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 تقرير يرصد ويوثق انتهاكات حقوق اإلنسان في مصر

2017يوليو /تموز  – 2013من أحداث يوليو/تموز  
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 JHR–**مؤسسة عدالة لحقوق اإلنسان 

مؤسسة حقوقية مستقلة لدعم العدالة وحماية حقوق اإلنسان، تعمل وفق قواعد وآليات ونُظم عمل المنظمات 
  الدولية،وتمتلك شراكة ُمعتبرة مع المنظمات المعنية.

التي أقرتها األمم المتحدة والمواثيق وتَهُدف المؤسسة إلى حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، طبقًا للمعايير الدولية 
  .والعهود الدولية المعنية، ودعم المظلومين والدفاع عنهم

منظمة حقوقية غير حكومية، ومنظمة من منظمات المجتمع المدني، ال تهدف إلى الربح، ترصد وتوثق "انتهاكات 
  اإلنسان،حقوق اإلنسان"، وفق الوسائل القانونية والحقوقية للدفاع عن حقوق 

  

   SHR -**مركز الشهاب لحقوق اإلنسان

وحصل على  2006بمصر عام  المركز منظمة حقوقية تعمل من أجل عالم يتمتع فيه اإلنسان بحياة كريمة   تأسس
والشهاب منظمة مستقلة غير  ،لندن -  10658421موافقة السلطات البريطانية للعمل كمنظمة حقوقية تحت رقم  

 .سياسية تطوعية ال تهدف للربح

مؤسسة حقوقية لدعم الحرية والديمقراطية وإرادة الشعوب ومناهضة الظلم والتمييز بكافة صوره من خالل برامج 
  حقوقية وإعالمية
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  مقدمة:

ث من يوليو/ تموز  ال ان في 2013الث ة حقوق اإلنس ال ه ح ذي تغيَرت في اريخ ال ،هو الت
ان ر،ولن نُبالغ إذا قلنا أنه تاريخ انهيار حقوق اإلنس واالعتداء على الحريات وعدم  ،مص

ي يس ير عبد الفتاح الس ري المش  -احترام القانون، ففي هذا اليوم أعلن وزير الدفاع المص
تور ي، تعطيل العمل بالدس -الُمعين من رئيس الجمهورية المنتخب الدكتور محمد مرس

تور  ر مؤقتًا" الذي لم يَكن  -"2012"دس ة مص تورية رئاس ويتولى  رئيس المحكمة الدس
تورية أمام رئيس الدولة، وتم أداء اليمين  ا للمحكمة آنذاك، حيث لم يقم بأداء اليمين الدس رئيًس
تورية  تورية، وذلك بالمخالفة لنص قانون المحكمة الدس أمام الجمعية العامة للمحكمة الدس

رة أعمالهم اليمين : تنص علىالتي  -6مادة  -العليا اء المحكمة قبل مباش يؤدي رئيس وأعض
 :التالية

، ويكون أداء اليمين بالنسبة "حترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدلأأقسم با العظيم أن "
بة لأل، لرئيس المحكمة أمام رئيس الجمهورية اء أمام الجمعية ويكون أداء اليمين بالنس عض

  العامة للمحكمة".

تور والمواثيق الدولية ،حيث تم فض  2013يوليو /تموز 3 هو بداية انتهاك القانون والدس
رطة  لطة متمثلة في قوات الش تخدمت الس ة لهذا البيان بالقوة، واس التظاهرات المعارض
ابة  لمية، مما أدى إلى قتل وإص اص الحي والخرطوش  لتفريق التجمعات الس والجيش الرص

ة عدالة  مدنيين ُعَزل، واعتقال س دت مؤس نٍد من القانون، وقد رص في لمواطنين دون س تعس
JHR  لحقوق اإلنسان بالتعاون مع مركز الشهاب لحقوق اإلنسان- SHR -  انتهاكات وقعت

ية،  ياس ان، و للعهد الدولي للحقوق المدنية والس بالمخالفة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنس
رك يوثق هذا التقرير المشت لذا صادية واالجتماعية،وأخرى مخالفة للعهد الدولي للحقوق االقت

نوات من  ر خالل أربع س ان في مص ة حقوق اإلنس ال وحتى 2013يوليو/تموز 3ح
وء على أبرز االنتهاكات والجرائم انطالقًا من دورنا في 2017يوليو/تموز 3 لط الض ، ويس

مان  ان والدفاع عنها، بينما بذلنا كل جهد ممكن لض دقة المعلومات، إال أن حماية حقوق اإلنس
  هذه المعلومات قد تخضع للتغيير.
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 :منهجية التقرير  

اد  تعرض حص ان خالل أربعة أعوام في هذا التقرير نس -2013انتهاكات حقوق اإلنس
بق ذلك2017 ر قبل  ، ويس ان في مص فقرة بعنوان "  نظرة عامة على حالة حقوق اإلنس

  كالتالي: " 2013يوليو/تموز 
  .2011ما قبل يناير/كانون الثاني أوًال: 

  .2011ثانيًا: مابعد يناير/كانون الثاني 

  أبواب التقرير:
  أوًال: الحقوق المدنية والسياسية

 التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. -
 .2017حتى 2013أشهر حاالت التعذيب في مصر من  -
 انتهاك الحق في الحياة. -
 أربعة أعوام.مجازر ارتكبها النظام المصري خالل  -
 اإلعدام بإجراءات موجزة -
 قضاة اإلعدام -
  االنتهاكات بحق المرأة -
  االنتهاكات بحق الطفل -
  نتهاكات السجون المصريةا -
 حرية التعبير -
 التجمع السلمي -
 االختفاء القسري جريمة مستمرة -
 القرارات والقوانين المقيدة للحريات وتساهم في القمع -

  والثقافية واالجتماعية االقتصادية الحقوق:  ثانيا

 اإلنسان حقوق عن والمدافعين والمحاماة القضاة استقالل: ثالثا

 االنتهاكات بحق القضاة والقضاء. -

في  - ان كالقبض واالحتجاز التعس انتهاكات بحق المحامين والمدافعين عن حقوق اإلنس
 والمنع من السفر.

  الجمعيات األهلية الجديدمنظمات المجتمع المدني والتحفظ على أموالها وقانون 

 إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية -

 أول رئيس مدني منتخب في مصر. محمد مرسي كتور/دالرابعًا: االنتهاكات بحق 
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 :الملخص التنفيذي 

  2013نظرة عامة على حالة حقوق اإلنسان في مصر قبل يوليو/تموز 

  :2011أوًال: ما قبل يناير/كانون الثاني 

ر  ت مص كرية، عاش تمرة، ومحاكمات عس ثالثون عاًما في حالة طوارئ مس

ة حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع  وانتهاك للحقوق والحريات، خاص

  السلمي.

  :2011ثانيًا: مابعد يناير/كانون الثاني 

ر يوًما قبل تنحي مبارك انتهاكاٍت عدة تنوعت ما بين القتل الذي  - هدت الثمانية عش ش

ل إلى  ب ما وثقته منظمة العفو الدولية حال 840وص رطة حس ة قتل على يد قوات الش

ادر بتاريخ  طس/آب 3في تقريرها الص ابة 2011أغس ا إص  6000، والذي وثق أيًض

اص الحي الذي  رعهم نتيجة إطالق الرص خص، وقد لقي كثير من المحتجين مص ش

 أطلق على الجزء العلوي من أجسامهم.

 

كري  - تم 2012يونيو  30حتى  2011فبراير  11من خالل فترة حكم المجلس العس
د  لة من  438رص لس ت البالد س ر حيث عاش حالة قتل في كامل محافظات مص

 األحداث كان أبرزها :
  

كرية أكثر من  - رطة العس بيرو والتي قَتل خاللها الش خص معظمهم  30أحداث ماس ش
 ."من األقباط أمام مبنى اإلذاعة والتلفزيون المصري "ماسبيرو

شخص، برصاص قامت قوات  60محمد محمود والتي راح ضحيتها أكثر من أحداث  -
شرة من  شرطة األسلحة على الوجه مبا ستخدام القوة المفرطة وتصويب ال شرطة با ال
ابط وقتها  تهر ض تديمة بالمتظاهرين، "فيما اش رطة بنية إحداث عاهات مس قبل الش

 بقناص العيون "
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  ات باألرقام:كحصاد االنتها

   

  العدد  البيان م
 1230 حاالت التعذيب خالل األربع سنوات 1
 2441 قتل خارج نطاق القانون 2
 44 قضاة تم عزلهم من مناصبهم 3
 100 القتلى من النساء خالل األربع سنوات 4
 15 إخفاء قسري لنساء خالل األربع سنوات 5
 2000 اعتقال نساء خالل األربع سنوات 6
 31 االننساء معتقالت حتى  7
 21 قرارات انشاء سجون جديدة خالل األربع سنوات 8
 793 انتهاكات ضد صحفيين 9

 10 اغالق قنوات فضائية 10
 12 غلق ومداهمة مكاتب مؤسسات إعالمية 11
 30 فصل صحفيين تعسفا 12
 6 محاكمة عسكرية لصحفيين 13
 100 مساجين من الصحفيين 14
 9 القانونقتل صحفيين خارج نطاق  15
  مرة160 اقتحام الجامعات لفض تظاهرات وقمع الطالب 16
 5500 حاالت اإلخفاء القسري 17
 3000  اعتقال بحق األطفال  18
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  أوًال: الحقوق المدنية والسياسية

ديق،  ية الذي اعتُِمدَ وُعِرَض للتوقيعِ والتص ياس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والس
مام مبر /كانون األول  واالنض ، اعترف بمجموعة من الحقوق ونص على 1966إليه في ديس

بيل الوحيد لتحقيق الُمثُل العليا للقيم التي نص عليها اإلعالن  اس أن الس احترامها على أس
ية متحررين  ياس ر متمتعين بحرياتهم المدنية والس ان هو أن يكون البش العالمي لحقوق اإلنس

ر التي فت في إحدى تقارير منظمة العفو الدولية بأنها "جمهورية  من الخوف، لكن مص ُوِص
ية بالغت في انتهاك هذه الحريات واالعتداء  نوات األربع الماض الخوف"، في خالل الس

  عليها.

  حاالت التعذيب داخل مقار االحتجاز لإلكراه على االعتراف ضد نفسه:

ريحة لما نص عليه العهد الدولي للحقوق  ية "في مخالفة ص ياس د المدنية والس هادة ض أاليُكره على الش
  " تم تعذيب الحاالت اآلتية :نفسه أوعلى االعتراف بذنبٍ 

  المعتزبا غانم:

تم  اعتقاله، وفق إفادة أسرته، وقد أَرسل من محبسه في فبراير/شباط 
هادتي  بعد ماحدث لي و ما قد يحدث 2015 الة تحت عنوان"ش ، رس

  آلخرين". 

ا ا تف ه على روى فيه ٍب، أُكره نتيجت ذي ه من تع اتعرض ل ل م ي ص
  االعتراف بارتكابه للجريمة؛

  

  أحمد ماهرالهنداوي:

، تم القبض عليه، وإخفاؤه قسريًا 2015بتاريخ الرابع من فبراير/شباط 
عق الكهربائي في  عة أيام، ذاق فيها كل ألوان التعذيب..الص لمدة تس

  الجسم، الضرب، 
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  : ياسر سالم

له اثناء فيوم بعد اعتقاالمعيد بقسم التخدير بكلية الطب جامعة ال –
يرات  ، تم احتجازه  2015يناير/كانون الثاني  25ذكرى  مس

  داخل قسم الشرطة واالعتداء عليه بالضرب المبرح.

  

  

  

رطة قطور بمحافظة  م ش ورة لثالثة تم تعذيبهم داخل قس الص
رطة يدعى أيمن  ابط ش اعدة الغربية على يد ض اذلي وبمس الش

  عدد من أمناء الشرطة

  

  

  

  :مجدي مكين خليل

  بائع السمك الذي تم القبض عليه تم تعذيبه وضربه حتى الموت:

رينالثاني  16بتاريخ   قُتِل مجدي مكين 2016نوفمبر /تش
داخل قسم شرطة -مواطن مصري مسيحي-خليل جرجس

  األميرية.

  

  

  انتهاك الحق في الحياة                             

حالة  2441، وفي خالل أربع سنوات تم رصد 2017وحتى يوليو/تموز  2015من منتصف 
رية  رة  في عدة محافظات مص دية المباش فية الجس لغ بقتل خارج نطاق القانون، مابين التص

جون ومقرات االحتجاز والقتل نتيجة التعذيب واإلهمال الطبي داخل، 1890عددهم  غ بلالس
  .8تم إعدام  ، واإلعدام بإجراءات موجزة543عدد القتلى 
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  مجازر ارتكبها النظام المصري خالل أربعة أعوام:

  عدد القتلى  التاريخ  المجزرة م

2013يوليو  5 أحداث ماسبيرو  1  3 
2013يوليو  5 أحداث سيدي جابر 2  52 
2013يوليو  6 أحداث الحرس الجمهوري األولى  3  1 
2013يوليو  8 أحداث  الحرس الجمهوري  4  59 
2013يوليو  15 أحداث رمسيس والجيزة  5  5 
2013يوليو  19 أحداث المنصورة   6  4 
2013يوليو  26أحداث مسجد القائد إبراهيم باإلسكندرية  7  12 
2013يوليو  27 أحداث النصب التذكاري  8  120 

2013أغسطس  14 مذبحة رابعة  والنهضة 9  700 

2013أغسطس  16  أحداث رمسيس الثانية 10  210 

2013أغسطس  16  أحداث العريش 11  14 

2013أغسطس  16  أحداث سموحة 12  30 

2013أغسطس  16  احداث االسماعيلية 13  5 

3201أغسطس  16  أحداث دمياط 14  8 

2013أغسطس  16  أحداث السويس 15  14 

2013أغسطس  18  مجزرة عربة الترحيالت 16  37 

71 2014يناير  25  يناير 25ذكرى    29 

0331اإلجمالي:      
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  : 2013أغسطس/آب  14أحداث فض اعتصام ميدان رابعة العدوية

  مذبحة رابعة  والنهضة""  

تطيع أن تقول عن ما حدث في الرابع  أقل ما تس
طس/آب ر من أغس أنه مذبحة أو ، 2013عش

مجزرة، جريمة قتل لمواطنين اتخذوا من ميداني 
رق القاهرة ر ش  ،رابعة العدوية بحي مدينة نص

اهروا  انين تظ الجيزة مك ة ب دان النهض ومن مي
اًما في مخيماٍت، احتجاًجا  فيهما وأقاموا اعتص

صباح  ، ففي السادسة 2013ومعارضة لما تم اتخاذه من إجراءاٍت في الثالث من يوليو/تموز
احبتها قوات  رطة واألمن المركزي، ص ذلك اليوم اندلعت الحرب أعدادًا كبيرة من قوات الش

كرية ثقيلة فحات والمجنزرات والجرافات ، معدات عس هكذا  -من الجيش باآلليات والمص
ا من نجوا من المجزرة، في ذات  ف لن وص
ام  رطة فيه اعتص الوقت الذي كانت تقتحم الش

جميع مداخل  ومخارج  رابعة قامت بمحاصرة
ميدان النهضة بمحافظة الجيزة وقامت بإطالق 
اص الحي على  از والخرطوش والرص الغ
مين  وأحرقت  الخيام بمن فيها، وقد  المعتص

ا وثقت  ب في تقرهذه المذبحة منظمة هيومن رايتس ووتش أيض در بعنوان حس يٍر لها ص
  الخطة.

  اإلعدام بإجراءات موجزة

في هو  نات اإلعدام التعس ما ادر من محكمة لم تحترم ض اإلعدام المنبثق عن حكم ص
مانات التي نص عليها "العهد  ةً تلك الض في"، خاص المحاكمات العادلة هو "حالة قتل تعس
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"،وحق الفرد في عدم حرمانه من الحياة تعسفًا حق 

ان مهما كان لونه أو عرقه أو ج دار مالزم لإلنس ري في إص اء المص ع القض ه،وقد توس نس
رتها  مية نش ائيات وتقارير غير رس فة وفق إحص أحكام إعداٍم جماعية تفتقد لمحاكمات منص

ان ، ات والمنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال حقوق اإلنس س وقد العديد من المؤس
در بحق  عليهم باإلعدام خالل  مواطناً قرارات بإحالتهم إلى المفتي تمهيداً للحكم 1953ص

ية نوات الماض ية 58ا في "واطنً م  931، وبلغ عدد المحكوم عليهم باإلعدام   األربع س "قض
ذ الحكم في  ة ، تم تنفي ي اس ي ة على( "3"س ا مختلف اي ) مواطنين، وفي الفترة من 8قض

ان  در حكًما برفض الطعن في 2017ابريل/نيس ايا من محكمة  "4" حتى يوليو/تموز ص قض
قضية أمام "24"مواطنًا، في ذات الوقت هناك  )13(، ويٌنتظر تنفيذ حكم اإلعدام بحق النقض
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ل فيها حتى اآلن وعددهم(  ) مواطنًا محكوم عليهم باإلعدام، 124محكمة النقض لم يتم الفص
  .2016قضية حتى نهاية عام   "27"وجدير بالذكر أنه تم نقض وإعادة اإلجراءات في

  
  تنفيذ حكم باإلعدام فيها: بيان بالقضايا الي تم 

 

 آخر إجراء المحافظة رقم القضية بيان القضية م
عدد الُمنفذ 

 ضده

 1 07/03/2015تنفيذ الحكم  اإلسكندرية جناياتسيديجابر2013لسنة  15663 أحداث سيدي جابر  1
 6 17/05/2015تنفيذ الحكم  القليوبية جنايات القاهرة العسكرية 2014 لسنة43 عرب شركس  2
  1  15/12/2016تنفيذ الحكم  شمال سيناء الشرقية بو كبيرأجنايات  2014لسنة    24856  مذبحة رفح الثانية  3

 8 اإلجمالي

  

  قضايا واجابة النفاذ بمجرد التصديق على الحكم

  

  

  الصادر فيها أحكام باإلعدام، من محاكم مدنية وما زالت بمرحلة النقض:بيان بالقضايا 

  

 المحكوم عليهم المحافظة رقم القضية الُمسمى اإلعالمي للقضية م
 6 الدقهلية المنصورةجنايات 2014 لسنة16850 قتل الحارس  1
 2 اإلسكندرية جنايات باب شرقي 2013 لسنة20091  أحداث مكتبة اإلسكندرية  2
 1 اإلسكندرية جنايات شرق اإلسكندرية 2014لسنة  1781 فضل المولى  3
 4 اإلسكندرية جنايات عسكرية اإلسكندرية 2015لسنة  325 استاد كفر الشيخ  4

 13 اإلجمالي

 إجراء آخر عليهم المحكوم المحافظة القضية رقم الُمسمى اإلعالمي للقضية م
 الطعن بالنقض 5 الجيزة جنايات الجيزة2014 لسنة4338 خلية أكتوبر  1
 الطعن بالنقض 4 القاهرة جنايات القاهرة 2013لسنة 2414 أحداث المقطم  2

(عادل مذبحة رفح الثانية  3
 حباره)

كبير بو أجنايات  2014لسنة  24856
 ةالشرقي

 شمال سيناء
 1تم التنفيذ على ( 7

 )والباقي غيابي
 الطعن بالنقض

 الطعن بالنقض 1 الدقهلية جنايات المنصورة2013 لسنة24977 1المنصورة   4

 الطعن بالنقض 1 الدقهلية جنايات المنصورة2013 لسنة25691 2المنصورة   5

 غيابي 1 الجيزة جنايات الجيزة2014 لسنة3388 الشيخ زايد  8

 الطعن بالنقض 4 الدقهلية جنايات المنصورة 2013لسنة 14950 خلية الردع  9

 الطعن بالنقض 12 الشرقية جنايات منيا القمح2014 لسنة51717 خلية الزقازيق  10

 الطعن بالنقض 2 الجيزة جنايات أول أكتوبر 2014 لسنة3612 ألتراس ربعاوي  11

 الطعن بالنقض 2 الجيزة جنايات الجيزة 2014لسنة  20352 خلية كرداسة  12

 الطعن بالنقض  4  القاهرة  جنايات شمال القاهرة 2014لسنة  60  خلية داعش طنطا  13

 بالنقضالطعن   7  الجيزة  جنايات الجيزة2014لسنة  983  مقتل اللواء/ نبيل فراج  14

 الطعن بالنقض  1  الجيزة  جنايات الجيزة2013لسنة  11818  أحداث مسجد االستقامة  15

 الطعن بالنقض 12 الجيزة جنايات الجيزة 2015لسنة  14494 قضية تجمهرأوسيم  16

 الطعن بالنقض 5 الدقهلية كلي جنوب المنصورة 2015 لسنة 200 مقتل نجل المستشار  17
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  بيان بالقضايا الصادر فيها أحكام باإلعدام، من محاكم عسكرية ومازالت بمرحلة النقض العسكري:

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الطعن بالنقض 6 الجيزة جنايات الجيزة 2013لسنة  14986 العمرانيةأحداث عنف   18

 الطعن بالنقض 6 القاهرة جنايات أمن الدولة العليا2014 لسنة 315 قطر التخابرمع  19

 الطعن بالنقض  2 القاهرة جنايات أمن الدولة العليا2015لسنة  10 ليبيا تنظيم العائدون من  20

 الطعن بالنقض  12  المنيا  ــه كلى  شمال المنيا 2013 لسنــ 1824  مطاي المنيا  21

 الطعن بالنقض  28  القاهرة    نائب العاماغتيال ال  22

 الطعن بالنقض  1  الشرقية  2014جنايات أبو كبير لسنة  3771  تنظيم داعش بالزقازيق  23

24  
حصر جنايات كلى  2013لسنة  2543  قتل السائق

  اإلسماعيلية
بالنقضالطعن   1  االسماعيلية  

 اإلجمالي
(تم التنفيذ على  124

1( 
 

 المحافظة القضية رقم الُمسمى اإلعالمي للقضية م
المحك

 وم
 عليهم

 المحالين عدد آخرإجراء

 7 دائرة الطعون العسكرية 7 بورسعيد اإلسماعلية العسكريةجنايات  2014لسنة 44 بورسعيد العسكري  1
 2 دائرة الطعون العسكرية 2 اإلسماعيلية جنايات اإلسماعلية العسكرية 2013لسنة 397 اإلسماعيلية العسكرية  2
 5 غيابي 5 الغربية جنايات اإلسكندرية العسكرية 2015 لسنة 52 عسكرية قضية  3
 8 دائرة الطعون العسكرية 8 القاهرة جنايات غرب القاهرةالعسكرية 2015 لسنة 174 العمليات الُمتقدمة  4
 1 دائرة الطعون العسكرية 1 العريش جنايات اإلسماعلية العسكرية 2015لسنة  32 العريش العسكرية  5
  16 دائرة الطعون العسكرية  16  شمال سيناء  جنايات اإلسماعلية العسكرية 2013لسنة  411  قضية عسكرية  6
  2 دائرة الطعون العسكرية  2  شمال سيناء  جنايات اإلسماعلية العسكرية 2013لسنة  382  قضية عسكرية  7
  5 دائرة الطعون العسكرية  5  اإلسماعيلية  جنايات اإلسماعلية العسكرية 2015/ ك 1ج  قضية عسكرية  8

 46  46 اإلجمالي
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  قضاة اإلعدام

اإلعدام الجماعية عدد من القضاة خالل األربع سنوات الماضية وهم تسابق في إصدار أحكام 
 : كالتالي
ا  االسم م   عدد المحكوم عليهم  عدد القضا

 شحاتة  1  محمد نا شار  242  8 المس

ي                 2 د ص   سع شار  183  1 المس

3   ان الشا   شع شار  144  4 المس

د يوسف                     4   سع شار  37  1 المس

ز                5   صالح ح شار  21  2 المس

ر 6 د الظا   أسامة ع شار  15  5 المس

7                 ن  فه   محمد   شار  43  4المس

ب                8 ل صل   ن شار  12  1 المس

د                       9   حسن ف شار  13  3 المس

ل            10  قند   حس شار  11  2 المس

11                   خفا   مع شار  18  4 المس

12                البيو  فت شار  8  2 المس

دالفتاح                13  ع   حف شار  8  1 المس

د عالم             14 ح الس   فت شار  5  1 المس

  جمال عقرب                15 شار  3  1 المس

ل 16   جابر خل شار  1  1 المس

17              عادل الشور شار   1  1 المس

دالسميع خطاب 18  ع د  ع شار  1 8  المس

دالرحمن سالم 19  خالد ع شار  1 1  المس

20   شار   1 6  مجدي أبوالعالالمس

  

  االنتهاكات بحق المرأة

المرأة في مصر لم تسلم من بطش النظام المصري شأنها شأن الرجال، فتعرضت النتهاكاٍت 
عدة، بالمخالفة للقانون والدستور وكافة االتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، والملزمة 
در في نهاية عام  ب تقرير ص ة، وحس فة خاص لها بقوة القانون فيما يتعلق بحقوق المرأة بص

سسة "توموسون رويترز"، تم تصنيف مصر على أنها الدولة العربية األسوأ عن مؤ 2013
وريا واليمن،حيث جاء في التقرير أن  عودية وس الذي تعيش فيه المرأة يليها العراق فالس

عت  99.3% ي ، وخض ن للتحرش الجنس ر تتعرض يدات والفتيات في مص  27.2من الس
يدة وفتاة أي نحو  ريات للخ %91مليون س تان، في حين ال تلم بالقراءة والكتابة إال من المص

اء  %63نحو  ر على اعتقال النس منهن، ثم تطور األمر بعد ذلك نحو تجرأ النظام في مص
ر عاًما وٌحِكم عليهن  جنت فتيات أقل من ثالثة عش هن على اختالف أعمارهن ، فلقد ٌس وحبس

األربعين عاًما مازلن داخل بأحكام بالسجن، وأخريات ما بين سن الثامنة عشر وحتى ما فوق 
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ية باتهامات  ياس ايا س ايا التظاهر، أو على ذمة قض جون، تم القبض عليهن على ذمة قض الس
ر من القتل والتعذيب  اء في مص لم النس ف بالملفقة والكيدية في أحياٍن كثيرة، ولم تس توص

جلت فقد سٌ  والتعرض لإلخفاء القسري شأنهن شأن الرجال، فأما عن القتل خالل أربع سنوات
حالة اختفاء قسري، أبرزهن األسماء التالية التي ال يُعرف  15حالة من النساء، وُرصد 100

مكان احتجازهن حتى األن وال معلومات عن بقائهن على قيد الحياة حيث انقعطت أخبارهن 
  :منذ لحظة االختفاء

ــــخ  المحافظة  اإلسم م   إخفاء من تار

مسمر  1 د العظ ة ع ر   القلي ت   2013أ

 عمر رضوان  2 ا ع ة ران   2014يناير   الغ

م  3 د الحك ة عال ع ق    2014يوليو   ال

رة رحاب محمود  4    القا تم   2014س

ة ند راشد فوزي 5    الدقهل سم   2014د

ش  6 ر أبوال ناء سما   2015أغسطس   س

مة رمضان  7 رة ك   2015أغسطس   القا

ة صندوق  8 ش فتح    الع تم   2015س

مان حمدي  9 رة إ   2016يناير   القا

مان  10  سل د ناء ن ع   2016مايو   س

س  11 م أحمد يو دە إبرا لها ز ل   أمام م    2017أب

لها فاطمة الفراش  12    2017مايو   أمام م

 31االعتقال امرأة وفتاة خالل اربع سنوات مضت ومازال رهن  2000فضًال عن اعتقال 
  امرأة اآلتي أسمائهن:

         

  سامية شنن              إسراء خالد

          

  جهاد عبدالحميد طه  شيماء أحمد                                       
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  المحافظة  اإلسم م    المحافظة  اإلسم م

1   ه ش ة سام ل  نادي  17    اإلسماع رة اسم   القا

2   مان مصط ف إ  س رة أمل صابر  18    ب   القا

اء خالد  3 رة إ   19    القا رة عال حس   القا

ماء أحمد سعد 4 رة ش ناء رم قطب  20    القا   س

د محمد  5  سع رة عب ل  21    القا رة راب إسماع   القا

ث  6 د المغ رة الة ع در الدين  22    القا رة حنان    القا

ة الة صالح  7 دالمنعم  23    الج رة سارة ع   القا

8   د اط رنا ع  سالم  24    دم   أسيوط م

9   د اط سارە ع ز  25    دم د الع   أسيوط غادة ع

د طه  10 دالحم رة جهاد ع   أسيوط سارة جمال  26    القا

ف الدين  11 ة مروة س    أسماء المغازي  27    الج

رة سمة رفعت 12 مال  28    القا      نا

13      مها مجدي  29    الفيوم فوزة الدسو

 جابر  14 ة فاطمة ع   30    المنوف    سارة مه

ت  15 خ د  ن سع رة ش م 31    القا    إيناس إبرا

دالمحسن  16 رة راب ع           القا

 

  

  االنتهاكات بحق األطفال

ل عددهم إلى  - مية فقد وص ادر غير رس ب مص  3000مايزيد عن ثالثة آالف"وحس

 طفل"، خالل السنوات األربع الماضية.

رية للحقوق والحريات ذُكر أن عدد األطفال  - يقية المص در عن التنس وفي تقرير ص

ر من يوليو/تموز  طفل منهم  4000بلغ  2016وحتى نهاية  2013المعتقلين في مص

 مازالوا رهن اإلحتجاز. 800

دره الفريق المع - في في "األمم المتحدة" في يوليو وفي تقريٍر أص ني باالعتقال التعس

 .2015/تموز 

حداث يونيو/حزيران  - قالهم منذ أ لذين تم اعت يار  2013األطفال ا مايو/أ ية  ها وحتى ن

رب المبرح داخل مراكز  3002، بلغ عددهم 2015 تعّرض معظمهم للتعذيب والض

 االحتجاز.
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  إنتهاكات السجون المصرية

جن تُقدر" ب خالل تلك الفترة  - وا للس مية أعداد من تعرض ائيات غير رس وفق إحص

 سجين". 60000

" 43ثالثة وأربعون سجنًا"2011بلغ عدد السجون في مصر حتى يناير/كانون الثاني  -
افة إلى  - رطة382باإلض ام الش وحتى  2011وفي الفترة من  -مقر احتجازداخل أقس

ج 2013يونيو/حزيران15 اء عدد اثنين من الس نوات تم إنش ون ، وفي خالل أربع س
جون  2018، وحتى يوليو/تموز 2013من يوليو /تموز  اء س درت قرارت بإنش ص

جنًا جديدًا " رين س جون إلى 21جديدة بلغت واحد وعش ل عدد الس جنًا66"، ليص  -س
ادية  كالت اقتص كان ومش ر من أزمة في اإلس في الوقت التي تعاني فيه مص

  ة تكدس داخل السجون أيًضا.واجتماعية، فهي تعني أيضا من أزم
  

  جدول يوضح قرارات إنشاء السجون خالل األربع سنوات الماضية:

ــــخ  رقم  القرار م   المنطقة  التار

    قرارات الجريدة الرسمية     

ا Apr‐2014‐12  2014لسنة 1 873  المن

ة ‐بنها  Aug‐2014‐2014 4لستة 2396  2  القلي

رة ‐طرة  Nov‐2014‐2014 24لسنة 4073  3  القا

اط ‐شطا  Dec‐2014‐2014 11لسنة 2105  4  دم

ة ‐الخصوص  May‐2015‐2015 3لسنة 1104  5  القلي

رة May‐2015‐2015 24لسنة 1029  6  النهضة القا

رة ‐مايو May‐2015 15‐2015 24لسنة 1030  7  القا

ة Jul‐2015‐2015 9لسنة 1548  8  جمصة الدقهل

ة Jul‐2015‐2015 30لسنة 2345  9  الج

ة Dec‐2015‐2015 29لسنة 10 525  الج

ة Feb‐2016‐2015 18لسنة 11 3455 ح  إدكو ال

د ‐الط  May‐2016‐2016 5لسنة 12 859  الوادي الجد

ة ‐الخانكة  May‐2016‐2016 5لسنة 13 1923  القلي

ة ‐العبور  Jun‐2016‐2016 13لسنة 14 2628  القلي

ف Jul‐2016‐2016 4 لسنة15 2879  س  ب

ة Jul‐2016‐2016 9لسنة 16 1717 ح  ال

س ‐عتاقة  Nov‐2016‐2016 3لسنة 17 4284  الس

 اإلسكندرة ‐كرموز  Nov‐2016‐2016 27لسنة 18 4473

ناء  Jan‐2017‐2017 21لسنة 19 151 ناء ‐طورس  جنوب س

ة ‐طنطا  Apr‐2017‐2017 1لسنة 20 621  الغ

دة  Jul‐2017‐2017 24لسنة 21 1227  أسيوط ‐أسيوط الجد
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  حرية التعبير:

  

أربعة أعوام،  وصاحبة الجاللة " الصحافة والصحفيون المصريون " في خطر، فالصحفي  
حافة عالميًا  ر في مجال حرية الص جين، فتراجعت مص ر مابين قتيل وجريح وس  –في مص

لون بال حدود ب تقرير مراس ي  161إلى المركز  -حس ،  2016بعد أن كانت في العام الماض
نوات في المركز  6،وقد كانت قبل  159في المركز  ر المناخ الحر 127س ،  فقدت مص

نوات  منذ أحداث يوليو/تموز  ةً خالل أربعة س حفيين تماًما خاص حافة والص لحرية الص
قد تعرض  ، 2013 بل األجهزة األ 793ف عددة من ق كات مت ها حفي وإعالمي النت ية ص من

سلطات المصرية   12قنوات فضائية، باإلضافة إلى غلق ومداهمة  10المصرية، وأغلقت ال
 100صحفيين عسكريًا، و 6صحفيًا تعسفًا، ومحاكمة  30مكتبًا لمؤسسات إعالمية، وفصل 

  .9صحفي في غياهب سجون النظام المصري،وقتل 

  

  التجمع السلمي:

لميين  وقامت ارتكبت العديد من االنتها 2013منذ يوليو  ين الس كات  في حق المعارض
اص الحي والخرطوش  دون  تخدام الرص لطات بفض التجمعات بالقوة عن طريق اس الس
رطة والجيش  د اعتداءات الش االلتزام بالقواعد القانونية في تفريق المتظاهرين، وقد تم رص

ضة ورابعة فيما يسمي بأحداث الحرس الجمهوري ،وأحداث المنصة ، ثم فض اعتصام النه
يارة الترحيالت،  وقد  جد الفتح وس يس األولى والثانية وأحداث مس العدوية ثم أحداث رمس
لمي و تنتقد  كل س لطات جميع المظاهرات واالحتجاجات التي خرجت بش تهدفت الس اس
يلة للدموع  وغيره من  اص الحي والخرطوش والقنابل المس تها وواجهتهم  بالرص ياس س

  ل الكثير والقبض على اآلالف .أدوات القمع وقامت بقت

  

   االختفاء القسري جريمة مستمرة

ديرات  - ا للتق ري، فطبق اء القس ة االختف ة جريم ي اض نوات األربع الم خالل الس
دت هذه الظاهرة  مية التي رص اءات الغير رس ري  5500واإلحص حالة اختفاء قس

رية والجهات األمنية، تبدأ الجر رطة المص ر تمت على يد قوات الش  يمة بعمليةبمص
اختطاف للمواطنين من الشوارع والطرق، أو باالعتقال التعسفي بغير سند قانوني من 
له مع ذويه ، و  البيوت ، ومنذ تلك اللحظة يفقد المختطف أو المقبوض عليه تواص
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يًا حتى  حايا فإنه يتم تعذيب ذويهم تعذيبًا وحش ب إفادات ذوي الض محاميه ،وحس
قتل وهتك العرض حتى يُكره على االعتراف بارتكاب جريمة الموت، أو يتم تهديده بال

  لم يرتكبها،

  .حالة إخفاء قسري1500تم رصد 2017و خالل النصف األول من العام 

  

   القرارات والقوانين المقيدة للحريات وتساهم في القمع

نوات  ري خالل الس تور المص درت عدة قوانين وقرارات مقيدة للحريات ومخالفة للدس ص

ر "   ان، فقد تم إقرار ونش ية مخالفة لمبادئ ومعايير حقوق اإلنس "    1200األربع الماض

ة الوزراء ،أو  وزير الداخلية   ة الجمهورية ،  أو  من  رئاس ادرة من رئاس قراًرا وقانونًا ص

  . 2013، بالجريدة الرسمية منذ  من يوليو/تموزأومن وزير العدل

 

 

  ثانياً الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، ال تقل أهميتها عن باقي الحقوق التي يجب أن يتم 
تسليط الضوء عليها، ومراقبة مدى احترام هذه الحقوق في مصر من قِبل السلطة المصرية، 
ية  اد لدولي للحقوق االقتص عارض مع العهد ا كات التي تت ها فة االنت كا والعمل على وقف 

والثقافية، فقد جاء الحديث عن أهمية هذه الحقوق ورعايتها في ديباجته حيث  واالجتماعية
بيل الوحيد لتحقيق المثل األعلى  ت على أن الدول األطراف في هذا العهد تدرك أن الس نص
ر أحراًرا ومتحررين من  ان، في أن يكون البش المتمثل، وفقًا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنس

بيل ان من التمتع بحقوقه  الخوف والفاقة، هو س رورية لتمكين كل إنس تهيئة الظروف الض
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية
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المؤشرات االقتصادية 

    الكلية
ان  م ة  الب مة  الف   الق

 2012 2013 معدل التضخم  1  6.90% 

ل  معدل التضخم      %32.20  2017أب

 2012 2013 الفائدة سعر  2  9.50% 

  %17.75   2017مايو  سعر الفائدة  

ف  3  2012 2013 سعر ال ه للدوالر 6.45   جن

ف    ه للدوالر 18.15   2017مايو  سعر ال   جن

الموازنة 4    2012 2013 العجز ال ه 166.7  ار جن  مل

الموازنة      2016 2017 العجز ال ه 319  ار جن  مل

5    2012 2013 الدين العام المح ي 1.44  ه م ليون جن  ت

      الدين العام المح سم ي 3.05   2016د ه م ليون جن   ت

6     2012 2013 الدين العام الخار ار دوالر 43.2   مل

      الدين العام الخار سم ار دوالر 67.4   2016د   مل

 2012 2013 خدمة الدين العام 7 ه 218.2  ار جن  مل

ه 438.8   2017مارس  خدمة الدين العام   ار جن   مل

ان التجاري 8  2012 2013 عجز الم ار دوالر 30.6   مل

ان التجاري    2015 2016 عجز الم ار دوالر 37.6   مل

ة 9  2012 2013 الصادرات السلع ار دوالر 26.9   مل

ة    2015 2016 الصادرات السلع ار دوالر 18.7   مل

احة 10  2012 2013 عوائد الس ار دوالر 9.7   مل

احة    2015 2016 عوائد الس ار دوالر 3.7   مل

الخارج 11   الت العامل  2012 2013 تح ار دوالر 18.4   مل

الخارج     الت العامل  2015 2016 تح ار دوالر 16.7   مل
 

  
  حقوق اإلنسانثالثاً: استقالل القضاة والمحاماة والمدافعين عن 

  
وينضم إليهما  -هكذا يُوصف القُضاة والمحامون في مصر-القضاء الجالس والقضاء الواقف

طين ان،والمنظمات غير الحكومية ،فهم عنواٌن  للعدالة  الناش والمدافعين عن حقوق اإلنس
 والحق،  واستقاللهم  ضمانة  حقيقية  لحماية حقوق اإلنسان، ولكن  النظام  المصري  كانت 
اء والمحاماة،واعتداٍء على  تقالل القض ارًخا  ينال من  اس ات  تمثل  انتهاًكا  ص له ممارس

  ".N G Oحريات  وحقوق  المدافعين  عن  حقوق اإلنسان  و منظمات المجتمع المدني"
  

 .انتهاكات بحق القضاة 
 قاضيًا وإحالتهم للتقاعد. 44عزل  -

 



 

21 
 

 دوائر اإلرهاب   -القضاء االستثنائي  
 

  المدنيين إلى المحاكم العسكريإحالة 
 

 انتهاكات بحق المحامين والمدافعين عن حقوق اإلنسان  
ان إما عن  - رية باالعتداء على حرية المحامين والمدافعين عن حقوق اإلنس لطة المص قامت الس

دور أحكام  ايا،  باتهامات ملفقة أو بص في أو بالزج بهم في قض طريق القبض واالحتجاز التعس
جن،  أو  د اعتداء على حرية بالس فر، فقد تم رص محامي  في الفترة 217عن طريق المنع من الس

ل االعتداء الممنهج على حرية المحامين 2015،  وحتى نهاية 2013من يوليو  لس تمر مس ،  واس
 ،2016والمدافعين عن حقوق اإلنسان  خالل عام 

 مدافعًا عن حقوق اإلنسان من السفر دون سند من القانون. 17منع  -

  :التحفظ علي األموال السائلة والمنقولة  والعقارية لكل من  

  جمال عيد  مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان. -1

 حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. -2

 بهي الدين حسن مؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان.  -3

 مصطفي الحسن مدير مركز هشام مبارك للقانون. -4

  بد الحفيظ طايل مدير مركز الحق في التعليم.ع -5

 :التحفظ علي أموال ثالث مراكز حقوقية وهي  

 مركز الحق في التعليم. -1

 مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. -2

 مركز هشام مبارك للقانون. -3

  

  رابعاً: االنتهاكات بحق الرئيس د. محمد مرسي

  

 ولقد تم رصد انتهاك الحقوق األساسية للرئيس محمد مرسي والتى تمثلت فيما يلي: 

 : أوال : انتهاك القانون الدولي 

من اإلعالن  30،  21،  11،  10،  9،  8،  7،  6،  5،  2،  1مخالفة المواد   -أ
 العالمي لحقوق اإلنسان .

الخاص بالحقوق العهد الدولي من  26،  14،  10،  9،  7،  5مخالفة المواد   -ب
 المدنية والسياسة

 : ثانيا: االنتهاكات الدستورية والقانونية  
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ة  - لطات العامة من ممارس ات الدولة والس س تور والقوانين، ومنع مؤس تعطيل أحكام الدس
ري، في  أعمالها وتغيير نظام الحكم بالقوة، وهو معاقب عليه وفقًا لقانون العقوبات المص

 .  92،  87مكرر،  86مواده 
ال بأهلهم أو  - ي، ومنعهم من االتص ريا هو وفريقه الرئاس اعتقال الرئيس وإخفائه قس

 محاميهم .
مخالفة النيابة العامة فى قرارات إحالة الرئيس الى المحاكمة الجنائية الى صريح الدستور  -

 والقانون المصري.
تو - ة والئيًا بمحاكمته طبقا للدس انون ر والقمحاكمة الرئيس أمام محاكم جنائية غير مختص

 المصري .  
سات المحاكمة العلنية فى قفص زجاجي مانع للصوت وعدم  - حبس الرئيس أثناء انعقاد جل

ه إذا لزم األمر بالمخالفة لقانون  ات، و الدفاع عن نفس تمكينه من متابعة ما يدور بالجلس
 اإلجراءات الجنائية المصري. 

مانات والمعايير الدولية للمحاكمات - فت بأنها "  إهدار كافة الض ايا ُوِص العادلة في قض
 ُمسيسة " . 

 منع الزيارة عن الرئيس قرابة أربع سنوات سواء من أهله أو محاميه . -
ال - م ق اإله ري ن ط ر ع ط خ ل ه ل ات ي ض ح ري ع ي ت ب ط د   ال م ع ت م ال

رع لسوء  يتعرض" أنه محاكمته  أثناء  جلستين في   صرح  حيث الصحية الرعاية وسوء
ة ة، اي حي وء ص ة، وس ذي ى هوأن  تغ لخطر  تعرض من  يخش ل ه  ات " ،   حي

سة أثناءانعقاد  وذلك يح   2017يونيو/حزيران7 وفي  ،2017 مايو/أيار في   محاكمته  جل
عافه وأنه امتنع عن الطعام وال  كر ولم يتم إس ث أعلن أنه تعرض مرتين  لغيبوبة الس

 يتناول إال األطعمة المعلبة فقط ،  حسب  ما صرح  به نجله. 
ريا) الى المحاكمة الجنائية هذا وقد أحالت  ي (بعد اخفائه قس النياية العامة الرئيس محمد مرس

  .فى عدة قضايا بناء على إتهامات مختلفة
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  التوصيات

  نوصي السلطات المصرية باآلتي:

  

تور والقانون وتطبيقه، وااللتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية،  - رية باحترام الدس لطات المص الس

  خاصة ما صدقت عليه مصر من عهود و مواثيق .

كرية  - ية من دوائر اإلرهاب والمحاكم العس ياس ايا س در في قض وقف تنفيذ كافة أحكام اإلعدام التي تص

  وغيرها. 

رورة وقف جميع أعمال العنف والقتل  - رية بض لطات المص طنين اتجاه الموخارج نطاق القانون الس

 ل خارج نطاق القانون.وضروة التحقيق في جميع جرائم القت

 عدم إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري . -

 .ضرورة اإلفراج عن كافة المعتقلين والمحتجزين على ذمة القضايا السياسية -

وقف ارتكاب جريمة اإلخفاء القسري واالعتقال التعسفي وضرورة الكشف عن مكان المختفين قسريًا  -

 واإلفراج عنهم.

على حقوق المسجونين وااللتزام بتطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة وقف جميع أشكال االعتداء  -

 السجناء.

 وقف جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة واألطفال ، واإلفراج عن المسجونين منهم. -

ة فيما يتعلق بالحق  - ادية واالجتماعية والثقافية، خاص وقف جميع االنتهاكات المتعلقة بالحقوق االقتص

 كن والرعاية الصحية وتحسين الظروف المعيشية.في الس

 ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم خالل السنوات األربع الماضية ومنع إفالتهم من العقاب. -

  األمم المتحدة:

ر، والتحقيق في جرائم    - ان  في مص اع حقوق اإلنس ي حقائق للوقوف على أوض كيل لجنة تقص بتش

  المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفالتهم من العقاب.القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة 

اة  - ة بالقض اة والمحاماة بالتحقيق في االنتهاكات الخاص تقالل القض المقرر الخاص المعني باس

 والمحامين.

المقرر الخاص المعني باالختفاء القسري بالتحقيق في جميع جرائم االختفاء القسري في مصر والعمل  -

 على منع تلك الجريمة.

ان بالتحقيق في االنتهاكات ا - ان والمدافعين عن حقوق اإلنس لمقرر الخاص المعني بحالة حقوق اإلنس

 بحق المدافعين عن حقوق اإلنسان.

  ٕ       ٔ– JHR                                          


