5مركز صرخة لحقوق المعاقين والطفل
مركز صرخة لحقوق االطفال والمعاقين
Sarkha Center for Children's Rights and Disabled
) (sccrd
الموقف القانونى منظمة غير حكومية مسجلة برقم 3223لسنة 3111
العنوان
 2شارع الكمال ميدان حلمية الزيتون القاهرة
البريد االلكترونى
sccrd@yahoo.com
تليفون  /فاكس
33223223
محمول
100222313210

