
 تقرير نصف المدة المقدم من المنظمات الحقوقية المرصية لألمم المتحدة
ضمن آلية االستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المرصي



 تقر�ر نصف املدة املقدم من املنظمات ا��قوقية املصر�ة لألمم املتحدة �� يناير 2023

ضمن آلية االستعراض الدوري الشامل للملف ا��قو�� املصري

أزمة متعمدة
الطبيعة املن��ية لالن��ا�ات ا��قوقية �� مصر

تضم وال��  اإل�سان،  حقوق  أجل  من  املصر�ة  العمل  مجموعة  التقر�ر  هذا   أعد 

 منظمات حقوقية مصر�ة مستقلة �عضها �عمل من داخل مصر و�عضها �عمل من

تقر�ر لتقديم  الت�سيق  أجل  من  د�سم��2018   �� عملها  ا��موعة  بدأت   ا��ارج. 

 شامل حول حالة حقوق اإل�سان �� مصر. وقد شارك �� هذا التقر�ر: مركز القاهرة

جس�س، فور  �وم��  اإل�سان،  ��قوق  املصر�ة  ا����ة  اإل�سان،  حقوق   لدراسات 

املفوضية النديم،  مركز  ا��ر�ة،  مبادرة  ال��صية،  ل��قوق  املصر�ة   املبادرة 

منظمة إ��  باإلضافة  والتعب��  الفكر  حر�ة  مؤسسة  وا��ر�ات،  ل��قوق   املصر�ة 

حقوقية أخرى فضلت عدم ذكر اسمها.ش



 التقرير هذا
 

 اإلنسان قوق ح مجلس أمام الحقوقي مللفها الشامل الدوري االستعراض ليةآل مصر خضعت ،0192 نوفمبر في

 تحسين أنبش املتحدة باألمم اءاألعض الدول  من توصية 537 املصرية لحكومةا تلقت وفيها، املتحدة. باألمم

 تشهد لم سنوات 3 بعدو  خرى.أ توصية 87 رفضت ينماب ،منها توصية 288 قبول  أعلنت اإلنسان، حقوق  أوضاع

 .حقيقًيا تحسًنا مصر في اإلنسان حقوق  أوضاع

 استراتيجية تعزيزها، في املختلفة الدولة ؤسساتم وتواطؤ مصر، يف الراهنة إلنسانا حقوق  زمةأ شدة تعكس

 املعارضة أشكال لك  من والتخلص العام ملجالا مصادرة هدفب املصرية؛ لسلطاتا نتهجهات مقصودةو  منهجية

 محاولة فأي م،ث ومن الحقوقي. أو االقتصادي وأ السياس ي سواء اإلصالح،ب املطالبة ألصواتا وتكميم السلمية،

  تقرو  تعترف أن يجب مصر، يف اإلنسان حقوق  زمةأ ملعالجة حقيقية
ً
 كما بيعتها،بط إجرائية يرغ األزمة أنب أوال

 للسلطات رئيسية حكم أداة األمر قيقةح في وإنما االستقرار. حقيقت لجهود قصودم غير ثرأ جردم يستل أنها

ها مكني وال املصرية،
ّ
 ملعالجتها. سياسية إرادة تطلبت بل رمزية مبادراتب حل

 ألزمة لحقيقيا االنعكاس خفاءإل  هودهاج ملصريةا الحكومة كثفت ،2019 نوفمبر في الستعراضا عملية انتهاء بعد

 حقوق  وضع ملعالجة فقط وشكلًيا اسمًيا فتهد التي الزائفة، ملبادراتا من تارس خلف ملستمرة،ا إلنسانا حقوق 

 ية،الرئاس العفو لجنة تفعيل إعادةو  اإلنسان، حقوق ل القومي ملجلسا تجديد مثل املبادرات هذه اإلنسان.

 في حقيقي تحسن أي عن سفرت لم وطني، حوار نع واإلعالن إلنسان،ا لحقوق  لوطنيةا الستراتيجيةا دواعتما

  مصر. في اإلنسان حقوق  حالة

 ضحيو  (،صريةامل حقوقيةال نظماتامل من عدد تضم )والتي املصرية لعملا مجموعة أعدته لذيا التقرير هذا

 ملصريةا املنظمات تقديم نذم مستويات، دةع لىع قموتتفا بل مصر، في ساناإلن حقوق  أزمة صلتتوا كيف

  .2019 أكتوبر في االستعراض مليةع مع تزامًنا تقاريرها

 بالغة محاكمات خلفية لىع اإلعدام، أحكام إصدار يف وتتوسع ملصريةا السلطات واصلت لحين،ا لكذ فمنذ

  لعقاب،ا نم امت بإفالت منفذيه ويحظى االحتجاز أماكن في منهجًيا التعذيب زالي وال الجور.
ً

 تفش ي نع فضال

 االحتياطي الحبس ويتواصل نهجية؛م كممارسة القسري  إلخفاءا يستمر باملثلو  الحتجاز.ا يدق لوفاةا حاالت

 غير لفتراتو  تعسفي بشكل السياسيين يرغ املواطنين حتىو  السلميين لسياسيينا املعارضينو  للصحفيين

 املدافعون  ويتعرض آرائهم. نع التعبير فيةخل لىع ويلةط فتراتل لسجنبا أحكام بموجب احتجازهم أو محددة،

 السفر حظر قرارات يواجهوا ماك والتعذيب، للسجن املدني ملجتمعا في ةالفاعل الجهاتو  إلنسانا قوق ح عن

 االنتهاكات هذه املتحدة. ألمما آليات مع تعاونهم ذلك يف بما عملهم، سببب منهم نتقاًماا األصول  وتجميد

 النائب ومكتب لقضائيةا املؤسسة ذلك في ماب الدولة، ؤسساتم مختلف نم تواطؤب رتكابهاا تمي املتصاعدة

  دوًرا تمارس التز  وما ،2019 عام نذم الستقاللها لتآكلا من زيًدام هدتش التيو  العام،
ً

 حقوق  أزمة تعزيز في فعاال

 التقرير. ذاه من املختلفة قساماأل في املبين لنحوا على مصر، في هاألوج متعددة اإلنسان
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 األمم أمام الحقوقي لفهامل الدوري االستعراض نذم الدولية تعهداتهاب صر م فاءو  دىم تقييم

 التالية؛ والقضايا الحقوق  إطار  في ،0222 نهاية حتىو  2019 وفمبر ن في املتحدة

 الحياة في الحق

 األعضاء الدول  من توصية 28 الحقوقي مللفها الدوري االستعراض خالل مصر تلقت 2019 نوفمبر في .1

 بالوقف تتعلق توصية 20 املصرية الحكومة رفضت وبينما اإلعدام. عقوبة بشأن املتحدة باألمم

 بالنظر تتعلق توصيات 8 الحكومة قبلت إللغائها، تمهيًدا تعليقها أو العقوبة هذه الستخدام الفوري

 بعض من اإلعدام عقوبة وحذف ومراجعتها، مؤخًرا الصادرة اإلعدام أحكام بعض تنفيذ وقف إعالن في

 اإلعدام ألحكام إصداًرا األكثر الدول  قائمة مصر تصدرت التعهدات، هذه ورغم الوطنية. التشريعات

ا األكثر البالد بين وإيران( الصين )بعد عاملًيا الثالثة املرتبة في وحلت ،2021 عام في
ً
 اإلعدام ألحكام تنفيذ

 1الدولية. العفو منظمة بحسب نفسه، العام خالل

 قضية 26 في األقل، على شخًصا 126 بحق باإلعدام أحكاًما املصرية السلطات نفذت ،2020 عام خالل .2

 عنف بوقائع ترتبط قضايا في آخرين شخًصا 25 جانب إلى جنائية، قضايا في متهًما 101 بينهم مختلفة.

 2قضايا(. 6 ) سياس ي

 التعهد املصرية السلطات كررت وفيها اإلنسان، لحقوق  الوطنية جيةاالستراتي صدرت 2021 سبتمبر في .3

 84 بحق اإلعدام حكم نفسه العام في نفذت ذلك، ومع ومراجعتها؛ اإلعدام أحكام بعض تنفيذ بتعليق

 ومحاولة كرداسة، شرطة قسم اقتحام قضيتي في متهًما 18 بينهم قضية، 29 في األقل على شخًصا

 3األسبق. ندريةاإلسك أمن مدير اغتيال

 النقض محكمة تأييد بعد أشخاص، 4 بحق اإلعدام أحكام السجون  مصلحة نفذت 2022 مارس 8 في .4

 513 الجيزة/ جنوب كلي 2016 لسنة 9115 رقم القضية في وذلك ،2021 أبريل 13 في بحقهم األحكام

 السجون  مصلحة نفذت كما حلوان. ميكروباص يةبقض واملعروفة عليا، دولة أمن حصر 2016 لسنة

 الجيزة، جنوب كلي 2014 لسنة 3455 رقم القضية في متهمين 3 بحق اإلعدام أحكام مارس، 10 في

 في بما القضيتين، شابت التي واالنتهاكات القانونية الخروقات رغم وذلك مصر. أجناد بقضية املعروفة

 السجن، داخل املعاملة وءوس التعذيب، تحت منهم االعترافات ونزع للمتهمين، القسري  اإلخفاء ذلك

 كل في التحقيق تجاهل النيابة وتعمدت املحامين. غياب في معهم التحقيق النيابة مباشرة إلى باإلضافة

 اإلعدام أحكام بدورها أيدت التي املحكمة، وأمام القضية أوراق في إثباتها تم التي االنتهاكات هذه

 4تنفيذها. وتم املتهمين بحق الصادرة

                                                 
 على؛ متاح ،2022 مايو 24 والوقائع، رقاماأل  :2021 في داماإلع عقوبة لدولية،ا العفو منظمة 1

 figures-and-facts-2021-penalty-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/05/death/  
 على؛ ،2021 يناير 24 ،2020 عام اللخ مصر في اإلعدام عقوبة عن تقرير تموت: ما قبل ايه في نفسك إلنسان،ا لحقوق  املصرية الجبهة 2

https://egyptianfront.org/ar/2021/01/deathpen2020annual/ 
 على؛ متاح ،2022 يناير 91 ،2021 عام خالل مصر يف ماإلعدا عقوبة حالة ملخص متزايدة: عدامإ أحكام اإلنسان، حقوق ل املصرية الجبهة 3

2021-annual-https://egyptianfront.org/ar/2022/01/deathpen/  
 على؛ احمت ،2022 سبتمبر 1 ،2022 عام نم األول  النصف خالل مصر في إلعداما عقوبة حالة ملخص إلنسان،ا لحقوق  املصرية الجبهة 4

2022-1st-https://egyptianfront.org/ar/2022/09/dp/  

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/05/death-penalty-2021-facts-and-figures/
https://egyptianfront.org/ar/2021/01/deathpen2020annual/
https://egyptianfront.org/ar/2022/01/deathpen-annual-2021/
https://egyptianfront.org/ar/2022/09/dp-1st-2022/
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 العادلة، للمحاكمة الدولية باملعايير تفي ال جماعية، محاكمات أيًضا املاضية الثالثة واتالسن تخللت .5

 لقانون  معظمها في وتستند اإلعدام، حد عقوبتها تصل اتهامات خلفية على الدولي، للقانون  تمتثل وال

 يستمر ذلك معو  آنذاك املصري  البرملان بإجماع 1928 عام منذ إلغائه والثابت ،10/1914 رقم التجمهر

 ارتكاب حالة في التجمهر في املشاركين األفراد جميع على جماعية بعقوبة يقض ي القانون  هذا 5به. العمل

  .العقوبة شخصية مبدأ يخالف نحو على إجرامية أفعال أية أحدهم

 أيدي على آخرين 25 وإصابة القانون، نطاق خارج مدنًيا 44 مقتل رصد تم 2021و 2020 عامي خالل .6

 6سيناء. شمال في األمن تقوا

 القسري  اإلخفاء

 منها توصررررررريات 3 بقبول  اكتفت القسرررررررري، اإلخفاء بجريمة تتعلق توصررررررريات 7 املصررررررررية الحكومة تلقت .7

 القانون  نطاق خارج والقتل لتعذيبا بمزاعم املتعلقة الشرررررررررررركاوى و  البالغات يف التحقيقب تعلقت فقط

 سرررررتقلةم سرررررلطة تشررررركيلب تعهدةم لعقاب،ا نم عنها املسررررر ولين فالتإل  والتصررررردي القسرررررري، واإلخفاء

 لالتفاقية باالنضررررمام تتعلق فكانت ملرفوضررررة،ا 4 الررررررررررررررررر لتوصررررياتا أما لجرائم.ا ذهه يف لتحقيقا تباشررررر

 إجراء في ملختصررررررةا السررررررلطات حق وضررررررمان لقسررررررري،ا االختفاء نم األشررررررخاص ميعج حمايةل الدولية

  .االحتجاز ألماكن مفاج ة زيارات

 النطاق؛ وواسع منهجي بشكل القسري  اإلخفاء جريمة تمارس مصر في األمنية األجهزة تزال ال ذلك، رغم .8

  وإخفائهم، ملواطنينا خطف الوطني ألمنا قطاع يف مثلةم لداخليةا زارةو  وتتولى
ً

 ذلك يتبع عما فضال

 خاللو  .الوطني األمن مقار داخل بالقوة رافاتاالعت ونزع الجسديو  النفس ي التعذيبك  انتهاكات من

 سبيلهم بإخالء القرار صدور  مجردب األشخاص خفاءإ وقائع لحوظم شكلب كررتت ملاضيين،ا العامين

 النيابات حدأ أمام للتحقيق مثولهم يتبين تجازهم؛اح األمنية لجهاتا إنكار تواصلي بينماو  لنيابة،ا من

  )التدوير(. بممارسة عرفي فيما جديدة ضيةق في كمتهمين

 بل ُمرتكبيه، بمعاقبة تقض ي أو القسري  اإلخفاء تجرم تشريعات املصرية السلطات تسن لم اآلن، حتى .9

 املقدمة والشكاوى  البالغات يف بجدية التحقيق ون د للحيلولة لقضائيةا الجهاتو  لعامةا لنيابةا تقف

 ثبوت حال للضحايا الضرر  وجبر الجناة حاسبةم عرقلة ثم منو  الصدد، ذاه في ذويهمو  الضحايا من

 ادعاءاتهم. صحة

 نفي مس ولوها ويتعمد القسري، اإلخفاء لوقائع الدائم إنكارها عن تصر املصرية السلطات زالت ما .10

 واستناًدا مسلحة. لجماعة انضم أو بإرادته، متغيب بعضهم بأن املختفيين أعداد وتبرير الوقائع، هذه

 هذه مثل بتوثيق املهتمة لحقوقيةا املنظمات على ضارية حمالت األمنية األجهزة شنت اإلنكار لهذا

                                                 
 متاح ،2017 يناير 31 عاًما، 89 منذ ملغي بقانون  مسجونين املصريين آالف يؤكد: تقرير مصر عن اإلفراج نحو اإلنسان، حقوق  لدراسات القاهرة مركز 5

 https://bit.ly/3Vj8fYv  على؛
 على: متاحة ،2021 ،0202 عامي خالل سيناء، شمال اإلرهاب على لحربا إطار في النتهاكاتا عن قاريرت اإلنسان؛ حقوق ل املصرية الجبهة 6

2021-sinai-violation-terrorism-https://egyptianfront.org/ar/2021/04/counter/  

fh2021-t.org/ar/2021/07/sinaihttps://egyptianfron/  

https://bit.ly/3Vj8fYv
https://bit.ly/3Vj8fYv
https://egyptianfront.org/ar/2021/04/counter-terrorism-violation-sinai-2021/
https://egyptianfront.org/ar/2021/07/sinai-fh2021/
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 املنظمات هذه أفراد بعض اعتقال حد وصل الذي األمر وأسرهم، ضحاياها ومساندة االنتهاكات

 7الطوارئ. محكمة أمام ومحاكمتهم

 البحث رحلة في املنخرطين قسًرا، املختفين ضحايا وعائالت أسر لتطول  أيًضا االنتهاكات امتدت كما .11

 اإلجراءات نفيذت في للتعنت ألسرا من لعديدا عرضتت ذإ صيرهم.م ملعرفة واملتطلعين ذويهم عن

 بعضهم تعرض كما البحث، مواصلة الةح في البدني اإليذاءو  بالحبس تهديدال وأ لواجبة،ا القانونية

 نفسه. ذويهم مصير القينم اإلخفاء أو للحبس

 منذ املطول  االحتياطي الحبس رهن ،قسًرا املختفين أسر رابطة مؤسس متولي، إبراهيم الحقوقي زال ما .12

 اجتماع في للمشاركة لجنيف سفره قبيل 2017 سبتمبر في عليه القبض تم بعدما سنوات؛ 5 من أكثر

 8الطوعي. غير أو القسري  االختفاء بحاالت املعني املتحدة األمم فريق مع

 كالتعذيب إضافية نتهاكاتال  قسًرا املختفين يتعرض متهم، ألي الواجبة القانونية الحماية عن وبمعزل  .13

 القسري( االختفاء )أوقفوا حملة وثقت وقد معلومة. وغير قانونية غير احتجاز أماكن في املعاملة وسوء

 تورط تكرر  كما املخابرات. ومقار الوطني األمن مقار داخل قسًرا ملختفين التعذيب شهادات من العديد

 أعلنت ثم لفترة، وإخفائهم اعتقالهم تم ألشخاص انون الق نطاق خارج قتل جرائم في الوطني األمن جهاز

 القبض أسرهم تؤكد بينما اإلرهاب، مكافحة إطار في النار ألطالق تبادل في مقتلهم الحًقا الداخلية وزارة

 9ذلك. بشأن املعنية للجهات موثقة بالغات األسرة وتقديم ملقتلهم، املعلنة التواريخ قبل وإخفائهم عليهم

 2723 حوالي ،2020 أغسطس وحتى 2015 عام انطالقها منذ القسري( االختفاء أوقفوا) حملة وثقت .14

 حالة 365 من يقرب ما ،2022 في ونظيره 2020 أغسطس بين الفترة في وثقت كما قسري. إخفاء حالة

 10الحملة. انطالق منذ سنوات 7 أثناء تقريًبا حالة 3088 بمجموع قسري، إخفاء

 األمنية األجهزة شنت مصر، في املناطق بعض شهدتها احتجاجات خلفية وعلى ،2019 سبتمبر خالل .15

 تم إذ العشوائي. لالعتقال مرتفعة معدالت عنها نتج للمواطنين، عشوائي وتفتيش توقيف حمالت

 وتكرر  الفترة. هذه خالل األقل على شخًصا 459 واختفاء 11مواطن، آالف 4 يتجاوز  ما واعتقال توقيف

 12األقل. على شخًصا 1920 على القبض تم إذ ؛2020 سبتمبر 20 في االحتجاج دعوات مع تزامًنا األمر

                                                 
 على؛ متاح ،2021 سبتمبر 9 والحريات، للحقوق  املصرية لتنسيقيةا نشطاء عم تضامنها علنت منظمات 10 الشخصية؛ للحقوق  املصرية املبادرة 7

https://bit.ly/3hq7Vbh 
 متاح ،2017 ديسمبر - معه الدولي التضامن على وتثني متولي إبراهيم حبس تجديد تستنكر حقوقية منظمات اإلنسان؛ حقوق  لدراسات القاهرة مركز 8

 https://bit.ly/39h80dx على؛
 متاح ،2021 سبتمبر 7 تقرير املصرية، األمن قوات يد على القضاء خارج وإعدامات مشبوهة قتل عمليات القوات: معهم تعاملت ووتش؛ رايتس هيومان 9

 https://www.hrw.org/ar/report/2021/09/07/379703 على؛
 االختفاء )جريمة السنوي  تقريرها القسري، االختفاء أوقفوا القسري: االختفاء ضحايا ملساندة العاملي اليوم في والحريات؛ للحقوق  املصرية املفوضية 10

  https://bit.ly/3gae7Ec على؛ متاح ،2021 أغسطس 30 مستمرة(، القسري 
11 ECRF, The Egyptian Government must immediately Release People Arrested in the wake of the 20th of September Demonstrations, 

September 2019: https://www.ec-rf.net/at-least-4321-arrested-in-24-governorates-in-the-wave-of-arrests-following-20-september-

protests/  
 لى؛ع متاح ،2020 سبتمبر 20 تظاهرات في املواطنين على لقبضا وقائع عن قريرت الهامش: حتجاجاتا والتعبير؛ لفكرا حرية مؤسسة 12

afteegypt.html#_ftn4-reports/2020/12/29/20569-https://afteegypt.org/research/monitoring  

https://bit.ly/39h80dx
https://www.hrw.org/ar/report/2021/09/07/379703
https://bit.ly/3gae7Ec
https://www.ec-rf.net/at-least-4321-arrested-in-24-governorates-in-the-wave-of-arrests-following-20-september-protests/
https://www.ec-rf.net/at-least-4321-arrested-in-24-governorates-in-the-wave-of-arrests-following-20-september-protests/
https://www.ec-rf.net/at-least-4321-arrested-in-24-governorates-in-the-wave-of-arrests-following-20-september-protests/
https://afteegypt.org/research/monitoring-reports/2020/12/29/20569-afteegypt.html%23_ftn4
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 التعذيب وعدم الجسدية لسالمةا في الحق الحتجاز:ا أماكن أوضاع

 19 قبول  املصرية الحكومة لنتأع املعاملة. وسوء التعذيب بوقف تتعلق توصية 29 مصر تلقت .16

 بينما للعدالة، مرتكبيها وتقديم لتعذيبا جرائم في لتحقيقل مستقلة لطةس تعيينب تعلقت نهام توصية

 التعذيب. مناهضة التفاقية االختياري  البروتوكول  لىع التصديق ينها؛ب من وصياتت 10 رفضت

 قانوًنا تصدر لم كما املستقلة، السلطة هذه بتشكيل اآلن حتى املصرية السلطات تلتزم لم ذلك رغم .17

  الوطنية. قوانينها في للتعذيب محدًدا تعريًفا تضع ولم التعذيب، يجرم بذاته قائًما خاًصا
ً

 عن فضال

 13للعدالة. املتورطين تقديم أو الجناة مع التحقيق عن والتخاذل األدلة، طمس القضائية السلطة تعمد

 السالم أول  شرطة قسم في جنائيين ملحتجزين مشاهد يتضمن فيديو مقطع انتشر 2022 عام مطلع في .18

 أيدي على البدني التعذيب من متنوعة ألشكال وآخرين تعرضهم قرائن يستعرضون  القاهرة( )شرق 

 آثار تبدو وآخرين الحائط، على معلقين ملحتجزين مشاهد خالل من وذلك القسم، داخل أمن أفراد

  أجسادهم. على واضحة التعذيب
ً
 وتأمر الفيديو في ورد فيما التحقيق العامة النيابة تباشر أن من وبدال

 بنشر املحتجزين النيابة اتهمت أقوالهم، صحة مدى لبيان الشرعي للطب القسم في املحتجزين بإحالة

 2022 لسنة 95 رقم القضية ذمة على للمحاكمة إحالتهم وقررت إرهابية، جماعة ومشاركة كاذبة أخبار

 أشخاص 9 على املؤبد بالسجن إرهاب جنايات الثالثة الدائرة حكمت 2022 نوفمبر 17 وفي 14دولة. أمن

 ووضعهم اإلرهاب، قوائم على املتهمين جميع وإدراج آخرين، 13 لر عاًما15 والحبس القضية، هذه في

 .الحبس مدة انقضاء بعد إضافية سنوات 5 الشرطية املراقبة تحت

 بحق الجنس ي العنف لجرائم األمنية األجهزة ارتكاب حقوقية تمنظما وثقت املاضية، السنوات خالل .19

 في ورد ما على التوثيق اعتمد وقد االحتجاز. فترات أثناء عين امليم مجتمع وأعضاء وأطفال ونساء رجال

 اللقاءات من مجموعة إلى إضافة التحقيق، سجالت في إثباته وتم النيابة أمام الضحايا بعض أقوال

 15محاميهم. أو الضحايا بعض مع املباشرة

 جرائم أن إال املرأة، ضد العنف أشكال لجميع تتصدى قوانين باعتماد التوصية قبول  مصر إعالن رغم .20

ا تمثل املصرية السلطات وأ األمنية باألجهزة عضاءأ فيها املتورطو  ملنهجية،ا لجنس يا العنف
ً
 ًجاف انتهاك

ا اإلعالن، لهذا
ً
 التعذيب ناهضةمل لدوليةا التفاقيةا خاصةو  الصدد، هذا في الدولية لاللتزامات وخرق

 التعذيب تحت املنتزعة واالعترافات ألدلةا استخدام تحظر التيو  ،1986 امع صرم ليهاع دقتص التي

 تحقيق دون  يحول  الحالي لقانون ا فإن نفسه، لوقتا في النتهاكات.ا هذه رتكبيم حاسبةم وضرورة

 التعذيب. وتعريف الجنسية اكاتاالنته تعريف يف لقصوره اظرً ن االعتداءات؛ هذه لضحايا العدالة

                                                 
 ومستشفى العامة والنيابة الوطني األمن وتورط هدهود أيمن االقتصادي للباحث طبيعية غير وفاة على قرائن اإلنسان؛ حقوق  لدراسات القاهرة مركز 13

  https://bit.ly/3hJEcu8 على؛ متاح ،2022 إبريل 14 بالعباسية، النفسية الصحة
  لى؛ع متاح ،2022 يونيو 28 فمحاكمة: حبسف تعذيب اإلنسان: حقوق ل املصرية الجبهة 14

ar-2022-https://egyptianfront.org/ar/2022/06/95/  
 لى؛ع متاح ،2022 - 2015 بين الفترة نع تقرير ز،االحتجا دورة خالل الجنس ي لعنفا عن مأمن في حدأ ال الحرية: مبادرة 15

 2-safe-is-one-https://thefreedomi.org/reports/no/  

https://bit.ly/3hJEcu8
https://egyptianfront.org/ar/2022/06/95-2022-ar/
https://thefreedomi.org/reports/no-one-is-safe-2/
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 للعضو الرضائي غير اإليالج على (267 )املادة املصري  العقوبات قانون  في االغتصاب تعريف يقتصر .21

 تحت والجسدية الجنسية العتداءاتا بقية تندرج بينما لزواج،ا إطار ارجخ األنثوي  ملهبلا يف الذكري 

 لتيا العاملية املعايير التعريفات ذهه وتخالف فسه.ن لقانون ل 682 ملادةا يف دالوار  العرض هتك تعريف

 باستخدام طفيًفا، كان همام الجنس ي، اإليالج وه االغتصاب أنب لدوليةا لجنائيةا ملحكمةا أقرتها

 تحت أو بالقوة أو باإلكراه لضحية؛ا فم أو الشرج أو ملهبلا في لوضعه خر،آ ش يء يأ أو هقضيب الجاني

 تصبح التعريف هذا بموجبو  ثالث. شخص ضد وأ ضحية دض سواء لقوة،ا استخدامب التهديد

 يف بما غتصاب؛ا رائمج ين(يساسي غير أو )سياسيين ملحتجزين،ا نم العديد بحق املرتكبة االنتهاكات

 .االحتجاز فترات أثناء املحتجزين دبارأ في األصابع وأ العص ي إدخالب توثيقه، ملكرر ا النمط ذلك

 ألماكن مفاج ة زيارات في املختصة السلطات حق ضمان بشأن توصية املصرية الحكومة تلقي رغم .22

 دهوًرات تشهد التي املصرية السجون  لىع باإلشراف ةالعام النيابة نفردت أوضاعها، وتفقد االحتجاز

 انعدامو  لطبية،ا الرعاية وتدني التكدس،و  النظيفة، املياه قصن لسجناءا يعاني إذ أوضاعها؛ في مفزًعا

  .املناسبة التهوية
ً

 والتعذيب. املعاملة وسوء طبيال واإلهمال املطول  النفراديا الحبس نع فضال

 بشأن 1956 لسنة 369 رقم القانون  أحكام بعض تعديل على املصري  البرملان وافق 2022 مارس في .23

 السجون  مسمى تغيير التعديالت تتضمن نفسه. الشهر من 20 في عليه التصديق وتم السجون، تنظيم

 مديري  إلى السجون  ومأموري نزالء، إلى السجناء ومسمى وتأهيل، إصالح مراكز إلى القانون  في الوارد

 16السجون. أوضاع في حقيقية إلصالحات تمتد لم لمسمياتل الشكلية التعديالت هذه تأهيل. مراكز

 حرمان السجن إدارة واصلت الجديد؛ بدر لسجن الحراسة شديد طرة سجن من السجناء نقل فعقب

  الخارجي، العالم مع والتواصل الزيارة في حقهم من املحتجزين
ً

 17مهين. بشكل معاملتهم عن فضال

 2022 ونوفمبر أكتوبر شهري  خالل املحتجزين بين وفيات 5 وقعت ببدر والتأهيل اإلصالح مركز وفي .24

 18املباحث. مفتش حضور  في الجنس ي للتحرش السجناء أحد تعرض كما الطبي. اإلهمال بسبب

 على الضوء وتسليط انقطاع، دون  متواصل بشكل العنابر إضاءة السجن إدارة لتعمد باإلضافة

  املحتجزين
ً

  الخصوصية، في حقهم دون  تحول  التي املراقبة وكاميرات نهاًرا، ليال
ً

 حرمان عن فضال

 .حيةالص الرعاية من وحرمانهم مهين بشكل ومعاملتهم واملراسالت؛ الزيارة في حقهم من املحتجزين

 سجين،1100 املصرية السجون  في الوفيات أعداد تجاوزت 2022 أكتوبر نهاية وحتى 2013 عام منذ .25

  الطبي، اإلهمال بسبب معظمهم الجاري، العام خالل وفاة حالة 46 بينهم
ً
 اإلصالح مركز في خاصة

 19بدر. بمنطقة الجديد والتأهيل

                                                 
  حقيقية لتغييرات بحاجة السجون  أوضاع حقوقية: منظمات اإلنسان؛ حقوق  لدراسات القاهرة مركز16

ً
 مارس 27 للقانون، الشكلية التغييرات من بدال

  https://bit.ly/3UKPgW1 على؛ متاح ،2022
 على؛ متاح ،2022 سبتمبر 25 العقرب، سجن نع بدر مركز في الحتجازا ظروف تتغير مل اإلنسان، حقوق ل املصرية يهةالج 17

https://egyptianfront.org/ar/2022/09/badr3/  
 متاح ،2022 نوفمبر 16 بدر، لسجن نقله بعد علي عمر بالسجين الجنس ي التحرش تدين حقوقية منظمات اإلنسان؛ حقوق  لدراسات القاهرة مركز 18

  https://bit.ly/3VI5QXb على؛
 ى؛عل متاح السجون، في الوفيات بيانات اعدةق جستس، فور  كوميتي 19

f,filters:(),from:0,includeUnpublished:!f,limit:30,order:asc,sort:title,types:!(%275ec3d229ahttps://cfjustice.uwazi.io/ar/library/?q=(allAggregations:!

)df3b96935bdc19a%27),unpublished:!f  

https://bit.ly/3UKPgW1
https://egyptianfront.org/ar/2022/09/badr3/
https://bit.ly/3VI5QXb
https://cfjustice.uwazi.io/ar/library/?q=(allAggregations:!f,filters:(),from:0,includeUnpublished:!f,limit:30,order:asc,sort:title,types:!('5ec3d229adf3b96935bdc19a'),unpublished:!f)
https://cfjustice.uwazi.io/ar/library/?q=(allAggregations:!f,filters:(),from:0,includeUnpublished:!f,limit:30,order:asc,sort:title,types:!('5ec3d229adf3b96935bdc19a'),unpublished:!f)
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  السجون؛ زيارات تعليق الداخلية وزارة قررت ،2020 وأغسطس مارس بين .26
ً
 الطوارئ  لحالة استجابة

 املحتجزين بين للتواصل لبديلةا الطرق  كافة يًضاأ منعت لكنهاو  ،19-وفيدك يروسف مكافحةو  الصحية

 وتجاهل الخارجي العالم عن ملحتجزينا عزل  تسبب قدو  الهاتفية. ملكاملاتا أو املراسالتك  وذويهم

 املثال سبيل لىع بينهم، االنتحار محاوالت كرارت في لفترةا ذهه اللخ ملعاملةا سوءو  ذيببالتع شكواهم

 واستئناف الصحية الطوارئ  الةح إجراءات انتهاء عدب وحتى أكسجين(.) ضوانر  حمدم ملدون ا محاولة

 السجون. قانون ل باملخالفة للسجناء شهرًيا قطف واحدة زيارةب السجون  داراتإ سمحت الزيارات،

 للدخول  دفعه مما آدمية؛ غير معاملة من احتجازه، بداية منذ الفتاح، عبد عالء واملدون  الناشط يعاني .27

 نوفمبر 7 في املاء وعن الطعام عن كلي إلضراب تصعيده ثم 2022 أبريل في الطعام عن جزئي إضراب في

 للسجن، وصولهما منذ الباقر محمد محاميه وبحق بحقه وقعت قد متكررة اعتداءات وكانت 20؛2022

 والقراءة. التريض من السجن إدارة حرمتهما كما

 السوء، شديدة احتجاز لظروف عاًما( 71) القوية مصر حزب رئيس الفتوح، أبو املنعم عبد يتعرض .28

 السجن، خارج مجهز مستشفى في العالج من نوحرما متكرر  طبي إهمال من ويعاني انفرادي، حبس في

  متتالية؛ قلبية أزمات بعدة إصابته في تسبب مما
ً

 بعضها يستلزم مزمنة أمراض من يعانيه عما فضال

 إجراء يستلزم بالقلب مرض من املنعم عبد هدى املحتجزة الحقوقية تعاني وباملثل جراحي. تدخل

 21السجن. خارج ملستشفى نقلها ترفض السجن إدارة أن إال مزمن؛ كلوي  وفشل عاجلة، قسطرة عملية

 االحتياجات من والحرمان والجسدي النفس ي لإليذاء سياسية قضايا خلفية على املحتجزات تتعرض .29

 كما بينهن. األمراض انتشار في يتسبب مما الصحية، والفوط النظافة مستلزمات ذلك في بما األساسية،

 22جنسًيا. التحرش حد تصل ةمهين بطرق  تفتيشهن السجن حراس يتعمد

 واملنصفة لعادلةا املحاكمات ضمانات انتهاكاتو  القضاء استقالل

 قبول  املصرية الحكومة وأعلنت واملنصفة، العادلة املحاكمات في بالحق تتعلق توصية 19 مصر تلقت .30

 لالزمةا لتدابيرا واتخاذ للمحاكمة، السابق االحتياطي لحبسا فترات قصيرت تتضمن نها،م توصيات 9

 في القنصلية واملساعدة ملحامي الوصول ك  الواجبة، لقانونيةا واإلجراءات لعدالةل الوصول  لضمان

 العسكرية املحاكمات بوقف تتعلق توصيات 01 املصرية لحكومةا رفضت ينماب ألجانب.ا لرعاياا قضايا

 إلعدام.ا حكامأ بحقهم صدرت ملن عادلة محاكمة ضمانو  الجماعية ملحاكماتا وإنهاء للمدنيين،

 محاكم يف اإلرهاب دوائر خالل نم السياق؛ ذاه في النتهاكاتا ستمرت لحقوقية؛ا ملنظماتا وبحسب

 ف طوارئ، لدولةا منأ محاكمو  الجنايات
ً

 غير آلجال الحتياطيا الحبس فترات لتمديد لتحايلا عن ضال

 ان.اإلنس قوق ح عن واملدافعين املعارضة ثليمم من النتقامل كأداة معلومة

                                                 
 تجسد تهوأسر  معانته أن وتؤكد الفتاح عبد عالء سراح إطالق في التأخر تداعيات من تحذر املصرية املنظمات اإلنسان، حقوق  لدراسات القاهرة مركز 20

 https://bit.ly/3NRbd3z  على؛ متاح ،2022 نوفمبر 6 مصر، في اإلنسان حقوق  أزمة عمق
  تعسفًيا ُمحتَجزة حاميةم املنعم: بدع هدى لدولية؛ا العفو منظمة 21

ُ
 لى؛ع متاح ،2021 ديسمبر 10 الصحية، الرعاية تلقي من مَنعت

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/5094/2021/ar/  
 على؛ متاح ،2019 مارس 8 للنساء، الجسدية باالحتياجات القانون  اعتراف أجل من السجون: في الشهرية الدورة الشخصية؛ للحقوق  املصرية املبادرة 22

https://bit.ly/2Y8q13x  

https://bit.ly/3NRbd3z
https://bit.ly/3NRbd3z
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/5094/2021/ar/
https://bit.ly/2Y8q13x
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 2581في االحتياطي الحبس بتجديد قراًرا 20998 عن يقل ال ما اإلرهاب دوائر أصدرت 2020 عام خالل .31

 منظمات رصدت ،2021 عام وخالل املحتجزين. من ٪6.3 نسبته عما اإلفراج تم حين في قضية،

 ذلك يف بما قضية، 2043 في املتهمين حبس بتجديد اإلرهاب دوائر من قراًرا 28959 صدور  حقوقية

 عما اإلفراج تم بينما عامين، ملدة االحتياطي للحبس قانوًنا املقرر  األقص ى الحد تجاوزوا الذين أول ك

 بتجديد قراًرا 12394 اإلرهاب دوائر أصدرت ؛2022 عام من األول  النصف وفي 23فقط. ٪3.4 نسبته

 املحامين طلبات من ٪54.5 تجاهل تم السبيل. بإخالء قراًرا 343 مقابل في قضية؛ 1120 في الحبس

 24االحتجاز. خالل النتهاكات موكليهم تعرض في بالتحقيق القضائية للسلطة

 تمنح إذ القضائية؛ السلطة استقالل قوضت دستورية تعديالت النواب مجلس أقر 2019 أبريل في .32

  25القضائية. الهي ات رؤساء وتعيين للقضاء، األعلى املجلس تعيين سلطة الجمهورية رئيس

 تعديل خالل من املدنيين، مالحقة في العسكرية املحاكم دور  من أيًضا الدستورية التعديالت وسعت .33

 لسنة (136) رقم ةوالحيوي لعامةا ملنشآتا قانون  تعديل وسع كما ي.املصر  الدستور  من 204 املادة

 مدى تحديد عدمو  لسلطته، العامة املرافق نم العديد إضافةب العسكري  لقضاءا اختصاص 2014

  ،القانون  لتطبيق زمني
ً

 أي تشملل ،«والحيوية العامة املنشآت» لر لدقيقا التعريف غياب عن فضال

 القضاء سلطاتو  صالحيات توسيعل يؤدي لذيا ألمرا ،«حيوي و  عام» املختصة السلطات تعتبره مرفق

 للمدنيين. لعسكري ا التقاض ي عملية من يوسعو  الطبيعي؛ ملدنيا القضاء سابح على العسكري 

 تقض ي مادة وإضافة العقوبات، قانون  أحكام بعض تعديل على النواب مجلس وافق ،2021 عام في .34

 إذن دون  املحكمة جلسات أحداث ينشر وأ يسجل أو صور ي من كلل لغرامةا أو/و لحبسا بعقوبة

 عالنية على أكدت التي املصري  الدستور  من 871 رقم املادة عم جوهري  شكلب يتعارض ام وهو مسبق،

 املحاكمة. وعالنية لساتالج

 في التحقيق عن الطرف غض خالل من اإلنسان حقوق  انتهاكات في الدولة أمن نيابة تواطؤ يستمر .35

 تحت املنتزعة باالعترافات واألخذ االحتجاز، أماكن في اإلنسانية املعاملة وسوء بالتعذيب االدعاءات

 املحامين طلبات ورفض االعتقال، واريخلت الشرطة تزوير معالجة في لفشلل باإلضافة التعذيب، وطأة

 للتهديدات أنفسهم املحامين تعرض عن ناهيك األحيان. أغلب في الشرعي الطب على املتهمين بعرض

  26جنسية. إيحاءات على بعضها ينطوي  ملضايقات املحاميات وتعرض التعسفية، واملضايقات

 القرارات تقويض في تتسبب التي وير(،)التد ملمارسة متزايد بشكل اللجوء املصرية السلطات تتعمد .36

 صدور  بمجرد أنه املمارسة هذه وتعني االحتياطي. الحبس ملدد القصوى  بالحدود والتالعب القضائية

                                                 
 على؛ متاحان ،2021 ،2020 لعامي تقريران املحاكمة، بلق ما مرحلة في إلرهابا دوائر الةح اإلنسان، حقوق ل املصرية الجبهة 23

2020-front.org/ar/2021/01/tcchttps://egyptian/ 

2021annual-https://egyptianfront.org/ar/2022/02/tcc/  
 على؛ متاح ،2022 سبتمبر 5 ،2022 عام من األول  النصف في املحاكمة قبل ما مرحلة في اإلرهاب دوائر أداء اإلنسان، لحقوق  املصرية الجبهة 24

2022-1st-https://egyptianfront.org/ar/2022/09/tcc/ 
 فبراير 12 الحياة، مدى الحكم سالرئي وتمنح االستقرار تهدد املقترحة الدستورية التعديالت حقوقية: منظمات اإلنسان؛ حقوق  لدراسات القاهرة مركز 25

 https://bit.ly/3Eq54be على؛ متاح ،2019
 على؛ متاح ،2019 نوفمبر 27 في تقرير لعليا،ا الدولة أمن نيابة نتهاكاتا الدائمة: الستثناءا حالة لدولية،ا العفو منظمة 26

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/1399/2019/ar/  

https://egyptianfront.org/ar/2021/01/tcc-2020/
https://egyptianfront.org/ar/2022/02/tcc-2021annual/
https://egyptianfront.org/ar/2022/09/tcc-1st-2022/
https://bit.ly/3Eq54be
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/1399/2019/ar/
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 توشك أن بمجرد أو العقوبة، مدة قضاء بعد سراحه إطالق أو ما، قضية في متهم سبيل بإخالء قرار

 التحقيق خلفية على مجدًدا الشخص هذا احتجاز يتم ،االنتهاء على االحتياطي للحبس القانونية املدة

 كحد إضافيين لعاميين فيها التحقيق ذمة على احتجازه لضمان فيها باسمه الزج بعد جديدة، قضية في

 بارتكاب قط إدانته تثبت لم شخص إبقاء يمكن املمارسة هذه وبموجب االحتياطي. للحبس أقص ى

 مسمى. غير ألجل االحتياطي الحبس رهن جريمة

 )التدوير(، ممارسة من مواطًنا 770 عن يقل ال ما عانى ،2021 وأغسطس 2018 يناير بين الفترة في .37

 تجاوزهم قبيل حبسهم أثناء حتى أو عنهم، اإلفراج بمجرد جديدة قضايا في بهم الزج خالل من سواء

 27ن.والصحفيي الحقوقيين من العديد ذلك في بما االحتياطي، للحبس القانونية للمدد

 بسبب واعتقالهم الوطني األمن جانب من ابتزازهم تم أعمال رجال والقضائية؛ األمنية املالحقات شملت .38

 تتعلق ألسباب أو مصر، تحيا لصندوق  التبرع رفضهم أو شركاتهم، أصول  عن التنازل  رفضهم

 صفوان األعمال رجل مع الحال هو كما 28اإلعالمية؛ منصاتهم خالل من السياس ي الوضع بانتقادهم

 29ونجله. هو عامين منذ املعتقل ثابت،

 بالسجن متهًما112 بينهم متهًما، 304 بحق بالحبس أحكاًما عسكرية محكمة أصدرت ،2020 عام في .39

 بلق الوطني األمن مقار في القسري  إلخفاءل منهم 120 عرضت حقوقية ماتمنظ صدتر  قدو  املؤبد.

 املعنوي، الترهيبو  البدني لتعذيبل ألقلا لىع نهمم امتهًم  77 تعرض يماف واملحاكمة، للتحقيق املثول 

 حكاًماأ عسكرية محكمة أصدرت ،2021 امع وفي محاميهم. يابغ في منهم 58 عم لتحقيقا لىإ إضافة

 93 رل عاًما 15 والسجن شخًصا، 67 بحق ملؤبدا بالسجن أحكام لكذ في ماب متهًما، 782 حقب بالسجن

 للتحقيق ملثول ا قبل ري القس إلخفاءل نهمم حتجًزام 331 تعرض املصرية الجبهة ورصدت آخرين.

 توثيق العسكرية لنيابةا تجاهلت فيما املعنوي. الترهيبو  البدني تعذيبلل نهمم 98 تعرضو  واملحاكمة؛

 محاميهم. غياب في منهم 117 استجواب وتعمدت انتهاكات، نم له عرضوات بما إفادتهم

 باختصاصها تحتفظ طوارئ  الدولة أمن محكمة زالت ما ،2021 في اشكليً  الطوارئ  حالة رفع إعالن رغم .40

 أصدرت وقد العادلة. للمحاكمة الدنيا القواعد تراعي ال املحكمة هذه أمامها. املنظورة القضايا في

 الحبس أحكام املثال؛ سبيل على منها وحقوقيين، وصحفيين سياسيين بحق بالسجن أحكاًما مؤخًرا

 30رضوان، محمد واملدون  الباقر محمد ومحاميه الفتاح عبد عالء واملدون  الناشط بحق الصادرة

 نائبه وحبس عاًما، 15 بالسجن الفتوح أبو املنعم عبد القوية مصر حزب رئيس بحق الصادر والحكم

 جامعة طالب اتحاد رئيس نائب الشرقاوي  معاذ بحق الصادر والحكم سنوات، 10 القصاص محمد

  31سنوات. 10 بالسجن طنطا

                                                 
 ttps://bit.ly/3Op6aY8h  على، متاح ،2021 أغسطس 5 -قريرت نضال، - والسياسية املدنية لحقوق ل العربية املؤسسة 27
  https://bit.ly/34MBIoq على، متاح ،2021 سبتمبر 27 أمني، جهاز طلبات ملقاومتهم القضبان خلف أعمال رجال ،الدولية العفو منظمة 28
 سابق مرجع أمني، هازج طلبات ملقاومتهم القضبان لفخ أعمال رجال لدولية،ا العفو منظمة 29
 ونطالب رضوان ومحمد الفتاح عبد وعالء الباقر محمد النشطاء بحق املشين الحكم نرفض حقوقية: منظمات سان،اإلن حقوق  لدراسات القاهرة مركز 30

  https://bit.ly/3Eodhg9 على؛ متاح ،2021 ديسمبر 20 الحكم، بإلغاء الجمهورية رئيس
 ويحيي الشرقاوي  ومعاذ القصاص ومحمد الفتوح أبو السياسيين بحق املشين الحكم نرفض حقوقية: ماتمنظ اإلنسان؛ حقوق  لدراسات القاهرة مركز 31

  https://bit.ly/3Ts4Gxl على؛ متاح ،2022 مايو 30 بإلغائها، الجمهورية رئيس ونطالب الهادي عبد حسين

https://bit.ly/34MBIoq
https://bit.ly/3Eodhg9
https://bit.ly/3Ts4Gxl
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 ملحاكمةا رهن والحريات( للحقوق  ملصريةا بالتنسيقية عضاءوأ قوقيينح بعضهم) خًصاش 13 واليزال

 منهم 4 تعرض وقد االحتياطي. لحبسا من عامين من كثرأ بعد وارئ(ط الدولة أمن) ملحكمةا ذهه أمام

 تهمواستجوب املعنوي، والترهيب البدني والتعذيب لوطني،ا األمن مقار يف القسري  إلخفاءل األقل على

 محاميهم. غياب في النيابة

 باإلرها مكافحة أثناء اإلنسان حقوق 

 الحكومة قبلت اإلرهاب؛ مكافحة سياق في اإلنسان حقوق  واحترام ضمان بشأن توصية 11 مصر تلقت .41

 مكافحة )قانون  2015 لسنة 49 رقم القانون  في إلرهابا تعريف راجعةم أهمها نها،م 9 املصرية

 وقية،الحق لألنشطة املقيدة والسياسات لقوانينا جميع لغاءإ حول  وصيتانت فضتر  ينماب اإلرهاب(.

 حقوقهم. بممارسة تتعلق تهاماتا خلفية على ملحتجزينا عن واإلفراج

 اإلرهاب، ومكافحة القومي األمن على الحفاظ بهدف قوانين وُعدلت صدرت ،2013 يونيو 30 عقب .42

 لشرعنة لقوانينا هذه توظيف في لسلطاتا استمرت م،ث ومن هما.ل حددةم تتعريفا تتضمن لم لكنها

 اإلنسان. لحقوق  انتهاكاتها

 القوانين مع تتعارض التي القوانين بعض املصرية السلطات عّدلت ،2021 ونوفمبر 2020 فبراير في .43

 األجهزة تكابار  سهل الذي ،2015 لسنة 94 رقم اإلرهاب مكافحة قانون  ومنها الدولية، واملعاهدات

 32.القانون  نطاق خارج والقتل والتعذيب القسري  اإلخفاء لجرائم األمنية

 وقف تتضمن اإلرهاب مكافحة قانون  بتعديل توصية املصرية الحكومة قبول  ورغم ،2020 فبراير في .44

 تعديالت النواب مجلس أقر السلمي؛ التعبير حرية في الحق وخاصة الحقوق، تقييد في استخدامه

 تتفاوت جديدة جرائم إليه وأضافت اإلرهاب، تمويل لجريمة القانون  تعريف من وسعت ن للقانو 

  33اإلعدام. إلى الغرامة من عقوبتها

 إصدار صالحية الجمهورية رئيس يعطي األول  للقانون؛ آخرين تعديلين إضافة تم 2021 نوفمبر وفي .45

 أو تسجيل أو تصوير الثاني يحظر يماف اإلرهاب، خطر ملواجهة املتخذة اإلجراءات تنفيذ بشأن قرارات

 34املحكمة. رئيس من بإذن إال اإلرهاب محاكمات بث

 اإلرهابية الكيانات قوائم بتنظيم والخاص 2015 لسنة 8 رقم القانون  املصرية السلطات وظفت .46

 ناًدااست عملهم، عرقلة وبالتالي اإلرهاب قوائم على املستقلة والكيانات النشطاء إدراج في واإلرهابيين،

 قانون  تعديل على النواب مجلس وافق ،2020 فبراير ففي تحقيق. أي إجراء ودون  أمنية لتحريات

 واملنظمات والجمعيات والنقابات الشركات بإدراج يسمح بما ،2015 لسنة (8) رقم اإلرهابية الكيانات

                                                 
 أغسطس 26 العقاب، من اإلفالت ويعزز  القانون  نطاق خارج القتل يشجع األخير اإلرهاب مكافحة قانون  اإلنسان، حقوق  لدراسات القاهرة مركز 32

  https://bit.ly/2A0rHBV على؛ متاح ،2015
ا قانوًنا مصر اعتماد املّتحدة: األمم من خبيرة اإلنسان، لحقوق  السامية املفوضية 33

ً
 حقوق  انتهاكات من املزيد أمام الباب يفتح اإلرهاب ملكافحة محّدث

un-says-abuses-rights-more-door-opens-law-terrorism-updated-https://www.ohchr.org/ar/2020/04/egypts- على؛ متاح ،2020 أبريل 9 اإلنسان،

expert 
 على؛ متاح ،2021 نوفمبر 23 دائمة، طوارئ  لحالة مصر إخضاع ترسخ جديدة قانونية تعديالت اإلنسان، حقوق  لدراسات القاهرة مركز 34

https://bit.ly/3OmILXB  

https://bit.ly/2A0rHBV
https://www.ohchr.org/ar/2020/04/egypts-updated-terrorism-law-opens-door-more-rights-abuses-says-un-expert
https://www.ohchr.org/ar/2020/04/egypts-updated-terrorism-law-opens-door-more-rights-abuses-says-un-expert
https://www.ohchr.org/ar/2020/04/egypts-updated-terrorism-law-opens-door-more-rights-abuses-says-un-expert
https://bit.ly/3OmILXB
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 األموال تجميد مثل اءاتإجر  من ذلك على يترتب وما اإلرهابية، الكيانات قوائم على الكيانات من وغيرها

 35مشتركة. ملكية أي في حصته أو ألعضائه أو للكيان اململوكة األصول  أو

 وسائل استخدام إساءة التهامات؛ الدولة أمن نيابة توظيف تكرار الحقوقية املنظمات رصدت  .47

 عسفيلتا االعتقال ممارسات في إرهابية، جماعةل االنضمام اذبة،ك  أخبار شرن االجتماعي، التواصل

 التجمع أو التنظيم في الحق أو الرأي نع التعبير حرية في لحقا ممارستهم لفيةخ على يماس ال للنشطاء،

 .والتظاهر السلمي

 اإلنسان حقوق  نع املدافعين/ات وأوضاع لجمعياتا تكوين ريةح في الحق

 قبلت الحقوقية. واملنظمات الجمعيات وتكوين األهلي العمل حرية بشأن توصية 11 مصر تلقت .48

 انون ق أن من والتأكد املدني، لمجتمعل التقييدية لتشريعاتا بتعديل تعلقت منها 8 ملصريةا الحكومة

 اإلنسان. حقوق  عن املدافعين ملع يسهل 2019 عامل األهلية الجمعيات

 لالعم في الحق من املدني املجتمع منظمات التنفيذية والئحته 2019 لسنة 149 رقم القانون  جّرد .49

 اإلقليمية أو املحلية الهي ات مع التعاون  على قدرتها قيد كما اإلنسان. حقوق  انتهاكات ورصد املستقل،

 التدخل االجتماعي التضامن لوزارة القانون  وأتاح 36األممية. واآلليات املنظمات ذلك في بما الدولية، أو

 للسلطات يسمح كما تمويلها. رومصاد أنشطتها، ونوعية املسجلة، املدني املجتمع منظمات أعمال في

 لوزارة القانون  يعطي كما الوثائق. وتفتيش مسبق، إخطار دون  املنظمات مقار بتفتيش األمنية

 باإلضافة التنظيمية، القرارات في والطعن املنظمات، هذه إدارة مجالس أعضاء عزل  حق التضامن

 37األخرى. التقييدية التدابير من للعديد

 اإلنسان حقوق  عن للمدافعين األمنية واملالحقات القانون  هذا دفع املاضية، ةالثالث األعوام خالل .50

 أعلنت والتي اإلنسان حقوق  ملعلومات العربية الشبكة مثل نشاطها، لتعليق الحقوقية املنظمات بعض

 والتقييدية، األمنية املمارسات هذه بسبب اإلنسان؛ حقوق  عن الدفاع من عاًما 18 بعد العمل تعليق

 عيد، جمال الحقوقي التنفيذي مديرها على املتكررة واالعتداءات القضائية املالحقة إلى ضافةباإل 

 38فيها. العاملين وبعض

 أعمال من اإلنسان حقوق  عن واملدافعات املدافعين حماية بشأن توصية 11 املصرية الحكومة قبلت .51

 واألممية والدولية اإلقليمية اآلليات مع عوائق دون  التواصل في حقهم وضمان واالنتقام، الترهيب

 خوف دون  التعبير حرية في املدني، املجتمع في الفاعلة الجهات وجميع حقهم، وكفالة اإلنسان، لحقوق 

 الحقوقيين، بحق القمعية حملتها املصرية السلطات تواصل ذلك؛ رغم االحتجاز. أو االضطهاد من

 مدير السجن في حالًيا يقبع املثال سبيل علىف املشروع. الحقوقي عملهم بسبب السجون  في بهم والزج

                                                 
  على؛ متاح ،2020 ديسمبر 31 اإلرهابية، الكيانات قانون  طبيقت في قراءة إلدانة..ا قبل لحكما والتعبير، لفكرا حرية مؤسسة 35

afteegypt.html#_ftn1-analysis/2020/12/31/20610-https://afteegypt.org/legislations/legislative  
 على؛ متاح ،2021 فبراير 25 ،املدني املجتمع خنق إلحكام إضافية أداة األهلي العمل لقانون  التنفيذية الالئحة اإلنسان: حقوق  لدراسات القاهرة مركز 36

https://bit.ly/3E9gQpr  
 لى؛ع متاح ،2022 يناير 12 الكارثي، الجمعيات انون ق إلغاء املصرية لسلطاتا على لدولية،ا العفو منظمة 37

 https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/5154/2022/ar/  
 يناير 10 مصر، في اإلصالح مزاعم زيف على جديد دليل اإلنسان حقوق  ملعلومات العربية الشبكة نشاط تعليق اإلنسان، حقوق  لدراسات القاهرة مركز 38

  https://bit.ly/3LxD5Iz على؛ متاح ،2022

https://afteegypt.org/legislations/legislative-analysis/2020/12/31/20610-afteegypt.html#_ftn1
https://bit.ly/3E9gQpr
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/5154/2022/ar/
https://bit.ly/3LxD5Iz
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ا الباقر، محمد املحامي والحريات للحقوق  عدالة مركز
ً
 الدولة أمن محكمة من تعسفي لحكم تنفيذ

  ،2021 ديسمبر في سنوات، 4 بالحبس طوارئ 
ً

 اإلرهاب. قوائم على إدراجه عن فضال

 األجنبي(، التمويل بقضية )املعروفة 1201 لسنة 173 القضية بغلق املتكررة الدولية التوصيات رغم .52

  التحقيق، محل القضية التزال عاًما، 11 وبعد أنه إال
ً

 عنها الصادرة القرارات سريان استمرار عن فضال

 سبق حقوقي 32 بين فمن السفر. من املنع أو األموال على بالتحفظ سواء الحقوقيين، بعض بحق

 تم ممن عدد ذلك في بما املنع، رهن األقل على منهم 22 زال ما السفر، من املنع قوائم ضمن وضعهم

 39معهم. التحقيقات حفظ

 عن للمدافعين/ات سيما ال والتعبير، الرأي لحرية الضامنة التدابير باتخاذ التوصية مصر قبول  رغم .53

 تباشر بحقهم؛ االنتقامية واألعمال التهديد حاالت في والتحقيق والصحفيين/ات، اإلنسان، حقوق 

 غير االستدعاءات خالل من وترهيبهم والصحفيين بالحقوقيين التنكيل إجراءات املصرية السلطات

 حقوق  أنشطة في املشاركة من املنع الوطني، األمن مقار في الرسمية غير االستجوابات القانونية،

  40القانونية، غير املراقبة إجراءات السياس ي، والنشاط اإلنسان
ً

 هج،املمن اإلعالمي التشهير عن فضال

 مثلما الشوارع في بالضرب والتعدي للوطن، بالخيانة واالتهامات والقتل، الكراهية على والتحريض

 41عيد. جمال الحقوقي مع حدث

 مع املتعاونين بحق االنتقام أو الترهيب أعمال جميع عن باالمتناع توصية املصرية الحكومة قبول  رغم .54

 رهن متولي إبراهيم واملحامي الحقوقي يزال ال اإلنسان؛ حقوق  مجال في وممثليها وآلياتها املتحدة األمم

 ابنه مصير ملعرفة بحثه سياق في املتحدة األمم آليات مع تعاونه بسبب 2017 سبتمبر منذ االحتجاز

 مدير بحق غيابًيا حكًما صدر املتحدة( األمم مع )التعاون  نفسه وللسبب 2013،42 منذ قسًرا املختفي

 إلى باإلضافة 43عاًما، 15 بالسجن حسن الدين بهي الحقوقي اإلنسان قوق ح لدراسات القاهرة مركز

 التنسيقية أعضاء ومنهم بعملهم، مرتبطة ملفقة بتهم السجون  في القابعين الحقوقيين من العديد

 املنعم. عبد هدى واملحامية غنيم عزت املحامي والحريات؛ للحقوق  املصرية

 الحقوقي الناشط أقارب منازل  –األقل على مرتين– صريةامل األمن قوات داهمت 2020 يونيو 9 في .55

 24و 20 بين )أعمارهم الذكور  أنسبائه من 5 واعتقلت املتحدة(، الواليات في )املقيم سلطان محمد

 دعوى  سلطان رفع خلفية على وذلك واحتجازهم. معهم التحقيق تم يومين، اختفاء وبعد عاًما(.

                                                 
  على؛ تاحم ،2021 يوليو 4 األجنبي، التمويل لقضية وشامل قيقيح بإغالق تطالب قوقيةح منظمات إلنسان،ا حقوق  دراساتل القاهرة مركز 39

bit.ly/3UMYykA/https:/  
 ،2021 سبتمبر 16 في تقرير ،"مصر في الوطني األمن قطاع أيدي على للنشطاء املضايقات تموتي: ملا هيخلص ده بيحصل اللى" الدولية؛ العفو منظمة 40

  /https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/4665/2021/ar على؛ متاح

 االستبدادية، واملمارسات االنتهاكات فضح متابعة عن تثنيهم لن املصريين الحقوقيين بحق االنتقامية األعمال اإلنسان: حقوق  لدراسات القاهرة مركز41 

 https://bit.ly/3UQWt70 على؛ متاح ،2020 يونيو 27
 لالجتماع توجهه قبيل متولي إبراهيم املصري  املحامي توقيف إزاء تخوفهم عن يعربون  املتحدة لألمم حقوقيون  خبراء اإلنسان: لحقوق  السامية املفوضية 42

ebrahim-lawyer-egyptian-arrest-dismayed-experts-rights-releases/2017/09/un-https://www.ohchr.org/ar/press- على؛ متاح ،2017 سبتمبر 15 بهم،

route-en-metwally  
 على؛ متاح ،2020 أغسطس 31 تغريداته، على له اعقابً  اعاًم  15 بالسجن حسن الدين بهي املخضرم الحقوقي على الحكم متوسطية، األورو 43

https://bit.ly/3OqEHFJ  

https://bit.ly/3UMYykA
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/4665/2021/ar/
https://bit.ly/3UQWt70
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2017/09/un-rights-experts-dismayed-arrest-egyptian-lawyer-ebrahim-metwally-en-route
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2017/09/un-rights-experts-dismayed-arrest-egyptian-lawyer-ebrahim-metwally-en-route
https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2017/09/un-rights-experts-dismayed-arrest-egyptian-lawyer-ebrahim-metwally-en-route
https://bit.ly/3OqEHFJ
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 الببالوي  حازم السابق املصري  الوزراء رئيس ضّد  نفسه، شهرال مطلع أمريكية محكمة أمام قضائية

 وذلك أعوام، قبل مصر في احتجازه فترة أثناء بحقه حقوقية وانتهاكات تعذيب مزاعم خلفية على

 44األمريكي. التعذيب ضحايا حماية لقانون  استناًدا

 مع عام ملدة تحيف أمل الحقوقية الناشطة حبس املصرية النقض محكمة أيدت 2021 يناير 11 في .56

 من حكم فيها والصادر التحرش، بقضية إعالمًيا املعروفة ،2018 لسنة 7991 رقم القضية في التنفيذ،

 45جنيه. آالف 10 وغرامة عاميين بالحبس 2018 ديسمبر في املعادي جنح محكمة

 من 3 ىعل القبض تم إذ أمنية، لهجمة الشخصية للحقوق  املصرية املبادرة تعرضت 2020 نوفمبر في .57

 لهم وجهت بعدما 2020 لسنة 855 رقم القضية في كمتهمين العليا الدولة أمن نيابة وأدرجتهم قياداتها،

 شأنها من كاذبة وبيانات أخبار وإذاعة بأغراضها، العلم مع إرهابية لجماعة االنضمام بينها؛ من اتهامات

 تسقط لم ؛2020 ديسمبر في لهمسبي إخالء ورغم العامة، باملصلحة واإلضرار العام األمن تكدير

  46الشخصية. وممتلكاتهم أموالهم على والتحفظ السفر من بمنعهم القرار وال بحقهم، االتهامات

 املعلومات وحرية البيانات حمايةو  الخصوصية في الحقو  اإلنترنت لىع التعبير  ريةح في الحق

 18 املصرية الحكومة منها قبلت والتعبير، الرأي حرية في الحق ضمان بشأن توصية 29 مصر تلقت .58

 عن باإلفراج توصية 11 رفضت ينماب وخارجه، اإلنترنت برع والصحافة إلعالما حريةب تعلقت توصية

 عادلة. محاكمة في قهمح وضمان الرأي معتقلي

 قبضتها إحكام في (175/2018) املعلومات تقنية جرائم مكافحة قانون  املصرية الحكومة استخدمت .59

 بجريمة والخاصة منه، 25 املادة استخدّمت كما منصاته، على التعبير حرية وتقييد اإلنترنت على

 للحرية، سالبة بعقوبات املحتوى  صانعات من مجموعة على للحكم املصرية، األسرة قيم على االعتداء

 47«.املصرية األسرة قيم»بر للمقصود وال الجريمة، لهذه محدًدا تعريًفا يقدم لم القانون  بأن علًما

 للنشطاء االتهام توجيه في واسع نطاق على املصرية السلطات استخدمتها نفسه القانون  من 27 املادة .60

بُم  جريمة رتكابا بغرض الحساباتو  ملواقعا إدارةب والحقوقيين
َ
 عبد جاسر ينهمب ومن قانوًنا، عليها عاق

 ملنصة،ا موقع حريرت يسرئ ونسي ونورا الشخصية، للحقوق  ملصريةا للمبادرة لسابقا املدير الرازق 

 على املشرفة اللجنة يهاف ينتقد تغريده نشره عدب املصرية لمبادرةل الحالي ملديرا هجتب وحسام

 البرملانية. االنتخابات

  والتشغيل، التأسيس على عديدة قيوًدا تواجه اإلعالم وسائل تزال ال .61
ً
 التي اإلخبارية، املواقع خاصة

 النشاط. ملزاولة الالزم الترخيص منحها عن واإلعالم الصحافة لتنظيم األعلى املجلس يمتنع ما غالًبا

                                                 
 للتعذيب، تعرضه سلطان محمد الحقوقي شكوى  بعد أسرته من ألفراد إخفاءو  قبض وحمالت ليلية مداهمات اإلنسان: حقوق  لدراسات القاهرة مركز 44

 https://bit.ly/3vPrKxu على؛ متاح ،2020 يونيو 25
 على؛ متاح ،2022 يناير 13 رئاس ي، بعفو املصري  الرئيس ونطالب فتحي أمل الحقوقية الناشطة بحق الصادر الحكم نرفض حقوقية، منظمات 45

https://bit.ly/3TWl2i7  
 مديري  أموال على والتحفظ السفر من املنع ومعها قائمة امللفقة االتهامات املبادرة.. على األمنية الهجمة على عام الشخصية: للحقوق  املصرية املبادرة 46

  https://bit.ly/3VCURy3 على؛ متاح ،2021 نوفمبر 15 الثالثة، املبادرة
 حماية في بالتزامها للوفاء النيابة وندعو األدهم ومودة حسام حنين على الحكم بإلغاء تطالب حقوقية منظمات اإلنسان؛ حقوق  لدراسات القاهرة مركز 47

  https://bit.ly/39hDT5Z على؛ متاح ،2021 يونيو 22 االغتصاب، من الناجيات

https://bit.ly/3vPrKxu
https://bit.ly/3TWl2i7
https://bit.ly/3VCURy3
https://bit.ly/39hDT5Z
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 مليون  3 لر تصل– ضخمة مالية عقوبات والصحافة اإلعالم تنظيم قانون  يفرض نفسه الوقت وفي

 فرع أو مكتب إدارة أو إدارته أو إلكتروني موقع تأسيس حالة في املعدات ومصادرة املقر وغلق –جنيه

 األعلى. املجلس من ترخيص دون  لخارج،با إلكتروني ملوقع

 واسعة صالحيات األمنية للجهات املعلومات تقنية جرائم مكافحة وقانون  االتصاالت تنظيم قانون  منح .62

 املستخدمين بيانات وتخزين بحفظ الخدمة قدميم وألزما مصر؛ يف واالتصاالت إلنترنتا لىع لرقابةا في

 األمنية لجهاتل الالزمة لفنيةا إلمكانياتا توفيرب الخدمة مقدمو يلتزم كما تصلة.م يوًما 180 ملدة

 الجهات هذه صالحيات طبيعةل تحديد دون  ذلكو  احتياجاتها، فقو  ملهاع باشرةمل املختصة

 الصالحيات. هذه ستخداما مشروعية ملدى راقبةم أو واحتياجاتها،

 قبول  ورغم ين،الصحفي وحماية الصحافة حرية ضمان حول  توصية 11 أيًضا مصر استقبلت .63

 مع تماشيها مدىو  اإلعالم بوسائل لخاصةا التشريعات راجعةم تضمنت توصيات 7 ملصريةا الحكومة

 .والتشغيل بالتأسيس تتعلق عديدة تشريعية قيود واجهت زالت ما إلعالما وسائل نأ إال لدولية؛ا املعايير

 واإلنتاج 48اإلعالمي، املحتوى  ىوعل اإلعالم، وسائل على سيطرتها بسط في املصرية الحكومة تستمر .64

 املغايرة األصوات كافة وقمع للدولة، املوحد بالخطاب املنصات جميع التزام لضمان 49الدرامي،

 أحكام بإصدار أو محاكمة، دون  االحتياطي بالحبس سواء 50منها، واالنتقام الرسمية للرواية املنتقدة

 وأكاديميون  وحقوقيون  وأطباء برملانيون  له وتعرض سبق ما وهو كاذبة. أخبار نشر بتهمة بحقهم

 بعض تعرضت كما القضائية. السلطة وبمعاونة الوطني األمن تحريات إلى استناًدا اإلعالم، في وأساتذة

 52املصريون، وجريدة 51العربية، مصر موقع كمقر ملقراتها؛ أمنية القتحامات اإلليكترونية املواقع

 54املنصة. وموقع 53مصر، مدى وموقع

 ملخاطر فيها العاملين يعرض لإلعالم، األعلى املجلس من ترخيص على اإلعالمية املواقع حصول  عدم .65

 للضمانات املستقلة املواقع صحفيو يفتقر بالتاليو  الصحفيين؛ قابةن ضويةع نم يحرمهمو  أمنية،

 من رهاوغي مصادرهم، ريةس وحماية النشر، قضايا يف للحرية لسالبةا العقوبات طبيقت بعدم املتعلقة

 اإلعالم. قوانين يف الواردة املحدودة الضمانات

                                                 
 https://bit.ly/3gQSsxD على؛ متاح ،2017 ديسمبر 20 املصريين، إعالم على العامة املخابرات استحواذ تفاصيل مصر؛ مدى موقع 48

https://rsf.org/ar/news/newsegyptian- لى:ع متاح ،2017 سبتمبر 5 في اإلعالم، على سيطرتها املخابرات تبسط عندما حدود: بال مراسلون  تقرير أيًضا أنظر

media-over-control-extend-services-intelligence  
نم  التعبير؛و  الفكر حرية مؤسسة 49

َ
 على؛ متاح ،2020 سبتمبر 23 لخاص،ا والقطاع املخابرات هزةأج بين لدراماا إنتاج الغلبة.. ملم

afteegypt.html#_ftn1-papers/2020/09/23/20020-https://afteegypt.org/research/research  
   https://afteegypt.org/profiles_arهنا؛ ملفاتهم في واألكاديميين الصحفيين حول  املعلومات من مزيد 50
 على؛ متاح ،2018 أبريل 3 هتدفعوا، يعني هتدفعوا ومكرم: لإلعالم، األعلى غرامة بسبب العربية مصر مقر اقتحام مصر؛ مدى موقع 51

https://bit.ly/3Gb8bCO 
  /https://rsf.org/ar/news-91 على؛ ،2018 سبتمبر 25 ،«املصريون » صحيفة مصادرة تدين حدود بال مراسلون  52
 على؛ متاح ،2019 ديسمبر 4 لصحافة،ا حرية الدولة تحترم مدى أي لىإ مصر: مدى لىع األمنية لهجمةا والتعبير، لفكرا حرية مؤسسة 53

afteegypt.html-https://afteegypt.org/publications_org/2019/12/04/18246 
 مقره، اقتحام واقعة في تحقيق وفتح «املنصة» موقع تحرير رئيسة مع التحقيق بحفظ تطالب حقوقية منظمات اإلنسان؛ حقوق  لدراسات القاهرة مركز 54

 https://bit.ly/3vzsXaz على؛ ،2020 يوليو 4

https://bit.ly/3gQSsxD
https://rsf.org/ar/news/newsegyptian-intelligence-services-extend-control-over-media
https://rsf.org/ar/news/newsegyptian-intelligence-services-extend-control-over-media
https://rsf.org/ar/news/newsegyptian-intelligence-services-extend-control-over-media
https://afteegypt.org/research/research-papers/2020/09/23/20020-afteegypt.html#_ftn1
https://afteegypt.org/profiles_ar
https://bit.ly/3Gb8bCO
https://rsf.org/ar/news/-91
https://afteegypt.org/publications_org/2019/12/04/18246-afteegypt.html
https://bit.ly/3vzsXaz
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 مدى موقع مقر 2019 نوفمبر في أمنية قوة اقتحمت إذ أمنية، ملالحقات مصرية إعالم وسائل تعّرضت .66

طلق ثم الصحفيين، وبعض تحريره رئيسة على القبض وألقت مصر،
ُ
 ألقت كما ساعات. بعد سراحهم أ

 يتم أن قبل ساعة 30 ملدة واحتجزتها 2020 أبريل في املنصة موقع رتحري رئيسة على القبض أمنية قوة

 على مصر مدى بموقع صحفيات 3 استجواب تم ومؤخًرا مصري. جنيه 10000 بكفالة سبيلها إخالء

 55ترخيص. دون  موقع وتأسيس كاذبة أخبار بنشر اتهامهن وتم التعبير، حرية في الحق ممارستهن خلفية

 واألطياف الناقدة اآلراء جميع يضم وطني لحوار 2022 أبريل في الجمهورية رئيس دعوة مع بالتزامن .67

 الصحفية بينهم )من واملدونين الصحفيين حبس في املصرية السلطات استمرت املعارضة، السياسية

 لسنة 441 والقضية 440 القضية ضمن السجون  في بآخرين والزج 56الكوربيجي(، وصفاء فهمي هالة

 بنشر االتهام حول  وتتمحور  الوطني، األمن لتحريات جميعها تستند اتهامات ئحةال  خلفية على ،2022

 منال الصحفية على القبض تم 2022 نوفمبر 1 وفي إرهابية. جماعة تأسيس أو واالنضمام كاذبة أخبار

 1893 رقم القضية ذمة على معها والتحقيق والتلفزيون، اإلذاعة مجلة تحرير رئيس نائب عجرمة،

 ارتكاب على التحريضو  وتمويلها، إرهابية جماعةل باالنتماء واتهامها عليا، دولة أمن حصر 2220 لسنة

 57إرهابي. لفعل الترويج جريمة في االجتماعي التواصل وسائل واستخدام إرهابي، فعل

 رهن األقل على موقع 600 فثمة اإلنترنت، على واسع بشكل الرقابة تفرض املصرية السلطات تزال ال .68

ا موقًعا 116 بينهم ،الحجب م إلكترونًيا موقًعا 349و وإعالمًيا صحفيًّ  15و الحجب، تجاوز  خدمات يقدم

 27و والدردشة، للتواصل أدوات يقّدم موقًعا 17و ثقافًيا، موقًعا 11 إلى باإلضافة حقوقًيا، موقًعا

 الوسائط اركةملش موقًعا 12و ملدونات، استضافة ومواقع مدونات 8و السياسية، للمعارضة موقًعا

 والذي املواقع، هذه لحجب معلن قانوني سند أي يوجد ال اآلن وحتى 58متنوعة. أخرى  ومواقع املتعددة،

  يزال وال 2017 مايو في بدأ
ً

 اآلن. حتى متواصال

 جرائم مكافحة قانون  من (7) املادة مثل اإللكترونية، املواقع لحجب تشرعن القانونية النصوص بعض .69

 (49) ملادةا تمنح كما املواقع. جبح سلطة لشرطةا أجهزةو  لعامةا لنيابةا منحت التي املعلومات؛ تقنية

 تنظيم قانون  من 19 ملادةا تمنح وباملثل نفسها. لسلطةا العامة ابةللني إلرهابا كافحةم انون ق من

 اإللكترونية. املواقع جبح سلطة اإلعالم تنظيمل األعلى لمجلسل والصحافة اإلعالم

                                                 
  أن لسلطاتا على لدولية:ا العفو منظمة 55

ُ
 على؛ متاح ،2022 سبتمبر 9 مصر، دىم من ُمستقالت صحفيات أربع ضّد  لُتهما جميع فوًرا سقطت

-masr-mada-independent-four-against-geschar-all-drop-immediately-must-authorities-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/09/egypt

journalists/  
 عن واإلفراج الرقمي املحتوى  وصناع واملدونين الصحفيين مالحقة عن التوقف املصرية السلطات على اإلنسان؛ حقوق  لدراسات القاهرة مركز 56

  https://bit.ly/3OjqbQd على؛ متاح ،2022 أغسطس 1 منهم، املحتجزين
 على؛ متاح ،2022 نوفمبر 6 يوًما، 15 حبسها وتقرر  عجرمة منال الصحفية مع تحقيقاتها تباشر العليا الدولة أمن نيابة والتعبير، الفكر حرية مؤسسة 57

afteegypt.html-2/2022/11/06/32649-updates-https://afteegypt.org/legal  
 على؛ متاح ،2020 نوفمبر 4 الويب، مواقع وحجب اإلنترنت على الرقابة ممارسة عن بالتوقف املصرية السلطات تطالب حقوقية منظمات ناو: أكسس 58

O8fkIKhttps://bit.ly/3  

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/09/egypt-authorities-must-immediately-drop-all-charges-against-four-independent-mada-masr-journalists/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2022/09/egypt-authorities-must-immediately-drop-all-charges-against-four-independent-mada-masr-journalists/
https://bit.ly/3OjqbQd
https://afteegypt.org/legal-updates-2/2022/11/06/32649-afteegypt.html
https://bit.ly/3O8fkIK
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 اإلعالم لتنظيم األعلى املجلس بإلزام 2021 يناير في الدولة بمجلس اإلداري  القضاء محكمة حكمت .70

 أخر موقع أي أو يوتيوب وقعم على من املسلمين( راءةب )فيلم ألفالما أحد عرضت لتيا لروابطا بحجب

 .2012 لعام بدايتها عودت قضية وهي سي ة،م محتويات باعتبارها

 في الشيعي للمذهب تروج التي املواقع بحجب حكًما العليا اإلدارية املحكمة أصدرت ،2022 مارس في .71

 االتصاالت، لتنظيم لقوميا الجهاز وإلزام لحكم،ا بتنفيذ التصاالتا دمةخ قدميم إلزامو  مصر،

 اإلنترنت. على الرقابة من املزيد فرضب االتصاالت، قطاع نظيمت عن ملس ولةا الرسمية هةالج باعتباره

 شركة وبرمجيات ملعدات املصري  النظام استخدام عن ودولية مصرية حقوقية تقارير كشفت .72

 من واحدة ساندفين شركة وتعتبر والصحفية. الحقوقية املواقع حجب بهدف (Sandvine) ساندفين

 بهدف ومعدات ببرمجيات القمعية الحكومات وتزود تنتج التي السمعة سي ة التقنية الشركات أكثر

 59اإلنترنت. مراقبة

 واسعة استثناءات تضمن أنه إال ،2020 عام نهاية في الشخصية البيانات حماية قانون  صدور  رغم  .73

سقط
ُ
 املركزي  للبنك لتابعةا والكيانات القومي األمن جهاتل البيانات ةإتاح تضمنو  لحمايةا ذهه ت

  املصري،
ً

 التنفيذية. الئحته دور ص لعدم نظًرا اآلن ىحت القانون  طبيقت عدم نع فضال

 واملعتقد الدين حرية

 بناء على املبررة غير القيود ورفع التمييز ومكافحة واملعتقد الدين بحرية تتعلق توصيات 6 مصر قبلت  .74

 املناطق في خاصة الطائفي لعنفل االستجابة بشأن لقانون ا إنفاذ وظفيم تدريبو  لكنائس،ا وترميم

 الهوية. بطاقات من الديانة انةخ حذف نبشأ توصيتين ضترف بينما التسامح. بادراتم ودعم الريفية،

ا املسيحيين من واسع قطاع يعاني التوصيات، هذه قبول  إعالن رغمو  .75
ً
 الجهات تعنت بسبب فًجا، تهميش

 ذاه املسيحية. الدينية الشعائر ملمارسة أماكن وفيرت ثم ومن لكنائس،ا بناء راخيصت نحم يف املس ولة

 الدينية. تاملؤسسا مع الدولة ور د وتشابك صيةالشخ ألحوالا ملف في للتعنت باإلضافة

ستخدم األديان ازدراء تهمة تزال ال  .76
ُ
 املسلمة، غير الدينية األقليات مالحقة في سواء واسع، نطاق على ت

 الرسمية. الدينية املؤسسات تدعمها التي تلك عن مختلفة آراءً  يتبنى املسلمين من قطاع مالحقة في أو

 الشيعة مثل أخرى  مسلمة مجموعات ملالحقة األديان ازدراء لتهمة قائياالنت التطبيق أّدى وقد

 60قانوًنا. مجرمة أفعال أية ارتكابهم دون  املسيحيين، مالحقة إلى إضافة والقرآنيين،

 واحد حكم فيها صدر اإلسالم؛ ازدراء تهمة على قائمة قضايا 9 املصرية املحاكم نظرت ،2021 بداية منذ  .77

 إلعادة أخرى  مرة لعامةا للنيابة واحدة ضيةق إحالة متت ينماب اإلدانة،ب حكامأ 7 مقابل في بالبراءة،

 االحتياطي الحبس رهن زالوا ال منهم مسةخ فيها، متهمين 6 عم العامة لنيابةا حققت قدو  يها.ف النظر

 التحقيق. ذمة على

                                                 
 على؛ متاح ،2020 أكتوبر 42 العربية، املنطقة في بةاملراق أخطبوط ساندفين() مسار، مؤسسة 59

arabic-mena-https://masaar.net/ar/sandvine/  
 فبراير 1 الدينية، التفسيرات من للسائد مخالفة سلوكيات أو آراء بسبب املواطنين مالحقة عن فوًرا بالتوقف تطالب الشخصية للحقوق  املصرية املبادرة 60

  https://bit.ly/3tsVsq1 على؛ متاح ،2022

https://masaar.net/ar/sandvine-mena-arabic/
https://bit.ly/3tsVsq1


18 

 3202 المتحدة ألممل مقدم تقرير - متعمدة أزمة

 دينية كجماعات يهوه ودوشه واألحمديين والقرآنيين والشيعة بالبهائيين الرسمي االعتراف عدم أدى  .78

 والحق واملعتقد، الدين حرية في الحق خاصة األساسية، الدستورية الحقوق  من العديد من لحرمانهم

 رسمية أوراق استخراج من حرمانهم إلى باإلضافة السلمي. التجمع في والحق والتعبير، الرأي حرية في

 إلى تقدير. أقل على يعتنقونه ملا مغاير دين وأ معتقد فيها مدون  غير أو معتقدهم، أو ديانتهم بها مدون 

 الشخصية. األحوال مسائل في التقاض ي أو بهم، الخاصة الزواج عقود توثيق عن عجزهم جانب

 واستهداف الدينية، األقليات حقوق  عن املدافعين بحق انتهاكات رصد أيًضا تم التقرير، فترة خالل .79

 في التحقيق ذمة على قانونية، مبررات دون  تجازهمواح والقرآنيين، والشيعة األقباط من لنشطاء

  ضدهم. قضائية دعاوى 

 النوع أساس على التمييز 

 التقدم بعض إحراز ورغم االستعراض. عملية خالل النساء بحقوق  تتعلق توصية 70 مصر تلقت .80

 الزيادة هذه أن إال الوزاري، والتشكيل والقضاء البرملان في للنساء العددي التمثيل بزيادة املتعلق

 توجه يتبنين النساء هؤالء معظم أن إذ االنتماء. أو التوجه في حقيقية تعددية على تنطو لم العددية

 رأسها وعلى للنساء، األولوية ذات للقضايا تحريكهن عدم يفسر الذي األمر الحاكم. السياس ي النظام

 قانون  مقترح في ذلك انعكس وقد املرأة. ضد العنف ومناهضة الشخصية األحوال قوانين تعديل

 على النساء من ضده ضخمة حملة بعد سحبه تم والذي الحكومة، من املقدم الشخصية األحوال

 االجتماعي. التواصل مواقع

 ورغم االختياري، بروتوكولها على والتصديق السيداو اتفاقية على التحفظ برفع توصيات مصر تلقت .81

 قبلت وباملثل اآلن. حتى سارية االتفاقية على حفظاتالت تزال ال التوصية، هذه قبول  الحكومة إعالن

 باملساواة وااللتزام النساء ضد التميزية والقوانين الشخصية األحوال قانون  بتعديل توصيات الحكومة

 يتم لم كما اآلن، حتى الشخصية لألحوال قانون  مناقشة تتم لم ذلك ومع للدستور، وفًقا الجنسين بين

 مستمًرا. بها العمل يزال وال النساء، ضد التمييزية اداملو  أو القوانين تعديل

 ولي ملوافقة املرأة حاجة تحديد سلطة املحكمة يمنح الذي ،2000 لسنة 1 رقم بالقانون  العمل يستمر .82

 على تنص التي املصري  الدستور  من 11 املادة مع يتعارض بما عدمه، من الزواج عقد إلبرام أمرها

 األهلية. كامالت كمواطنات بالنساء تعترف التي اإلنسان حقوق  ومبادئ سين،الجن بين الكاملة املساواة

 الشفهي الطالق في الحق للرجل ؛1985 لعام 100 رقم بالقانون  املعدل الشخصية األحوال لقانون  وفًقا .83

 لدي الطالق توثيق يتم أن على مرات( لثالث تصل )قد مرات لعدة طالق كلمة ترديد بمجرد لزوجته،

 املحكمة أمام مثولها عند قيود عدة املرأة على القانون  يفرض املقابل وفي يوًما. 30 خرالل املختص املوثق

 اإلنفاق بعدم أو الجنس ي، بالعجز أو عقلي بمرض مريًضا الزوج كان إذا إثبات بينها من الطالق، لطلب

 للقانون. 10-7 من للمواد طبًقا النفسية؛ أو الجسدية املعاملة لسوء أو السجن، أو بالغياب أو

 هذه في املرأة تصبح إذ املختص، املوثق لدى الطالق توثيق عدم حالة في الشفهي الطالق أزمة تتفاقم .84

 بينما الطالق، إثبات عليها لزاًما يصبح ثم ومن القانون. بحكم ومتزوجة الدين، بحكم مطلقة الحالة

 القانون. بموجب املطلقات للنساء املستحقة املالية الحقوق  في أحقيتها تسقط
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حرم .85
ُ
حرم، غير رجل من تزوجت إذا أطفالها حضانة من األم ت  األحوال قانون  من144 للمادة طبًقا مم

 املرأة يحرم صارخ مييزت في يتزوج، بعدما والدهأ بحضانة الحتفاظا األب قح نم ينماب الشخصية؛

 لها.أطفا بحضانة االحتفاظ رادتأ طاملا أخرى  ملرة واجالز  أو االرتباط يف التفكير جردم من املطلقة

 لإلسالم تحول  مسيحي من أو مسلم من املتزوجة املسيحية األم عن الحضانة تسقط األحيان من كثير في .86

 الحكم القضاة عضب يتعمد إذ الحضانة، في لقانونيا حقها رغم نوات(س 7) لتمييزا نس ألطفالا ببلوغ

 اإلسالم. غير دين اعتناقب األطفال األم تقنع أن مخافة ملسلما لألب الحضانة بنقل

 الشخصية األحوال قانون  يعتبر املحكمة، أمام للمرأة الكاملة بالشهادة العقوبات قانون  اعتراف رغم .87

 أمام أو ألسرةا محاكم في أو الزواج، عقد في واءس واحد؛ ذكر هادةش تعادل إلناثا من ثنينا هادةش أن

 الشخصية. األحوال محكمة

 ةاملرأ ضد العنف

 ملناهضة املمارسة أو التشريع مستوى  على سواء فعالة إجراءات اتخاذ بضرورة توصية 30 مصر تلقت .88

 بشكل تجريمه أو العنف من النساء يةلحما قانون  يصدر مل اآلن، تىح أنه الإ لنساء،ا دض العنف

 مالجئ 8) العدد محدودةو  بدورها، الوفاء عن عاجزة فاتاملعن للنساء ألمنةا املالجئ التز  وما واضح،

 الجمهورية(. مستوى  على فقط

 النيابات تفعيل اآلن حتى يتم لم بالبشر؛ اإلتجار جريمة ملكافحة الجهود بتكثيف التوصيات رغم .89

 كل إلزامب والخاص 2015 عام األسبق العدل زيرو  قرار يزال الو  اإلتجار، تحاال  عم التعاملب املختصة

 آنذاك( دوالر 6000 يعادل )ما جنيه 00005 مبلغ فعد امع 52 بر تصغره صريةم من الزواج يعتزم أجنبي

ا النسوية ملؤسساتا اعتبرته لذيا القرار هوو  لتنفيذ.ا ساري 
ً
 بالبشر اإلتجار كافحةم لقانون  انتهاك

 الجريمة. لهذه وتقنيًنا

 حةمكاف في ملحوظ تقدم يحدث لم املصري، العقوبات قانون  في الجنس ي للتحرش تعريف إضافة رغم .90

 تكه مسمى تحت وتندرج قانوًنا، هاب معترف غير لجنس يا االعتداء رائمج التز  ماو  لظاهرة،ا هذه

 إثباته يستحيل الذي األمر للجريمة، سبقةم جنسية نية جودو  ضرورة لىع القانون  نصي ماك العرض.

 القضية. من مخرًجا الجناة ويمنح

 املهبلي اإليالج على ويقصرها االغتصاب، لجريمة شامل لتعريف املصري  العقوبات قانون  يفتقر .91

 مجرد الفموي  أو الشرجي االغتصاب وأ الحادة باآلالت الغتصابا ُيعتبر ينماب القوة،ب لذكري ا للعضو

رض هتك  القانون. بموجب غتصاًباا وليس عم

 فةاملعرو  القضية ففي العقاب، من والتحرش االغتصاب جرائم مرتكبي إفالت في العامة النيابة ساهمت .92

 على التحريض تهم لهم ووجهت متهمين، إلى الشهود العامة النيابة حولت «الفيرمونت قضية» بر إعالمًيا

 السوشيال على ونشرها املرأة ضد العنف قضية تخص وهمية مشكالت وإثارة والفجور، الفسق



20 

 3202 المتحدة ألممل مقدم تقرير - متعمدة أزمة

 لقتأغ أقوالهم، لتغيير دفعتهم وتهديدات لضغوط وتعرضهم أشهر، 4 الشهود حبس وبعد61ميديا.

 62العقاب. من االغتصاب واقعة مرتكبي إفالت ضمنت بعدما املطاف، نهاية في القضية النيابة

 العرض وهتك االغتصاب جرائم حاالت في حقيقية إشكالية املصري  العقوبات قانون  من 17 املادة تمثل .93

 رجاتهاد ىأقص  في الرأفة استعمال لطةس القاض ي تعطي إذ لنساء،ا بحق لشرف(ا )جرائم رب يعرف وما

 في القانون، يف املقررة تلك عن درجتين لعقوبةا ينزل  أن لقاض يل يمكن مث منو  الرجل(،) لجانيا لصالح

 وحتى العرض وهتك االغتصاب جرائم يف متناسبة غير قوباتع له ضمني الجاني، صالحل ارخص تمييز

 الشرف(. جرائم حالة )في القتل

 يصل قد والذي لزوجاتهم، األزواج لضرب مباشر غير شكلب العقوبات قانون  من (60) املادة تشرعن .94

 ضرب محضر حريرت الشرطة قسم يرفض إذ ستديمة.م عاهة أو ثرأ في لتسببا دح ألحيانا عضب في

 مامأ الدعوى  ورفع املحضر تحرير حالة يف وحتى للزوج. رعيش حق لضربا أن اعتبارب لزوجةا لصالح

ستخدم القضاء،
ُ
 بمقتض ى للزوج ملمنوحةا الحقوق  كأحد لزوجاتا ضرب بريرلت تهاتفسيراو  (60) املادة ت

 اإلسالمية. الشريعة

 رغم واملرأة، الرجل بين العقوبة في فج تمييز على الزنا بعقوبة الخاصة 277و 274و 237 املواد تنطوي  .95

  املثال؛ سبيل فعلى لعقوبة.ا في ينهماب ساوت إلسالميةا الشريعة أن
ُ
 زناها يثبت التي الزوجة عاقبت

 في زنا ذاإ الزوج، يعاقب بينما العقوبة. تنفيذ قفو  في الحق للزوجو  سنتين، نع زيدت ال دةم بالحبس

 العقوبة. تنفيذ وقف حق الزوجة تمتلك الو  أشهر، 6 لىع تزيد ال مدة الحبسب الزوجية، منزل 
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