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 يس المجلس القومي لحقوق اإلنسان رئ  -تقديم: محمد فايق 
رقم  يحمل       التقرير  المجلس  15هذا  يصدرها  التي  السنوية  التقارير  سلسلة  بموجب    في  اإلنسان  لحقوق  القومي 

 الوطن. التحديات التي واجهت على صلة بخالل الفترة التي يغطيها د بتناول مشهد غير مسبوق  يتفر  و قانونه، 
)كوفيد    أولها: كورونا  تشاركت  19تداعيات جائحة  التي  المعان   فيها (  العالممصر  دول   .اة مع غيرها من 

قدت في  خالل قمة المناخ التي ع  عام األمم المتحدة    رت أمين  التي اضط    ها: مضاعفات مخاطر التغير المناخي ثاني
العالمإلى    2020سبتمبر    12 ار إلى    دعوة زعماء  لتجنب  مناخية  "حالة طوارئ  تفاع كارثي في درجة حرارة  إعالن 

تفاقم أزمةثالث  .األرض" لم تقتصر على منازعة    ها:  التي  النهضة  المائي وأزمة سد  لإالفقر  حقوقها    فيمصر  ثيوبيا 
النيل مياه  في  بل  فحسب  التاريخية  منفردة  إلى    سعيها ،  يدها  ذلكإلى    ،الخزان  ءمل  فيإطالق  القرارات    غير  من 

الذ النيل  بنهر  المتصلة  لمصر ي  يالخطيرة  الحياة  شريان  العراب .مثل  مشكلة  تصاعد  بإعالن  ها:  السكاني  نفجار 
إلى   وز التعداد في مصر مائة وواحد مليون نسمة، وهي زيادة ستؤديالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء تجا 

والصحة   والعمل  التعليم  فرص  تقدير-تراجع  أدنى  وعاجل  -على  حاسم  بشكل  معها  التفاعل  يتم  لم  ها:  خامس .ما 
ثنائية والمحاكم  قوانين الطوارئ واإلجراءات الستالعمل ب تأبيد    ما يعني   ووه  ، لتوالي للعقد الرابع على ا  رهاباستمرار اإل

سادسها: تعمق مسار الضطراب اإلقليمي بين نزاعات طائفية وطموحات   .ين وتضييق المجال العام العسكرية للمدني
مليار دولر بما   270  وام المحلي نح، حيث بلغ الدين العالخارجي شقيه المحلي و بسابعها: تضخم الدين العام  .إقليمية 
القومي،    %69يعادل   الدخل  الخارجي  ا  بينم من  العام  الدين  يعادل    112.6بلغ  بما  دولر  الدخل    %33مليار  من 
 القومي. 

ذلك،   من  النقيض  جانب و وعلى  لى  الجسيمة  ا  التحديات  يغطيها  ،هذه  التي  الفترة  إنجازات    شهدت  التقرير 
لبرلمان بغرفتيه النواب  معت في عام واحد، كان أولها وأبرزها تنفيذ الستحقاقات النتخابية للم يسبق أن اجت  استثنائية
األو    ،والشيوخ والفئات  المرأة  تمثيل  في  متميزة  بالرعاية مع طفرة  النواب    ، لى  لمجلس  تجديد  لثي ث  ونح   طالتوبنسبة 
 مقاعده.

ن نادي الدول بحيث لم تعد البالد ضم  ،ة كبيرةية بصور رهابوقد نجحت جهود الدولة في مكافحة الجرائم اإل
نتيجة مباشرة للضربات الوقائية الناجحة وتحسين األوضاع األمنية    وقد جاء ذلك،  رهاباإلمن    العشر األكثر تضرًرا

األطراف   مناطق  سيناءمقدمته  في و في  شمال  مناطق  اإل  ،ا  التجاهات  لحماية  الدولة  جهود  سياق  ية  ستراتيج في 
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تنام  اإلوتوظيف  الردع  تحقيق  في  العسكرية  القوة  الضطرابستراتيجي  مخاطر  من  للحد  استقرار    ي  على  اإلقليمي 
 بالد. ال

م احتواء تداعيات وباء كورونا عبر سلسلة من التدابير الصحية والدع   -إلى حد كبير-كما استطاعت الدولة  
األكثر تضرًرا  للفئات  بالج  حل، ونجحت في  الجتماعي  الصعبة  القتصادية و المعادلة  الحياة  استئناف  بين  عدم مع 

واتباع سلوكيات الوقاية الصحية وضمان التباعد الجتماعي والحد من    لوك العام وضبط الس  تعطيل الكسب من جهة،
 .من جهة أخرى  انتشار الوباء

بإنهاء ورغم تداعيات جائحة كورونا القتصادية، فقد شرعت الدولة في وضع مالمح برنامج لتنفيذ تعهداتها  
جر   الصعيد  التهميش  معاناة  اتصاًل اء  طويلة،  لسنوات  عاناه  العمرانية    الذي  والمجتمعات  الشبكي  الربط  بعمليات 

 والمناطق الصناعية الجديدة.

الدولة   نفذت  التقرير-كذلك  يغطيها  التي  الفترة  الذي    -خالل  النوبة  بمعالجة ملف سكان  الدستوري  التزامها 
  تعويضات سداد ال في    2019عام  النصف الثاني من  خالل    شرعتنصف قرن، حيث    وات لنحأصعب الملف   أحد ل  مث  

 . 1960عام والسد العالي    1902عام العينية والمالية للسكان المضارين من الهجرة خالل إنشاء خزان أسوان 

 تحريرالسجناء  واإلفراج الشرطي عن    ووفي سياق معالجة الجائحة أثمرت قرارات السيد رئيس الجمهورية بالعف
ة وتدابير الوقاية داخل السجون من يوضاع المعيشألاتزامن مع تحسين  بالوحده،    2020ألف سجين في عام    37  ونح

وتجديدات   الشاملة  الصيانة  إجراءات  أاخالل  القائمة  القديمة   ولسجون  السجون  محل  جديدة  منشآت سجنية  إحالل 
 المتهالكة. 

تمكين المرأة من أبرز المجالت التي تشهد تحقيق طفرات كبرى للعام    ويعد التراكم الكبير في تحقيق هدف
ألول مرة في مجلس    %25ياسي للنساء بعدد من المقاعد بلغت نسبته  ابع على التوالي، ل سيما تعزيز التمثيل السالس

في    حضور كبير  الربع، معما يعادل  إلى    في مقاعد الوزارةالنساء    تمثيلفي مجلس الشيوخ، وزيادة    %10النواب و
 ومية ومواقع الحكم المحلي.المناصب العامة القيادية في البنك المركزي والبنوك الحك
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يلبي    وتسريع وتيرة تنفيذ التعهدات بفتح المجال العام وتعزيز الحريات السياسية والعامة على نحإلى    ويتطلع المجلس
الديمقراطي و  المتمثلة في ترسيخ التحول  الثالث من القرن الحادي  الحاجات السياسية  العقد  التنموية في  تنفيذ الرؤية 

 .والعشرين

داد التقرير الماثل للطبع، نفذ المجلس القومي لحقوق اإلنسان خامس زياراته الميدانية لشمالي  ل إعوخال
(، وضم فريق المجلس الميداني كل 2024  –  2021سيناء في سياق تفعيل استراتيجية عمله الجديدة )

تاذ ذ محسن عوض عضو المجلس، والدكتور صالح سالم عضو المجلس، والباحثين األسمن األستا
نحو   الفريق  أجرى  حيث  ريحان،  إسالم  واألستاذ  شلبي  مع  50نبيل  الضحايا   مقابلة  وذوي  الشهود 

ومؤسسات المجتمع المدني وقياديي األحزاب السياسية، باإلضافة إلى لقاءات رسمية مع محافظ شمالي 
(    21ملحق رقم  بالمرفق تقرير الزيارة  يري مديريات الوزارات لدى المحافظة ورؤساء المدن.)  سيناء ومد

  
األضرار            عن  بالتعويضات  تتعلق  والتماسات  شكاوى  من  تلقاه  ما  على  مهامه  الفريق  وركز 

وي الواقعة على سكان بعض المناطق نتيجة جرائم اإلرهاب وجهود مكافحته، بما في ذلك تعويض ذ
لمصابين الذين يبلغ تعدادهم شهيد من الرجال واإلناث، وا  1836الشهداء من السكان الذين بلغ عددهم  

ع  2915 والتعويضات  واإلناث،  الرجال  من  المساكن  مصاب  وتوفير  العامة،  للمنفعة  الملكية  نزع  ن 
والجه والزراعية،  العقارية  للملكيات  المالية  التعويضات  وسداد  والمؤقتة  إدارات البديلة  اتبعتها  التي  ود 

ة والتعليم بعد انتقال بعض السكان إلى مناطق أخرى. الحكم المحلي لتلبية الحتياجات المتعلقة بالصح
  

والتي           التعويضات  سداد  في  والحالية  السابقة  جهودها  المحلي  الحكم  إدارات  أوضحت  وبينما 
ا عزم السلطات على سداد التعويضات المقررة مليار جنيه، فقد أكدو   3.5نحو    2021بلغت حتى يناير  

مليارات جنيه، وعرضوا الجهود في   7م والتي قد تتجاوز قيمتها نحو  في غضون العام الجاري والقاد
  160سكن بديل ومؤقت وقرابة    1400اإلسكان البديل والمؤقت لغالبية المضارين بما يبلغ نحو  توفير  
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ل الفرصة  إتاحة  مع  عليها،  للبناء  لستيعاب قطعة  بنائها  يجري  دائمة  جديدة  مساكن  إلى  النتقال 
صحة نمو السكاني المتوقعة، فضاًل عن جهود استيعاب الحتياجات الجديدة في ال المضارين ونسبة ال

 بما يغطي الحتياجات الضرورية.   والتعليم في سياق النمو المتسارع في بناء المدارس والمراكز الصحية
 

الم          الرسمية، وعقكما اطلع  القرارات  القضائية على  الطعون  الشكاوى وآلية  آلية  ب جلس على 
ناف محكمة العريش ألعمالها بعد الزيارة، وجه رئيس المجلس كتابًا إلى السيد وزير العدل لإلسراع باستئ

وتيسير  اإلرهابية،  التنظيمات  استهدفتها  التي  المحكمة  مقر  تأمين  وعمليات  التجديدات  من    النتهاء 
  عبء النتقال إلى مناطق أخرى لممارسة الحق في التقاضي. 

عاون اإليجابي في تقديم اإليضاحات والمعلومات من قبل اإلدارة المحلية في  ن المجلس التويثم          
المقدرة وفقًا لرتفاع تكلفة   التعويض  النظر في قيم  المحافظة، والستجابة لطلب فريق المجلس إعادة 

 ة. العريش المزمع ت لتوسعة ميناءالحالية، وزيادة قيمة التعويض المتوقعة لنزع الملكيا ونةال البناء في 
 

ويطالب المجلس بتوفير الشفافية الضرورية لتعزيز الطمأنينة العامة لدى السكان في ضوء ندرة           
 المعلومات المتاحة، واللتباسات التي تنتج عن نشر الشائعات واألكاذيب.
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 الفصل األول 
 حالة حقوق اإلنسان

 ـــــــــــــ 
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 مدخل 
، وهي 2020عام    حتى نهاية  2019  عام  الفترة بين أكتوبر  خاللفي البالد    طورات حقوق اإلنسانيتناول هذا الباب ت

  ا من التطور على صعيد حقوق ا إيجابي  شهد قدرً و   ،2020: األول حتى مارس  جزئينإلى    رة التي يمكن تقسيمها الفت
تقدمات متنوعة، والثاني كان عنوانه األبرز جائحة كوفيد العالم يئن تحت وطأتها   ما ي  لتا  19  اإلنسان عبر    ، يزال 

 . والغنية سواء بسواء -ومنها مصر –من مناحي الحياة في الدول النامية   كثيًراضت  قو  حيث  
التصديو  التقرير  يغطيها  التي  الفترة  شهدتها  التي  التقدمات  أبرز  الجديدمن  األهلي  العمل  تنظيم  قانون  على   ذي  ق 

أغس في  صداره  وا  الشاملة  المجلس  2019طس  الطبيعة  واستضافة  اإلنسان  ،  لحقوق  شالقومي  المحليين مع  ركائه 
التعذيب بمشاركة حكومية مصرية وعربية متميزة    فيل عالمة فارقة  مث    اوالدوليين مؤتمًرا دولي     بر فقة مسار مناهضة 

 وطنية لحقوق اإلنسان ومؤسسات المجتمع المدني المعنية والمنظمات الدولية. المؤسسات ال 
مع مسار آلية الستعراض الدوري الشامل لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة    ا للدولةإيجابي    تفاعاًل شهدت تلك الفترة  ا  مك

أغسطس   في  متميز  تقرير  خالل  نوفمبر  ،2019من  في  الستعراض  جلسة  أثناء  ثري  والقيمة    ،2019  وحوار 
 .2020ان باألمم المتحدة في مارس المضافة في التوصيات التي قبلتها مصر أمام مجلس حقوق اإلنس 

بما  من اللجان التعاهدية لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة،    يم الدولة تقاريرها الدورية لخمسذلك مع تقد  ى تنامقد  و 
الدولي  عاًما    17لنحو  المتأخرة  الثالثة  التقارير  فيها   العهد  تطبيق  برقابة  المختصة  اإلنسان  بحقوق  المعنية  للجنة 

 . حقوق المدنية والسياسية ولجنة مناهضة التعذيبالخاص بال
الدعوة البالد على توجيه  انفتحت  التنمية والحقوق القتصادية والجتماعية  إلى    كذلك  ستة مقررين خاصين بجوانب 

 المقررة الخاصة بالحق في السكن في نهاية سبتمبرإلى    أولها األمم المتحدة،  قوق اإلنسان بوالثقافية تابعين لمجلس ح 
ىا ا إيجابي  إل أنها شكلت انفتاحً  ،، ورغم ما لحقها من جدل والتباسات2019  الستمرار فيه.  ي ر ج 

لحقوق اإلنسان وواصلت مصر تعزيز البنية المؤسساتية لحقوق اإلنسان من خالل انطالق عمل اللجنة العليا الدائمة  
، وشروع اللجنة في العمل  2020عام    نسان منذ مطلع مجال حقوق اإللمجلس الوزراء في    ةالتي تشكل الذراع التنفيذي

أول   بوضع  لها  الصادرة  التكليفات  أهم  أحد  اإلنسان  إستراتيجإلنجاز  حقوق  احترام  لتعزيز  األمد  طويلة  حكومية  ية 
 ونشر ثقافتها. وحمايتها 

النيا  النا وتابعت  توجيهات  خالل  من  اإلنسان  حقوق  حماية  في  دورها  لتعزيز  جهودها  العامة  باستخدام بة  العام  ئب 
  و إطالق سراح نحإلى    ا، ما أدىقف المحبوسين احتياطي  التدابير البديلة للحبس الحتياطي ما أمكن، مع مراجعة مو 
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وتهم خرق لقانون التجمعات دون ارتكاب أعمال    موقوفين في قضايا رأيلاا بينهم مئات  ثالثة آلف محبوس احتياطي  
باإلضافة مادية،  العف  رإصدا  تواليإلى    عنف  قرارات  الجمهورية  رئيس  السجناء    والسيد  عن  الشرطي  واإلفراج 

 .2020ا في عام ألفً  37وقرابة   2019عام في ا  ألفً  47 ونحإلى  المفرج عنهم  أعدادبما رفع  ،المحكومين
خالل  ات  زيار     7، ونفذ المجلس  2017وقفت منذ نهاية  تلسجون التي  ازيارات    2019وبر  واستأنف المجلس في أكت

 شكاوى وادعاءات.  بشأنها  تواترتشملت بعض السجون التي  2021فبراير إلى  2019رة بين أكتوبر الفت
الدولة جهودً  بذلت  التصدي لجائحة كورونا  الوباء،وفي سياق  تفشي  جهود   ت شمل  ا كبرى لفتة على صعيد احتواء 

والوقاية الذي    ،التوعية  الصحي  النظام  قدرة  انتقال، و يزال في مرح  ماوزيادة  األدوية،  لة  الالزمة من  الكميات  توفير 
العالمية  التدابير  اإل  ،ومواكبة  لزيادة  متكررة  استثنائية  موازنات  وتوفير  العالمية،  الصحة  منظمة  مع  نفاق  والتنسيق 

ا، وبذل جهود في ضبط  وتوفير دعم إضافي للجماعات األشد احتياجً   للجائحة،  عيةالجتما   الثارواحتواء    ،الصحي
السلبية الواضحة لألزمة فقد نجحت    الثارورغم    ، النشاط القتصادي  إدامةوالمحافظة على  ألسواق وتوفير السلع،  ا

 السكاني.  ونسبة النم  تجاوزإيجابي  وفي تحقيق معدل نم استثنائي  بشكل البالد 
البالد  نج كما   البرلمان )الشيوخ والنواب( رغم صعوبات جائ فحت  انتخابات غرفتي  جرت    حيثحة كورونا،  ي إجراء 

 التعامل مع صعوبات الوباء.  علىلقدرة البالد  ابير وقائية قوية، ومثلت اختباًراعمليات الدعاية والتصويت وسط تد
جاء بعضها دون مبرر معقول، حيث تأخر صدور الالئحة  من التراجعات    اكما شهدت الفترة التي يتناولها التقرير عددً 

وغاب عن الفعل تعهد وزيرة التضامن الجتماعي السابقة بأن ت وضع الالئحة    ،مل األهلي التنفيذية لقانون تنظيم الع
المدني على نح بعد   المجتمع  القانونما    والتشاور مع مؤسسات  إليه عند وضع  ز، ولم  أشير  ر  ذكر على ي    تقدم  ي ح 

انونية الجديدة التي يحققها  يئة القمع الب  دد من ناشطي حقوق اإلنسان اتساًقا صعيد إغالق ملف المالحقة القضائية لع 
 وفق القانون.  لتكييف أوضاعهامنح الفرصة للمنظمات غير المسجلة  ، وعلى صعيد القانون

التحقيق هذه  وشهدت   قيد  الحتجاز  في  التعذيب  وقوع ضحية جديدة جراء  التي    رغم  الفترة  المهمة  المحاسبة  تدابير 
اتخذتها وزارة الداخلية بحق   عن العقوبات التأديبية التي  ى التوالي، فضاًل تواصل الدولة اتخاذها بقوة للعام السادس عل

 العزل من الوظيفة.   بما فيها  ،المدانين بارتكاب مخالفات قانونية موظفيها 
معالجة ظاهرة التكدس بصورة متميزة في السجون    رغملحتجاز، و اأماكن  وفاقمت جائحة كورونا المخاوف من تكدس  

يزال في بعض مراكز الحتجاز األولية التي تشمل أقسام الشرطة والسجون المركزية التابعة    ماتكدس  العمومية، فإن ال
 لمديريات األمن.
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بيل خفض وزن رغيف الخبز  كورونا من ق  بسببوتسببت إجراءات حكومية في تصعيد األزمة الجتماعية المتفاقمة  
  ه ود بصورة تتناسب مع انخفاض أسعار خفض أسعار الوق البناء، وعدم    مخالفاتالمدعم، وفرض قانون التصالح في  

نتاج المشتقات بما أدىعالمي    ا قاد متقليص الستيراد، مإلى    ا ونهضة البالد المتميزة في بلوغ حد كبير من الكتفاء وا 
ذروتها في بعض قرى جنوب الجيزة وشمال الصعيد التي تأثرت دخول السكان فيها    موجة غضب شعبي بلغتإلى  
إعالمية    أبعاًدا  اتخذ  إل أنه  محدودية هذا الغضبرغم  و ،  كسبل للائبدتوافر  حجار البناء الطينية دون  أقف مصانع  بتو 

 محلية وعالمية صاخبة. 
لم تصدر بعد التعديالت المنشودة   (2021يناير    -  2016اير  مجلس النواب )ين لورغم انتهاء الفصل التشريعي األول  

 احترام الحريات. مجال اإلشكاليات التي تحد من تقدم البالد في  معالجةلة على قانون اإلجراءات الجنائي
ر   المجالس المحلية للعام الخامس على التوالي منذ استكمال بناء النظام السياسي بانتخاب مجلس  انتخابات    كما لم ت ج 

نهاية  الن بداية    2015واب  وه2016وانعقاده  يشكل    و،  عثرةما  البالدت    حجر  تقدم  وفق    ا وتنموي    ا ديمقراطي    عرقل 
 . الطموحات ووفق الستحقاقات الدستورية

 : التطور التشريعيأوًل 
التقرير استمر الهتمام الحكومي والبرلماني من  يتناولها  التي  الفترة  لتشريعات اإلى    بصفة رئيسة  صرًفا خالل 

التشريعات المتعلقة بحقوق اإلنسان   ما زالتفالمتعلقة بالشأن التنموي، وفيما عدا إصدار قانون تنظيم العمل األهلي،  
 في ذيل قائمة الهتمامات. تقبع 

المثال  سبيل  اإلجراءات    ،فعلى  قانون  المقترحة على  التعديالت  إصدار  دون  األول  التشريعي  الفصل  انتهى 
الذي بـ  الجنائية  يوصف  ما  وعادة  اإلنسان،  مجال حقوق  في  بالغة  أهمية  وه  يشكل  الحريات"،  تعديالت "دستور  ي 

وت رسخ ي   الجنايات،  قضايا  في  المحاكمات  على  الستئناف  درجة  إضافة  في  الدستوري  الستحقاق  تلبي  أن  فترض 
كمحكمة موضوع في مرحلة واحدة في القضايا التي تعرض عليها    التعديالت الجارية على دور محكمة النقض للبت  

 د المحاكمات الجنائية. م  بشكل يسمح باختصار أ  
الحبس    التعديالت أزمات الحبس الحتياطي التي باتت تؤرق المراجع الحقوقية، من خالل رد  هذه    تعالج  كما  

عزيز التدابير البديلة لالحتجاز  في اإلجراءات، وت  وليس أصاًل   ا استثنائي    ا احترازي    إجراءً وصفه  بطبيعته  إلى    الحتياطي
دون   يحول  ل  حبسبما  براءتهم  تثبت  الذين  ريثما  المتهمين  والمحاكمات    ي ب ت  فترات طويلة  التحقيقات   ي عادل  بمافي 

 العقوبة القضائية. دمدأحياًنا 
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ل لقانون،  مادة في ا  54يزال يطالب بإعادة النظر في التعديالت المقترحة التي تشمل    ما ي ذكر أن المجلس   
المؤتمر العام    الح التشريعي خاللليا لإلصلجنة الع أدنى من مخرجات الحوار المجتمعي الذي عقدته ال  عد أنها تسيما  

نهاية عام   الجنائية  قانون اإلجراءات  أعماله ، و 2017وبداية عام    2016لتعديل  جانب  إلى    المجلس    قد شارك في 
 منظمات حقوقية.  

  90الدولة بأكثر من    ، وعلق عليها مجلس 2017  ومجلس النواب في مايإلى    عديالت الجزئيةوتقدمت وزارة العدل بالت
مبادرة رئيس لجنة الشئون  إلى    بين وزارة العدل ومجلس النواب، ما أدى  جدًل كثيرة  تعديالت    دتمالحظة، كما شه
والتشريعي بمشروعاتالدستورية  للتقدم  النيابية  عام  ة  نهاية  إضافية  اإلنسان   تقدمو   2019  قوانين  لجنة حقوق  رئيس 

 . لفجوات بعض ا رسجل  2017النيابية بمشروع قانون نهاية عام 
تطور  يتسق و تعديالت قانون اإلجراءات الجنائية لتلبية الستحقاقات الدستورية ومعالجة اإلشكاليات بما    تطرح قد  و 

كما   ،من تعديالت كثيفة العدد  جديد شامل بدًل ون  ضرورة النظر في وضع قانو الفلسفة العقابية واللتزامات الدولية،  
واكب التحديات التي ت عيق تعزيز العدالة الجنائية،  بصفة عامة بما يلعقابية  شريعات اأهمية تحديث منظومة الت  تبرز

 . 1937بينها قانون العقوبات الصادر عام من و 
لحكم اإلى    فضيدد المواد والجرائم التي ت  ع  خفضتعديالت تشمل قانون العقوبات بهدف  إلى    كان المجلس قد دعا 

 التساهل في جرائم التعذيب وسوء المعاملة.  اليةاحتمبعقوبة اإلعدام، وسد الفجوات المتعلقة ب 
الذي األهلي  العمل  تنظيم  لقانون  التنفيذية  الالئحة  تصدر  لم  التقرير  يتناولها  التي  الفترة  نهاية  في    وحتى  صدر 

  اإضافي    عطياًل تالتأخير  هذا    مث لقد  النور خالل ستة أشهر من إصدار القانون، و   أن ترى  افت رضو   2019أغسطس  
 سنوات من الجدل العقيم حول حرية العمل األهلي.  أربع ونحإلى  يضاف

في سياق مكافحة البناء العشوائي بالتوازي مع جهود الدولة في معالجة العشوائيات األخطر وتسكين قاطنيها و  
ط  كريم،  سكن  عام  في  خالل  وأصدرت  األخيرة،  الثالث  السنوات  خالل  المتصلة  التشريعات  الدولة    2020ورت 

على    حائزي هذه البناياتالقانون  إجبار    بسببأزمة    تل"قانون التصالح في مخالفات البناء" شك  ـ  الت لما عرف بتعدي
ن  سداد غرامات عن البناء المخالف     ما يمثل انتهاًكا  ووه  ،لنيابة العسكرية ا إلى    مع إحالة المخالفين  كونوا ب ن اته لم يوا 

إلزالة  اإلى    لحًقا داد مقدمات قيمة الغرامات قيد الدراسة التي ستؤدي  ية لسللغا   قصيرةمهلة    إتاحةللدستور، فضاًل عن  
 . للمبنى المواصفات الفنية والسالمة اإلنشائية  السماح بالستمرار حال توافر والفعلية أ
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القا   وقد أحدث  الدخول بشكل كبير ل سيما  ،  ا واسعً   نون وتطبيقاته جدًل هذا  فيها  فترة تراجعت  أنه جاء في 
"كوفيد  نت جائحة  تداعيات  والجتم19يجة  القتصادية  وغالء "  التضخم  معدلت  ارتفاع  استمرار  مع  الخطيرة،  اعية 

 زراعية.   على أراض  التي ب نيت لمنشآت واسعة لإزالة أعمال   واكب ذلكالسلع األساسية والخدمات، و 
لمطلوبة مع مد مهلة التصالح لستفحال الجدل قررت الحكومة خفض قيم التصالح وخفض الدفعات ا   ونظًرا 

كان   بينما  متكرر،  ل ىبشكل  و   األو  القانون  معمراجعة  ناحية،  ا   مواءمته  من  القانونية  والقواعد  آلية  و لدستور  وضع 
 حجم التحديات القائمة.و مناسبة لتطبيقه من ناحية أخرى بما يتناسب 

 

 : الحقوق األساسيةثانًيا
والمصدر   ،ع حقوق اإلنسان في البالد للعام التاسع على التوالي وضا أل  يشكل المحدد الرئيس  رهابستمر اإلا 

الوقائية   األمنية  التدابير  في  المبالغة  خالل  من  العام  المناخ  توتر  على  والباعث  الحياة،  في  الحق  لنتهاك  األبرز 
 عض اإلجراءات القضائية التي ل تتوازن مع مقتضيات احترام حقوق اإلنسان. وب

أقصى درجة،  إلى    يةرهابورغم نجاح جهود الدولة في خفض معدلت الجرائم اإل  حياةفي الالحق  فعلى صعيد   
منية والعسكرية  يين خسائر في األرواح بين صفوف القوات األرهاب ومالحقات أمنية لإلعديدة  ية  إرهابجرائم    ببتس    فقد

 وبين المدنيين.
استمرت   -2011ية منذ عام  رهابلعمليات اإلالتي شهدت المعدلت األعلى من ا-ففي مناطق شمالي سيناء   

ية في استهداف القوات األمنية والعسكرية والمدنيين في مناطق بئر العبد غربي العريش بعد نجاح  رهابالتنظيمات اإل 
ية  رهابرفح الذي شهد تنفيذ عشرات الجرائم اإل  -ية في محور العريش  رهابألنشطة اإلمن ا  الحد الخطط األمنية في  

 .2018و 2011 عاميبين 
صابة  للبيانات الرسمية شهدت الفترة التي يغطيها التقرير استشهاد العشرات    ووفًقا   من الضباط والجنود   عددوا 

اإل مالحقة  عمليات  خالل  والشرطة  المسلحة  القوات  والحدود   يينرهابمن  الليبية  والحدود  سيناء  شمالي  مناطق  في 
باإلضافة المدنييإلى    السودانية،  من  للقتل  أعداد  تعرضوا  أرهاباإل  األعمال  أثناءن  على    و ية  اختطافهم   ييدأبعد 

 يين.  رهاباإل
اإل ق تل عشرات  آخرين،    أ ل ِقي  يين و رهابكما  دفع رباعي  سيار   معظمها سيارة    200أكثر من    تر م  د  و  القبض على  ات 
 يون.رهاب عشرات المالجئ التي يستخدمها اإل تر  م  د  كما مكدسة باألسلحة، 
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هم ات  ي  وِ ه  ت ع ر ف  يين الذين قضوا في عمليات تبادل إطالق النار مع القوات النظامية لم  رهابعشرات اإلر أن  ي ذك 
ي   هوي  ستدلولم  على  الستدلل  أمكن  ومن  جنسياتهم،  اإل  تهما على  عددهم  جاء يين  برها من  غير   تقريًبا   نصف  من 

 المصريين. 
اع مختلفة  في األنشطة اإلجرامية، ومئات األطنان من أنو   وقد طالت الجهود المبذولة ضبط مئات المهربين 

 من المخدرات، وسماسرة الهجرة غير النظامية. 
القلق    المجلس بكثير من  تابع  عشرات السكان وتصفية  ية في شمالي سيناء  رهابالتنظيمات اإل  اختطافوقد 

 بعضهم بدعوى التعاون مع سلطات الدولة. 
اإل  على  الحرب  جهود  فبراير    رهابونجحت  منذ  المصرية  الحدود  التأثر    2018وتأمين  معدل  خفض  في 

، وانخفض بنسبة أكبر  2018مقارنة بعام    2019في نهاية عام    %37بصورة متواترة، حيث انخفض بنسبة    رهابباإل
تي ال  2020إبريل  المتزايدة ل سيما منذ    ةيرهاباإل  ةنشط األ  إشعالرغم محاولت    2020ا خالل عام  تقييمه  لم يجرِ 

 أنها تستهدف الدعاية بإفشال الدولة.  ييدو
لإلضرار بالمدنيين في ضوء فشل استهداف   ية في شمالي سيناء مجدًدارهاباإل  وقد تركزت جهود التنظيمات 

لتقويض    ناحية ثانية، ولكن بشكل أساساب من ناحية، ومحاولة إثبات الحضور من  القوات النظامية في نوع من العق
المنطقة   المشروعاستقرار  إنجاز عدد من  ت  بعد  التي  العمالقة  التنموية  الذي  ات  التهميش  ناجحة على  قضي بصورة 

 . ووسط سيناء لعقودعانت منه مناطق شمالي  
في  دول على األقل،    4يين من الخارج من  رهابأخطر اإل  استالم عدد منن من أبرز النجاحات الرسمية  كا و  
ية وتسبب في قتل مئات المواطنين وأفراد القوات  رهابكب عشرات الجرائم اإلهشام عشماوي الذي ارت  /يرهاباإلمقدمتهم  
صابتهم النظامية   . 2017وحتى نهاية  2013خالل الفترة من وا 
التعذيب   التقرير    وعلى صعيد آخر استمر سقوط وفيات جراء  يتناولها  التي  الفترة  الكبيرة  ر خالل  الجهود  غم 

و  الجمهورية  رئيس  السيد  يرعاها  العامةالتي  توفي   النيابة  حيث  الظاهرة،  هذه  من  إسالم    ي دعى/شاب    للتخلص 
إثر مشاجرة بينه وبين أفراد القسم عقب القبض عليه،    2020سبتمبر    8زة يوم  سترالي في قسم شرطة المنيب بالجياأل
 ه. ي اليوم ذاتتحقيقاتها ففي النيابة العامة  شروعما أثار موجة سخط واحتجاجات في محيط قسم الشرطة رغم  ووه

حبس    العامة  النيابة  قررت  القسم  4وقد  قوة  أفراد  الحادثة    ، من  وقوع  وقت  المشرف  الضابط  سبيل  خالء  وا 
 . على ذمة التحقيقات بكفالة مالية 
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يجدد   ،في مجال محاسبة مرتكبي جرائم التعذيب وغيرها من أشكال سوء المعاملةجهود المبذولة  ل اومع تقدير   
بإعا  مطالبه  العقوب المجلس  قانون  في  النظر  نحدة  على  و   و ات  المتخذة،  التدابير  مواكبة  العقوبة  اتخاذ  ضمن  ييتيح 

 العزل من الوظيفة. إلى   وصوًل المشددة في مثل هذه الجرائم 
بعد    2020بريل  إفي سجن طرة في    المحبوس احتياطي ا   فادي حبش  /وفاة الشابوقد تابع المجلس باهتمام   

أن   تقرير النيابة العامة الذي كشفتقدير المجلس لي الحبس قيد التحقيق والمحاكمة، ومع  قضائه أكثر من عامين ف 
دد على أهمية  وفاته جاءت لظروف صحية ونتيجة تناوله عقاقير تسببت في تدهور صحته ووفاته، فإن المجلس يش

ال قانون اإلجراءات  تعديل  وأهمية  الحتياطي،  الحبس  لفترات  األقصى  بالحد  النحاللتزام  بما    وجنائية على  المأمول 
 يعالج هذه الظاهرة المقلقة. 

محمد منير بمرض كورونا بعد أيام من اإلفراج عنه، وقد   /كذلك تابع المجلس مالبسات وفاة الكاتب الصحفي 
، وأن اتهبين احتجازه ووف   صلة  عدم وجود  -السابق بالمجلس  والعض-حازم منير    /اتب الصحفي األستاذأكد شقيقه الك 

  للتأكد من عدم إصابته بأي  بشكل شامل    ص  حِ تابعت حالته بالتعاون مع نقابة الصحفيين أثناء الحتجاز، وأنه ف  أسرته  
  -أسبوعين  ونح-سيما أنه قضى كامل فترة الحتجاز  يوم اإلفراج عنه، ل    -كورونا   فيروسفيها  بما  -من األمراض  

إثر   مستشفى سجن طرة  الصحية بصور تفي  حالته  تجاوز دهور  دراك    تة  وا  بسبب    أسرتهإدراكه  السجن  إيداعه  يوم 
 متاعب صحية في القلب.  

تخفيف يرحب المجلس بالتدابير التي اتخذتها النيابة العامة ل  الحرية واألمان الشخصي وعلى صعيد الحق في   
الحتياطي الحبس  تدابير  و استخدام  لالحتجاز  التدابير  ال  تبن ي،  اإل  الواردةبديلة  قانون  الجنفي  الحالي،  جراءات  ائية 

أثمرت و   لإلفراج عنهم  بمراجعة موقف المحبوسين احتياطي ا  2020وتوجيهات السيد النائب العام في مايإلى    باإلضافة
 .ستة أشهر  وفي نح  تياطي ا لف محبوس احثالثة آ واإلفراج عن نح

الرتكان  استمرار  المجلس  قلق  و إلى    ويثير  الحتياطي،  في  يالحبس  تتخلأمل  عن أن  العامة  النيابات  ى 
المحا  قرارات  على  بها  تتقدم  التي  احتياطي ا الطعون  المحبوسين  عن  باإلفراج  تضم  وب ،  كم  التي  القضايا  في  خاصة 

اتهامات بالنخراط في أنشطة  صلة ب عناصر التيارات السياسية المدنية على  حركات سياسية معارضة من  إلى    منتمين
 . "يةاب إره بالتنسيق مع "تنظيمات 

ومع تقدير المجلس لستقاللية النيابة العامة والقضاء في اتخاذ القرار المناسب بموجب التهامات والتحريات،  
معلومات    في ظل عدم توافريمثل مصدر قلق، ل سيما  إل أن تكثيف تدابير الحبس الحتياطي في عدد من القضايا  
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الر  إلحاطة  المو أكافية  التهامات  بجدية  العام  تتداولها  اإلى    جهةي  التي  الشكوك  من  التهامات  تنال  ول  لمتهمين، 
 على التحريات أكثر من األدلة.  اتهم السياسية اعتماًدا تنظيم

  ، در بحقهم قرارات قضائية باإلفراج لمتهمين الصا جديدة ل  توجيه اتهامات في قضايا ويتضاعف هذا القلق إزاء   
بفيما   القضايا"، وه  ـما بات يعرف  لتعزيز    و"تدوير  الذي يستخدم  لسلطات باإلصرار على معاقبة  ا  اتهامالمصطلح 

ت  عما يتيحه هذا المسلك ألعضاء التنظيما  ة، فضاًل هؤلء المتهمين بالحبس الحتياطي على خلفية آرائهم المعارض
تبرير نهج إلى    ميةرااليدعم جهودهم    وها للزج بأسماء قيادات هذه التنظيمات إلثارة الخلط على نحية وم ن اصريرهاباإل

 الذي يتبعونه.  رهابالعنف واإل
 : قلق المجلس والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية   الذين ي ِثير حبسهم احتياطي اين السياسيين  ومن المعارض  

،  سماعيل"، و"خالد داود" إ ، و"حسام مؤنس"، و"زياد العليمي"، و"يحيى حسين عبد الهادي"، و"عبد الناصر  "هشام فؤاد"
 "حازم حسني".  /الدكتور ، و"ماهينور المصري"، و"محمد الباقر"، و و"إسراء عبد الفتاح"

اإل  يرىو   السياسية  اإلرادة  بتوافر  والعالمي  المحلي  العام  الرأي  إدراك  تعزيز  أن  يعيها  المجلس  التي  يجابية 
في اإلفراج عن باإلسراع  لس  مجالكن أن يتحقق بمعزل عن معالجة هذا النوع من اإلشكاليات، ويطالب  مالمجلس ل ي

  ي ب ت  ، مع استخدام التدابير البديلة لالحتجاز إذا ما دعت الحاجة في هذا النوع من القضايا ريثما  المحبوسين احتياطي ا 
 مات. في التحقيقات والمحاك

 آليات التحول  كبيرة إلنجاز  ابذل وزارة العدل والنيابة العامة جهودً ت  الحق في المحاكمة العادلة وعلى صعيد   
من األعباء    كثيرويقضي على    ،لعدالةاإلى    الوصول  وي ذ ل ل  ، ي يسر عمليات التقاضي  بما جوانب  الالرقمي في شتى  

 ن في القضايا الجنائية.هم المتهمو يف نن، بمدها المتقاضو ر الضرورية التي يتكب  غي
الم  المجتمع  مؤسسات  المجلس  شارك  الماضية  الثالث  السنوات  السلطات  وخالل  مع  مفتوح  حوار  في  دني 

والتنفيذية   والتشريعية  منهجية  القضائية  مطالب  أنتجت  التي  الحوارات  وهي  الجنائية،  العدالة  مسار  تحسين  بشأن 
بهدف   ومراجعته   1937عام  وتحديث قانون العقوبات الصادر    ،اإلجراءات الجنائيةبضرورة النتهاء من تعديل قانون  

الدس الستحقاقات  ومتلبية  الدولية  واللتزامات  عالمي اواكتورية  العقابية  الفلسفة  تطور  الحوارات  بة  هذه  شهدت  وقد   ،
 من ممثلي السلطات والهيئات الرسمية المشاركة.   واسًعا  تجاوًبا 

المجلس تعزيز اللتزام بالحد من عقوبة    وشواغل التي شملتها هذه الحوارات وع ني بها ممثلومن بين أهم ال 
لحكم  اإلى    للتخفف من عدد المواد التي ت فضي  اكبيرً   اجهدً   ستدعيما ي  وصرها على أشد الجرائم غلظة، وهاإلعدام وق
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عزز دور فضيلة  ي، و ما أمكناستخدام العقوبة    حث المحاكم الجنائية على تجنبي  كما ،  في التشريعات العقابيةاإلعدام  ب
اللجوء من  التخفف  في  المصرية  الديار  باإلى    مفتي  رأيلعقوبة  إليهموجب  المحالة  القضايا  في  الستشاري  مع    ،ه 

 رأيه الستشاري. بلجنايات ا محاكم الملحوظ للتزام الالستفادة من 
المجلس  الجمهوريةإلى    ويتطلع  رئيس  السيد  جهود  يتصل  تعزيز  على  ب  فيما  التصديق  عن    معظمالمتناع 

التنفيذ معدلت  وخفض  باإلعدام  الصادرة  النهائية  بموجب    قدرأقصى  إلى    األحكام  تدخله  آلية  تعزيز  مع  ممكن، 
  بعض القضايا خالل السنوات الخمس   سيادته في  بما بادر إليه  أسوةالسجن  إلى    صالحياته الدستورية لخفض العقوبة 

 األخيرة. 
 2020عام  ة للمجلس، حيث شهد  دام وتطبيقها أحد الشواغل الرئيسل التوسع في استخدام عقوبة اإلعويشك 

أبدته ما يتعارض    وشهري أكتوبر ونوفمبر، وه  فية  عدلت تنفيذ العقوبة وبصفة رئيسفي م  تزايًدا مع اللتزام الذي 
، كما يتناقض مع التوصيات التي  1981ة عام  لعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسياإلى    انضمامها ب  مصر رسمي ا 

الشامل الدوري  الستعراض  آلية  أمام  المصرية  الحكومة  ف  قبلتها  المتحدة  باألمم  اإلنسان  مارس  لحقوق  ،  2020ي 
رسمي ا  مارس    وعرضتها  في  المتحدة  باألمم  اإلنسان  حقوق  مجلس  التزام2020أمام  تأكيد  وشملت  من بالحد    ها ، 
ما يعني التدرج في الحد من   ها،تعليق تنفيذ  ولنظر في التوجه نحاأقصى قدر ممكن، مع قبول  ى  إل  استخدام العقوبة

 . متى أمكنتنفيذ بغية التعليق مستويات ال
ية وفي الخطاب الدولي رهابويثير قلق المجلس وضع هذه القضية في غير نصابها من جانب التنظيمات اإل  

برز  حيث  مصر،  في  اإلنسان  حقوق  وضعية  تنفيذهحول  جرى  التي  لإلعدامات  دولية  انتقادات  شهري ت  خالل  ا 
، ولكنه ل  فحسب  لدقةاإلى    أمر ل يفتقد  وقبة لخصوم سياسيين، وهوتصويرها باعتبارها معا   2020أكتوبر ونوفمبر  

بمعزل عن سياق خصومة سياسية   تفسيره  ايمكن  وال  شأنمن    حط  لتستهدف  المجلس  المبذولة من  منظمات  الجهود 
 منظور حقوقي. حقوقية لمعالجة القضية من ال

  ي اإرهاب  15وقرارات تناولت إعدام  قارير  ول يستخلص المجلس ذلك بمعزل عن الخلط المتعمد الذي جاء في ت 
ي ا  إرهاب  15اإلعدام المقضي بها نهائي ا بحق    جرى تنفيذ عقوبة   2020ين، فخالل أكتوبر  يمن الجنائمع إعدام عشرات  

صابة  200استشهاد أكثر من إلى  التي أدت  يةرهابرتكابهم عشرات الجرائم اإلليا قضا  في ثالث  100 نحومصري وا 
 ن. و عناصر أمنية ومدني هميآخرين ف
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أن هؤلء اإل قد  رهابكما  وجعت األحكام    حوكموايين  المجلس، ور  تابعها  إجراءات عادلة  الطبيعي وفق  أمام قاضيهم 
مين مته  خففتها بحق  و وأبطلت العقوبات أ  ، قض التي راقبت إجراءات المحاكماتالصادرة بحقهم بواسطة محكمة الن

 البراءة. ب  ا السجن، وقضت أحيانً إلى  آخرين
جرائم جنائية أخرى  ي  اهتمام المجلس على تناول العقوبة بصفة عامة، حيث شمل التنفيذ مرتكب  بينما ينصب    

ية ل يمكن وصفها بالسياسية وليست ناتجة عن رهاب ار أن الجرائم اإلعتببا   يةرهابمعزل عن الجرائم اإلشديدة الخطورة ب
ف بين أشد انتهاكات  صن  الذي ي    رهابلإل  يشكل دعًما   ونحأي   على    رهابصراع سياسي، ول يمكن تبرير جرائم اإل 

 حقوق اإلنسان.
أحد أهم العقوبة يشكل    وي وقن المجلس أن النهج الذي يتبعه السيد رئيس الجمهورية في التصديق على تنفيذ 

 في:  خاصةب على العقوبة في أشد الجرائم خطورة، و  يصد ق ، حيث مفاتيح معالجة اإلشكالية 
   .( القتل العمد الذي يجري في سياقات جغرافية وثقافية قابلة لستفحال جرائم الثأر ما لم يتم تنفيذ العقوبة1)
   .ويض األمن العام التي ينتج عنها خسائر في األرواح العمد وتق و( جرائم القتل المرتبطة بأعمال السط 2)
 في بعض األحيان. اغتصاب األطفال   تنطوي على( جرائم الغتصاب التي 3)

  وتصديق على مئات من األحكام النهائية، على نحالإلى    ل يميلالسيد رئيس الجمهورية السلطة  فمنذ تولي   
جرائم   في  الصادرة  األحكام  بشأن  يجري  و   راإلتجا ما  خفض    ها تهريببالمخدرات  وقرارات  األخرى،  الجرائم  وبعض 

 لقضايا األخرى. السجن الصادرة في بعض اإلى  العقوبة من اإلعدام
المجلس أن هناك حاجة ماسة  يقين  يبقى في  التي  إلى    لكن  التشريعية والقضائية  المعطيات   تكتنفمعالجة 

  كذلك و في ولية السيد رئيس الجمهورية،  السلطة التنفيذية ممثلة  تخفيف األعباء عن كاهل  إلى    هذه القضية، بما يؤدي
 يهم باإلعدام في المؤسسات العقابية. أعباء استيعاب العدد الكبير من المحكوم عل

 حيث يعرب   ؛ ومن القضايا التي ي عنى المجلس بمتابعتها تدابير مكافحة التعذيب وسوء المعاملة في الحتجاز  
تقديره   عن  المسئولة للجهاالمجلس  المحاسبة    ت  في  الداخلية  ووزارة  الجنائية  المالحقة  في  العامة  النيابة  سيما  ل 

خفض وتراجع كبير في هذا النوع من الجرائم بداية إلى    لسلة الجهود المتميزة واإلرادة الواضحةت سقادإذ  التأديبية،  
لمجلس، وفي مبادرة النيابة العامة في  اإلى    جع مستوى الشكاوى الجادة التي ت ِرد  ظ ذلك في ترا، ويالح  2016من عام  

بمسئوليتها كوكيل عن   اضطالًعا   فيها البالغات؛ ق  تتل   ع لمفتح التحقيقات من تلقاء نفسها في وقائإلى    األحيان   معظم
 المجتمع. 
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تشريعي   تعديل  بدون  يكتمل  ل  الممارسة  هذه  شأفة  لستئصال  الخطوات  استكمال  أن  يعتقد  المجلس  لكن 
العقوبات، بما يضمن سد أي  في  متكامل العقاب، ل   قانون  المستقبل إفالت جناة من  تتيح في  فجوات تشريعية قد 
 من قانون العقوبات.  129و  126التعديالت التي طرحها المجلس على المادتين رار قإسيما 

فجوة ل يمكن   وقد عبر المجلس عن قلقه إزاء تراجع العقوبات بحق المدانين في بعض جرائم التعذيب، وهي 
لمدانين في هذا النوع  جسامة الجريمة، ويحد من استخدام الرأفة بحق اإلى    معالجتها إل بإجراء تعديل تشريعي يرتقي

 من الجرائم الجسيمة. 
هذا التعديل في ضوء الموقف غير المسبوق للجنة األمم المتحدة لمناهضة التعذيب في  إلى    وتتزايد الحاجة  

رغم أن هذا التصنيف يتأسس على قضايا  و التعذيب في مصر ممارسة شائعة ومنهجية،  برت  التي اعت  2017  وماي
 . الجهود التي تبذلها الدولة حالًياالتدابير و  شأنفي الحط من   ستخدم سياسي ا ه ي  ، إل أنود سابقةتعذيب جرت في عه

سب  والدوليين  المحليين  شركائه  مع  اإلنسان  لحقوق  القومي  المجلس  ناقش  خالل وقد  التعذيب  مكافحة  ل 
عقده بالشراكة مع    رضفت  وا،  2019القاهرة في أكتوبر  ب  "التشريعات والليات لمناهضة التعذيب" المؤتمر الدولي حول  

  ه غير أن المفوضية قررت تأجيل،  2019المفوضية السامية لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة في القاهرة مطلع سبتمبر  
بعض مارستها  لضغوط  وه  استجابة  بالقاهرة،  المؤتمر  عقد  ضد  بالمجلس  والمنظمات  حدا  المؤتمر  إلى    ما  عقد 
للسالم  كيميت بطرس غالي "مؤسسة وق اإلنسان والمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان و بالشراكة مع المنظمة العربية لحق 

 ممثل المفوضية السامية لحقوق اإلنسان.  بالفعل ه، وحضر "والمعرفة
مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان وخبراء دوليين  مثلون ي بلًدا عربي ا  17من  130وقد شارك في المؤتمر  

د المؤتمر مناقشات منفتحة بشأن أوجه القصور  اإلنسان غير الحكومية، وشهمن قيادات منظمات حقوق   80وونح
ا  ا القائمة في البلدان العربية، ولقيت الحالة المصرية اهتمامً   ، بمنلفاعلين المصريينمن خالل حوار شفاف بين ا خاص 

  مر كاملة:أعمال المؤتلالطالع على وزارة الخارجية والنيابة العامة ومجلس النواب )هم ممثلو في
https://www.Youtube.com/watch?v=OLJVMLHaRC0 .) 

المؤتمر    توصيات  يتصل  ومن  وتنشيط  بفيما  التشريعية،  الفجوة  سد  العمل على  في مصر:  الجاري  الوضع 
 شكاوى واإلبالغ والمساءلة، وتشكيل آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب. آليات ال
المنظمات  جانب  إلى    ت التي شارك فيها اللية المستقلة في ضوء المناقشاوي عيد المجلس طرح مسألة إنشاء   

ية األخرى،  غير الحكومية المصرية مع المؤسسات الرسمية طوال السنوات الثالث الماضية وبعض الحوارات الرسم
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إلى    منحها ر  عب  وسواء بصورة مستقلة عن المجلس أ-ن هذه اللية التي قد تنشأ بموجب قانون وولية واضحة  أويرى  
الحتياج  -لمجلسا بالعمل  إلى    ت لبي  الحتجاز  أوضاع  وتحسين  الظاهرة  مكافحة  بشأن  منتظمة  توصيات  تقديم 

سلطة  إلى    البالغات، فإنها تفحص جديتها قبل إحالتها   حق في تلقييخولها ال المشترك مع الحكومة والبرلمان، وبينما  
 . مباشرة  لنيابة العامةا إلى  هذه اللية تقدم الشاكين بالبالغات  الختصاص ممثلة في النيابة العامة، ول تعيق 

بالفعل في خمس بلدان عربية، و هذه  وتتوافر    البلدان  قد أ نشئتاللية  توكول  لبرو اإلى    بموجب انضمام هذه 
تمهيدً  مصر  في  باللية  العمل  إطالق  ويعد  التعذيب،  مناهضة  باتفاقية  المنشود  ا مناسبً   االملحق  إلى    لالنضمام 

 لجهود المبذولة من السلطات الوطنية. لعزيز تلبروتوكول في أجل منظور، وت شكل اللية أداة ا
صعيد    المحتجزينوعلى  من  وغيرهم  السجناء  بتكث  معاملة  المجلس  العفيرحب  إجراءات  واإلفراج   ويف 

لسيد رئيس الجمهورية، وقد  بموجب قرار ا   2018، وتعززت آليتها بقوة منذ يناير  2016الشرطي التي بدأت منذ عام  
 . ألًفا  36ناء المفرج عنهم عدد السجتجاوز   2020ألف سجين، وبنهاية عام   47 وإطالق سراح نح 2019شهد عام 
في    أوشكت على النتهاءلجة أزمات التكدس في السجون العمومية التي  وقد أسهم ذلك بشكل كبير في معا  

 .2020 وماي
النا   السيد  توجيهات  أسهمت  تداوقد  استخدام  تخفيف  في  العام  مايئب  أواخر  منذ  الحتياطي  الحبس   وبير 
كما  باإلفراج  مهمة  قرارات  بصورة أسهمت في    بمراجعة موقف المحبوسين احتياطي ا توجيهاته  إلى    ، باإلضافة2020

 ن العام.وما تالها من قضايا تتصل بالشأ  2020ألف من المحبوسين منذ أحداث سبتمبر   وشملت نحو ،  أشير آنًفا 
نف   التقرير  يتناولها  التي  الفترة  أكتوبر  وخالل  من  بداية  الزيارات  من  سلسلة  المجلس  فبراير    2019ذ  ،  2020حتى 

  30"بورسعيد العمومي في  و  ،"  10/2019/  23المرج في  "و  ،" 2019/  10/  16"القناطر نساء في    :وشملت سجون
في  " و  ،"  2019/  10/ الحراسة  في  و  ،" 2019/  11  /13جمصة شديد  الحراسة   ،"  2019/  12/  4"المنيا شديد 
وجاءت هذه الزيارات بعد فترة من توقف   "،2021  /1/  17"ليمان طرة في  و  ،"2020/  12/  27"القناطر نساء في  و

 . 2019 وجلس قد احتج عليه في يولي سابق كان الم 
تقارير موجزة   المجلس  بشأنديعدوقد أصدر  للسجون، شملت    ة  المتنوعة  بتناول  ا  لككذزياراته  المجلس  فرق  هتمام 

 شكاوى بعض الحالت داخل السجون وتفقد أوضاعهم ومعالجة ما يثب ت في هذه الشكاوى.
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وفوًداكا  شكلت  قد  العامة  النيابة  لتفت  نت  الحتجاز  قيادية  ومراكز  السجون  من  عدد  سيما يش  التي    ل  تواترت تلك 
على نطاق واسع بداية من أكتوبر   بتغطية إعالميةالتفتيشية    بعض الزياراتحظيت  الشكاوى والدعاءات، وقد  بشأنها  
2019 . 
إلى    يتطلع المجلسو ،  2019  أكتوبر  بداية ت لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب زياراتها للسجون واألقسام  استأنفكما  

 . النهوض بها مستقباًل 
شملت دعوة وسائل اإلعالم ومنظمات غير    السجون واإلعالم بوزارة الداخلية ندوات وزيارات تفقدية  قطاعا م  كما نظ  

 سنوات.  ثالث وبعد انقطاع دام نح 2020وفبراير  2019 حكومية في نوفمبر
بية وزارة الداخلية والنيابة العامة طلب المنظمة العربية لحقوق اإلنسان )منظمة  بتل  وشهد مسار الزيارات تطوًرا إيجابي ا 
ديسمبر   16خمسة سجون، بدأت بسجن المرج العمومي في  إلى    تنظيم زيارات ا(  له  اأجنبية دولية تتخذ من القاهرة مقر  

اثن 2019 المنظمة  مع  فيها  وشارك  المجلس،  ا ،  أعضاء  من  ممثلين  كما  ن  الفريق  لحقوق  للضم  المصرية  منظمة 
 اإلنسان ومنظمة "هاندز أوف كاين" اإليطالية. 

، 2020مارس    19ة وذوي السجناء بداية من  سات الحقوقيمختلف المؤسلتوقف الزيارات  إلى    وقد أدت جائحة كورونا 
في استئناف    2020وخالل إعداد التقرير الماثل للطبع شرعت وزارة الداخلية بالتنسيق مع النيابة العامة في ديسمبر  

 . 2020كانت قد سمحت باستئناف زيارة ذوي السجناء في سبتمبر و لمنظمات الحقوقية غير الحكومية، ا زيارات 
مجلس من خالل جهوده للرصد والمتابعة وفحص الشكاوى التي تلقاها وكذا الدعاءات التي أثيرت في  قف الوقد و 

السجناء   المباشر مع ذوي  والتواصل  العامة  و الفضاءات  اتخذتها    لمسوالمحتجزين ومحاميهم،  التي  الوقائية  التدابير 
الداخلية لحماية السجناء والمحتجزين من تداعيات تفشي   لإلجراءات    كورونا، وأعرب المجلس عن تثمينهوباء  وزارة 

ف من تدابير واإلفراج الشرطي لتخفيف التكدس والتخف   والخاصة بتأمين التباعد الجتماعي والستفادة من قرارات العف
أمين خذت لت التحديات، والتدابير التي ات    واجهة الحبس الحتياطي، ورفع قدرات النظم الصحية في السجون العمومية لم

 لرعاية الطبية للمحتجزين في السجون المركزية بالمديريات وحجز أقسام الشرطة. ا
العف جهود  بتكثيف  المجلس  الم  ووي وصي  السجناء  عن  الشرطي  فيواإلفراج  بما  عليهم،  التعديل ها  حكوم  إجراء 

 موجب دراسة الحالت. بين بالسجن المؤبد بهذه اإلجراءات وعدم استثنائهم منها بالضروري لضمان شمول المعاق  
بتعزيز جهودها في   العامة  النيابة  المجلس  ي وصي  تد  الحدكما  استخدام  الحبس الحتياطيامن  أقصى حد  إلى    بير 

اب جرائم عنف بالطرق  بموجب اتهامات ل تشمل ارتك  مراجعة مواقف المحبوسين احتياطي اتكثيف الجهود لو ممكن،  
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 تنتهي ي احتجازهم باستخدام التدابير البديلة لالحتجاز ريثما  ين الذين يمكن تفادالمعارضين السياسي  المادية، بما يشمل
وي رسخ الطمأنينة تجاه مسار   ،دل المثاريحد من الج  والتحقيقات والمحاكمات عند ثبوت جدارة التهامات، على نح

 العدالة. 
 

 : الحريات العامة ثالثًا
تدابير   في سياق منية والقضائية مع قضايا الحريات العامة تقع  ل تزال المنهجية التي تعاملت بها السلطات األ 

اإل باألساس وقد    ،رهابمكافحة  والمواجهة  إلى    هدفت  شكلت  إلى    دعواتالتحريض  التي  في  مهم ا    عنصًراالعنف 
الجرائم اإل الدولة والدسية وتبريرها وتسويقها سياسي ا رهابتصاعد  تتوقف عند خصوم  لم  المنهجية  لكن هذه  بل    ،تور، 

 . كافية اتمبرر توافر المعارضين السياسيين وأصحاب الراء الناقدة دون إلى   تجاوزتهم
ية  رهابا لخطاب الجماعات اإلدعمً قد وف ر  صلية  تجاوز هذه المنهجية مقتضياتها األأن    وفي تقدير المجلس 

طالق حرية الرأي والتعبير و  أن يقوضهمن  بدًل   النشر واإلعالم.عبر دعم الحريات السياسية وا 
صعيد  التعبير  وعلى  تقييم   حرية  صدق  على  برهنت  بنيوية  تعديالت  التقرير  يتناولها  التي  الفترة  شهدت 

للتجاذبات مع اإلعالم األجنبي بصفة عامة ودعايات    عالم الوطني الذي بات أسيًراا اإلالمجلس لألزمة التي يعانيه 
 ية بصفة خاصة. رهابالجماعات اإل

بوصفها وزارة دولة تقود الجهود اإلعالمية    2019وزارة لإلعالم في نهاية ديسمبر  لدولة إنشاء  حيث أعادت ا 
  ذات الولية المستقلة، وشمل تكليف رئيس مجلس الوزراء   الحكومية وتعمل بالتكامل مع المجالس الدستورية المختصة

وزارة اإلعالم في   بما قد يجاوز مهام  المياإلعالعمل  جوانب  تشمل تغطية مختلف    تكليًفا   12لوزير الدولة اإلعالم  
 .2015الحكومات السابقة على 

: المجلس األعلى لتنظيم  ةثمجالس الهيئات اإلعالمية الثال   على تشكيل  2020وكما أ جريت تعديالت في يوني 
نح على  لإلعالم،  الوطنية  والهيئة  للصحافة،  الوطنية  والهيئة  بإدراك    واإلعالم،  المجلس  تقييم  ألزمة  يؤكد  الدولة 

 اإلعالم.
معالم تعديالت    إل أنفي إصالح بنية اإلعالم الوطني الرسمي والمستقل،    آماًل   زرعتورغم التعديالت التي   

 . لم تضح بعد حتى مثول التقرير للطبع  المتبعة السياسات واللوائح
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تحظىوي  التي  األولويات  مقدمة  في  الب  أتي  جزاءات  لئحة  مراجعة  المجلس  لتنظيم اهتمام  األعلى  مجلس 
ر عنها ية التي أثارت قلق المجلس وعب  لكترونبضوابط البث والحجب للوسائل اإلعالمية والمواقع اإل  اإلعالم وما يتعلق 

 السنوي السابق. في تقريره 
اإلعالمي    العمل  لتحديث  بخطة  لإلعالم  الدولة  وزير  تقدم  في  وقد  عام  وتطويره  جرى 2020منتصف   ،

لم    خذ بمقتضاها ت  س الجمهورية، غير أن معالمها وطبيعة اإلجراءات التي ت  يالوزراء وعلى السيد رئ عرضها في مجلس  
 .تتضح بعد
كان يؤمل األول لمجلس النواب دون إصدار قانون المعلومات الذي  انتهى الفصل التشريعي    أخرىمن ناحية   

ويوفر السياق    ،في المعرفة وحرية تداول المعلومات   مع الدستور والمعايير الدولية بما يضمن الحق   أن يأتي متوافًقا 
والتداول،   والنشر  التعبير  لضمان حريات  و   ويضمنالالزم  العلمي،  البحث  وحرية  األكاديمية  هذا الحريات  غيبة  في 

 لتفاوت والتناقض. اقبل  يمن الجتهاد  مؤسسات المسئولة والمؤسسات ذات الصلة نوًعا تصرف ال ل يعدوالقانون 
فيما يتعلق بقرارات النيابة العامة والقضاء التي    وًحا تبني سياسة أكثر وضإلى    يتطلع المجلسخر  ياق آوفي س 

الرأي   تهم  التي  القضايا  النشر حول  إحاطة    ؛العامتقضي بحظر  وتأمين  الشفافية،  الحد من  في  القرارات  لدور هذه 
 المجتمع في القضايا موضع الجدل والدعاءات المثارة. 

والجتماعد  وعلى صعي  التجمع  في  المجلس  الحق  يحق    تحديدإلى    يتطلع  التي  المواقع  المحافظين  السادة 
ام  عجب قانون التجمعات والتعديالت التي أ دخلت عليه  للمواطنين التجمع فيها واإلعراب عن مواقفهم باإلخطار بمو 

 بعد حكم المحكمة الدستورية العليا. 2017
انط وي ذك    هناك  بأن  المجلس  وعالمي ا ر  محلي ا  الحق   باًعا  ممارسة  أمًرا   بأن  باتت  قد  السلمي  الحتجاج  في 
عدم ترحيب السلطات    :األول  ؛جوهريينيرتبط بعاملين    -بطبيعة الحال-  في مصر، وهذا أمر غير إيجابي  محظوًرا

 خطار.التجمع باإل تهم أماكن ا المحافظين بموجب مسئولي حديدتعدم  :الثانيو بالتجمعات الحتجاجية بصفة عامة، 
النتباه بجدية  السلطات  قانون  إلى    ويجب على  المدنية ضد  الخدمة  لموظفي  التجمع الحتجاجي  أن رفض 

نح قبل  القديم  المدنية  القاهرة  أربع  والخدمة  محافظة  قرار  حددها  التي  الفسطاط  ساحة  في  رس  آنذاك    سنوات  خ  قد 
م رحب غير  القانون  بموجب  التظاهر  بأن  هذا    النطباع  أن  رغم  وسط    جاءلحتجاج  ابه،  قانونية  غير  بصورة 

 لت القانون.  العاصمة، واستجابت الدولة للمطالب وعد  
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ية  رهاب، وسمح بدعايات الجماعات اإلقبوًل   ل تلقىبأن التجمعات القانونية    الكن ذلك الموقف السلبي قد منح انطباعً 
 أمر تجب معالجته دون إبطاء.  وهخطر توقيف طالب التجمعات المرخصة، و ب  فيما يتصل
بشأن تنظيم العمل    2019لسنة    149، ورغم نص القانون  الحق في تكوين الجمعيات والتنظيموعلى صعيد   

بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون خالل مدة ل تزيد عن    2019أغسطس    19ي الجريدة الرسمية في  األهلي الصادر ف
 الالئحة التنفيذية.  صدرت  لم 2020عام شهر، فحتى نهاية أستة 

ومنها إمكانية تعظيم   ،وأنشطتها  من جهود مؤسسات المجتمع المدنييل إصدار الالئحة التنفيذية  تعط   يحدو  
وفقدان  ف  المؤسساتجهود   لها،  والتصدي  كورونا  آثار جائحة  احتواء  مواجهة  جهود  ي  في  اإلنسان  جمعيات حقوق 

 . رهابثقافة التطرف واإل
جهة مسئولة عن تنفيذ القانون في تسيير أعمالها وممارسة  بوصفها  رة التضامن الجتماعي  زاو   يد  يغل  كما   
، وعدم القدرة على تنفيذ النصوص  من جهة  ون الحاسمةصوص القان بعض ناللتزام بتطبيق  وائم بين  حيث ت  مهامها،  

 . أخرى من جهة األخرى في ظل غياب الالئحة
بالقانون    الفعلي  العمل  بدء  شهدويشكل  التي  اإلشكاليات  لمعالجة  الخمسة  أهمية  األعوام  القضايا خالل  تها 

والمعايير الدولية لحرية الجمعيات التي  األخيرة، وهي إشكاليات كان يمكن تفاديها باعتماد قانون متوافق مع الدستور  
 رتها أحكام المحكمة الدستورية العليا. ا سبق أن أث
أن يتواكب مع النفتاح على قبول بعض مؤسسات حقوق  حيز العمل القانون    دخولمن المأمول على صعيد و  

القانون والعمل وفق ضوابطه  للتكيف مع  الشركات  تركو   ،اإلنسان  في إطالق    ي كان سبًبا الذ  العمل بموجب قانون 
 . 2016المالحقة القضائية بحق بعض الناشطين ومؤسساتهم في ربيع عام 

الفوري   باإلنهاء  مطالبه  المجلس  ت  ويجدد  وفك  الناشطين  هؤلء  سفر  منع  المصرفية  ألوامر  حساباتهم  جميد 
لجة بواعث القلق التي أنتجت  القانون الجديد فرصة لنخراطهم فيه ومعامن    يجعلما    والشخصية على أقل تقدير، وه
يؤدي بما  جذورها  من  شاملةإلى    األزمة  والبن    ،معالجة  الهادئ  للحوار  قنوات  فتح  حركمع  أطراف  بين  حقوق  اء  ة 

   وسلطات الدولة لتعزيز الخطوات المتخذة للتقدم.المختلفة اإلنسان 
  في مقدمتهم  ،مصرية للحقوق الشخصية السلطات القبض على ثالثة من كوادر المبادرة ال  ألقت  2020وفي نوفمبر  

ما    و"، وهرهابم اإل"التنسيق مع منظمات محظورة ودع  اتهامات بـ  ت إليهمه ج  "جاسر عبد الرازق" مدير المبادرة، وو  
عن الموقوفين بعد أسبوعين من توقيفهم في أ ف ِرج  ب في انتقادات دولية كبيرة، وقد  أثار حفيظة المجتمع الحقوقي وتسب  
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متنوعة،    سياق  وسياسية  قانونية  د دتدخالت  الجمعيات    وج  قانون  وفق  أوضاعها  تكييف  المبادرة  طلب  إطارها  في 
النخراط في العمل وفق  استعدادها لسسات الحقوقية غير المسجلة وفق قانون الجمعيات  األهلية، ما يؤكد رغبة المؤ 

 القانون، ويفتح الباب لمعالجة األزمة. 
جائحة كورونا، فقد حرصت الدولة    تحدياتورغم    لمشاركة في إدارة الشئون العامةالحق في اوعلى صعيد   

عام   خالل  إنجاز    2020المصرية  الانتخاب    ي استحقاق  على  النواب  : برلمانغرفتي  الشيوخ    ،مجلس  ومجلس 
رية النتخابات  لتأكيد مبدأ دو   خطيًرا  ما يشكل اختراًقا   و، وه2019بريل  إالمستحدث بموجب التعديالت الدستورية في  

 وترسيخ البناء الديمقراطي. 
النتائج، ر في  ت تؤث لم تشهد خروقاو جرت النتخابات بصورة هادئة    المختلفة  ورغم التحفظات والمالحظات 

تغييًرا  بالقائمة  وشملت  المقاعد  وزيادة  الثلثين،  يقارب  بما  النواب  مجلس  عضوية  في   %50إلى    في  المقاعد  من 
 . ص، ووفرت بالتالي فرصة مهمة لتقدم التمثيل الحزبي في غرفتي البرلمانالمجلسين لتمثيل الحص

نسبة    ا دنى في مجلس الشيوخ، وبلغت فعلي  كحد أ  %10كحد أدنى في المجلس النواب، و  %25إلى    حصة المرأة  توزاد
نها  اعد التي يعي  ضمنتها القائمة ومن خالل نيلهن نصف المقتبإضافة عدد السيدات الفائزات خارج الحصة التي    27%

 نها في مجلس الشيوخ.من المقاعد التي يعي   %20و ،رئيس الجمهورية بمجلس النواب
شك  و   عمليات  قد  غرفة  المجلس  التصوي ل  مجريات  الغرفتينلمتابعة  كال  انتخابات  في  شكاوى  ،ت   ، تلقت 

المدققة والشكاوى  المالحظات  ونقلت  الصحفية،  البيانات  عشرات  لالنتخاباتالهيإلى    وأصدرت  الوطنية  التي    ئة 
 .عديدة من المالحظات وعالجت شكاوى عددإلى   استجابت

 

 انتخابات مجلس الشيوخ
الدستورية   وفًقا  أقرت    للتعديالت  الش  2019نيسان    بريل/إفي  التي  مجلس  يونيو/وقانون  في  الصادر  حزيران    يوخ 

الشيوخ من  2020 باسم مجلس  للبرلمان  الثانية  الغرفة  والثلث    200)  ثلثاها مقعد،    300  تتشكل  بالنتخاب،  مقعد( 
 .رئيس الجمهورية بتعيينمقعد(  100األخير )

المقاعد، بما في ذلك المقاعد الفردية عدد  ي  إجمال من    %10بة  د أدنى بنسللمرأة بح  ويضمن مجلس الشيوخ تمثياًل     
ال  توزعتالتي    دائرة والدوائر األربع  27  الموزعة على  السكان في    قائمة وفًقا عليها مقاعد  لتمثيل نسبي يراعي توزيع 

 .الدوائر
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، ومناقشة مشروع الخطة  الدستور  من مواد  -أكثر  وأ-ويختص مجلس الشيوخ بتقديم القتراحات الخاصة بتعديل مادة  
لسيادة، وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق ا   ، العامة للتنمية الجتماعية والقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف

مجلس النواب، وما    و حال إليه من رئيس الجمهورية أومشروعات القوانين المكملة للدستور التي ت    ،ومشروعات القوانين
 و بسياستها في الشئون العربية أ  والمجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أإلى    جمهوريةيحيله رئيس ال 

الذي    وغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه األمور على النحالخارجية، ويجب على مجلس الشيوخ أن يبل
 .ولسوف تنظمه الالئحة الداخلية للمجلس بعد التئامه في دور انعقاده األ

ى  من األصوات كحد أدنى للحصول عل   %5تأييد  إلى    وخاض النتخابات على الدوائر قائمة واحدة فقط احتاجت    
  يتجاوز العملية النتخابية نظًرا  من تيارات سياسية متنوعة في تحالف ل  حزًبا   11تالًفا من  المقاعد، وضمت القائمة ائ

 .السياسات العامة  منة والمواقف السياسية للمتحالفين للتناقضات القوية بين الخلفيات األيديولوجي
من    ظام القائمة المطلقة بدًل بنقانون انتخاب مجلس الشيوخ    أخذوقد تحفظت بعض القوى السياسية الوطنية على      

حزًبا  24المنافسة بين  ، وشهدت النتخابات  ضعف المنافسة على المقاعد بنظام القائمةإلى    ؤديالقائمة النسبية بما ي
 .مرشًحا   780حزبي ا من بين  ا مرشحً  265نافس ت ، حيث 100 البالغ عددها على المقاعد الفردية   سياسي ا 
تح وقد   النتخابات  استحقاق  أ جريت  ثالث  وتعد  لالنتخابات،  المستقلة  الوطنية  للهيئة  الكاملة  والولية  اإلشراف  ت 

نهاية ع تشكيلها  منذ  الهيئة  عليه  تشرف  كبير  الرئاسية  2017ام  دستوري  النتخابات  أشرفت على  ،  2018، حيث 
 .2019 والتعديالت الدستورية

  والنتخابية، حيث استعانت الهيئة الوطنية لالنتخابات بنح  وتواصل العتماد على القضاة في إدارة الستحقاقات    
 .في اإلشراف على اللجان العامة والفرعية ألف قاض 18
ألف   15  ونحإلى    صل عدد اللجان الفرعيةو ، و كافة محافظات  اللجنة عامة تغطي    27  في وأ جريت النتخابات      

 .ألف موظف عام 120 ونحلجنة فرعية )صندوق انتخابي( بإشراف القضاة، وعاونهم 
بين   الجتماعيالتباعد    لفرعية ضمان منع الكتظاظ في سياق مراعاةوأتاحت الزيادة الكبيرة في أعداد اللجان ا    
 .مراكز القتراع في محل سكناهمإلى  ، ودعم وصول الناخبينخبينانال

النا  جاو ز  و      المقيدين  عدد  يندرج  مليوًنا   63خبين  حيث  الناخبين    نالمواطنو ،  قاعدة  في  سن  تلقائي ا  الثامنة  ببلوغ 
 .عشرة
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المسلحة لتأمين مقار    ألف شرطي مدعومين بتشكيالت من القوات  300  ووشارك في تأمين مقار النتخابات نح    
أمين  الت  اتاقم وقو و خضع عمل الط فقد  لتعليمات الهيئة الوطنية لالنتخابات    ية، ووفًقا رهابب من التهديدات اإلالنتخا

 .لإلشراف القضائي في مقار اللجان الفرعية والعامة 
ل ثلثي مقاعد  مقعد تشك  200على    مرشًحا   980  و تنافس نح  ، وشهد2020أغسطس    12و11يومي  جرى القتراع  

 .، فيما ي عين رئيس الجمهورية ثلث المقاعد300البالغ عددها لس المج
  و مع ضعف اإلقبال على التصويت في انتخابات الشيوخ على نحوجرت العملية النتخابية في أجواء هادئة، ل سيما  

 معتاد في انتخابات الغرفة الثانية طوال العقود الماضية.  وما ه
 عمليات المجلس:   التي سجلتها غرفة  ومن أهم المالحظات

 . ضعف التوعية العامة بدور مجلس الشيوخ وأهمية الغرفة الثانية في البرلمان  *
 .ية المتاحة التي سبقت الجولة األولى لالنتخابات ضيق الفترة الزمن *
 . ينلم ي تح للناخبين تعرف المرشحين المتنافس و  اتساع الدوائر من الناحية الجغرافية على نح *
نظ   *  بما  تبني  المغلقة  المطلقة  القائمة  حد  إلى    أدىام  حيث  اإلقبال،  دخول   ضعف  بعد  سيما  ل  التنافس،  من 

 . خوض النتخابات في ائتالف انتخابي واحداألحزاب القادرة على 
  . بعض المتابعين واإلعالميين المرخص لهم من دخول مقار بعض اللجان لبعض الوقت منع *
   .اللجاند محدود من تأخر فتح عد *
   .بعض اللجانفي اكتظاظ كشوف الناخبين   *
ال  * في  النتخابية  المقار  بعض  في  الفرعية  اللجان  من  محدود  عدد  بعض وضع  مشاركة  عرقل  بما  الثاني  دور 

 . األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن
 .الناخبين اراتاختيلتأثير في  ومحاولة اانتشار بعض مؤيدي المرشحين في محيط بعض اللجان  *

لالنتخابات  الوطنية  الهيئة  وه  %14مشاركة  إلى    وأشارت  المقيدين،  الناخبين  نسبة    ومن  ضعف  يعني  ما 
إعادة نظر في  إلى    األمر بحاجة  ما يعني أن،  2011لغرفة الثانية من البرلمان في  لآخر انتخابات  ب  مقارنةالمشاركة  

بعد تعيين رئيس الجمهورية   ليبدأ أعماله رسمي ا   2020أكتوبر    فالجانب التشريعي، وانعقد مجلس الشيوخ في منتص
القانون وفق  المائة  متنوًعا و   ،للمقاعد  مزيًجا  ا  شكلت  الشخصيات  وقيادا من  والخبراء  تخض  لعامة  لم  حزبية  ت 

 عن مضاعفة حصة المرأة المقررة في التعيين.  النتخابات، فضاًل 
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 انتخابات مجلس النواب
انتخابات    األولى  أ جريت  النواب"الغرفة  بين  ف  "مجلس  الفترة  ديسمبر  أكتوبر    24ي  وشهدت 2020حتى   ،
 المرحلتين.  في  %30 يقرب منعلى بما أإقبال  معدلت
يومي    جرت النتخابات  من  األولى  وشملت  2020ول  األتشرين    أكتوبر/  25و  24المرحلة  :  ، هي محافظة   14، 

البحر األحمر،  و أسوان،  و األقصر،  و قنا،  و سوهاج،  و الوادي الجديد،  و   وط، أسيو المنيا،  و سويف،    ي بنو الفيوم،  و الجيزة،  
 مطروح. و البحيرة، و اإلسكندرية، و 

لمرحلة األولى للمصريين  اإجراء تصويت    2020ول  األتشرين    أكتوبر/  23و  22و   21  وشهدت األيام الثالثة 
 المقيمين في الخارج. 

يومي    أ جريتو   واألخيرة  الثانية  ال  2020  يثانالتشرين    بر/ وفمن  8و  7المرحلة  التي األخرى  محافظات  في 
دمياط،  و الشرقية،  و كفر الشيخ،  و الغربية،  و ية،  الدقهلو المنوفية،  و القليوبية،  و ضم مناطق كثيفة السكان، وهي: القاهرة،  ت
 جنوب سيناء. و شمال سيناء، و السويس، و اإلسماعيلية، و بورسعيد، و 

اتخاذ إلى    ، وي عزى الفضل في ذلكالناخبينأمام إقبال    ائًقا لم ي م ثل ع  "، إل أنه19فشي وباء "كوفيد  تورغم   
 تها الهيئة الوطنية لالنتخابات. التدابير والشروط الصحية في سياق الضوابط التي فرض 

  
العامة والفرعية  اللجان  العملية النتخابية في  بالقضاة لإلشراف على مجريات  الوطنية لالنتخابات  الهيئة  ،  واستعانت 

نح النتخابية  العملية  تأمين  في  الشرط   300  ووشارك  التأمين  قوات  من  القوات  يألف  تشكيالت  ببعض  مدعومة  ة 
 ية. إرهاب من وقوع اعتداءات  الحذر توخيالمسلحة في ظل 

 

لكل منهما وفق قانون انتخابات مجلس النواب   %50ين نظامي القائمة والفردي بنسبة  بالنتخابات    وجمعت  
 284إلى    مقعد  100نسبة مقاعد القائمة من    ع  ف  ر    ل تطوًرا مهم ا ما شك    و، وه2020منتصف أغسطس  الصادر في  

 ر جغرافية حسب التوزيع النسبي للسكان. دوائ مقعًدا موزعة على أربع
الف للنظام  المخصصة  المقاعد  عدد  من  وتناقص  وه284إلى    مقعًدا  468ردي  الحياة    و،  لتنشيط  فرصة  منح  ما 

 . حزًبا سياسي ا  36مة، وشارك في النتخابات عبر تعزيز نظام القائالحزبية 
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إلى    احتياًجا والحزبية وتمثيل الحصص للفئات األكثر  الحياة السياسية  حفز    يكفلورغم هذا التطور المهم الذي   
سبية انتقادات  ائمة الننظام القمن    ام القائمة المطلقة المغلقة بدًل لرعاية لترسيخ مفهوم التمكين، فقد لقي العمل بنظا

 من المنافسة.   وحد    ،هدر األصواتإلى   ؛ إذ أدىقوية 
  من المقاعد كحد أدنى، باإلضافة   %25على    ها صولبح أة  وجاء التطور األكبر في تعزيز نسبة مشاركة المر  

اقة،  ي اإلعن، وذو يالعمال والفالحللرعاية لضمان تمثيلها في المجلس )  ا اجً تيح احصص مخصصة للفئات األكثر  إلى  
 (. ينيالمسيحو والمصريين المقيمين في الخارج، 

 

" وتضم من أجل مصر"هي: قائمة    ،قوائم  بنظام القائمة أربع  284بالغ عددها  تنافس على مقاعد المجلس ال 
الدوائر األربع  12 نداء مصر" قائمة  و (،  حزًبا )في  الدلتا(،  في  )  "حزب  الصعيد وغرب   "أبناء مصر"قائمة  و دائرتي 
سبوتض الدلتا(،  م  شرق  )دائرة  أحزاب  المستقلين "قائمة  و عة  )   "تحالف  أحزاب  ثالثة  وجنوب  في  وتضم  القاهرة  دائرة 

 ووسط الدلتا(. 
 

حدة الجدل حول إشكاليات المال السياسي في سياق التحضيرات لالنتخابات قبل قرار الهيئة    تصاعدول وحظ   
فتر   وبعده  لنتخاباتاإلى    لدعوةباالوطنية   الدعاية،وخالل  إص  ووه  ة  استدعى  لالنتخابات  ما  الوطنية  الهيئة  دار 

بتشكيل لجنة لرصد   65/2020بشأن ضوابط الدعاية، و  64/2020لمتابعة سير النتخابات، و  2020/ 61قرارات  ال
 بتكليف خبراء وزارة العدل بمراجعة حسابات الدعاية النتخابية.  66/2020المخالفات، و 

مخال  ا كشكما    من  المرشحون  تطبيق  في  رقم  فات  النتخابية  58/2020قرار  الرموز  البعض  ووج    ،بشأن  ه 
 في تخصيص الرموز النتخابية.   "القائمة الوطنية من أجل مصر"و "قبل وطنحزب مست" اتهامات بمحاباة مرشحي 

اإلقبال، النتخابات مستويات متفاوتة من  اإلقبال لفًتا   وشهدت  بي  حيث جاء  الريفية،  المناطق  أقل من في  نما كان 
الحضريةالمتوسط   المناطق  الرئيسفي  الشريحة  توجه  أن  ول وحظ  التصويت  ،  على  الناخبين  من  للمرشحين ان  كة 

ما   القائمة،  لختيار  التصويت  بشأن ضرورة  التباسات  ووقوع  الوعي  نقص  مقابل  الفردي،  بطالن  إلى    أدىبالنظام 
 بعض األصوات في انتخاب القائمة. 

 التطورات اإليجابية في:   إجمالحظات يمكن مال الب  وفيما يتصل
   ل.وفق ضوابط محددة ودون تدخوتنقيتها قاعدة الناخبين  تحديث* 
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والدولية  *   المحلية  الحكومية  المنظمات غير  تسجيل  إيجابية في  تسهيالت  اإل توفير  لمتابعة مجريات  عالم  ووسائل 
 دة للمتابعة مثل المنظمة الدولية للفرانكفونية.  العمليات النتخابية، والسماح بتسجيل منظمات دولية جدي

التنافس، ومستويات    حيث:من    ،إجماًل الشيوخ  مجلس  ات  تجربة انتخاب عن  تجربة انتخابات مجلس النواب    أفضلية*  
والمؤسساتية   السياسية  العملية  في  النواب  مجلس  دور  أهمية  ووضوح  الدوائر،  وحدود  اإلعالمي،  والزخم  اإلقبال، 

 للدولة. 
في   ماعيالجتالتباعد    مراعاةم في  المشاركة ويسهي يسر    وزيادة عدد اللجان الفرعية وصناديق النتخاب على نح*  

 . ظل تحديات كورونا
ال الهيئة الوطنية  شديد على  ت*  اللو وتوجيهاتها  التدابير الحترازية في تصريحات  الفرعية خالل  من قبل رؤساء  جان 

 عملية التصويت. 
ما    ،مع المتابعين المحليين والدوليين  بشكل نموذجي رؤساء اللجان والمشرفين  و المقار النتخابية  تأمين  قوات    * تعامل

 يؤكد تبني توصيات المجلس التي قدمها خالل انتخابات مجلس الشيوخ.  
ألصوات  ا شراء  تجاه عمليات    1926عام  للمرة األولى في تاريخ مصر منذ    المناسبة أمني ا وقانوني ااتخاذ اإلجراءات  *  

 المقاعد الفردية.   ىالتنافس علعلى صلة ب في محيط بعض المراكز النتخابية 
 في فض الحتكاكات التي وقعت بين أنصار مرشحين متنافسين في بعض الدوائر. مني المنضبط  التدخل األ* 
 تقديم المساعدات لكبار السن وذوي اإلعاقة لتيسير مشاركتهم.* 
 الشمس.حرارة من  مظللة للحمايةتوفير أماكن انتظار * 

معظم   وجود  األرضية  *  األدوار  في  الفرعية  القتراع    فياللجان  يس  فيمراكز  بما  للغاية،  محدودة  حالت  عدا  ر ما 
 ن. بخاصة كبار السن والمعاقو مشاركة الناخبين و 

في العمليات  بذلك  س  المجل أوصى  وقد    ،للشكاوى والستفسارات  طنية لالنتخابات خط ا ساخًنا الهيئة الو   * تخصيص
 النتخابية السابقة. 

 

 السلبيات: ب  وفيما يتصل
 دقيقة.   20ودقائق   10بين لمدد ترواحت اللجان بدء القتراع في بعض تأخر * 
 نفاق الدعائي للمرشحين. ارتفاع ملحوظ في حجم اإل* 
 القتراع.   ط مراكزعن محي افسات على المقاعد الفردية بعيًدااستخدام المال السياسي في المن* 
 .فرديةحشد والنقل الجماعي للناخبين من جانب المرشحين المتنافسين على المقاعد ال* ال
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 : ـالمجلس الهيئة الوطنية لالنتخابات ب وقد أوصى
 تعزيز الرقابة على اختيار الرموز النتخابية وترتيب المرشحين.   •
محاسبة لضمان القضاء على هذه ذ إجراءات المساءلة والنفاق والدعاية، مع اتخا تعزيز أدوات الرقابة على اإل •

 الظاهرة. 
   . الناخبين ي يسر مشاركة ولجان الفرعية وصناديق النتخاب على نح د الاعدأالستمرار في زيادة  •

سيدة    14، وبينهم  لستكمال مقاعد المجلسللمعي نين  السيد رئيس الجمهورية  باختيارات  ويرحب المجلس بصفة خاصة  
 يختارهم الرئيس.  عضًوا 28ل أصمن 

 

 : الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافيةرابًعا
في احتواء   -إلى حد كبير-ديات والتداعيات التي أفرزتها جائحة كورونا فقد نجحت جهود الدولة  رغم التح 

لكن ذلك لم    اني،سكال  وق معدل النماإيجابي ف  و، وحققت على صعيد األداء القتصادي معدل نم ها القسم األكبر من
ل الشرائح ا م آوتتركز خطورتها في تراجع    يمر دون خسائر اجتماعية تفاقم أثرها على قطاعات متعددة بصور متفاوتة،

 تسعينيات القرن الماضي.  أواخرمنذ  تزدادالجتماعية األضعف في تجاوز المعاناة الجتماعية التي 
 من جراء جائحة كورونا تراجع النشاط السياحي  مع    خصوًصا   أن الدولة واجهت أعباء متزايدة،  جدير بالذكر 

اإل التنظيمات  محاولت  فضاًل ية  هابر واستمرار  الستقرار،  الليبي،    تقويض  الجوار  في  تطورت  التي  المخاطر  عن 
ر في مياه نهالتاريخية  والتعنت اإلثيوبي في المفاوضات حول الحقوق المستقرة في القانون الدولي وتهديد حصة مصر  

 . النيل
الكريمفعلى صعيد   العيش  في  الشك    الحق  للفترة  األسوأ  العنوان  كورونا  في  لت جائحة  التقرير، وخاصة  يغطيها  تي 

 اقتصادية وخيمة أعادت البالد  افي مناحي عديدة وآثارً   شلاًل (، حيث أحدثت  2020ر  أكتوب  -قسمها الثاني )مارس  
 ن عامين. ع ما يزيدالخلف لإلى 
معد  حيث البطالةعاود  أن    ل  بعد  قطاعاالرتفاع  وشهد  متدرًجا،  انخفاًضا  تراجعات  شهد  والطيران  كبيرة   السياحة 

والمستفيدين العاملين  بماليين  المواطنينفيهما   أضرت  من  واسعة  شرائح  دخول  وتراجعت  التضخم    ، ،  معدل  وعاود 
الدولة الاإلى    الرتفاع من جديد، وسعت  قدر  القتصادي  برنامجها  تدابير تخفيف  لمضي في  بالتوازي مع  مستطاع 

 عض الشرائح. لك أثره في زيادة معاناة بذالجتماعية، وكان ل الثار
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بداية األزمة نح  الدولة في  يعادل مليار جنيه مصري )  100  ووقد خصصت  دولر   ونصف مليار  ات ستة مليار   ما 
لتخفيف   االجتماعية    الثار أمريكي(  عن  النالناجمة  قدرة  وزيادة  و ألزمة  الصحي،  بالمعايير  ر ظام  ذلك  أهمية  غم 

المبل هذا  ضعف  يتجاوز  إنفاقه  جرى  ما  فإن  امتصاص  المصرية،  على  القدرة  دون  جاء  لكنه  بكثير،    الثار غ 
 الجتماعية. 
أسعار المحروقات بنسب بسيطة للغاية ل تتوازى مع انخفاض األسعار العالمية وسط  الوزراء  ض مجلس  وبينما خف  

لكهرباء  لتداعيات الجائحة على الوضع القتصادي، فقد تابعت الحكومة تنفيذ زيادات شرائح أسعار اتفهم اجتماعي  
 غضب شعبي واسع. إلى  ما أدى ؛في موعدها  2020المنزلية المقررة في أغسطس 

الخبز   المقدم لرغيف  الدعم  الغضب كذلك خفض  ،  جراًما   90إلى    جرامات  110ه من  وزنإنقاص  ب وفاقم من حالة 
  ئحة لم يكن موفًقافي سياق الجا   2020  ول يشكل في ذاته أزمة، لكن توقيت اتخاذه في يولي  اإلنقاصهذا  م أن  ورغ

 بالمرة. 
بكما   إقرار ما عرف  البناءـ "جاء  التصالح في مخالفات  قدًرا كبيًرا  2020ويوليمن  بداية  وتنفيذه    "قانون  من   ليفجر 

 الغضب. 
  ، من آثار جانبية   ير في المساندة الشعبية التي تحظى بها الدولة، لكنه لم يخل  أثلتا إلى    ورغم أن هذا الغضب لم يرتقِ 

نحم  ونح األكبر من سكانها    12  وا شهدته  العدد  يعتمد  أحجار    على  في دخولهمقرية غاضبة  في مصانع  العمل 
التي   القانونية  غير  الصعيد  تلق أ غالطوب  وشمال  الجيزة  جنوب  سكانها  ،في  دفع  سعت الذي  اج  لحتجاإلى    ما 

على صور مجتزأة    ن الحقيقة اعتماًدافي تصوير مشهد احتجاج أوسع نطاًقا مية  رهابلستغالله عناصر الجماعات اإل
 ومصطنعة. 

وكان األجدر بالوزارات القتصادية أن تأخذ بعين العتبار حدود المساندة الشعبية للبرنامج القتصادي، وهي المساندة  
التي تعظم المال في غد أفضل، وتقدير األثر ونوعيتهما  القتصادي والجتماعي    يننجاز اإل التي تتأسس على حجم  

األثر الذي تفاقم بسبب   ووه  ،برنامج اإلصالح على الطبقتين الوسطى والفقيرة خالل السنوات الماضيةللجتماعي  ا
 جائحة كورونا.
ال  القوىفعلى سبيل  القسم األعظم من  يعمل  الق   العاملة في مصر   مثال،  الشريحة  في منشآت  الخاص، وتعتمد  طاع 

وم  األكبر األرباح  من  الناتجة  العائدات  اعتماد على  من  أكثر  التشغيل  تأثر    ها ستويات  وقد  األساسي،  األجر  على 
الكلي   لإلنتاج    لمعظمالنشاط  المحلي  الستهالك  مستويات  وتراجع  كورونا  جائحة  نتيجة  الخاص  العمل  قطاعات 
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افية  اإلض  ووالستغناء عن العمالة المؤقتة أالنشاط  وقف  إلى    ن منشآت القطاع الخاصبكثير مما حدا    والوطني، وه
 وتقليص معدلت الدخول، وفي بعض األحيان تقليص األجور األساسية. 

الغذائية والحتياط   السلع  الوزراء في توفير  التقليل من نجاح جهود مجلس  ية  ستراتيجات اإلي وبينما ل يمكن 
الوالحتياجا الدوائية  الحمايت  برامج  ومواصلة  الدخول  لمعدومي  المالية  المساندة  وتوفير  الجتماعية  متعاظمة  ة 

العام الرضا  يدعم  ل  ذاتها  بالوتيرة  القتصادي  اإلصالح  برنامج  استمرار  فإن  الدعم،  الستقرار   ،ومنظومة  ويهدد 
 الجتماعي والسياسي. 

قتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ال إلى    الحكومةعلى مستوى األداء القتصادي العام لجأت   
لمحافظة على سير العمل في عدد من المشروعات  او يل الدولية لمواجهة تداعيات الجائحة  ا من مؤسسات التمو موغيره

از الذي  من اإلنج  زيادة الدين العام والدين الخارجي بصفة خاصة، وحد  إلى    ما أدى  والقتصادية والجتماعية، وه
 ما دون الناتج القومي. إلى  حقق برد الدين العامت

الصحةوعلى صعيد    في  تحديً   الحق  الجائحة  البالد  هائاًل   ا شكلت  في  الصحي  يمر   ما   الذي  للنظام  يزال 
من أبرزها جهود    ،عدد من التهديدات الخطيرة للصحة العامةلبمرحلة انتقالية طويلة األمد، حيث جرى التصدي بنجاح  

النتظار في  قوائم  للقضاء على  الكبدي الوبائي وفحص األمراض المزمنة، وتبني آلية    اء على مرض اللتهابالقض 
مشروع  تطبيق  طالق  وا  الحرجة،  للحالت  الدولة  نفقة  على  العالج  توفير  في  الستمرار  وتأمين  العاجلة،  الجراحات 

 قانون التأمين الصحي الشامل على مراحل.
ما    وات النظام الصحي في البالد، وهيفوق إمكان  تمثل عبًئا   تظل  التي عكستها الجائحةغير أن الحتياجات   

عن استيعاب آثار الجائحة، ورغم ذلك   -فضاًل عن الدول الفقيرة–يتجلى في عجز النظم الصحية في الدول الغنية  
مهورية في احتواء آثار هذه نجحت جهود الدولة عبر لجنة مواجهة األزمة التي تشكلت برئاسة السيد رئيس الجفقد  

 للتفاقم.  وقاباًل  ماثاًل  اكبيرً  ا تهديدً  تظلحد كبير، لكنها إلى   الجائحة
وقد حرصت الدولة على المتابعة والتواصل مع كبريات المؤسسات الدوائية حول العالم للتعاقد بصورة مبكرة  

التي جر  اللقاحات  بالتوص   ىمع  الوباء عا اإلسراع  إليها لوقف تفشي  تعاقدات كبرى بهدفة تغطية  لمي ال  ، وقد أجرت 
 رغم الصعوبات التي تواجهها.ت العتمادات المالية الالزمة لفة، ورصدالحتياجات الوطنية من اللقاحات المخت 

الصحي، وتأكدت استنتاجات المجلس خالل األعوام الثالثة الماضية   للنظام  وقد شكلت الجائحة اختباًرا مهم ا  
الق با  للخطوا ألهمية  وهصوى  الوطني،  األدوية  قطاع  لدعم  الصعوبات  رغم  الدولة  اتخذتها  التي  عاماًل  ما    وت  كان 
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توفير أصناف األدوية    في توفير مقومات التصدي للجائحة، سواء من ناحية قدرة اإلنتاج الوطني على   جوهري ا وحاسًما 
طلًبا  أاألكثر  الم  و،  الكميات  لتوفير  اإلنتاجية  القدرات  للجائحةمضاعفة  للتصدي  توفير    ،طلوبة  في  الستمرار  مع 

 نية في مواجهة األمراض األخرى.العقاقير التي تكفي الحتياجات الوط 
في    للتطورات  الوطنية  البحوث  مراكز  مواكبة  في  أثره  الطبي  المجال  في  العلمي  البحث  قدرات  لدعم  وكان 

ات والتجارب  ث الجارية في عدد من الدول، وتلقي الخبر لقاحات عالمية، وتبادل الخبرات مع البحو إلى    التوصل   سياق 
 لخطط الوطنية للتصدي للجائحة. في وضع اأفادت  المقارنة التي 

الدعم  الجائحة، ومن أبرزها توفير  أفرزتها  التي  التحديات  التفاعل بصورة مناسبة مع  الدولة من   ين وتمكنت 
،  وتوفير الرعاية لمرضاهم  ،للجائحة  وهم يتصدونن لقوا حتفهم  ألعضاء الطواقم الطبية الذي   ينالمعنوي والمالي الالزم

 .منهم  شهدمن است  أسر وتعويض 
تعزيز قدرات الرصد والتقصي الوطني للكشف  أهمها    ، الن  حتى  في جبرها فجوات لم تفلح الجهود  هناك  لكن   

ت كبار مسئوليها بأن تقدير ما اعترفت به الدولة من خالل تصريحا  و" بالشكل المالئم، وه19عن الفيروس "كوفيد  
 . ن األعداد المسجلة رسمي ام ضعًفا  20إلى   أضعاف 10ما بين إلى   ابات يصلعدد اإلص
وأسفر ضعف القدرة في التقصي والتعقب عن تصنيف البالد بين أعلى معدلت الوفيات في العالم بالفيروس،   

 والتعقب. تصنيف ل يمكن إدراك دقته بمعزل عن تعزيز قدرات الرصد  ووه
  ا يل الفيروس بأسعار باهظة تجنبً مؤسسات خاصة إلجراء تحالإلى    أن يلجأ المواطنون والمقيمون   وكان مؤسًفا  

العامة ل المشافي  في  قررتل   اتخطيً أو    ،لتكدس  التي  الطويلة  الطبية  التدابير  تحليل    ها الئحة  إجراء  قبل  الصحة  وزارة 
 الفيروس. 
ام الصحي وتوفير اإلمدادات، فإن الحاجة  للتصدي للجائحة وزيادة قدرات النظورغم الجهود التي بذلتها الدولة   

التنفس الصناعي، وه  أعدادمضاعفة  ى  إل   ماسة إنتاج هذه األجهزة   في ظلللغاية    صعبأمر    وأجهزة  العجز عن 
 . وطني ا

لستثماري تتمثل أخطر الفجوات في عجز الدولة عن وضع ضوابط لنشاط مستشفيات القطاع الخاص واكما   
النخراط  ب، سواء  للجائحة  التصديات المنظومة الصحية في البالد في إطار خطة  من إمكان   %40  والتي تحوز نح

مستويات األسعار   بما يتجاوزمرضى الفيروس  إلى    وضع أسعار معقولة لخدماتها المقدمة  وفي تنفيذ خطة الدولة، أ
 .ها تلك التي لم تلتزم ب  وت بضوابط األسعار التي حددتها الدولة، أالعالمية، سواء في المستشفيات الخاصة التي التزم
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اختبار  الحاجة  ويفرض  المجلس  إلى    الجائحة  تقدير  وفي  األولويات،  في  النظر  منظومة  ت  فإنإعادة  طبيق 
الشامل   يقبل  التأمين الصحي  التنفيذ إلى    حتاج ي   بلالنتظار،  ل  الوتيرة لختصار زمن  ني أقل مدى زمإلى    تسريع 

 ممكن.
شروع اإلسكان الجتماعي م من  نجحت جهود الدولة في إنجاز المرحلة األكبر    الحق في السكنوعلى صعيد   

ألف وحدة،    500  وألف وحدة، كما جرى تسليم نح  700  ومن إنجاز نح  انتهى فعلي ا إلنشاء مليون وحدة سكنية، وقد  
 . 2020ن المفترض إنجازها بنهاية عام حدة كان مألف و  300 والستمرار في عمليات إنشاء نحإلى    باإلضافة
، حيث قضى على أزمة اإلسكان التي عاشتها مصر  امهم    ا تاريخي    انجازً ويعد مشروع اإلسكان الجتماعي إ 

وأسهم الماضي،  القرن  سبعينيات  ما  إلى    منذ  غير مواجهفي  حد  الرتفاعات  وقيم   ة  العقارات  أسعار  في   المبررة 
 اإليجارات.  

نح  مشروعات إلى    ةضاف وباإل وشملت  الحكومة  نفذتها  التي  المتوسط  وحد  500  و اإلسكان  سألف  كال  ة  فإن  كنية، 
مدينة سكنية جديدة تعالج التكدس السكاني في الشريط الجغرافي الضيق، وتتكامل مع   12إنشاء    المشروعين قد أثمر

  اإلنتاج وتوافر الخدمات، مع الشروعبالعمل و المناطق الصناعية الجديدة عبر شبكة من الطرق تضمن ارتباط السكن  
 دة.مدن جدي 9في تنفيذ  2019نهاية عام 

 
المشروعاتإلى    يضاف األخطر  ذلك  العشوائيات  ومتكاملة لستيعاب سكان  لئقة  مجتمعات  لبناء  التي    المتواصلة 

 . ثر فقًرا الفئات األكإلى  الذين ينتمونلمواطنين اتشمل توفير األثاثات وغيرها من احتياجات 
مشروع   خالل  من  الدولة  حافظت  والعلموقد  الجديدة  اإلدارية  العاصمة  الخاص  ي  القطاع  حظوظ  على  الجديدة  ين 

ألف وحدة سكنية   600  ونح  ت نشئوقع أن  يت    ري من خالل منح التسهيالت لمشروعاتالستثماري في المجال العقا 
وتحفيزه وتوظيف الموارد في محاور  تصاد  ؤسس لتنشيط القإقامة مجتمعات تإلى    جديدة من اإلسكان الفاخر، وتهدف

 الستثمارات األجنبية.   ة توفر مقومات لجذبرئيس
لستغالل   الرائدة  المشروعات  من  عدد  في  العمل  الدولة  بموجب    األماكنوتواصل  العشوائية  بالمناطق  المتميزة 

ية  على أولو واإلبقاء سكنية وتجارية متكاملة،  تقامة مشروعا إلملكيات المشروعة التفاهمات مع سكانها من أصحاب ال
 والتوظيف بالمشروع.  السكان كأصحاب مصلحة في السكن
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توفير التعويضات  تمث ل في  بموجب الدستور    تابعت الدولة تنفيذ إنجاز تاريخي ثان  وخالل الفترة التي يغطيها التقرير
والسد العالي عام    1902تهجيرهم إبان بناء سد أسوان عام  والعقارات البديلة لسكان النوبة في سياق معالجة تداعيات  

1960 . 
الجهو  تقدير  الكبيرةومع  تتواصل   د  النوبة مراعاة   التي  منطقة  بالتعويضات في  المختصة  اللجنة  يناشد  المجلس  فإن 

كنهم،  بعض المستحقين مستحقاتهم ومسا   تسل م عرقلة  إلى    أدى  و على نحوخارجها  تشتت شمل المستفيدين داخل مصر  
وانقطا إحدى  ففي   األسرة  أفراد  أحد  سفر  أدى  المجلس  تابعها  التي  التواصلالحالت  عن  تمكنإلى    عه  أفراد    عدم 

 . يستدعي توفير آلية مرنة للتعامل مع الحالت الخاصةاألمر الذي هم، وقحقمن تسلم األسرة 
العمراني  للمجتمعات  مطورة  أساسية  بنية  توفير  في  الدولة  جهود  نجحت  الجديدة  وقد  واألحياء  المدن  في  الجديدة  ة 

والخدماتية،   الصناعية  النقص  بالتواز والمناطق  واستكمال  والريف  الحضر  في  األساسية  البنية  شبكات  تجديد  مع  ي 
تض  ،فيها  بمعدلت  وقد  مقارنة  مرات  ثالث  الطاقة  من  الدولة  إنتاج  فائض  و   2010اعف  قابل  18بلغ  تحقيق   %

لسودان لمساعدته في  اإلى    الطاقة المقدمة  تضاعفت  2020عام  الكهربائي، وخالل    للتصدير عبر مشروعات الربط 
قليم برقة في ليبيا غربً معدلت الطاقة المقدمة لكل من قطاع غزة شرقً   زادت سد فجوة الطاقة، كما   وقررت الدولة    ،ا ا وا 

ط البري، كما أنجزت دراسات لمد  وادي حلفا مع السودان لتحقيق حلم الربإلى    البدء في إنشاء خط السكك الحديدية
الس الحديديةخط  ليبيا، و إلى    كك  اقتصادية ونهضة عمرانية كبرى  وهبنغازي شرقي  يوفر مقومات  وبالرغم من    ،ما 

اإل بالنتهاك  المرتبطة  والتهديدات  المياه  البالد  أزمة شح  فقد ضاعفت  الدولية،  لألنهار  الدولي  للقانون  الفادح  ثيوبي 
بتكلفة تبلغ    في سياق خطة شاملة   2015ما أنتجته عام  أربعة أضعاف    يعادلبما  محطات التحلية    منإنتاج المياه  

الهدر الناتج عن تسرب كميات  من    لحدلكذلك أطلقت الدولة خطة جديدة باسم "تبطين الترع"    ،مليار جنيه  200  ونح
لمكا  للترع  شاملة  تأهيل  عملية  الخطة  تشمل  كما  التربة،  في  المياه  من  البيئية  ضخمة  العتداءات  يقاف فحة    وا 

رات السيول لتعزيز كما تابعت الدولة جهودها لإلفادة    ،التعديات  من السيول واألمطار عبر الستمرار في تحويل مخ 
تأمين الحماية ألحواض المياه الجوفية الطبيعية والستفادة بالمياه التي ل يمكن تخزينها  إلى    المياه الجوفية، باإلضافة

 .البيئية ات تشجير لمناطق صحراوية ومناطق جبلية، بالتوازي مع تعزيز الحماية للمحمياتفي عملي
لتوفير القدرة على   ان من تنفيذ خطة إصالح التعليم تمهيدً ي  وفرت منجزات العامين األول    الحق في التعليموعلى صعيد  

المدارس لت2020مواجهة تبعات جائحة كورونا خالل عام   التباعد الجتماعي والحد من  ، حيث جرى إغالق  أمين 



37 
 

، بما في ذلك منصات  التعليم المباشربدًل من  ليم عبر أدوات التواصل  التع   تبن ي، و 2020رس  ا تفشي الفيروس في م 
 وعبر وسائل التلفزة. جرى استحداثها أخرى ية قائمة و إلكترون

في موضوعات  ت ع د  أبحاث شكل وفي الجامعات امتحانات الفصل الدراسي الثاني في التعليم األساسي والثانوي   أخذتو 
 الدراسي، مع مراعاة نتائج الفصل الدراسي األول.  مختارة لتغطية القصور في المنهج

رِ ، حيث  الدولة   لقدرة  نهاية العام الدراسي اختباًرامرة واحدة    جرىلت امتحانات شهادة الثانوية العامة التي ت  وشك     ت ي أ ج 
افات في  تفشي الفيروس، وتأمين التباعد الجتماعي بخفض الكثمشددة لضمان الوقاية من  المتحانات وسط تدابير  

عدم استكمال    والتأجيل أ  والعتذار أفي  ، ومنح الفرصة للراغبين  المعتادة  أقل من ثلث أعداد الممتحنينإلى    اللجان
 حة.عام لحق دون احتساب العام الدراسي بين مرات الرسوب المتا إلى   المتحانات
  ، ت مع تطبيق لئحة التدابير الوقائية انتظمت المدارس والجامعا  2021  -  2020لعام الدراسي الالحق  ومع بداية ا

ال  باختصاراألعداد    خفض و  دونإلى    دراسية األيام  والحصص   ،النصف   ما  المحاضرات  عدد  دون  إلى    وتقليل  ما 
مع إعداد خطة احتواء لتجميد العملية التعليمية  لتلفزة،  ي وعبر الكترون وتعويض الفارق في المناهج بالتعليم اإل  ،30%

 حال الضرورة.
نترنت كان من بين المزايا التي أفرزتها تحديات جائحة كورونا، وأذنت  أن تكثيف التعليم عبر اإلإلى    اإلشارة  روتجد

 كثيًرا تحول دون إدراك أن  عامين، غير أن هذه اإليجابية ل    وعد قبل موعدها المقرر بنح بتطبيق تجربة التعليم عن ب  
يتيح لهم التعلم عبر التلفزة  لمقومات الالزمة للتعليم عن بعد، ول  من المستفيدين من الطالب ل يملكون بالضرورة ا 

 . الستفسار وتحسين مستويات التحصيلات النقاش و إمكان
ي دون لكترون ضرورية لوسائل التعلم اإلومن بين أولويات أجندة التعليم خالل المرحلة المقبل تيسير توفير المقومات ال 

 هيئات التدريس لضمان الوفاء باحتياجات الطالب. إبطاء، مع تعزيز الرقابة على أداء 
أولياء  الجائحة إيجابية ثانية، تمثلت في تراجع ظاهرة الدروس الخصوصية التي تقض مضاجع  تداعيات    كما أفرزت

الدروس الخصوصية التي  سر، وبلغ ذلك ذروته في إغالق مراكز  لما تشكله من أعباء كبرى على كاهل األ  األمور
ادة  طالب شه  إقبال   في  أثر نوعي ا   الذياألمر  ر قانونية لتفادي التكدسات وتأمين التباعد الجتماعي،  تشكل ظاهرة غي
 . لنعزالهم عن مدارسهم واعتمادهم بالكامل على مراكز الدروس الخصوصية نظًرا عليها الثانوية العامة 
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اإلغال بين  الخصوصية  الدروس  ومراكز  السلطات  بين  العالقة  تأرجحت  أدى وبينما  فقد  رقابة،  تحت  والترخيص  ق 
و  الوقاية  تدابير  مراعاة  وعدم  التكدسات  عام  استمرار  خالل  الجتماعي  هذه  إلى    2021/  2020التباعد  إغالق 

 المراكز. 
منع الدروس الخصوصية بالقانون، وضمان تخفيف األعباء  في سبيل    الجهدمن    االدولة مزيدً   تبذلومن المأمول أن  

صالحها  ياق خطة تحديث التعليمعن كاهل األسر في س لهم  المعلمين بما يوفر    زيادة رواتب، مع التسليم بأهمية  وا 
ر  تناسبهم زيادة األجو المعلمين المستفيدين من الدروس الخصوصية لن  من    اأن كثيرً   مع مالحظةالكريمة،  لحياة  اسبل  
 مة إلنهاء هذه األعباء.ما يستدعي إعمال القانون بصرا ولرتفاع دخولهم بصورة مفرطة، وه نظًرا

خالل سبعة   %12  ونح إلى    %7  عاود معدل البطالة الرتفاع بسبب الجائحة من متوسط   الحق في العملوعلى صعيد  
 . خالل خمس سنوات تقريًبا  %7إلى  % 12خفض من ن، بعد أن اأشهر تقريًبا 

 
فمن   ؛غير الرسمي عبر مسارات متعددة  ي الفترة السابقة على جائحة كورونا اهتمت الدولة بالعاملين في القطاعفو 

دعم، الو   اإلعفاء قدمت محفزات ومميزات لنخراط مؤسسات العمل غير الرسمي في المظلة القانونية بما يشمل  ناحية  
-ة لتوفير حماية تأمينية للعمالة في القطاع غير الرسمي  ومن ناحية أخرى جرى تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهوري

 شهادات تأمين مصرفية متضاعفة القيمة.  من خالل  -يومية وعمال التراحيلاصة عمال الخبو 
فتح باب التسجيل أمام المتأثرين من اإلغالقات وتراجع األنشطة القتصادية بسبب  بوفي سياق الجائحة بادرت الدولة  

 جنيه شهري ا   500ة  مبقي   م  دع   منح  ا  و  ق  نصف مليون عامل تل    ول لدى وزارة العمل نح نات، وقد سج  الجائحة لتلقي معو 
أشهر  مدةل تمديدها  جر   ثالثة  وي  لى  أخرى،  أشهر  الجائحة  ثالثة  استمرار  ظل  في  ثالثة  مماثلة  لفترة  استمرارها  توقع 

 وتداعياتها المؤسفة. 
  القطاع الخاص بوضع حد أدنى مناسب لألجور لزم  اتخاذ إجراءات ت  دولة في  ورغم هذه التطورات اإليجابية لم تفلح ال 

األولويات، وقد أثبتت الجائحة حاجة    كأحدجب معالجته  ت قصور خطير    ووتوفير الحماية التأمينية الشاملة للعمال، وه
ناء عن بعض ستغالو من منشآت القطاع الخاص،    كثيرمع إغالق    ل سيما دم في هذا الصدد،  تقتحقيق  إلى    ماسة

 . مالعمالة وعدم توفير التغطية التأمينية الكافية له
طالق الحوارات من أجل معالجة    -مع األسف-يالحظ  و  غياب دور النقابات العمالية في تمثيل العمال المضارين وا 

 هذه القضايا. 
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التأمينية ألعضائها،  م والحماية  وتوفير الدعوتسييرها  رغم قدرة البعض منها على إدارة شئونها  فالنقابات المهنية    أما 
إل   ها معظمفإن   كافية  مقومات  تملك  وجاءت  ل  أعضائها،  لصالح  مماثلة  لتحد  ج جراءات  كورونا  دخول   ائحة  من 

بصورة   المهنية  القطاعات  وهكبيرةمختلف  تشريعية   و،  إجراءات  عبر  األوضاع  هذه  معالجة  أهمية  على  يدلل  ما 
 مع الدولة.  يةوتوافق

ناسبة لتوفير الحماية التأمينية  صيغة مإلى    ار عاجل بين قيادات النقابات المهنية للتوصلس بإجراء حو ويوصي المجل 
لتفاهم مع الدولة حول انخراط النقابات في منظومة الحماية التأمينية، مع  واألعضاء هذه النقابات وفق معايير موحدة،  

 . الذاتية لكل نقابة قدرات الاصة بالنقابات في ضوء  إمكانية تبني النقابات تدابير إضافية عبر الصناديق الخ 
أن تتكامل إلى    يرحب المجلس بخطط الدولة لمكافحة ثقافة التطرف والعنف، ويتطلع  الثقافية  الحقوقوعلى صعيد  

مع جهود انخراط المجتمع المدني بصفة عامة ومنظمات حقوق اإلنسان بصفة خاصة في جهود اإلصالح الثقافي  
 التعليمية واإلعالمية. ة المدنية وتغليب قيم الحوار والتنوع عبر وسائط التصال الثقافية و لتعزيز الثقاف

  يات الثقافية وتدعم قيم التنوع الثقافي في الوعي العام وِ إنشاء عدد من المتاحف تتناول اله    روعاتويرحب المجلس بمش
الومنها  رها،  و  ط  وت   متعددة  أخرى  ومتاحف  الكبير  المصري  المرا المتحف  في  والثقافات  تخصصات  التاريخية  حل 

 المجتمع المصري الراسخة في التسامح والمواطنة.  يتسق وقيم وعلى نح المتنوعة
لتقنين أوضاع نح ألفي    وويعرب المجلس عن تقديره لإلجراءات التي اتخذتها الدولة خالل األعوام األربعة الماضية 

المساجد في  و ادرة الدولة إلنشاء الكنائس  إنشاء كنائس جديدة، ومبب خيص  اعن تر   سة ومراكز خدمات كنسية، فضاًل كني
 لتجمعات العمرانية الجديدة، بما يعزز الحريات الدينية ويدعم ثقافة المواطنة. ا

لمعالجة   المنيا  المجلس والسيد محافظ  بين  المثمر  للتعاون اإليجابي  تقديره  المجلس عن  أزمات عدد من  كما يعرب 
 نة وتعزيز السلم الجتماعي.ى في نزع بذور الفت ذ  ت  ح  ي   وم ث ل نموذًجا  ،في بعض قرى المحافظةالحتقان الطائفي 
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 الثانيالفصل 
 التعامل مع الشكاوى فيوجهوده نشاط المجلس 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 :مقدمة
بين المواطنين المصريين والجهات    تصل  حلقةمن    نهمثاليهمة لما  مالليات ال  منلجنة الشكاوى  مكتب الشكاوى و عد  ي

تكامل معهما ت، و عل مع شكاوى المواطنين مع الدولة التفا   فيآليتا عمل المجلس    هما ، و في حقها   والحكومية المشك
الجهات المختصة  إلى    -بعد تحقيقها وتوثيقها -  ت حيلها قاليم و األمن  د إليها  رِ ت    التيالشكاوى    تتلقى  التيأفرع المجلس  

 . وقانون المجلس المعمول به 99ادة الم  فيالدستور  صنلا وفقً 
  ، تمتع المواطنين بها   ىومد  ،بمصر  اإلنسانالمؤشرات المهمة لحالة حقوق    أحد  ئج عمل هاتين الليتينتمثل نتا كما  
امل  عالت  في   الدولةدور    تعر فو   ،واحتياجاتهمن  يتعرض لها المواطنو   التي  والنتهاكات  تجانب تعرف أهم المشكالإلى  

من أجل التيسير على المواطنين يحرص المجلس على  ، وفي سبيل تحقيق تلك الغاية و مع ما يحال إليها من الشكاوى
بالمحافظات    استكمال له  أفرع  بإنشاء  أ  التيمسيرته  بها  تلك  فرع ليس  أبناء  من  األفرع  بتلك  عمل  فرق  وضم   ،

ال  وكذلك  ،المحافظات والمؤسسات  الدولة  هيئات  مع  و إلكافة  عامة  التواصل  الشكوى  أسباب  الشاكينزالة  نصاف  ،  ا 
  من   ،المعلومات والخبرات  تشارك  فيوالمرأة    اإلنسانمجالت حقوق    فيالعاملة    المدنيظمات المجتمع  منمع    تعاونوال

لبرنامجه   المجلس  تنفيذ  حقوق  "خالل  كيوفيد  الذي    "المحافظات  في  اإلنسانأسابيع  فيروس  انتشار  دون    19حال 
 . ه هذا العاماستكمال

الدولة  األخيرة  الفترة  يوف  حقوق    فيالتوسع  إلى    عمدت  وحدات  لتلقإإنشاء  ودواوين   ينسان  بالوزارات  الشكاوى 
رفع  إلى    وصوًل تابعها  ي شكواه و ب  تقدممن خاللها أن يالمواطن  المحافظات وعدد من الجهات الرسمية بالدولة يستطيع  

أ عنه  مطلبه  والضرر  القد  و   ،تلبية  الوحدات  توطيد  على  مجلسحرص  هذه  مع  والتنسيق  نقل    التعاون  خالل  من 
  ،بالمحافظات   اإلنسانلعاملين بتلك الدواوين ووحدات حقوق  اإلى    التعامل مع شكاوى المواطنين  فيالخبرات العملية  

  التي س ات المجل نقل خبر  ، وكذاومفاهيمها  اإلنسانحقوق   مبادئلهم إلرساء عديدة عقد دورات تدريبية  فيى ذلك  وتجل  
 . لنتصاف لحقوقهم القانونيةا إلى  شكاوى المواطنين وصوًل  لتعامل معا في امتدت على مدار سبعة عشر عاًما 

ومدى تفاعل   ،لتماساتامطالب ب  ونته من حقوق منتهكة أويتناول هذا التقرير رؤية تحليلية لطبيعة الشكاوى وما تضم   
 : من خاللوتجاوبها الجهات التنفيذية بالدولة  

 ومطالبهم.  تعامل المجلس مع شكاوى المواطنين  أوًل:
 تعاون المجلس مع الجهات المختلفة. ثانًيا:
   .السجون وأماكن الحتجاز اتزيار  ثالثًا:
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 ومطالبهم: تعامل المجلس مع شكاوى المواطنين أوًل:
وتدقيق تلك    وتجاوزها ومخالفتها،سان  اإلنحقوق    ات بانتهاكتعلق  فيما يالمواطنين   شكاوى ي تلق يحرص المجلس على

طبًقا   ألصحابها   والنتصاف ن معلومات من أجل التواصل مع الجهات المعنية إلزالة أسبابها الشكاوى وما ورد بها م
 المجلس مكاتبي وِفد   ذلك سبيل وفي،  تلك الجهات دودر   الشاكي مع   ويتابع ، الصلة ذات الدولية والمواثيق  للمعايير 
زمني الجمهورية افظاتحم إلى    متنقلة وجدول  لخطة عمل  طبًقا  المجلس  محدد ضم  كافة  برنامج  أسابيع حقوق  "ن 

النائية    مواطنينالإلى    للوصول"  بالمحافظات  اإلنسان واألماكن  المهمشة  األماكن  في  والنجوع  فيالمقيمين   القرى 
والمدن واأل لوالمراكز  وبع بعثات  ي وِفد  كما  ،همالتمشك تعرفحياء  لى طبيعة  للوقوف ع حقائقال لتقصي ثات ميدانية 
ومتابعة    ، الصحة  فيوالحق    الحياة،  في الحق    ل سيما   ،األساسية  اإلنسانتمس حقوق    التي  مهمةاألحداث والظواهر ال

د من  عد  في المجلس فرق عمل ميدانية  د  ف  و  "، وقد أ  19فيروس كورونا "كوفيد    لنتشار  للتصديجهود الدولة والحكومة  
،  سماعيلية اإل، و القليوبية و   ،كفر الشيخو   ،بية )الغر   :وهي ،  للمجلسبها أفرع  توجد    التيالمحافظات  خاصة  ب المحافظات و 

ة التنفيذية بتلك  األجهز   أعمالمتابعة  بهدف  أسوان(  ، و سوهاج، و أسيوط ، و سويف  يبن، و الفيوم، و بورسعيد، و لسويسوا
من  ليه تلك البعثات  إت  ص  ل  ما خ  لحًقا  ض  ر  ع  ي    وسوف  ،الوقائي جهود مديريات الصحة والطب    تقصيفي  المحافظات  

 . نتائج
آلياته    وتطوير  المواطنين  شكاوى  مع  المجلس  تعامل  الشكاوى  فيوعلى صعيد  فترة    ،استقبال  استحدث خالل  فقد 

  من خالل تلك   ت ق د مكما    ، ن ساعةالتي تعمل على مدار أربع وعشري  خدمة الواتس آبفي    تتمثلالتقرير آلية جديدة  
 . يهمعل اسيرً تيتشارات القانونية والحقوقية للمواطنين الخدمة الس

تصنيف  لطبيعة اوفقً  جاءت   ،( شكوى2728التي تلقاها المجلس )  ىوخالل فترة التقرير المشار إليها بلغ عدد الشكاو  
ا ملف  ر فيهد  صت  ،(2رقم    ملحق تفاصيل المخاطبات بال  نظرا)ة  رئيسملفات عمل    ةثالث في النتهاكات والتجاوزات

والسياسية المدنية  بيالحقوق  جمع  إذ  طي اته؛  )  اعددً   ن  بلغ  الشكاوى  القتصادية    تاله  ،(2069من  الحقوق  ملف 
والثقافية   ال  في والجتماعية  شكوى519)  بـية  ثانالمرتبة  الخارج  ،(  في  بالمصريين  الخاصة  الشكاوى  ملف  فقد    أما 

على شكوى16)  اشتمل  الشكاوىو ،  (  بين  نهائي ا  ظ  فِ ح  الواردة    من  ج  (124)ت  دراستها  بعد    ثبتحيث    ا؛يدً شكوى 
ها عن دائرة اختصاص المجلس   . خروج 
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)كما     والسياسية  المدنية  الحقوق  ملف  عفو896تضمن  طلب  جميعها   ،(  العفإلى    أحيلت  ضمن   الرئاسي  ولجنة 
رفع عدد شكاوى الملف  األمر الذي    ،تلقيها وعضوية أحد أعضاء المجلس بتلك اللجنة الرئاسية ب  اختصاص المجلس

 . ملحوظ شكل ب
عبر المقابلة الشخصية المرتبة األولى    حيث احتلت الشكاوى المتلقاة  ؛لطرق الوصول   ة وفًقا تنوعت الشكاوى المتلقا  وقد
بلغ  بعدد الشكاوى  البريدية    في  ،(1760)  من  الشكاوى  احتلت    وحل ت   ،شكوى (  631)   ـب  الثانية  المرتبة    فيحين 

الفاكس فيشكا ال الواردة عبر  الواتس آب  المجلس    عتمادل  ونظًرا  ،شكوى   (215)   ـبالثالثة  المرتبة    وى    وسيلة خدمة 
فقد جاءت    تلقيل بلغ  ب  الرابعة  المرتبة    فيالشكاوى  الشكاوى  بها مصر    التيالظروف    ورغم  ،(110)عدد من  تمر 

  الجولت   يستمر بسبب توق ف  الذي لم-المتنقلة    بر المكاتبالشكاوى ع  يإل أن تلق    كورونا"،جائحة  جراء "والعالم من  
المجلس بالمحافظات قد    وكانت أفرع   ، الفيروس  قبل انتشار  الجولتإحدى    في شكوى  (  12)  جمع  قد  -بالمحافظات
عدد منها لدى األجهزة التنفيذية بكل محافظة    فيالتدخل  جرى  شكاوى المواطنين خالل فترة التقرير    من  تلقت عدًدا

 . بشأنهللتصرف   المجلسإلى  الباقيأحيل و  ،إليجاد حلول سريعة لها 
 

المتلقا كما   الشكاوى  وفًقا تنوعت  بلغ  ؛امرأة(   -)رجل  الجتماعيللنوع    ة  الرجال  عدد    حيث  من  الواردة  الشكاوى 
  قد بلغ تخص جموع المواطنين ف  التي، أما الشكاوى  (324اوى الواردة من النساء )الشك  حين بلغ عدد  في   ،(2341)

  .( شكوى مجمعة63ها )عدد
الشكاوىو  وفًقاالمتلقا   تنوعت  الجغرافي  ة  مفقد    ؛ للتوزيع  الشكاوى من  المجلس  الجمهورية  استقبل    27) كافة  حافظات 

جاءت محافظة الجيزة في المرتبة  و   ؛( أفرع المجلس، و مكتب الشكاوى، و لجنة الشكاوى):  محافظة( عبر قنواته الثالث 
حيثاألولى   اأعدا  من  )د  بواقع  القاهرة    ،(405لشكاوى  محافظة  ب  ،(375)  ـبتلتها  المنيا  محافظة   ، (317)  ـثم 

 (2نظر تفاصيل المخاطبات بالملحق رقم ا) ة.ي عدد الشكاوى الواردإجمال ى من ما تبق  وتقاسمت المحافظات األخرى 
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 الحقوق المدنية والسياسية  :أوًل 

التي  عدد    بلغ  ا  تمسالشكاوى  واالحقوق  )لمدنية    ، نيفات فرعية تص  وتنوعت حسب  ،( شكوى2069لسياسية 
عدًدا وأكثرها  سجن  أهمها  من  النقل  بطلبات  يتعلق  فيما  السجناء  حقوق  الرعاية    ،خرآ إلى    شكاوى  توفير  وطلبات 

اإل والتماسات  للسجناء،  المختلفة  فراج الصحية  في  بأشكاله  الشكاوى  عدد  بلغ  حيث  الشأن؛  ليها  ت،  (1602)  هذا 
شكوى،   (65)  بـوشكاوى ادعاء استغالل السلطة والنفوذ    ،(103قع ) بوا  لختفاء القسريا  بادعاءاتالخاصة  شكاوى  لا

كما يدخل في نطاق تصنيف الحقوق    ( شكوى،26التعسف في استخدام السلطة بواقع )ب  ادعاء والشكاوى التي تحمل  
العف ت    والمدنية والسياسية طلبات  العفإلى    بدورهي حيلها  لمكتب و اإلى    مد  ق  التي  ( 896)  بلغتث  حي  ، الرئاسية  ولجنة 

من ضح  يت على التصنيفات الفرعية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية. "كما  األخرى  الشكاوى    توزعتطلب عفو، و 
 جدول الحصر المرفق"  

 :بالحقوق المدنية والسياسية  التي تعامل معها المجلس على صلةومن أمثلة الشكاوى 
 

 :الحياة حق في ال -1
شكوى من   ى المجلسهذا الصدد تلق    يوف األخرى،  لحقوق  قيمة ل  فبدونه ل  ؛اإلنسان وق  الحياة أسمى حق  في يعد الحق  

المطرية تحت    وفاة نجله/ كرم مجدي  يدعي فيها   المواطن/ مجدي سيد محمد جمعة، سيد محمد داخل قسم شرطة 
القضي  احت ِجزحيث    ،التعذيب وطأة   ذمة  على  رقم  نجله  المط  3917ة  بتاريخ  جنح  وبتاريخ   ،8/5/2020رية 

ِلغ الشاكي   20/5/2020 وعليه   ،ض للتعذيب حتى فارق الحياةر  ع  ت  أن نجله    الشاكي  يعِ ويد    ،المذكور بوفاة نجله  أ ب 
العامة  ا إلى    م بشكوىتقد   العام بتاريخ    27791حملت رقم  لنيابة  النائب  وطالب فيها بعرض   ،7/7/2020عرائض 
  ق ي دت تلك الواقعة  "  ت:أفادالتي  النيابة العامة    وخاطب  ، باب الوفاةللوقوف على أس  الشرعيعلى الطب    هثمان نجل ج

ِسلو   ،المطرية   إداري  2020لسنة    3917برقم   الطب  إلى    قرار استعجال  أ ر    3/11/2020بتاريخ    الشرعي مصلحة 
القضية  أن  و   ،لتقرير قيد التشخيص"ا   :أفادتو   ،سيد  جديكرم م  لورود تقرير الصفة التشريحية الخاصة بنجله المتوفى/

 . " حين ورود تقرير الصفة التشريحيةإلى    متداولة بالتحقيقات
 

  عام  األميريةمجدي مكين بقسم    / الموت للمواطنإلى    تمام كبير تطورات قضية تعذيب أفضىتابع المجلس باهكما  
بجهة  2016 العمدي  واإلضرار  الواقعة  محضر  في  و ال  والتزوير  الداخلية،  وزارة  وهي  نش  وفق عمل  جريدة ما  رته 

األحد   يوم  المستشار  6ص  2020يسمبر  د  13األهرام  برئاسة  القاهرة  جنايات  محكمة  المراغي    /قضت  جمال 
سيد    /بالسجن مع الشغل لمدة ثالث سنوات وبراءة أمين الشرطة  األميرية  أمناء شرطة من قسم    8بمعاقبة ضابط و
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قفص    أ وِدعكريم مجدي و   /حيث حضر الضابط   ،"ينا بـ "قتل مجدي مكروفة إعالمي  ية المعفي القضعبد المعطي  
لى  و إليه  هت نيابة غرب القاهرة الكلية  وذلك بعد أن وج    ،ا لسماع الحكم عليهالتهام استعدادً  شرطة تهمة  أمناء    8ا 
تعرض المجني عليه للتعذيب   نموما أثبته تقرير الطب الشرعي    ،مجدي مكين  /لمواطنا موت  إلى    تعذيب أفضى 

مما    ،ظهره  الوقوف على  واة هحيث تبين أن السبب الحقيقي وراء الوف   ؛مع أقوال زمالئه خالل التحقيقات  ق  وتواف  
 . جلطة في الرئتين أودت بحياته ا أسفر عن إصابته بصدمة عصبية بالنخاع الشوكي نتج عنه

لحقوق   ناقشو  القومي  السيد/ اإلنسانالمجلس  فايق  برئاسة  الثالث  ف  -المجلس  رئيس- محمد  الدوري  اجتماعه  ي 
 وأمرت  ة،الجيز   جنوب  نيابةإسالم األسترالي بشبهة التعذيب التي حققتها    /ن بتشكيله السادس قضية وفاة الشابوالثماني

خالء  شرطة  أمناء  4  بحبس  2020سبتمبر  13  داألح يوم   ذمة   على  جنيه  5000  قدرها  بكفالة  شرطة   ضابط   سبيل  وا 
وذكرت النيابة العامة في بيانها أنها تلقت إخطاًرا من الشرطة بوقوع شجار بين طرفين    ، الشاب  قتل   واقعة   في   التحقيقات

وأدوات   بيضاء  وأسلحة  بالحجارة  اثنين(  مقابل  الفي  )أربعة  بمشارع  بمدبح  المنيب  الجيزة نطقة  أسفر  وقد    ،محافظة 
الذين -أفراد الشرطة  وشقيقته  عن وقوع إصابات بين المجموعتين ووفاة واحد من بينهم، واتهمت والدة المتوفى  الشجار  

  وصلت مسرح الحادث لمعاينته وسؤال شهود الواقعة، فتإلى    وانتقلت النيابة العامة  ،بقتله  -ألقوا القبض عليه في الشجار
ظت على محتوى تسجيل كاميرات مراقبة مثبتة بمحالت مطل ة على جانب من مسرح الواقعة،  وتحف  خمسة شهود  إلى  

المصريين" "أم  بمستشفى  المتوفى  جثمان  وجودوناظرت  فتبين  جسده  ،  من  متفرقة  بأماكن  النيابة    ،سحجات  وانتدبت 
تصورة اة وكيفية حدوثها، وما إذا كانت م  لسبب الوف لبيان وفى الطبيب الشرعي إلجراء الصفة التشريحية على جثمان المت

 الوقوع وفق التصوير الوارد بأقوال الشهود والمتشاجرين بالتحقيقات التي يجري استكمالها. 
  و وجدد المجلس توصياته السابقة بضرورة إعادة النظر في مطابقة تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات بما ه  

 والعمل على تشكيل آلية وطنية لمكافحة جريمة التعذيب. ،لتي صادقت عليها مصرلتعذيب اية مناهضة اوارد باتفاق
 

 : السالمة الجسدية في الحق  -2
سواء الخاصة  -المختلفة    الحتجازمقرات    فيبعض الممارسات تقع    تزال   تلقاها المجلس ما   التيمن واقع الشكاوى  

أ العام  السجون  وباألمن  الجسدية   فيللحق    ا انتهاكً   تمثلو   -مصلحة  الشكاوى    ،السالمة    ادعاءات   بشأنوتنوعت 
شكاوى  ، بالتعذيب عليها إلى    افتقرت  بين  والقائمين  التعذيب  أدوات  بشأن  ذو حيث    ؛لتفاصيل    اغالبً الضحية    ويبِلغ 

 ض تعر ما    تفصيليشكاوى أخرى موضح بها بشكل  و   بالسجن،   قد يكون نزياًل شخص    على يدللتعذيب  ذويهم  عرض  بت
 : منها و   ،له الضحية

https://www.masrawy.com/news/Tag/286/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86#bodykeywords
https://www.masrawy.com/news/Tag/35939/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%82#bodykeywords
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 يسجن واد  نزيل ي  أ.ع.م .ص .السجين/ خوشقيقه    أ .ع.م .ص.زوجها السجين/ ع  بخصوص  أ.ر .أ.شكوى المواطنة/ م 
وادرجال    تعديبشأن    ،430النطرون   سجن  بالضرب  430النطرون    يمباحث  وشقيقه  زوجها  بتاريخ   على 

وتجريدهم  ،31/8/2019 والوجه  بالفم  إصابات  ذلك  عن  مالبسهم  اونتج  جب   ا من  التبرز   اارهموا  مياه  وشرب    على 
 . غرفة التأديب في  ا واحتجازهمعلى مواد كيميائية  مضاف إليها مسحوق غسيل يحتوي

المجلس  العامة   وقد خاطب  والنيابة  الداخلية  العامة  ،وزارة  النيابة  أن"  : وأفادت  تبين  الشكوى  تحقيقً   ا هبفحص  ق قت  ا  ح 
المخ  وانتهت  قضائي ا،  بتاريخ  شب  باستبعادتصة  النيابة  باألوراق  المثارة  الجريمة  وزارة   ،15/1/2020هة  أفادت  كما 
إساءة    وأ عليهما    لفظي  وأ  تعد  بدنيثمة  ليس  و   ،الذكر للتعذيب   سالفيبالفحص تبين عدم تعرض السجينين  "  :الداخلية

 ."كوىوعدم صحة ما ورد بالش ، حرمانهما من الزيارة من قبل إدارة السجن   ومعاملتهما أ
الم جنايات    2019لسنة    24182القضية رقم/    فيالمتهم    م.ح .س. شقيقه/ ق  بخصوص م  .ح .س .س  /واطنشكوى 
السجين من كدمات   حيث يعاني  ،فيها بتعرض شقيقه المودع حجز قسم شرطة عين شمس للتعذيب  يفيد  عين شمس

لضرب داخل وحدة مباحث  با   اعتداءمن    المرفق نتيجة ما تعرض له  الطبيللتقرير    ر متفرقة بأنحاء الجسد وفًقا وكسو 
 قسم شرطة عين شمس. 

خاطب العامةالمجلس    وقد  والنيابة  الداخلية  الداخلية و   ،وزارة  وزارة  بالحبس  "  :أفادت  عليه   فيسنتين  لمدة  محكوم 
رقم   )سالح    2019لسنة    24182القضية  شمس  عين  شرطة  قسم  ترحيله  ،(ناري جنح    النهضة سجن  إلى    وأثناء 

عادته السيطرة عليه و   جرت و   ،بنفسه  ةصابإحدث  أ على القوات و   ىتعد  النطرون    سجن واديإلى    ا لنقلههيدً تم  المركزي  ا 
رقم  وتحر    ، لقسماإلى   ذلك محضر  النيابة    ،قسم شرطة عين شمس   داريإ  2020لسنة    1539ر عن  قرار  وصدر 

قدم شكواه   الشاكي ن  أكر  جدير بالذالو   ،ال قيد التحقيقات يز وما    ، الشرعي العامة بعرض المذكور على مصلحة الطب  
   ." تقاعس عن ترحيل شقيقهوالداء عملها أعن  الشرطةيد  لغل  

م المواطن/  م  بخصوص ر  .ع .أ.ت .شكوى  السجين/  العرب .ع .أ.ت .شقيقه  برج  سجن  نزيل  تعرض   ييدع  ،ر  فيها 
الضابط/ ع  يد  للتعذيب على  بالضرب   في  والمشكعليه    اعتدىحيث    ،25/4/2019تاريخ  ب   أ.شقيقه  عه أودو   حقه 

  ، وقد خاطب المجلس 29/4/2019عن الطعام بتاريخ    ا دخوله إضرابً إلى    مما أدى  ،دون وجه حق  النفراديالحبس  
العامة والنيابة  الداخلية  العامة:و   ،وزارة  النيابة  أن"   أفادت  تبين  الشكوى  قضائي ا تحقيقً   تق ق  ح    ها بفحص  برقم  د  ي  وق    ا  ت 
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إلى    النيابة المختصة  وانتهت  ،حصر تحقيق   2019  لسنة  353برقم    المقيدةو العرب    رجب  إداري  2019لسنة    3691
 . "شبهة الجريمة المثارة باألوراق  استبعاد

حصر أمن دولة عليا(    1358/2019القضية رقم    فيأ )المتهم  .س .و.نجلها/ م  بخصوصح  .ع .شكوى المواطنة/ إ
  في بالتجمع الخامس وأكاديمية الشرطة بالعباسية    طنيالو األمن  بمقر    احتجازهفيها تعرض نجلها للتعذيب أثناء    يتدع

من   احيث    ،2019أكتوبر    15وحتى    2019أكتوبر    1الفترة  بتاريخ  أ ل ِقي   نجلها  على    2019أكتوبر    1لقبض 
  أدلى أمامهاحيث    ،2019أكتوبر    16على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ    ض  رِ حتى ع    بشكل غير قانوني  ز  جِ واحت  

برقم  وزارة الداخلية    وقد خاطب المجلس  ،عليه بالضرب والصعق بالكهرباء   والتعديفصيلية حول واقعة تعذيبه  بأقول ت
برقم صادر    4/11/2019بتاريخ    1118  صادر العامة  حتى    ارد    يتلق  لم  و   ،4/11/2019بتاريخ    1095والنيابة 
 .الن

المواطنة م  بخصوصأ  . ع.أ. ج  /شكوى  السجين/  الوادينزي  أ.أ.م.نجلها  سجن  نجلها    يتدع  ،الجديد  ل  تعرض  فيها 
  في  والمشك  تعد ىحيث    ؛ س. ع  /أمين شرطةو   ،ش .ر   /الضابط   على يدالجديد    الواديللتعذيب داخل محبسه بسجن  

  خاطب وقد  مما نتج عنه إصابته بالمرض،    ،الشمس  فياعات طويلة  لس  لمذكور بالسب والقذف وأوقفاها  ىحقهما عل
صادرالداخلوزارة    المجلس برقم  صادر  الو   5/12/2019بتاريخ    1142  ية  برقم  العامة  بتاريخ    1167نيابة 

   .حتى الن ا رد   تلق  ولم ي ،5/12/2019

المواطنة م  بخصوص  ك .ع .م.ر  /شكوى  السجين/  الحراسة   ش. أ. ك.أ.زوجها  شديد  المنيا  سجن  فيها   يتدع  ،نزيل 
للتعذيب زوجها  له    أثناء-  رأت حيث    ،تعرض  جلسة    الستئنافسجن  إلى    ترحيله  لدىكمة  بالمحرؤيتها  لحضور 

 الستئناف بسجن    ع.م  /ي د ع ى  معاون مباحث  ع ذ بهوبسؤاله أخبرها أن من  بادية عليه،  تعذيب  الآثار    -بمحكمة زينهم
وقد   ،على جسده  بالعصي  الضربشرب مع    وبالعمود لمدة يومين دون أكل أ  ربطوهحيث    ،وعدد من أمناء الشرطة 

بتاريخ    1251النيابة العامة برقم صادر  و   30/12/2019بتاريخ    1276  وزارة الداخلية برقم صادرمجلس  ب الخاط 
 .حتى الن ارد   ولم يتلق   ،2019/ 30/12
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 : الشخصي الحرية واألمان  في الحق  -3
شكاوى  اإلى    تورد بادعاءات  عديدة  لمجلس  وترويع    اقتحامتتعلق  المنازل  الشرطة  رجال  ببعض  نساء   ها من  من 

من    ،وأطفال جملة  بالطبع  هذا  يعترضون  كالعتداء  ،النتهاكاتويستتبع  الذين  المواطنين  الطريقة    على  هذه  على 
 : ومنها  ،ضدهم تحرير محاضرإلى  بل يتطور األمر ، دون وجه حق  واحتجازهمقبض عليهم وال

  أفراد بعضهم ملثمون  10ة مكونة من  ومبشأن اقتحام منزله من قبل جهة غير معل  ع.م.أ  / شكوى مقدمة من المواطن
الثالثاء الموافق  ا ملكي  "   ا زي  ن يرتدون  و " وآخر ميري  "  ا زي  يرتدون     وا محواقت  ،األبواب   وا، حيث كسر 21/1/2020" فجر 
  ، مستندات شخصية   وتحويبعض الحقائب الخاصة به    واكما كسر   ،من به بالسالح   واوهدد  ،حرمته  واستباحوامسكنه  

 ثم أ بلغوا  ،القوة  باقينزول    انتظارب أسفل العمارة  إلى    همو اقتادثم    ،زوجتهبتف المحمولة الخاصة به و ا الهو   واادر صو 
وحتى    ،يكنلم    وا المنزل كأن شيًئا ادر غومن ثم    ،الضابط لهم عما حدث   اعتذرحيث    ،الشقةإلى    بالصعود مرة أخرى

لم   بذلك   اقتحام سبب    يعرفالن  قام  ومن  المج  ،مسكنه  خاطب  صادر لس  وقد  برقم  الداخلية  بتاريخ   239  وزارة 
 . حتى الن ا رد   يتلق  ولم  ،21/4/2020

 / كبير بمحافظة الشرقية ويدعى   ورئيس مباحث مركز شرطة أب  اقتحامس بشأن  .ع.م.و  / شكوى مقدمة من المواطنة 
المباحث .م ومعاون  محتوياته . أ   /ث  وتكسير  منزلها  المخبرين  وبعض  ا  همعديوت  ،ع  نجلها  مط ل على  ش  .م.ع. أ .فل/ 

، وقد  (ع  ، م)لنجليها    التحفظ على البطاقتين الشخصيتينو   ،ا والتحرش بهنذاتي    ا تفتيشً   ها وكذلك تفتيش بنات   ،بالضرب 
  عبد   ط نجل الشاكية المدعو/بِ بالفحص تبين أنه عقب تقنين اإلجراءات ض  "  :أفادت و   ،وزارة الداخلية  خاطب المجلس

ه أمام مدخل قرية البنوية دائرة المركز وبحوزته كمية من المواد المخدرة وسالح  ودج حال و   يعل  محمد السيد  الهادي
تحرر عن ذلك المحضر رقم   ، وقدوهاتف محمول   ماليالمضبوط ومبلغ    الناريوطلقة من ذات العيار للسالح    ناري

وبجلسة    ، ا اطي  حتياوبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه    ، كبير  وجنايات مركز شرطة أب  2019  لسنة  14184
بالحبس سنة مع الشغل  م  كِ ح    27/11/2019 المدعو/   الثاني كما لم يستدل على سابقة ضبط نجل الشاكية    ،عليه 
كبير منزل الشاكية وتكسير   ووحدة مباحث شرطة مركز أب  اقتحامبالشكوى من    ما وردتبين عدم صحة  و   ،ع.أ.م.م

 ."من الشرعية والقانونار إط يف  من إجراءات كان ذخِ ات  وأن ما  ،محتوياته
المواطن/ أباقتحام  م بشأن  .ع.م.ع  شكوى  الموافق  منزله  تشت    وقوة من مباحث  دون   20/11/2019يوم األربعاء 

العامة  النيابة  من  األثاث    ،إذن  بعض  الموج  ،المنزليوتحطيم  كل  بالمنزلو وترويع  عليهم    ، دين  غرف في  والدخول 
 .حتى الن ارد   لم يتلق  و  ،30/12/2019بتاريخ  1259  رقم صادرلية بالداخوزارة  المجلس  خاطبقد  و  ،نومهم
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من قبل مباحث مركز شرطة بركة السبع دون إذن من النيابة العامة    ها بشأن اقتحام منزل  أ. ش .أ .م.شكوى المواطنة/ ن
تالف جميع محتويات المسكن وترويع من بهو   ،2020/ 15/2بتاريخ   ن وجه  سبع دو ركة البمركز شرطة ب  احتجازها و   ،ا 

لقاء القبض على والدتها   ،حق وتخشى الشاكية من   ، جرم  ارتكابر المقيمة بناحية هورين بركة السبع دون  . أ .م.ه  /وا 
لها ولو  القضايا  المجلس ،  ين بشكل غير قانونيتمحتجز   ما زالتا   ابأنهم   علًما  ،لدتهاا تلفيق  الداخلية    وقد خاطب  وزارة 

بعض   في   اتهامها وسبق    ،الشاكية من العناصر الجنائية المسجلة"  :أفادت و ،  17/5/2020بتاريخ    253  برقم صادر
العامة    ت ط  بِ ض    20/2/2020وبتاريخ    ،القضايا النيابة  إذن من   لسنة   1078المحضر رقم    في  لتهامها بناء على 
العرب  إداري  2020 برج  شرطة  الوزارة    ،" قسم  أفادت  "كما  وردعدم صحة  بـ  القبض  ما  من  وا  بالشكوى  لدة  على 

 . " إطار من الشرعية والقانون  فيوأن اإلجراءات المتخذة حيالها كانت  ،اكية الش
 

 :التعسف في استخدام السلطة -4
وممارسة    فيلوحظ    لهم  الممنوحة  السلطة  حدود  القانون  إنفاذ  بعض رجال  تجاوز  المجلس  استقبلها  التي  الشكاوى 

قدر من    استخدامتتطلب    الشرطيأن طبيعة العمل  إلى    ذلك  ضعزي البع وي    ،وكرامتهم  انتهاكات تمس حرية المواطنين
 : ومن أمثلة ذلك ،بالقدر الذي يتطلبه تنفيذ القانون المخالفين القوة وممارسة نوع من السلطة تجاه األشخاص  

نقطة شرطة المهندسين لتحرير محضر  إلى    12/1/2020في    ها بتوجه  التي تفيدح  .أ .س. ع .ح.ع   شكوى المواطنة/
م وبعض أمناء    /الضابط   ضغط عليها ولوجود معارف لهذا الشخص داخل نقطة الشرطة    ،ص حد األشخاتحرش ضد أ 

على   والتعديبالضرب وتلفيق قضية إحراز سالح أبيض  على شقيقها    همتعدي  تزعمكما    ،الشرطة للتنازل عن المحضر
تنازلت  ،السلطات  ثم  المحضر إلخالء سبيل شقيق  ومن  الو تصوي  ادعتو   ،ا هعن  تلك  المحمول  قائع على  ر  الهاتف 

وزارة الداخلية برقم  وقد خاطب المجلس    ،هافتوح الهاتف وكسر   / واألمين  أحمد شعلة  /األمين  أخذ   ، ومن ثمالخاص بها 
نقطة الشرطة وأبلغت عن حدوث  إلى    ع.أ  /تبين توجه الشاكية والمدعو"  :وأفادت  ،11/2/2020بتاريخ    173صادر  

واتهم   ،وبمواجهته أنكر  ،عليها بالسب والضرب واإلمساك بأماكن حساسة بجسدها  ني ثا ال  تعدىو   ،مشادة كالمية بينهما 
بحوزته    ط  بِ المعلومات الجنائية( وض    من ذوي  و)وهأثناء ذلك حضر شقيق الشاكية  في  و   ، ماليالشاكية بسرقة مبلغ  

أبيض الالزم  ، سالح  المحضر  العامة ق  ،وتحرر  النيابة  من   والثانيول  بيل األخالء سإررت  وبعرض األطراف على 
خذ  ن ما ات  أ و   ،1/2020/ 14سبيل شقيق الشاكية من ديوان القسم بتاريخ    ي  لِ خ  وأ    ،النيابة لتنازلهما عن الشكوى  سراي

 . "إطار القانونفي  كانمن إجراءات  
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بض  ور أعاله للقمن تعرض شقيقه المذك  فيها تضرر  يأ  .م.م.شقيقه المواطن/ أ   بخصوصأ  .م.م.شكوى المواطن/ ع
القبض على المذكور    في حقه  وألقى المشكحيث    ؛ وتلفيق قضايا من قبل معاون مباحث مركز شرطة طوخ   التعسفي
 في  والمشك  ادعىوهناك    ،قسم شرطة طوخإلى    واقتاده  ،األهليمن مقهى بقرية نامول بعد مباراة    7/3/2020بتاريخ  

حراز مخدر  في حقه    ووقوع مشادة بين الشاكي والمشك ب ا  علمً   ، ات وسالح معهحقه القبض على المذكور من منزله وا 
 ووقد توعد المشك  ،ذلك التوقيت  فيقضية قتل وقعت    في  األولاسم  فية محاولته الزج ب على خل  14/12/2019  بتاريخ

ريخ  بتا   224ارة الداخلية برقم صادر  وز   ، وقد خاطب المجلسالشاكيبتلفيق القضايا على حد قول    الشاكيحقه    في
 . حتى الن ا رد   م يتلق  ول ،15/3/2020

 

  :استغالل السلطة والنفوذ -5
  ؛ ي الشكاوى إجمالل بأس به من    لق باستغالل السلطة والنفوذ قدًراالشكاوى التي تعامل معها المجلس فيما يتع  مث لت

عن ل  ناز الت   وأ  على أمر  لى المواطنين للموافقةلضغط عا  وس ضد المواطنين لتحقيق مصالح شخصية أار  م  حيث ت  
ورد  ،شيء شكاوى  اإلى    توقد  صلةلمجلس  على  التجاوزات ب  عديدة  ولمهذه  الشرطة    ،  رجال  على  األمر  يقتصر 

العموميين  إلى    امتدبل    فحسب، لهمالموظفين  و  ت خ  إنجا  الذين  سلطة  أوظائفهم  المواطنين  مصالح  وفًقا  وز    منعها 
 : ومن أمثلة ذلك  ،لألهواء الشخصية

المواشكو  بمركز شرطة    ا نظامي    اويعمل خفيرً -  م.ع.ف.المدعو/ م  استغالل  فيها   يتدعأ  .م.أ .ص  /طنة ى مقدمة من 
ونفوذه    -دكرنس وتحر    تعد ىحيث    ؛عليها   التعدي  فيسلطته  بالضرب  مرةبها  ش  عليها  من  ببالغ   ،أكثر  فتقدمت 
الشاكية تنازلت عن "  :دت أفا و   ،رة الداخليةوزاالمجلس  خاطب  وقد    ،ضده بمركز شرطة دكرنس لكن دون جدوى  رسمي

 ."وطلبت حفظ الشكوى ،حقه  في وشكواها للتصالح مع المشك
ويعمل أمين شرطة بمحكمة  -  م.ص. م.ج  /المدعو  استغاللمن  فيها  تتضرر    ح. ع.م.م  / شكوى مقدمة من المواطنة

إليها  ت المرسلة  األوراق والمستندا  ل إرسالر محاضر كيدية ضد المذكورة وعط  حيث حر    ،سلطته الوظيفية  -فاقوس
المحكمة  وج  اعترضها و   ، من  بالمحكمة  و أثناء  علًما دها  قولها،  حد  شقيقه  على  نجل  من  مطلقة  خاطب    ،بأنها  وقد 

 . حتى الن ارد   ولم يتلق   ،30/12/2019 بتاريخ 1268 وزارة الداخلية برقم صادر المجلس

المواطن من  مقدمة  بمركز  و -ع  .ر.ع  /والمدع  استغالل من  ها  فيتضرر  ي  أ   .ع.ر.ي  /شكوى  شرطة  أمين  يعمل 
  بالمركز دون وجه حق وتهديده بتلفيق قضايا  واحتجازهسلطته الوظيفية بتحرير محاضر كيدية ضد المذكور    -بلقاس



51 
 

خالفات شخصية  "هناك    :أفادتو   ،17/10/2019بتاريخ    1005وزارة الداخلية برقم صادر  وقد خاطب المجلس    ،له
 . "لتشهير بسمعتها إلى  حقه مما أدى في و وشقيق المشك اكيالشبين 

ت المواطن/  من  مقدمة  بشأن  .س. أ .شكوى  الغربية استغالل  م  بمحافظة  السنطة  مركز  مباحث  تهم  ا سلط   ضباط 
كيدية ضده بتحرير محاضر  دو   هو احتجز   14/12/2019وبتاريخ    ،الوظيفية  السنطة  ن وجه حق من  بمركز شرطة 

وزارة    المجلس  خاطبوقد    ،عديدة له  بتلفيق قضايا وقد هددوه    ،نفسه  ومالي  ا حتى الخامسة عصر الساعة الثالثة فجرً 
 .حتى الن ارد   تلق  ولم ي ،9/2/2020بتاريخ  142الداخلية برقم صادر 

من    لعدد  الحارث    أهاليشكوى مجمعة  كفر  شرطة    ضابط   استغاللتضمنت    -خ. ع.ع.أ   /المواطن  يمثلهمو -قرية 
إلى    إضافة  ،بالقرية  األهالي لترويع    حيث يحمل بندقية آلية  ،سلطته ونفوذه   -ويعمل معاون مباحث-  م .ع.م  /دعىي  

  ولم يتلق    ،21/6/2020بتاريخ    185صادر  برقم  وزارة الداخلية  وقد خاطب المجلس  ،  القرية  أهاليإلى    عائلته  إساءة
 .حتى الن  ارد  

المواط استغال تستغيث فيها من  ع  . ع.ش  /شكوى المواطنة     انظامي    احيث يعمل خفيرً أ؛  . ي.ن  /نل السلطة من قبل 
ا   ،بنقطة شرطة محلة روح  إجبار    فيولكنه يستغل سلطته    ،نفس مجال عمل الشاكية  فيبه    ويمتلك مشروًعا خاص 

الشاكيةعلى  المواطنين   وترك  معه  المجلس  ، الشتراك  خاطب  الداخلية   وقد  وجود  "  :أفادت و   ،وزارة  تبين  بالفحص 
ونجل  خ الشاكية  بين  المشك الفات  المدعو  في  وشقيق  الوحدة   أ.ي.ع.ي  /حقه  من  ترخيص  على  األخير  لحصول 

  11035محضر رقم  الوتحرر عن تلك الخالفات    ،المحلية بالرجدية ورئاسة مركز ومدينة طنطا لجمع القمامة بالقرية 
بتاريخ   حفظهبفادت  ليه أ إالمحضر المشار    شأنمع النيابة العامة ب متابعة  بالمركز شرطة طنطا، و   يدار إ  2019لسنة  
 ."عدم صحة ما جاء بالشكوىل 19/9/2019
  
 :القسري الختفاء -6

بادعاءات   المتعلقة  الشكاوى  تلقى  ،ورعايته  المجلس   اهتمام  القسري  الختفاءنالت  الفترة    حيث  يغطيها    التي خالل 
طابع    تحمل دائًما   التيلدقيقة  من الموضوعات ا  القسري  فاءالختويعد    ،قسريالختفاء  لبا   ادعاء   حالت  103التقرير  

بين   والجذب  الحكومة   ادعاءاتالشد  ونفي  الضحايا  الذي  طبيع  فية  وبقراء  ،ذوي  النمط  أن  سنجد  الشكاوى  هذه  ة 
تتبع وز   ت لقي حيث    ؛واحد  النتهاك به هذا    يحدث المجنيقوة  الداخلية القبض على  من محل    و عليه من منزله أ  ارة 
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طبيعة الجهة   و حتجز فيه أسي   المكان الذي وإلقاء القبض عليه أذويه بسبب  إخبار   وه أمن الشارع دون إخبار  وله أعم
وبعد ذلك تبدأ رحلة    ،المنزل وتفتيشه  اقتحام  ةناهيك عن طريق  ،ن بالقبض عليه "فقط جهة أمنية" التي يعمل بها القائمو 
 -رسميبشكل غير  -أماكن أصحابها    ع رفت   القسري  الختفاء لت  حا   معظمولوحظ أن    ،احتجازه ذويه لتعرف مكان  

الشرطة   أفراد  أحد  "  فيمن خالل  له  التابع  كما    ،الوطنيأحد مقرات األمن    فيالغالب    فيويكون    ،"المختفيالقسم 
ل ىلوحظ أن بعض الحالت   دون    لوطنياى سبيلها بعد التحقيق معها من قبل األمن  خل  مصيرها خالل أيام قليلة وي    ي ج 

  والتهامات   الحتجاز  أماكن  فترات طويلة قبل أن يتبين لذويها   حالت أخرى تظل مختفيةهناك  و   ،العرض على النيابة
 . (3بالملحق رقم  الختفاءنظر تفاصيل حالت ا)من قبل النيابة  الموجهة

 

 :اإلجراءات الشرطية والقانونية -7
برئاسة    اإلنسانة حقوق  لجن  رئيسأ  .أ   /سفير دكتورأنه  خاص  أحد األش  ادعاءمن  من تضرره  المجلس    ا شك  

ب أنه    ويزعم   ،اإلنسانلحقوق    األعلىالمجلس   التضامن يعمل  ووزارة  الجمهورية  لرئاسة  تابع  سيادي  حكومي  كيان 
الداخلية   المجلس  خاطب  وقد  ،الجتماعي  ي  "  :أفادتو   ،وزارة  أنه    ، 4/8/1995مواليد  من  ع  .س. س. أ   دعى/تبين 
القاهرةبومقيم    ،الشهادة اإلعدادية  ى عل وحاصل   المرج بنطاق محافظة  أنشأ وأدار صفحة  و   ،شارع السالم منطقة  قد 
علىإلكترون احتيالية  الجتماعي  ية  التواصل  باسم   موقع  العالمي أ  .أ  / )فيسبوك(  السالم  خاللها  و   ،سفير  من  انتحل 

ورة  لشهادات المز مجموعة من ا   بحوزته على ر  ثِ وع  ط المذكور  بِ ض    2020  /7  /26وبتاريخ  عديدة،  صفات دبلوماسية  
وشريحة   محمول  الواقعة   تمدِ خ  ست  ا وهاتف  اإلجرامي  ،في  بنشاطه  أقر  رقم    ،وبمواجهته  المحضر  ذلك  عن  وتحرر 

وبجلسة    ،ذمة التحقيق  على  ا احتياطي  النيابة العامة قررت حبسه    وبالعرض على  ،جنح المرج   2020لسنة    14203
 . "ن محبسهيزال رهي وما  ،الشغل والنفاذت محكمة جنح المرج حبسه سنة مع قرر  2020 /8 /8
بتهم مشاركة جماعة   2018لسنة    1305ذمة القضية  على    ا حبسه احتياطي    منس  . م .م.أ.ر  /المواطن  ىشكو   

أهدافهاإرهاب تحقيق  في  بغرض    ،ية  تمويل  جر   ،يإرهابوتلقي  ارتكاب  منه  الغرض  جنائي  اتفاق  في  يمة  والشتراك 
  في   المودعةالعامة بحظر التصرف في أمواله    وصدر أمر من النيابة  ،2018غسطس  شهر أ  ية وذلك في نهايةإرهاب

ِلي البنوك و  األموال    في قرار حظر التصرف    إل أن  ،هذه التهمعلى    أشهر لعدم وجود أدلة  عشرةسبيله بعد حوالي    أ خ 
يفيد   المركزيك  وك من قبل خبراء البنا بفحص حساباته بالبنخاص    قريًران النيابة العامة قد تلقت تأ  واد ع ىلم ي رف ع،  

حولها  شبهة  أي  وجود  األموال  ،بعدم  في  التصرف  قرار حظر  رفع  يستدعي  يحدث  ما  ووه  ،مما  خاطب    ، لم  وقد 
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العامة  المجلس للمادة  وفقً "  :أفادتو   ،النيابة  توج  208ا  يتعين  الجنائية  اإلجراءات  قانون  من  "ب"  الطالب  مكرر  يه 
الم المنع  أمر  المبينة سلفً إشار  للتظلم من  بالمادة  المنصوص عليه  بالطريق  قلم  با  ليه  بتقرير في  التظلم  أن يحصل 

   ."كتاب المحكمة الجنائية المختصة

  2019لسنة    397وقيدت تحت رقم    ،2019لسنة    488اتهامه في القضية رقم    منن  .ح   /المواطن الدكتور  شكوى
 ،2020مارس    21أفرج عنه في    حتى  2019  / 9  /25لفترة من  ذمتها خالل ا على    ا احتياطي    س  بِ حصر أمن دولة وح  

ع التصرف ييستط ول   ،ه حتى تاريخه قد صدر قرار من السيد النائب العام بحظر التصرف في أموالف عنه  فراج ورغم اإل
في ظل    ا اجتماعي  و   ااقتصادي  أسرته    ه وعلىاألمر الذي انعكس علي  ،أمر الحظر   لستمرارا  البنوك نظرً   في أمواله لدى

  / 1بتاريخ    147النيابة العامة بخطاب صادر رقم    المجلس  خاطب  وقد  ،الظروف القاسية التي يشهدها الوضع الراهن
 . حتى الن  ارد   ، ولم يتلق  2020 /4

السفير   المواطن    في ية  إرهابكة جماعة  بمشار   2018لسنة    1305القضية رقم    في اتهامه  بسبب  م  .ك.م.م  /شكوى 
ا  وحبسه احتياطي    ،جريمة  ارتكابالغرض منه    جنائي  اتفاق   فيالشتراك  و   ،يإرهاب تمويل بغرض    يتلق و   ،تحقيق أهدافها

أمواله    فيع التصرف  ورغم ذلك ل يستطي  ،2019وماي  23  فيحتى أفرج عنه    2018غسطس  أ  23خالل الفترة من  
انعكس عليه    األمر الذي  ،2018مبر  شهر سبت  فيالنيابة العامة  من  الصادر    لستمرار أمر الحظر  لدى البنوك نظًرا

اقتصادي   أسرته  القاسية    في ا  وعلى  الظروف  الراهن   التيظل  الوضع  خ  ، يشهدها  العامة  المجلس  اطب  وقد  النيابة 
 .حتى الن ارد   تلق  ولم ي ،1/4/2020بتاريخ   146بخطاب صادر برقم 

 

 :مة العادلة والمنصفة: الحق في المحاكثانًيا
القانونيةتشكاوى    المجلس إلى    وردت بالحقوق  قضايا  يخصبعضها    ،تعلق  ذمة  على  ومحتجزين  وأخرى   ،سجناء 
عاديين  تخص القضائية  ،مواطنين  األحكام  تنفيذ  طلبات  لكنتحيث    ؛مثل  للمواطنين  أحكام  يستطيعون    همصدر  ل 
نوع من التواطؤ بين   ودوجإلى    نفيذ األحكام على حد قول الشاكينتأخير ت  ي عزىو أكثر،    ورغم مرور سنة أ  ها تنفيذ
خالء السبيل على  ب طلبات    وهناك  ،بتنفيذ الحكم  وأحد أفراد الشرطة بالقسم المعني    ى عليهالمدع   إعادة فتح التحقيق وا 

التحقيق  التحقيقيات وتجاوز مدة الحبس الحتياطي ألشخاص قيد  استعجال    طلب اوفيما يخص السجناء فهناك    ،ذمة 
 . العقوبة جلسات النقض وجب  
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 تنفيذ األحكام  -1
يتضرر    عديدة شكاوى    استقبلإل أن المجلس    ،فذ الحكم الصادري ن  من أبسط قواعد المحاكمة العادلة والمنصفة أن  

 :الشكاوى ا، ومن بينتنفيذه دونوقد يمر على بعض األحكام سنوات  ،أصحابها من عدم تنفيذ األحكام الصادرة لهم
جنح   2019لسنة    5050رقم  القضية    فيالصادر    القضائيطلب تنفيذ الحكم  ل   ج. أ.أ.و  / شكوى مقدمة من المواطن

برقم   والمستأنفة  طنطا  طنطا    2019لسنة    9847مركز  مركز  مستأنف  كلجنح  حيث    ؛ع. م.أ   ،ع.م.م  : من  ضد 
  خاطب المجلس   :جراء المتخذ حيال الشكوىمع الشغل، اإل  ستة أشهربالحبس لمدة    ا قضت المحكمة على كل منهم

 . حتى الن ارد   تلق  ولم ي ، 15/3/2020بتاريخ  206اخلية برقم صادر ة الدوزار 
 

المواطنة/ ش مقدمة من  الحكم  ل ح  .أ .شكوى  تنفيذ  لهاطلب  المدعو   الصادر  ف.ع.ع  /ضد    7063رقم    القضية  ي ع 
هر  شأستة  المدعى عليه  م فيها بحبس  كِ ح    قدو   ،جية تبديد منقولت زو   2019  لسنة  9597  رقم  حصر  2019  لسنة

جنيه    وكفالة بمائة  لزامه  الداخلية  المجلس  خاطب  وقد  ، ات ف و المصر وا  أنهو   ،وزارة  المعنية    ا أفادت  الجهات  أخطرت 
للتنفيذ عليه في .ع.ع  /باستهداف المحكوم عليه  إلى    ده وهروبهو ن عدم وجوتبي    ، ليها إالقضية المشار    ع عدة مرات 

   جراءات القانونية حياله.اتخاذ اإل سرعة ضبطه و من أجل العمل  وجار    ،غير معلومة جهة
المواطنة/ ت الحكم    ب.أ .م.شكوى مقدمة من  تنفيذ  لها تلتمس فيها  المدعو  الصادر  القضية رقم .أ.ع.م  /ضد   ل في 

ة جنيه وحبس المذكور فيها بكفالة مائ  م  كِ ح    قدو   ،2019  لسنة  13222  دمنهور رقمجنح مركز    2018  لسنة  24563
من المحكمة باستالم نجلها ولم    2018  لسنة  8221قرار رقم  على    حصلت قد  رة  المذكو ا بأن  علمً   ،سنة مع الشغل

   .ولم يتلق  رد ا حتى الن، 3/2020/ 15بتاريخ  232وزارة الداخلية برقم صادر  المجلس وقد خاطبذ. ف  ن  ي  
 

لشيخ  من محكمة ا  31/12/2018ا بتاريخ  الصادر حضوري    القضائيذ الحكم  عدم تنفي  أ بسبب.م .م  /شكوى المواطنة 
شهر  أر ثالثة  .م .ش.ع  /بحبس المدعو  والقاضي  ،الشيخ زايد  2235حصر    2018لسنة    4045القضية رقم    فيزايد  

لزم تست  إصابةب له  مما سب    ؛آلة حادة  باستخدامع  .و.ي  /بالضرب على نجل الشاكية ويدعى  هتعديثر  إمع الشغل  
بالستعالم من  "  :أفادتو   ،وزارة الداخليةوقد خاطب المجلس    ،ية الرسمية ا حسب التقارير الطبيومً   21عالج أكثر من  ال

النهائية   التصرفات  العامة بشأن  المشار    فيالنيابة  المدنية بجلسة  إالقضية  الدعوى  المتهم ورفض  ببراءة  أفادت  ليها 
8/5/2019" . 
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 تحقيقاتإخالء سبيل على ذمة ال -2
منها    ،لعدة أسباب  مراعاةإخالء السبيل على ذمة التحقيقات    حث إمكانيةلتماسات بشأن بمن ال   اتلقى المجلس عددً 

للمحتجز كونه    الدراسيالحفاظ على المستقبل    وأ  ، الحتجازظروف مكان  و   ل تتالءم  التي الظروف الصحية للمحتجز  
 : تماساتومن بين تلك الل ، مرحلة التعليم فيزال   ما 

م المواطن/  من  مقدم  ح السج  نجله   بخصوصغ  .ط . ح.طلب  العقابية( .ط . ح.م. ين/  )المؤسسة  المرج  سجن  نزيل    غ 
حرصً ل التحقيقات  ذمة  على  المذكور  سبيل  إخالء  مستقبله  طلب  على  بتاريخ   أ لقي حيث    ،الدراسي ا  عليه  القبض 

له تهمة التظاهر بدون تصريح على   توجه التي    على النيابة  ض  رِ وع    ،أثناء سيره بمنطقة وسط البلد  20/9/2019
ال رقم  ذمة  الدولة   2019  لسنة  1338قضية  أمن  الع  علًما   ،جنايات  بالثانوية  طالب  المذكور  يتجاوز  بأن  ولم  امة 

  ا رد    تلق  ولم ي،  17/10/2019بتاريخ    994النائب العام برقم صادر  وقد خاطب المجلس  من عمره،    ة السادسة عشر 
 . حتى الن

طلب إخالء سبيل  ل  ح نزيل سجن القناطر الخيرية.أ . ط . السجين/ ش نجلها بخصوص أ .م.م.ب مقدم من المواطنة/ أ طل
على ذمة    انفرادي حبس    فيالعام  ونصف    عاممنذ أكثر من    ا احتياطي  ه محبوس  حيث إن  ؛المذكور على ذمة التحقيقات 

ويحمل شهادة   العينيمستشفى القصر    في ر أستاذ  ا بأن المذكو علمً   ، عليا   أمن دولة   2018  لسنة  621القضية رقم  
بريطانيا  الدكتور  من  العامة  فياه  وقد الجراحة  صادر  المجلس  خاطب    ،  برقم  العامة  بتاريخ   1096النيابة 

 . حتى الن ا رد   تلق  ولم ي، 4/11/2019
طلب إخالء سبيل  ل   ف نزيل قسم شرطة الزقازيق .م. السجين/ م  زوجها   بخصوصك  .أ .شكوى مقدمة من المواطنة/ ف
جنح أ د ج مركز   2020لسنة    133على ذمة القضية رقم    احتياطي ا س  حبو ه م حيث إن   ؛المذكور على ذمة التحقيقات 

مشكال  يعانيو   ،الزقازيق  الشرايين    ،جمة  ت صحيةمن  الدم  وارتفاعمنها ضيق  ل  ،ضغط  عام  و كما  تدهور   فيحظ 
  ارة إد  تخاطب   ا أفادت بأنه و ،  26/8/2020بتاريخ    363  رقم صادرالنيابة العامة ب  وقد خاطب المجلس  ، صحته مؤخًرا

 . لختصاصبهذا ا المنوطة الدوليالتعاون 
 

 الحتياطيتجاوز مدة الحبس  -3
د جلسة  يتحد  وعرض على المحكمة أال دون  أحياًنا  عامين    ها تعلق بطول مدة الحبس الحتياطي وتجاوز تهناك شكاوى  
 :بين هذه الشكاوى ومن ،اإلجراءات الجنائيةمن قانون  143مادة بما يخالف ال
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فيها  طلب  ي   تحقيق   ةع نزيل سجن طر .ع.ص.شقيقه السجين/ ر  بخصوصع  .ع.ص.ن المواطن/ عشكوى مقدمة م
الحبس    أخيهإخالء سبيل   لتجاوزه مدة  التحقيق  أ    قانوًنا؛  المقررة  الحتياطيعلى ذمة  بتاريخ    ل ِقيحيث  القبض عليه 

ِبس  3/2/2018   ، ليا طوارئ حصر أمن دولة ع  2018لسنة    405ة رقم  منذ هذا التاريخ على ذمة القضي  ا ياطي  احت  وح 
"فى  أنه  قد نصت على    2013  لسنة  95من قانون اإلجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم    143بأن المادة    علًما 

وسائر مراحل الدعوى الجنائية    تدائيالب مرحلة التحقيق    في  الحتياطيأن تجاوز مدة الحبس    ل يجوزجميع األحوال  
  ، الجناياتفي    اوثمانية عشر شهرً   ،الجنح   فيستة أشهر    ل تتجاوز   بحيث  ،بة السالبة للحرية ثلث الحد األقصى للعقو 

إذا كان  -  محكمة النقض ولمحكمة اإلحالةلومع ذلك ف  ،السجن المؤبد واإلعدام  هي سنتين إذا كان العقوبة المقررة  و 
المتهم    -باإلعدام  ا الحكم صادرً  بحبس  تأمر  يوأرب  ةلمدة خمس  احتياطي ا أن  بالمدد   ا ومً عين  التقيد  دون  للتجديد  قابلة 

  فال ينطبق   ن أمام المحكمة ولم يصدر فيها أحكام القضية حتى ال   ت ن ظر لم  ولما    ،الفقرة السابقة" في    المنصوص عليها 
 في حق المذكور إخالء سبيل بعد أن أمضى أكثر من سنتين  وعليه يست  ،عليها الشق األخير من المادة سالفة الذكر

العامة برقم صادر    وقد خاطب المجلس   ،الحتياطي  الحبس حتى  رد ا    تلق  ولم ي  ،11/2/2020بتاريخ    177النيابة 
 .الن

 جلسة نقض استعجال -4
فيها من  ،باستعجال جلسات نقض  تختصسجناء  عديدة من  لمجلس شكاوى  اإلى    ورد فترات    ويتضررون  انتظارهم 

 :الشكاوى ومن بين هذه ،طويلة دون تحديد جلسة نقض لهم
  استعجال تلتمس    430سجن وادي النطرون    نزيل  ع .ع.ع.السجين/ ش   بخصوص  أ. ع.إ.طلب مقدم من المواطنة/ أ 

 89لسنة    5295  كلي جنايات القاهرة جنوب والمطعون عليها برقم  2010  لسنة  4276القضية رقم    فيجلسة نقض  
السجين ه  علًما   ،21/1/2019بتاريخ    ق  الوحيد ألسرت  وبأن  المجلس   ، فيروس سيب  مصابه و العائل    وقد خاطب 

النقض رقم  "  : أفادتو   ،محكمة  بالنقض  الصادر  89لسنة    5295الطعن  الحكم  عن  المرفوع  رقم  في    ق  القضية 
البساتين   2020لسنة    22936 لقاهرة قد تحدد لنظره جلسة  جنوب ا  كلي  2010لسنة    4276المقيدة برقم    جنايات 

 ." نائيةأمام دائرة األحد )أ( الج 4/4/2021
القضية   فيق    88لسنة    11342الطعن رقم    في جلسة نقض    استعجالع تلتمس  .ع.س.طلب مقدم من المواطنة/ ن

دمنهور  كلي  2016لسنة    1280رقم   المجلس  ،شمال  خاطب  صادر    وقد  برقم  النقض    بتاريخ   1233محكمة 
 . حتى الن ارد   تلق  ولم ي، 23/12/2019
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 المراقبة الشرطية -5
ة الخاصة بهم  من الطلبات بشأن تخفيف مدة المراقبة الشرطية لألشخاص الذين أنهوا مدة العقوب   اددً جلس عى المتلق  

قد    هالذي يتبعون  بقسم الشرطة  من الساعات يومي ا بقضاء عدد    -لقرار إخالء سبيلهم  وفًقا -بالسجن ولكنهم ملزمون  
يستحيل معه على الشخص ممارسة  الذي    األمر  ووه  ،وبحد أقصى خمس سنوات  ة ساعة يومي ا عشر   اثنتيإلى    يصل

إلغاء    وهذه الطلبات لتخفيف فترة المراقبة أ  لذا تقدم للمجلس أصحاب    ،يدرس  وكان يعمل أ  إن  طبيعيحياته بشكل  
 : ومن هذه الطلبات ،للقانون هذا اإلطار وفًقا  فية مسموح لوزير الداخلي  وبما ه منها المتبقي

  2346المقيدة برقم    الدقيجنايات    2015لسنة    90القضية رقم    فيأنه أفرج عنه  ب  دفييز  . ف.ه.ع  /شكوى المواطن
بجلسة    2015لسنة   فيها  الحكم  والصادر  الجيزة  شمال  سنوات  3/10/2016ك  خمس  لمدة  ن ف ذت و   ،بالسجن   قد 

كاملة   من  العقوبة  تاريخ  17/1/2015اعتباًرا    فراجاإلات  اءجر إ نهاء  إوأثناء    ،17/1/2020  فيعنه    فراج اإل  حتى 
المدة   تكميلية    خاضعبأنه    فوجئبنهاية  يتضمن    ،لمدة خمس سنوات  (مراقبة )لعقوبة  لم  الحكم  أن منطوق   أي رغم 

ول    فترة العقوبةنفس القضية قد أنهى    في  خرا آا بأن معه متهمً علمً   ،أنهاها  التي عقوبات أخرى غير العقوبة األصلية  
  : أفادت و ،  17/5/2020بتاريخ    168  النيابة العامة بخطاب صادر برقم  جلسالم  وقد خاطب  ،تكميلية  عقوبةتوجد له  
القضية    فيا لما نسب إليه من اتهام  بإدانته نهائي    أنه ق ِضي  مفادهامذكرة بالمعلومات من نيابة شمال الجيزة  "وردت  
لقتل العمد المنصوص عليهما  أدين بارتكابها من الجرائم المخلة بأمن الحكومة وا  التيولما كانت الجريمة    ،ورةالمذك
العقوبات   (28)المادة رقم    في المحك  ،من قانون  أمًرا وجوبي ا فمن ثم يصبح وضع  البوليس  ل    وم عليه تحت مراقبة 

ترى معه النيابة  الذي    األمر  ،وبة تبعية مصدرها القانوننها عقإإذ    ؛النص صراحة عليه بمنطوق الحكمإلى    يحتاج 
العدالة سير  لحسن  الط   العامة  عن  اللتفات  القانون  إلنقاذ  عليهوضمانته  المحكوم  من  المقدم  الطلب    ،لب  ورفض 

رفاقه بالقضية الخاصة  . "المقدم وا 
ر المواطن/  من  مقدم  المواطن/    بخصوص ح  .أ .ك.طلب  إمكانيلح  .أ .ك.ر. و نجله  مدة بحث  من  المذكور  إعفاء  ة 

أ المتبقية  لمنأحيث    ؛تخفيفها  والمراقبة  بالسجن  عقوبة  سنوات  هى  خمس  رقم    فيدة    2013  لسنة  8615القضية 
القسم من السادسة    فيوبمقتضى ذلك يمكث المذكور    ،خمس سنوات أخرى تحت المراقبة  عالوة على جنايات األزبكية  

السادسة صباح مساء   يوم  حتى  يملكيجعله  الذي    األمر  ،كل  والراحة  ل  للعمل  ويعول  علًما   ،الوقت  متزوج  ،  بأنه 
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مشكال  ويعاني جمة   تمن  المجلس  ،صحية  خاطب  برقم صادر    وقد  الداخلية    ،2019/ 5/12بتاريخ    1148وزارة 
   ." هيئة القضاءإلى  ويجب على مقدم اللتماس تقديم طلبه  ،تكميليتلك العقوبة حكم " فادت: أو 

عقوبة بالسجن    ىهنأحيث    ؛تخفيفها   ومن مدة المراقبة المتبقية أ   ئهبحث إمكانية إعفا ل  أ.أ. أ.مواطن/ حطلب مقدم من ال
  باإلضافة وسط القاهرة    795  يجنايات عابدين المقيدة برقم كل  2009  لسنة  7629القضية رقم    فيسنوات    لمدة عشر

حتى السادسة  القسم من السادسة مساء    فيوبمقتضى ذلك يمكث المذكور    ، خمس سنوات أخرى تحت المراقبة إلى  
تعرض   الطبيوأوضح التقرير    ،من أمراض الشيخوخة   اكثيرً   يعانيو   بلغ من العمر أرذله  ه قدبأن  ا علمً   ،كل يوم  صباح

ا يعرض حياته  ساعة يومي    ةعشر   تياثنده بقسم الشرطة لمدة  و وجفإن    وبالتالي  ،المذكور لذبحات صدرية بشكل متكرر
مستمرإلى    تاجيح  وفه  ،للخطر بشكل  طبية  المجلس  ،مراقبة  خاطب  صادر    وقد  برقم  الداخلية  خ بتاري  69وزارة 

 . حتى الن ا رد   تلق  ولم ي ،28/1/2020
 

 ا: حقوق السجناءثالثً 
األولى    احتلت المرتبة  السجناء  بحقوق  المتعلقة  والسياسية    جمعها   التيالشكاوى    فيالشكاوى  المدنية  الحقوق  ملف 

؛  الشرطي   اجفر واإل  والقسم األكبر من الشكاوى بطلبات العف  تعلق و   ،الشكاوىعدد    يإجمال من    %80بنسبة  والسجناء  
مًعا  عددإجمال من    %66.5  حيث شكال  إ  التيالشكاوى    ي  المشار  الفترة  المجلس خالل  معها   ت تنوعو   ،ليهاتعامل 

السجناء  استقبلها   التي الشكاوى   حقوق  يخص  فيما  تتعإلى    المجلس  داخل    باألوضاعلق  طلبات  للنزلء  المعيشية 
إقامة األسرة، وطلبات متعلقة بالمأكل    ل  ا السجون األقرب لمحى إل   طلبات النقلو  ،مثل توفير الرعاية الصحية  ، السجون

  في وحق السجين    ،والملبس وممارسة أنشطة داخل السجون كالتريض والقراءة، وطلبات خاصة بالتعليم داخل السجن
 ذويه.  لمن خالل الزيارات الدورية   الخارجي الم التواصل مع الع

فترة العقوبة المحددة   انتهاءقبل    الخارجيوجه للعالم  فترة حبس السجين وخر من الطلبات بإنهاء    الثانيالنوع  تعلق  و  
 العفو. و   ،الصحي فراجاإل و  ،الشرطي فراجاإل قانوًنا، من خالل:

تقع على السجين من   انتهاكاتب  يتعلق بل    ،يمكن أن تتوافر للسجين  التيضمن الطلبات    ال يدخلأما النوع الثالث ف 
  ،وسوء المعاملة   ،والضطهاد  ،اإلشارة  ت سبق  السالمة الجسدية كما   فيالحق    انتهاك مثل    ، قبل القائمين على السجن

 وآدميته.  السجينمن شأنه المساس بكرامة فعل   أي وأ ،دون وجه حق النفراديوالحبس 
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 واعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءتطبيق الق -1
ت الحياة األساسية داخل السجن والتواصل مع العالم  فير مقوماتتعلق بتو عديدة  تلقى المجلس طلبات    اإلطارهذا    يف

 : ، ومن بين الطلباتالدراسة  واستكمالمن خالل الزيارات والتريض  الخارجي
المواطنة ال  بخصوصع  .ر.ع.ل  / طلب مقدم من  نزيل.ر.ع.سجين/ مشقيقها  العقرب  ع  ب  سجن  يتصل  تطبيق  فيما 

السجنا لمعاملة  الدنيا  النموذجية  إنشقيقها،    إزاءء  القواعد  يناير  حيث  منذ  الزيارة  من  ممنوع  خاطب 2019ه  وقد   ،  
   .حتى الن ارد   ولم يتلق   ،30/12/2019بتاريخ  1314وزارة الداخلية برقم صادر  المجلس

المواطنة  من  مقدم  نزيل.خ. خ.ك  /السجين   والدها   بخصوصإ  .خ .خ. ك.أ  /طلب  طرة  إ  ليمان  تطبيق    تطلب   سجن 
النموذجي السجناالقواعد  لمعاملة  الدنيا  لوالدها،  ة  الصحية  الرعاية  وتوفير  إن ء  محبوس  حيث  من   ،اانفرادي  ه  وممنوع 

بالساق  ،التريض عميق  بجرح  المجلس   ،ومصاب  خاطب  صادر  وقد  برقم  الداخلية  بتاريخ   1007  وزارة 
الكشف  "   : أفادتو   ،17/10/2019 تبي  الطبي بتوقيع  المذكور  معانا على  على  يستدل  لم  أنه  أعراض  ن  أي  من  ته 

وعال فيمرضية  الحيوية  مستقرة  ماته  العامة  وحالته  الطبيعية  بصورة  ازيار ويتلقى    ،المعدلت  أهليته  جانب  من  ته 
بمراجعة تسكينه ولوائحها، و   ا لتعليمات السجونمصرح بها وفقً تريض ال الفترات  خالل  خروجه  وأكدت انتظام    ،منتظمة

توافر  تو   ، مساحتها مع عدد المودعين بها   وتتناسب  ،اإلنسانئمة لمعايير حقوق  تبين إيداعه بغرفة جيدة التهوية ومال
ات الالزمة  إدارة محبسه المهمات والمفروش   ، وقد صرفت لهةوجود أسر  إلى    باإلضافة  ،الشتراطات الصحية  كل بها  

مراتب   وفقً و وسائد  و من  الشأنبطاطين  لهذا  المنظمة  واللوائح  للتعليمات  أوجه السج  قطاع   يوفر كما    ،ا  الرعاية    ون 
ول  له  والمعيشية  السجون  الصحية  تمييزجميًعا  نزلء  األطباء    ت ت اب عو   ،دون  مع  دورية  بصورة  الصحية  حالته 

 ."والستشاريين المتعاقدين مع قطاع السجون
المواطنةطل من  مقدم  العقرب  . ج.س .ج  / السجين  زوجها   بخصوصع  .ع .ي.ش  /ب  نزيل سجن  عدم تإ  من    تضرر 

م ز تمكنها  زيارة  ثالثن  منذ  الشخصية  ،سنوات  وجها  المتعلقات  دخول  السجن  إدارة  تعنت  من  تتضرر  وقد   ،كما 
 .حتى الن ارد   يتلق  ولم  ،30/12/2019بتاريخ  1301وزارة الداخلية برقم صادر  خاطب المجلس

السجين من  مقدم  نزيل سجن  .ع.ع.م  /طلب  أداء    الصحراوي  430أ  من  تمكنه  عدم  تقدمه   ناتالمتحا بشأن  رغم 
الدراسية   األوراق  أدائه بتفيد    التيبجميع  من  يمنع  ما  وجود  التعليم    المتحانات  عدم  إدارة  لدى  بالدبلومة  الخاصة 

 ووالتوجيه بطرة، وه  الستقبالبلجنة سجن    2019  ودور ماي  امتحان اء  تمكن من أدقد  بأنه    ، علًما الدينيواإلرشاد  
والمقرر    2019لسنة    مالية بكلية الحقوق جامعة عين شمس بقسم الدراسات العلياالو   القتصاديةمقيد بدبلومة العلوم  
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  متحاناتالبموجب جدول    24/10/2019وتنتهى الخميس الموافق    10/10/2019يوم الخميس الموافق    امتحانلها  
  .حتى الن ارد   ولم يتلق   ،5/12/2019بتاريخ  1141وزارة الداخلية برقم صادر وقد خاطب المجلس   ،دور أكتوبر

المواطنة  من  مقدم  السجين  بخصوصع  .ل.م.ر  /طلب  الكوم    ع.ع.أ.ع  /زوجها  شبين  سجن    يفيد   العمومينزيل 
حيث    ، دعى/ و من قبل ضابط ي    العمومي ين الكوم  تعرض زوجها لسوء المعاملة والضرب داخل محبسه بسجن شبب

  وقد خاطب المجلس   ، كما تتضرر من منعها من الزيارة  ،ه التأديب دون وجه حق أودعقضية لزوجها من الداخل و   لف ق 
 . حتى الن ارد   ولم يتلق  ، 27/4/2020بتاريخ  246وزارة الداخلية برقم صادر 

 

 طلبات النقل -2
تدعمها المواثيق الدولية كالقواعد النموذجية    التيأقرب سجن لمحل إقامة أسرته أحد الحقوق  إلى    نقل السجينيمثل  

أقرب سجن  إلى    بشأن نقل سجناءعديدة  هذا اإلطار تلقى المجلس طلبات    يوف   ،ناء والقوانين الوطنية لمعاملة السج
 : هذه الطلبات ومنونفقاته، ق السفر ا مشمن عنهم   ا فيفً تخل إقامة أسرهم المح

نقل    تلتمس فيه  ع نزيل سجن برج العرب.ع .أ.ن.أ   نجلها السجين/  بخصوصع  .س .ج .المواطنة/ سطلب مقدم من  
قيمون يحيث    ؛خر بالقرب من محل إقامة أسرتهآ سجن    أي  و أ  العموميسجن قنا  إلى    سجن برج العرب لها من  نج

قنا السفر ومش  ول يستطيعون  ، بمحافظة  نفقات  تتمكن من    ا علمً   ،قه بشكل مستمرا تحمل  لم  بأن والدته سيدة مسنة 
ب   بسبب  عامين  من  أكثر  منذ  المسافةزيارته  صادر    ارةوز   المجلس  خاطبوقد    ، عد  برقم  بتاريخ   1011الداخلية 

  . حتى الن ارد   ولم يتلق   ،17/10/2019
شمل    مس فيه لم  تلتالجديد    الواديح نزيل سجن  .م.أ . زوجها السجين/ م  بخصوصع  .ص.طلب مقدم من المواطنة/ ه

بشقيقه ونقله من سجن   الحراسةإلى    الجديد  الواديزوجها  المنيا شديد  المس  ،سجن  لبعد  إقا وذلك  بين محل  متها  افة 
 .حتى النرد ا  ولم يتلق   ،5/12/2019بتاريخ  1160وزارة الداخلية برقم صادر المجلس   وقد خاطب ،والسجن

السيد    أ/ محمد  السجينين    ته وكياًل بصف-  المحامي  شلبيشكوى  ترحيلهما ل   (أ. ع.أ  ،أ .ع.ص)عن  سجن  إلى    طلب 
د  العموميطنطا   زيارتهم  ذويهم  على  يسهل  احتى  والتكلفة  السفر  عناء  تكبد  العالية ون  ح    ؛لمادية  عليهما   م  كِ حيث 

كز  ن حجز مر ا مودع  وهما حالًيا   ،غرب طنطا  جنايات كلي  2018لسنة    2972ية رقم  الجنا   فيبالسجن خمس سنوات  
الغربية بمحافظة  بسيون  واديإلى    ا حيلهملتر جراءات  إ  هناكو   ،شرطة  المجلس  ،النطرون  سجن  خاطب  وزارة    وقد 
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سجن طنطا  إلى    تعذر نقل السجينين المذكورين"  : أفادت و   ،30/9/2019بتاريخ    516كتاب الصادر برقم  الب لداخلية  ا
 . "العمومي

  في أقرب سجن  إلى    نقل نجلها نزيل سجن المنيا الجديد  تطلب س  .أ .م  /إ بصفتها والدة السجين.إ. شكوى المواطنة/ م
نظرً  القاهرة  والبدنية    للمشقة ا  محيط  زيارته  في   هذوو يتحملها    تيلاالمادية  المجلس  ، سبيل  الداخلية    وقد خاطب  وزارة 

 ." هرةأحد سجون القا إلى  تعذر نقل السجين المذكور" :أفادتو  ،12/2/2020بتاريخ  78كتاب الصادر برقم الب

المواطنة السجين  ج. م.ع  /شكوى  الحراسة  تطلب نقل شقيقها نزيل سجن جمصةج  .م.ت   /بصفتها شقيقة  إلى    شديد 
وقد خاطب    ،سبيل زيارته  فيه  و يتحملها ذو   التيا للمشقة البدنية والمادية  نظرً   محيط محافظة القاهرة  فيأقرب سجن  

  أي  إلى    تعذر نقل السجين المذكور"  :أفادتو   ،12/2/2020يخ  بتار   77كتاب الصادر برقم  الوزارة الداخلية ب  المجلس
 ."المركزية   المنطقةمن سجون 

المواطنة/  ش  السجينتم  .أ .ج. أكوى  نجلها  نقل  الباقر من سجن طرةمحمد حسن مح  / طلب  الدين  شديد   مد صالح 
رقم    ووه  ، 2الحراسة   القضية  ذمة  على  لسنة    1356محبوس  دولة  أمن  حسن ى  إل  إضافة  ،2019حصر  طلبها 

  ، له  الشخصيةمعاملته داخل محبسه من حيث إتاحة التريض ودخول مرتبة للنوم واستخدام الكانتين ودخول المتعلقات  
المجلس بكتاب   وقد خاطب  العامة  برقم    هالنيابة  بكتاب وفقً "  : أفادتو   ،7/11/2019بتاريخ    610الصادر  ورد  لما  ا 

سجن إلى    30/9/2019ن نجل الشاكية حضر بتاريخ  أالشكوى تبين  قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية بفحص  
إلى    باإلضافة  ،من لئحة السجون  3مكرر    85ا للمادة  قررة وفقً سمح له بفترات التريض الموي    بطرة،  2شديد الحراسة  

  : ف الكتابضاأو   ،"النزلء  لة والمراتب الالزمة لكألسر  ادارة السجن  إ  تصرفكما    ،الكتب والصحف والمجالت   إحضار
رصيد  " تبين  أبمراجعة  الذكر  سالف  النزيل  مبلغً إمانات  قدرهيداعه  مالي ا  السجن   ، جنيه  3400  ا  باستالم    ويلتزم 

التالحو  المالية  ذو   يالت  أ  ويرسلها  البريد  هيئة  مكاتب  خالل  من  الزيارة    التي  والمساجين  أثناء  معهم  يحضرونها 
النز   خزينة   تودعو  تصرف  تحت  السجن  لأمانات  إعماًل   احتياجاته شراء  يل  السجن  مقصف  المادة  من  لنص   445  

 .  "جراءات العمل بالسجونإالمعدلة من دليل 
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 عاية الصحيةير الر توف -3
وتوفير الدواء سواء  الطبي  توفير الرعاية الصحية للسجين من خالل الكشف  ب   عديدة على صلة طلبات  تلقى المجلس  

أ السجن  داخل  خارج   ومن  للسجناء    هناكو   ه،من  جراحية  عمليات  بإجراء  خاصة  نقل  الغالب    في تتطلب  طلبات 
 : لطلبات ، ومن بين اخارج السجن مستشفى متخصصإلى  السجين

توفير الرعاية  ل  1النطرون    ي م نزيل سجن واد.خ .س  /والدها السجين  بخصوصخ  . س.ر  /طلب مقدم من المواطنة
إجراء بعض الفحوصات  إلى    وأيسر وتورم بالقدمين ويحتاج   كبير أيمن  يربإ من فتق    يحيث يعان  ؛الصحية لوالدها 

نظًرا الصحية   الطبية  المجلس  ،لتدهور حالته  برقم صادر  الداخ  وزارة  وقد خاطب    ، 5/12/2019بتاريخ    1175لية 
أيسر متضخم وتورم بالركبة اليسرى تحت    على المذكور تبين أنه يعاني من فتق إربي  الطبيبتوقيع الكشف  "أفادت:  و 
حيث سبق العرض على مستشفى شبين الكوم    ،العظام والمستشفيات الخارجية  أخصائيوالمتابعة مع    الدوائيعالج  ال

 . "والحالة العامة مستقرة ، ةالجراح  جراءإلاجه تيحابعة لتحديد مدى متالل الجامعي
المواطنة  السجين  بخصوصع  .س. م.ش  /طلب مقدم من  ا.إ .م.ك  / زوجها  المنيا شديد  توفير  ل  لحراسةم نزيل سجن 

بالقلب    يالرعاية الصحية لزوجها، حيث يعان  الميترالي   في   وارتجاع من روماتيزم  وقد    ،وكسر بأحد ضلوعه  الصمام 
المجلس صادر    خاطب  برقم  الداخلية  الكشف  "  :أفادتو   ،11/2019/ 4بتاريخ    1127وزارة  على    الطبيبتوقيع 

تاريخ مرضي وجود  تبين  روماتي  المذكور  بحمى  بالقلب زميلإلصابة  قديمة  وجود    ،ة  الميترالي،   ارتجاعمع    بالصمام 
   ."فى السجنوالمتابعة بمستش الدوائيوتحت العالج   ،األورطيوضيق بالصمام 

توفير الرعاية  ل  طرة  استقبالسجن    ع نزيل.ش .ج .نجلها السجين/ ب  بخصوصع  .م.م.ص  / طلب مقدم من المواطنة
يحتاج حيث  لنجلها،  عمليإلى    الصحية  بالقلبإجراء  دعامة  وتركيب  شريان  وتوسيع  لتغيير صمام  جراحية  وقد    ،ة 

بضغط    ارتفاع من    يعانيالمذكور  "  : أفادتو   ،4/11/2019بتاريخ    1113وزارة الداخلية برقم صادر  المجلس  خاطب
حالتهالدم وت تاب ع  والقلب  ،  الباطنة  أطباء  قبل  العالج  ر  ص  وي    ، من  دورية من ج   الدوائيف  له بصفة  إدارة  الالزم  انب 

   ."محبسه
  تضمنت أن موكله  -الرحمن محمد سلطان  عصام عبد  عن السجين/  بصفته وكياًل -  المحامي   ماضي شكوى أ/ أحمد  
جنايات مدينة نصر المقيدة برقم   2015لسنة    3415على ذمة القضية رقم    1ع سجن شديد الحراسة  المذكور المود

ا  علمً   ،ا وكان حبسه طوال تلك المدة انفرادي    ،7/2013  /29  شرق القاهرة والمحبوس منذ  يكل  2015لسنة    2985
يجعل حبسه    األمر الذي  ،السجن )تثبيت فقرات(   عملية جراحية قبل دخوله  ، وقد أجرى لم بالظهرآمن    يبأنه يعان
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  فة باإلضا  ،تدهور حالته الصحية بشكل مستمرإلى    يويؤد  ، على صحته  وعدم نومه على مرتبه طبية خطًرا  النفرادي
النيابة العامة بخطاب صادر    وقد خاطب المجلس  ،منع أسرته ومحاميه من زيارته منذ ما يقرب من ثالث سنواتإلى  
النيابة العامة  للشكوى كتاب    اإلنسانطار فحص اإلدارة العامة لحقوق  إ  في"  : أفادت و   ،18/2/2020ريخ  بتا   98برقم  
 بالسجن المؤبد وخمس سنوات وشهرينلمذكور محكوم عليه  أن المتهم ا  بما يفيد  2020/    4/    5بتاريخ    316رقم  

النضمام و إرهابجماعة  إلى    بتهم  واستعمال  الية  القتل  على  المحكمةال و قوة  التحريض  هيئة  هانة  وا  وبتوقيع    ،سالح 
واألشخاص وعالماته    الطبي الكشف   والمكان  للزمان  مدرك  أنه  تبين  تاريخ    في   الحيويةعليه  وله  الطبيعية،  الحدود 

ولديه    غضروفي نزلق  اعملية    إجراءب  رضيم القطنية  بالفقرات  بالظهر من حينوتثبيت  له و   ،رآخإلى    آلم    ت جرى 
  أوصى بإجراء   العظام الذي  استشاريعلى    ض  رِ ع    قدو   ،لم بالكتف األيسريعاني كذلك من أو   ،طبيعيجلسات عالج  

جراءو   لجامعيا ليه بمستشفى المنيل  إعلى موضع الكتف المشار    مغناطيسيرنين   بالكتف    خشونةوتبين وجود    ،أشعة  ا 
لهو   ،األيسر عالج    تجرى  منتظمب  طبيعيجلسات  بشكل  السجن  العامة  ،عيادة  كافيتريا    ،مستقرة  والحالة  وبمراجعة 

تبين   معها،السجن  تعامله  يتلقى    انتظام  أنه  ثبت  أسوةكل  كما  به  المودع  السجن  إدارة  بمعرفة  الرعاية    بباقي   أوجه 
 . " ءالنزل

تضمن أن موكله  ت  -يالهاد  الفتوح عبد  بوأالمنعم    عبد   عن السجين/بصفته وكياًل -  المحامي  ماضيأحمد    /شكوى أ
عام   منذ  حالته    2018محبوس  يعانيقاسية   الصحيةوأن  حيث  بالتبول  ؛  شديدة  وصعوبة  بالبروستاتا  تضخم    ، من 

البروستاتالإجراء عملية جراحية  إلى    ويحتاج المجلس  ،ستئصال تضخم  العامة بخطاب صادر    وقد خاطب  النيابة 
السجو "  :أفادتو   ،11/2/2020بتاريخ    69برقم   مصلحة  قطاع  من  مذكرة  وردت  الشكوى  بتوقيع بفحص  تفيد  ن 

جراءعلى المذكور بمعرفة طبيب السجن و   الطبي الكشف     ، وجود تضخم بالبروستاتا  أظهرتأشعة سونار على البطن    ا 
التفر  بعد  البول  كمية  الكبد  ،يغ غير مؤثرةوأن  يوجد دهون على  أ  ،كما  بالكبد  تليف  يوجد  أ   فيأورام    وول   و البطن 

ضغط    وارتفاع السكر بالدم    رتفاعل  يوالمذكور له تاريخ مرض  ، ارةمر ال  ووجد حصوات بالكلى أكذلك ل ت  ، الحوض
بالفقرات  العالج    ووه  ،الدم وخشونة  منتظمة  الدوائيتحت  دورية  الطبيعية   فيالحيوية  والعالمات    ،بصفة    ، معدلتها 

 . "الحاليالوقت   فيالعامة مستقرة   والحالة
تضمن أنه محبوس  ت  ،العليمي   لحميد زكيزياد عبد ا  /نجلها السجين  بخصوصكرام يوسف السيد  إ  شكوى المواطنة/

باسم   المي ا إععليا والمعروفة    حصر أمن دولة  2019لسنة    930على ذمة القضية رقم    بسجن ليمان طرة  ا احتياطي  
عن إزالة    ، فضاًل والنقرس والقولون  ومثل السكر والضغط والقرحة والربعديدة  من أمراض    ي يعان  ووه"خلية األمل"،  
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خشى  وي  ساركويدوزيس"  "   الرئة يسمى  فينادر    مناعيمرض  إلى    باإلضافة  ،اما يسبب له آلمً وف من ركبته مغضر 
حالوف  ،القلبإلى    انتقاله هذا    ي  عالج  يتطورعدم  بطريقة صحيحة  له   ،سرطانإلى    المرض  أجريت  أشعة   وقد 

السجن   التامور   في   ا ارتشاحً   أظهرت و بمستشفى  للقلب  يالغالف  الاألم  ،المغلف  وأدوية    ذير  عالج  يتطلب وصف 
حياته   يعرض  قد  مما  العالج  تضارب  خشية  الصحية  لحالته  المتابع  الخاص  طبيبه  بمعرفة  األمراض  لتلك  دقيقة 

طلباتقو   ، للخطر بعدة  محاميه  تقدم  التقارير  إلى    د  من  على صورة  للحصول  السجون  ومصلحة  الدولة  أمن  نيابة 
لعرضها الصحية  بحالته  الخاصة  األدوية    الطبية  الخاص لوصف  لكن دون جدوى  التيعلى طبيبه  وقد    ،سيتناولها 

 .ولم يتلق  رد ا حتى الن ،3/2/2020بتاريخ  48وزارة الداخلية والنيابة العامة بخطاب صادر برقم  خاطب المجلس

المواطنة/ أسرة  الشاطر    شكوى  مودعةعائشة خيرت  أنها  نساء  تتضمن  القناطر  ب  طلبوت  ،سجن  إلى    نقلها السماح 
من   يحيث تعان  ،لعدم وجود عالج لها داخل مستشفى السجن  نظًرا  العالج  مستشفى متخصص خارج السجن لتلقي

أنسجة  إلى    أصبح غير قادر على تصنيع كرات الدم الالزمة لحمل األكسجين  الشوكيوأن نخاعها    ،األنيميا الخبيثة
، األمر (كرات الدم البيضاء)صابة جرثومية  إ  وعدوى أ  ألي  حال تعرضها الدفاع عنه    وأ  ( جسدها )كرات الدم الحمراء

  بأن أسرتها طلبت نقلها  ًما عل  ،الوفاةإلى    يحالة مرضية طارئة قد تؤد  يوه  ،الدم  حالة تسمم فيإلى    الذي قد يؤدي 
نفقته إلى   المجلس    ، استجابةدون  الخاصة    ا مستشفى خاص لعالجها على  الع وقد خاطب  الداخلية والنيابة  امة  وزارة 

 .ولم يتلق  رد ا حتى الن ،23/12/2019يخ بتار  679برقم صادر برقم 
لمدة عام حبس  باللتنفيذ عقوبة    1  لنطرونا  ضمن أنه مودع سجن واديتبراهيم حسانين تإسرة السجين/ عادل  أشكوى  

قده القدرة على  ف  من ظهور حبوب والتهابات وحساسية شديدة بقدميه ت    يويعان  ،على ذمة قضية بناء على أرض زراعية 
وقد خاطب المجلس  ض طلبه،  فِ ر  المستشفى و إلى    الذهاببالسماح له  قد طلب من إدارة السجن  و   ،األلمالنوم من شدة  

على السجين المذكور   الطبيبتوقيع الكشف  "  :أفادتو   ،17/3/2020بتاريخ    137الصادر برقم    خلية بكتابهوزارة الدا 
يعان ل  أنه  مر   أيمن    يتبين  فيالحاليالوقت    فيضية  أعراض  الحيوية  والعالمات  الطبيعية   ،  والحالة    ،معدلتها 

 ." العامة مستقرة
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 عن السجناء  فراج طلبات اإل  -4
الطلل  ث  م  ت   العظمى  بات  هذه  يردإجمال من  الغالبية  ما  لإل  المجلس من طلبات، إلى    ي  أشكال  ثالثة  عن   فراجوهناك 

 السجناء: 
 : ها ومن  ،الشرطي  فراج طلبات اإل :أ

زيل/ سجن  خضر ن   يأحمد محمود عل  / نجلها السجين  بخصوصمحمد عامر    فوزي   انتصارطلب مقدم من المواطنة/  
المدةحيث    ،نجلها   عن  الشرطي  فراجإل لالنطرون    وادي   440 من نصف  أكثر  الشروط    مستوف  ووه  ،قضى  كافة 

والسلوك السير  بحسن  له  المجلس  ،ومشهود  خاطب  صا   وقد  برقم  الداخلية   ، 14/7/2020بتاريخ    340در  وزارة 
   ."عنه الشرطي فراجأمر اإل  فيين المذكور ضمن أقرب لجنة أمنية للنظر جإدراج الس  جار  " : أفادتو 

نزيل سجن الشريف حسن إبراهيم العدل  شقيقه السجين/    بخصوصواطن/ حامد حسن إبراهيم العدل  طلب مقدم من الم
القضية    في بأنه محكوم عليه    علًما   ،من نصف المدةقضائه أكثر  عن شقيقه ل   الشرطي  فراجيلتمس اإل  ، 2زعبل    يأب

كما أنه مشهود له بحسن    ،جنوب الدقهلية  يكل  1150/2011جنايات المنصورة المقيدة برقم    2011/ 21246رقم  
المجلس  ،السير والسلوك الداخلية برقم صادر    وقد خاطب  عرض    "جار    :أفادتو   ، 14/7/2020بتاريخ    332وزارة 

   ."رب مناسبة للعفولمذكور ضمن أقالسجين ا
على ذمة   440النطرون    يه مودع سجن وادحيث إن  ه؛عن  الشرطي  فراجعمر محمد رجب اإل  /طلب أسرة السجين 

الزمالكأ)   قضية بكتابه  ، ( لتراس  الداخلية  وزارة  المجلس  خاطب  برقم    وقد    ، 24/11/2019بتاريخ    639الصادر 
   ."عنه الشرطي فراجأمر اإل  فير ن أقرب لجنة أمنية للنظ عرض السجين المذكور ضم جار  " : أفادتو 

السجين  أسرة  اسمإع  .م.ش .ي  /طلب  اإل  هدراج  مودع    ؛الشرطي  فراجبقوائم  إنه    في   العمومي  ن جمصة سجحيث 
القنطرة  2017لسنة    11  القضية رقم به من سجن جمصة  ، جنايات طفل  الخاص  الملف  ِسل  أ ر  إلى    العمومي  وقد 

الصادر برقم    وقد خاطب المجلس وزارة الداخلية بكتابه  ،2019/ 11/11اريخ  بت  3104قم صادر  مصلحة السجون بر 
واجب النفاذ متوقف العرض عنه    قضائير صادر ضده حكم  السجين المذكو "   :أفادتو   ،24/11/2019بتاريخ    640
 . "الخاص بالنيابة العامةالمبكر إثبات المواد المطبقة على أمر التنفيذ معتمدة بخاتم شعار الجمهورية  فراجلإل

النطرون على ذمة القضية رقم    ي المودع سجن واديعل  /والمدععن نجله    الشرطي  فراجإلاع  .خ  /طلب المواطن 
وقد خاطب المجلس وزارة    ،قضى أكثر من نصف المدةحيث    ،2017سكندرية لسنة  إ  كلي  151طنطا    يجزئ  35
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بكتابه برقم    الداخلية  المذكور ل تسريأفادت:  و   ،27/9/2020بتاريخ    273الصادر  اإل  "السجين    فراج عليه شروط 
 . "عنه الشرطي فراجأمر اإل  فيالمدة المقررة للنظر   يستوفولم   ،بالعفو

   :ومنها  ، الصحي  فراج لبات اإل ط :ب
  فراج اإل  يلتمس  ،العموميع نزيل سجن أسيوط  .أ.م.شقيقه السجين/ م  بخصوصع  .أ .م.طلب مقدم من المواطن/ ك

يقضيه  شقيقعن    الصحي رقم    الذي  القضية  ذمة  على  المؤبد  بالسجن  برقم   2006  لسنة  9705عقوبة  والمقيدة 
 72ويبلغ من العمر    ،من ضيق بالشرايين التاجية للقلب  ييعان  يثح  ،شمال أسيوط   جنايات كلي  2006  لسنة  1206

للغاية  ا،عامً  المجلس    ،وحالته الصحية متدهورة  العامة برقم صوقد خاطب   ،26/8/2020بتاريخ    365ادر  النيابة 
 . " لختصاصكونها مناط ا الدوليإدارة التعاون  نا اطبخ " : أفادتو 

ن المواطنة/  من  مقدم  السجين/ ح زوج  بخصوصع  .خ.طلب  العرب  أ.إ.م.ها  برج  اإل  ،نزيل سجن  فيه    فراج تلتمس 
 ، اإلسكندريةعسكرية  جنايات    2018لسنة    48عقوبة بالسجن على ذمة القضية رقم    ييقض  يعن زوجها الذ  الصحي

النيابة العامة برقم    وقد خاطب المجلس  عضالت الطرفين،في    إصابته بضمور  فيمرض شلل األطفال  ب  ب  س  ت    حيث
التعاون    نا خاطب "   :أفادت و   ،26/8/2020بتاريخ    369ر  صاد العام  كبم  الدوليإدارة  النائب  مناط  تب  كونها 

 . "لختصاصا
  ؛ ا لتدهور حالته الصحية نظرً  ه عن الصحي فراجاإليلتمس  ،الجديد الواديجن إ نزيل س.ح.ع. طلب مقدم من السجين/ح

وبعد أن أمضى    ملية قلب مفتوح بمستشفى ليمان طرة،وتقرر له إجراء ع  ،من ضيق شديد بصمام القلب   ييعانحيث  
صادر    لعامة برقمالنيابة ا  وقد خاطب المجلس  ،العملية  يجريالجديد دون أن    الواديسجن  إلى    لح  مدة بالمستشفى ر  

 . النإلى  ولم يتلق  رد ا ،5/12/2019بتاريخ  1168
 فيات التابعة لمصلحة السجون نظًرا اعه أحد المستشإيد  وعنه أ  الصحي  فراجطلب اإل لم  . ز.ع  /شكوى أسرة السجين

السيئة  الصحية  ي    ا زال مودعً يما  حيث    ؛لحالته  ولم  به  يتوافمكان    أيإلى    لق  ن  حجز قسم شرطة عابدين  مستشفى ر 
المرضية  مجهز حالته  المجلس   ،لعالج  خاطب  بكتابه  وقد  الداخلية  برقم    وزارة    ،1/2020/ 13بتاريخ    14الصادر 
 ."13/2/2020أودع سجن ليمان طرة بتاريخ السجين المذكور " : وأفادت

المواطن والده   أ.ع.م  /شكوى  اإليس  . ع.أ. ع   /السجين  بخصوص  نظرً   الصحي   فراجطلب  والده  لمع عن  من   اناتها 
ه نزيل سجن  حيث إن   ، ورعاية دقيقة   جراحيتدخل  إلى    ويحتاج  ،والغدة الدرقية   ،والضغط  ،السكر   : مثلعديدة،  أمراض  
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 يكل  2014لسنة    2526المقيدة برقم  و قصر  جنايات األ  2014لسنة    12185القضية رقم    فيشديد الحراسة    المنيا 
  164الصادر برقم    ابهبكت  وقد خاطب المجلس وزارة الداخلية  ،سنوات  10م عليه بالسجن المشدد لمدة  كِ ح  و   ،األقصر 
 .حتى الن ولم يتلق  رد ا ،10/5/2020بتاريخ 

  عليها منذ القبض  تتضرر من عدم السماح بزيارة والدتها  المنعم    هدى عبد  هاد خالد نجلة السجينة/ج  /شكوى المواطنة
من جلطة بالقدم    نت تعانيحيث كا لتها الصحية؛  ر حا تدهو إلى    إضافة،  وحتى تاريخه   2018نوفمبر    األول من  في

أدت لمدة عام ونصف    فيمكوثها  إلى    اليسرى  دائم  الق العام  المنزل بشكل    في مشكلة    عالوة على  ،بض عليها قبل 
الذهاب   في الضغط وشوكة عظمية   أثناء  الترحيالتإلى    القدم مما يؤثر عليها  المحاكمة داخل سيارة  وقد    ،جلسات 

طار فحص الشكوى ورد  إ  في"  :أفادتو ،  2/2020/ 2بتاريخ    46صادر برقم  ال   هالنيابة العامة بخطاب  خاطب المجلس
لسنة   1552سجن القناطر نساء على ذمة القضية رقم    المذكورة مودعة  أن  فاد أ و   ،خليةكتاب قطاع السجون بوزارة الدا

عليها ومراجعة    الطبيوبتوقيع الكشف    ،ية إرهابجماعة  إلى    النضمام حصر تحقيق أمن الدولة العليا بتهمة    2018
الحيوية    الطبيملفها   عالماتها  أن  تقريره  أورد  السجن  طبيب  الطب  في بمعرفة  ترحيلها   ، يعية معدلتها  إلى    وسبق 

أ جري تحليل سيولة  حيث    ،بضغط الدم  ا وارتفاعً بالبطن    ا مً لآلشكايتها    2020/ 26/1بتاريخ    الجامعيمستشفى المنيل  
وتبين    ،أوقات متتالية  في رسم قلب وتحليل إنزيمات قلب  ي  رِ ج  أ  كما    ،معدلتها الطبيعية  فيوكانت    وصورة دم كاملة

غير ط تغييرات  وجود  بتاريخ  إلى    عيدتأو   ،بيعيةعدم  حالتها  استقرار  الدواء    27/1/2020محبسها عقب  وصرف 
جلسات    أجريت لها و   ، بالركبة اليمنىوسبق ترددها على عيادات مستشفى السجن لشكايتها من الم    ،الالزم  العالجي
ابع  ت  وت    ،الالزم  العالج  ف  رِ وص    ،النفسية والعصبية لشكايتها أعراض اكتئاب  أخصائيعلى    تض  رِ كما ع    ، طبيعيعالج  

 عما  فضاًل   ، والحالة العامة جيدة  ،المتعاقدين مع السجن وأطباء مستشفى السجن  الستشاريينحالتها الصحية بمعرفة  
كما تبين   ،26/1/2020تبين انتظامها حتى تاريخ    ؛ حيثالمذكورة مع كافيتريا السجنتعامالت النزيلة    ثبت بمراجعة

منتظمة زياراتها  آو   ،أن  بتاريخ  كان  العامة(   1/12/2019خرها  النيابة  كل)تصريح  تتلقى  أنها  كما  الرعاية    ،  أوجه 
بتاريخ   46زارة الداخلية بخطاب صادر برقم  و   مجلسكما خاطب ال  ،النزيالت  بباقيالمختلفة بمعرفة إدارة السجن أسوة  

أوجه الرعاية    ل قطاع السجون ك  دمكما يق   ، ا النزيالت الزيارات المقررة قانونً   جميع تبين منح  "  : أفادتو   ، 2/2/2020
 ."العالج الالزم مستشفيات خارجية لتلقيإلى  -تهنمتى تتطلب حال-كافة النزيالت ونقلهن لالصحية 

بقطاع   2ا بسجن شديد الحراسة  متضمنة أنه محبوس احتياطي    الفتاح  سالم عبدحمد سيف اإلأالء  السجين/ ع  شكوى
القضية رقم  على    طرة ب عليا   2019  /1356ذمة  دولة  أمن  يحمل رقم    ؛حصر  لسنة   2610حيث ورد محضر 
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  بدخوله إضراًبافيد  ي  2نيابة المعادي من قبل سجن شديد الحراسة  إلى    2020  /4  /13داري المعادي بتاريخ  إ  2020
الطعام  تمكي  ،عن  السجن  إدارة  ترفض  بذلك  أسرته  معرفة  معنومنذ  التواصل  من  عليه  ههم  إلى    فة إضا   ،لالطمئنان 

أي خطاب من جانبهإ  امتناع تسليمهم  السجن عن  بدخول  ،دارة  السماح  وفيتامينات ومحلول   وعدم    أدوية ومنظفات 
رقم    هبخطاب   النيابة العامة   وقد خاطب المجلس   ،ضراب اإل   ثناءأ   صحتهعلى    ضروري للحفاظ   ووه  ،معالجة الجفاف

شديد الحراسة    2سجن  الفتاح مودع    سالم عبد يف اإلحمد سأعالء    /النزيل"  : أفادتو ،  2020  /5  /10بتاريخ    162
  في   بدأ حبسهو   ،جماعةإلى    النضمامحصر أمن الدولة العليا بتهمة    2019لسنة    1356ذمة القضية رقم  على    طرة
/  7  خرها خطاب من ذويه بتاريخآو   ، ليه بعد مراجعتها بمعرفة إدارة السجنإويتسلم الخطابات الواردة    ،2019/  9/  29
وقد    ،يتعامل بشكل منتظم مع كافتيريا السجن  كما   ،2020  /9/4ليهم بتاريخ  إ ح له بإرسال خطاب  مِ س    كما   ،4/2020

قدم ت  كما    ،البالغ  ةطلب والدته مقدمعلى    بناء  2020  /4  /29جنيه بأماناته بتاريخ    500قدره    ا مبلغً   أسرته أودعت  
صرف األدوية الموصوفة لهم من ت  و  ،ائي والعالجي بمعرفة أطباء السجون يها الوقوجه الرعاية الصحية للنزلء بشق  أ كل

   ." كافة مرافق السجونلإجراءات التطهير والتعقيم  كلإدارات السجون  تخذوت ،صيدلية السجن
القياديين  . ن.ر  /اس احتياطي  ة المحبو شكوى أسر    930القضية رقم    فيأنه متهم    متضمنة  ،الفلسطينيينش نجل أحد 

تتضرر أسرته من عدم  و   ،جماعة محظورةإلى    نشر أخبار كاذبة والنضمامل  -"خلية األملـ"والمعروفة ب-  2019  لسنة
بتاريخ   378صادر يرقم  ال  هاخلية بخطابة الدوزار   وقد خاطب المجلس  ،تحقيق   ينها من زيارته بمحبسه بسجن طرةتمك
 . حتى الن ولم يتلق  رد ا ،7/2019/ 18
-  للمواطن/ باتريك جورج ميشيل زكي  القانونيعن الموقف    الستعالم طالية بالقاهرة من المجلس  يطلب السفارة اإل 

  ا احتياطي    ا سً و حبم  ما زالو   2019مصر عام    فيالقبض عليه  ألقي    يالذ  -بإيطاليا بإحدى الجامعات    المصريالباحث  
بتاريخ   281صادر برقم  ال  هالعامة بخطابالنيابة    وقد خاطب المجلس   ،على ذمة إحدى القضايا بنيابة المنصورة أول

رقم    فيمتهم    "المذكور  : وأفادت  ،4/10/2020 المنصورة  إداري  2019لسنة    7245القضية  ثان  تزال  ما  و   ، قسم 
طلب    وبعثة أجنبية حضور جلسات التحقيق أ   ا أليومن ثم ل يجوز قانونً   ،ابة العامة قيد التحقيق أمام النيالقضية  

على سرية التحقيقات وحماية    الجنسية المصرية، وذلك حفاًظا لمتهم ل يتمتع با  ألنالتحقيقات  الطالع على محاضر  
( 1-14( من الدستور والمادة )187دة ) لما ا لقواعد المحاكمة العادلة وفقً بوتؤكد النيابة العامة التزامها    ، لسمعة المتهم
العهد   والسياسية  الدوليمن  المدنية  ك  ،للحقوق  و الضما   لوتوفير  القانونية  للمتهماإلنساننات  قررت    ،ية  النيابة  كما 
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في  المنصوص عليها    الحتياطي ا على ذمة القضية لتوافر مبررات الحبس  حبس المتهم سالف الذكر احتياطي  العامة  
 . "ر تجديد الحبس أمام المحكمة المختصة على درجتينظ  ن  وي   ،جراءات الجنائيةقانون اإل من ( 134المادة )

 و بأ  شادي  / الصحفيومنهم    ،عن عدد من األشخاص   فراجمتابعة إجراءات اإل  اإلنسانلحقوق    القوميلمجلس  طلب ا 
قضت محكمة الجنايات    بعد أن  لهمخالء سبيإعن عدم    اأخبارً   الجتماعيحيث تناولت وسائل التواصل    ،زيد وغيره

القرار   بذلك النيابة على  المنتظر خروجهم  ،ولم تستأنف  لم يحدث  أنإل    ،فكان من  قضية  في    اتهامهم  بسبب   ذلك 
رقم   تحمل  دولة   2019لسنة    1956أخرى  أمن  تهميلإهت  ج  وو    ،حصر  وقد خاطب    ،يةإرهابمشاركة جماعة    ةهم 

 . حتى الن ولم يتلق  رد ا ،12/2/2020بتاريخ  79در برقم ا ص ال هالنيابة العامة بخطاب المجلس
 :الرئاسي  وج: طلبات العف
  التي بتشكيل لجنة لمراجعة القضايا    اقرارً   2016مؤتمر الشباب األول عام    في السيد رئيس الجمهورية  منذ أن أصدر  

 باقيعن    وقرارات بالعفشأن إصدار  السجناء ب  آلف الطلبات من ذويالمجلس    استقبل  ويوني   30  كم فيها بعد ثورةح  
اللجنة المعنية  إلى    لًبا تمت إحالتها جميًعا ط   895ير  يغطيها التقر   التيالمجلس خالل الفترة    استقبلوقد    ،مدة العقوبة 

 . بفحص الطلبات
 

 والثقافية والجتماعية القتصاديةالحقوق  :2

المجلس   الفترة  تلقى  التقرير    التيخالل  الحقوق  جدر تن شكوى    519يغطيها  ،  القتصادية والجتماعية والثقافية   تحت 
ـ  الحقوق القتصادية والثقافية ب تلتها    ، ( شكوى311ة األولى بواقع ) حيث جاءت شكاوى الحقوق الجتماعية في المرتب

ن  شكاوى التضرر م  ثم  ،( 89)فقد بلغت  التجاوزات والمخالفات للحقوق الجتماعية  ب  أما الشكاوى التي تتصل  ،(208)
يها الشكاوى  لت  ،شكوى  ( 98)حيث بلغت    ،من عدم جاهزيتها   و ة سواء كان التضرر من عدم توافرها أالمرافق العام 

الصحية    المتعلقة الرعاية  في  اإل  (40)بواقع  بالحق  من  التضرر  تضمنت  المنشآت  شكوى  بعض  في  الطبي  همال 
 ( 84)العمالية  خصصة، وبلغ عدد الشكاوى  والعرض على لجان طبية مت  ،وطلب العالج على نفقة الدولة   ،الصحية 
وعدم صرف   ،اد وسوء معاملة في أماكن العملواضطه  ،آخرإلى    تنوعت بين طلبات نقل من مكان عمل  ،شكوى

  .لتماسات من أجل التثبيت في العمل اوطلبات و  ،المستحقات المالية لبعض العاملين، والنقل والفصل التعسفي
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لدخول في  لثم شكاوى    ،( للحصول على معاش109منها )  ،208ادية  الحقوق القتصالشكاوى المتعلقة بعدد  وبلغت  
طلب    (20)كما تلقى المجلس    ،شكاوى  (10بواقع )  التضرر من الخروج من تلك المظلة  وأ  منظومة تكافل وكرامة 

 . حصول على وظيفة لعدم وجود مصدر للرزق 
 نماذج شكاوى(  -)الحق في الرعاية صحية  

  ، من ضيق بالشرايين التاجية   ييعانحيث    ،ع يلتمس فيها عالجه على نفقة الدولة .ع.ع  / لمواطنشكوى مقدمة من ا
الشكوى  ببحو  "المجلس    خاطبث  الختصاص  الصحةجهة  وزارة  في  صادرمممثلة  برقم  بتاريخ   1210" 

القلب بعيادة مدينة نصر  ض  رِ ع  "   :وأفادت  ،23/12/2019  عن طريق   المتابعةالعالج الطبي و قررت  ، و على لجنة 
 . "استشاري القلب

  ،من إعاقة ذهنية وصرع  كونها تعاني  ؛لدولةم يلتمس فيها عالج شقيقته على نفقة ا.س.م  /شكوى مقدمة من المواطن
  : وأفادت  ، 8/9/2020بتاريخ    411وزارة الصحة" برقم  ممثلة في  جهة الختصاص "  خاطب المجلسببحث الشكوى  و 

الشكوى  "خاطبنا  المستند  مقدم  عن  إلرسال  المطلوبة  على ات  العرض  يتسنى  حتى  حكومي  مستشفى  أقرب  طريق 
 . " ات الطبية الالزمةاللجنة المختصة لتخاذ اإلجراء

المواطن الصحية.ج أ.  /التماس  لتحديد حالته  لجنه طبية متخصصة  "تليف كبدييعاني  حيث    ؛ أ عرضه على   ، من 
تمهيًداcوفيروس   بالبصر"  تكافل وكرامةلصرف معاش شهري من ص  ، وضعف شديد  المجلس    ، ندوق  وقد خاطب 

المختصة الصحة"  الجهة  وزارة  في  صادرممثلة  برقم  موضوع    نا بحث"  :وأفادت  30/10/2019بتاريخ    1042  " 
إعادة حجز موعد لتوقيع الكشف في  لشاكي  ا  أحقيةب أفادت    التياللتماس عن طريق مديرية الشئون الصحية بالشرقية  

 . " مالية من إدارة الخدمة الجتماعية تصرف له مساعدةوسوف  ،أشهر 6الطبي علية بعد مرور 
قطع  إلى    من "التهاب في جدار المعدة أدىيعاني  حيث    ؛وفير عالج على نفقة الدولةت  ك.س .ك  /التماس المواطن

/ 9/2 بتاريخ 94 وزارة الصحة برقم صادر وقد خاطب المجلس   ،توفير العالجعلى وليس لديه القدرة المالية   ،"بالمثانة
مقدم اللتماس على نفقة  الطلب بالمجالس الطبية المتخصصة وصدر قرار يتضمن عالج    نا درس"  :أفادتو ،  2020
 .  "الدولة 

المواطنة  الدولة لع  .ع.ع  /التماس  نفقة  كلوي ا "غسياًل   ت جريحيث    ؛عالجها على  دورية  لديها مصدر   ،" بصفه  وليس 
مقدمة اللتماس   نا خاطب"  :وأفادت ،19/2/2020بتاريخ   186  صادر " برقم"وزارة الصحة  المجلس  خاطبوقد   ، للدخل

   ."جراءات الطبية الالزمةاتخاذ اإلو مستندات المطلوبة حتى يتسنى العرض على اللجنة المتخصصة لموافاة الوزارة بال
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المواطن عملية جراحيةش.م  . م  /التماس  العين"  إلجراء  الدولةإصالح حجاج  نفقة  على  حوظ  ج  منيعاني  حيث    ؛ " 
اليسرى المالية    توليس   ،بالعين  القدرة  ال على  لديه  ال  جراحةإجراء  نفقته  أ رسل  ، خاصةعلى  جهة  إلى    اللتماس   وقد 
  .ا حتى النرد   المجلس يتلق  ولم  ،9/2020/ 30 بتاريخ 471 برقم صادر وزارة الصحة"ممثلة في  الختصاص " 

بشركة الشرب والصرف    ا يعمل سائقً حيث    ، على نفقة الدولةإجراء عملية "مياه بيضاء"    س . ع.س   /التماس المواطن
 . الجامعة وأ المبرةية بمستشفى ويريد إجراء العمل  ،الصحي

المتخذ ِسل  :اإلجراء  "إلى    اللتماس  أ ر  الختصاص  في  جهة  صادر  ةر اوز ممثلة  برقم    بتاريخ  472  الصحة" 
 . ا حتى النرد  المجلس  يتلق  ولم  ،30/9/2020

 نماذج شكاوى(   -فق العامةتمتع بالمرا)الحق في ال
ويلتمس    ، اإلصابة باألمراض المزمنةإلى    لوث مياه الشرب مما يؤديتضرر من تم ي.ع.م  /شكوى مقدمة من المواطن

نظيفة مياه  على  الحصول  أجل  من  الالزمة  اإلجراءات  الشكوى    ،اتخاذ  المجلسوببحث  الختصاص    خاطب  جهة 
 . ا حتى النرد  المجلس  يتلق  لم و  ،15/1/2020بتاريخ  13اه الشرب" برقم الشركة القابضة لميممثلة في "

المواطن   شكوى أهالي عزبة تكال    .ك   .ط  /مقدمة من  الذيت عن  الرئيس  الطريق  يربط    يتضررون من سوء حال 
الشكوى   وببحث  صدقي،  لمشروع  األيمن  البر  طريق  ويسمى  بها  المحيطة  والقرى  المجموعة  بقرية  ب  خاط العزبة 

 . ا حتى النرد   تلق  لم يو  ،8/9/2020بتاريخ  418برقم  محافظة البحيرة"ممثلة في جهة الختصاص "   لمجلسا
 نماذج شكاوى(   - )الحق في التعليم 

البتدائية   مختار  عزبة  مدرسة  طالب  أمور  أولياء  من  مقدمة  المواطن-شكوى  اتخاذ    -ع.أ .ش  / عنهم  يلتمسون 
الم في  القانونية  رقم  اإلجراءات  اإلداري  والق  15/196حضر  رقم  ج  تعدي  2014لسنة    8942ضية  بعض   بشأن 

التعليم" و وزارة التربية  مثلة في  جهة الختصاص "  خاطب المجلسلمدرسة، وببحث الشكوى  با طالب  ال على    األشخاص
 .ا حتى النرد   تلق  لم يو  ،15/2/2020بتاريخ  97برقم 

ا ببعض  الطالب  أهالي  بعض  من  مقدمة  المواطن-لقرى  شكوى  الطالبية    -ع. م.ع  /عنهم  الكثافة  مشكلة  بشأن 
جهة الختصاص    المجلس  اطب خاتخاذ اإلجراءات المناسبة لحل هذه المشكلة، وببحث الشكوى    بالفصول والتماسهم

 .ا حتى النرد   تلق  لم يو  ،9/2/2020بتاريخ  118وزارة التربية والتعليم" برقم ممثلة في "
 نماذج شكاوى(  -)الحق في العمل



72 
 

  لها  ت ت حولم    ،حاصلة على دبلوم تجارةوهي    ،ينها في وظيفة مناسبةيتلتمس تع  ع.س. أ  / شكوى مقدمة من المواطنة
 412وزارة القوى العاملة" برقم  ممثلة في  جهة الختصاص "  خاطب المجلسفرصة عمل حتى الن، وببحث الشكوى  

 .ا حتى النرد   تلق  لم يو  ،8/9/2020بتاريخ 
المواطنة من  مقدمة  تع.أ. س  /شكوى  تلتمس  الشريفيال  باألزهر  الشك  ،ينها  جهة    المجلس  اطبخوى  وببحث 

التعيين باألزهر الشريف "  :أفادت و   ،29/11/2020بتاريخ    549مشيخة األزهر الشريف" برقم  ممثلة في  الختصاص " 
زهر صحف القومية وعبر بوابة األعلن عنها في إعالن رسمي باليتم حسب الحتياجات لبعض التخصصات التي ي  

   ." تخصصها إلى  ألزهر عن احتياجهوعلى المذكورة متابعة إعالن ا ،يةلكتروناإل
 نماذج شكاوى(  - )الحق في بيئة نظيفة 

يتضررون فيها من تحويل    -ر.م.م  /عنهم المواطن -  شكوى مقدمة من سكان منطقة الحي السويسري بمدينة نصر 
المذك  بالعنوان  سكنية  الحشقق  في  والكائن  الشكوى  في  السويسريور  و   مقاه  إلى    ي  اإلزعاج  اتسبب  لسمعي  التلوث 

  1083صادر    محافظة القاهرة" برقمممثة في  الختصاص "  جهة  المجلس  وببحث الشكوى خاطب  والزدحام المروري،
ثفة بهذه المناطق  بشكل دوري حمالت مك  جريي    الذي تتبعه هذه المنطقة لحي  ا"  : حيث أفادت  ،30/10/2020بتاريخ  

الحيوب مناطق  الكائنة  زيلوي  ، اقي  الميو   ، المخالفات  المخالفة غلق  الالزمة  ي و   ،حال  المحاضر  مخالفات    تجاهحرر 
أول    واإلشغالتالمباني   وقسم شرطة  المرافق  مع شرطة  بالتعاون  ترخيص  دون  تشغيلها  يعاد  التي  المحالت  وفتح 
تكسي  أما  ، نصرمدينة   من  للتعديات  للعقار  بالنسبة  الحاملة  للحوائط  السويسري    16ر  الحي  إدارة  فقد  من  أفادت 
ِسل  2019لسنة    75بأن العقار محرر له قرار إزالة رقم    اإلزالت السيد العميد مأمور قسم شرطة أول مدينة إلى    أ ر 
 .  "الدراسة األمنية وتحديد أقرب موعد لتنفيذ قرار اإلزالة جراءنصر إل

 اوى( ذج شكنما - )الحقوق العمالية
 

 مستحقات مالية
عدم تقاضيه راتبه الشهري منذ ما يقرب من ستة أشهر، وببحث  إ يتضرر فيها من  .أ.ع  / شكوى مقدمة من المواطن

حيث    ،15/10/2020بتاريخ    476صادر    وزارة األوقاف" برقمممثلة في  جهة الختصاص "  خاطب المجلسالشكوى  
الشكو إلى    الفحصانتهى  "  :أفادت  موضوع  السابق  ؛ىحفظ  الشهور  عن  راتبه  الشاكي  تقاضى  عنها  حيث  المنوه  ة 

 .  "بالشكوى
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  (المهام الوظيفية أداءعدم  - تعسف في استخدام السلطة اإلدارية) :تجاوزات ومخالفات -حقوق اجتماعية 
  ة، الوظيفي المهام  أداء  عدم  و   ،تعسف في استخدام السلطة اإلداريةال  بشأن  ادعاءاتوردت بعض الشكاوى التي تتضمن  

رسالها   ةالقانوني  ات وتعامل الملف معها في إعداد البالغ على بعض رد ا    ، وقد تلقى المجلسالجهة المختصة لى  إ   وا 
 .خرعلى البعض ال  لم يتلق  رد او  ،الشكاوى

أب قرية  أهالي  مواس    خلفة   و شكوى  المواطن-بدير  س.خ  . م  /المواطن  إنشاء من  فيها    ونتضرر ي  -ع.ف.ع  /عنهم 
ممثلة  جهة الختصاص "إلى    قد أ رسلتو   ،ا بالغً   هم ضرًرال، مما سب ب  وقود داخل الكتلة السكنية دون ترخيص  ةمحط
ديوان عام المحافظة  إلى    في حقه تقدم  والمشك"  : أفادتو   ،15/1/2020بتاريخ    20" برقم صادر  ة المنيا محافظ في  

محطة تموين سيارات بناء على موافقة  إلى    6/1/1977بتاريخ    49بطلب تعديل رخصة مستودع المواد البترولية رقم  
   ." المالحظات يلتالف  ةمهل  تدد  وح   ت لجنة متخصصةل ك  وش   ،ة للبترولالهيئة المصرية العام

ده و لعدم وج  لكلوي بمستشفى شبين القناطر نظًرامن السيد مدير وحدة الغسيل افيها  يتضرر    أ.م.ح  /شكوى المواطن
دائم بشكل  الصحي  أ بالت   مليع  حيث  ؛بالمستشفى  أ رسلت،  ذاته  الوقتفي  مين  اإلى    الشكوى  وقد  لختصاص  جهة 

الصحة وزارة  في  برقم صادر  "ممثلة  الشئون الشكوى  ب ِحثت  "  :أفادتو   ، 19/2/2020بتاريخ    184"  مديرية  بمعرفة 
 . "ظمةنتم أفادت بأن العمل يسير بصورةو  ،الكلى بالمستشفى ةتغيير مدير وحد قررتو الصحية بالقليوبية 

  دة تأهيل صحيصدار شها إة المتخصصة لتعنته في  من مسئول المجالس الطبيفيها  يتضرر  أ  . ع.ال  /شكوى المواطن
" برقم  جهة الختصاص "ممثلة في وزارة الصحةإلى    الشكوى  وقد أ رسلت  ،على سيارة مجهزة  الحصولكي يتسنى له  

  ، باإلدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة   ث  حِ ب  "موضوع الشكوى قد    :أفادتو   ،30/9/2020بتاريخ    470صادر  
اإلعاقة من وزارة التضامن وحجز موعد للكشف الطبي للحصول    الخدمات المتكاملة لذوي  ةراج بطاقخبد من است   لو 

 . "على سيارة مجهزة
صدر    العقار الذيقطن  ت  ت كانأسرة    18وحدات سكنية تخص  من عدم تسليم  فيها  م يتضرر  .ع.ي  /شكوى المواطن

ت ه الذي    ن الحصرأب  ة، علًماأة ناصر بمحافظة القاهر لمنش  ة التابع  إزالته بالدويقة قرار ب  ر  على    ذف  الجهة المختصة ن    أ ج 
ممثلة في محافظة  جهة الختصاص "إلى    وقد أ رسلت الشكوى،  الخرين  ول والثاني وتجاهل قاطني العقاراأل  ينالدور 

برقم   مةالمداه للخطورة    "العقار صادر له قرار هدم كلي  :وأفادت   ،23/12/2019بتاريخ    248" برقم صادر  القاهرة
ِريو   ،2019لسنة    32 مراجعة المستندات  بو   ،بحجرات ودورة مياه مشتركة  تقيم   أسرة  12للعقار وكان به  حصر    قد أ ج 
 .  "أسر جار استكمال المستندات الخاصة بها 4ى بق  تو  ،أسر 8ت استحقاق ثب
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المواطن السيد رئيس مجلس  م يتضرر  .م.م  /شكوى  استغل حيث    ؛ لمنصورةبمركز ا  ميت علي محلى قرية  فيها من 
جهة الختصاص  إلى    الشكوى  وقد أرسلت  ، ه الشاكييقطن  بالعقار الذيسلطته في تغيير الرسومات الهندسية الخاصة  

 . رد ا حتى النولم يتلق  المجلس  ،19/2/2020بتاريخ   195" برقم صادر  ممثلة في محافظة الدقهلية"
 ويذ  يعاملون الطالبحيث    ؛القائمين على المدرسة الفكرية بأسيوط  فيها من السادةم.ط تتضرر  ر.  /شكوى المواطنة

لئقة غير  بطريقه  الخاصة  ي  ، الحتياجات  الواردة  لونسجول  لذلكاإلى    التبرعات  المعدة  الدفاتر  في  وقد    ،لمدرسة 
، 13/7/2020بتاريخ    326  " برقم صادرة في وزارة التربية والتعليم الفنيثلممجهة الختصاص " إلى    الشكوىأ رسلت  

 . ها حتى النلم يرد ردو 
 

 حقوق اقتصادية 
 نماذج شكاوى(  - )الحق في العمل

الحتياجات    المقررة لذوي  %5س تلتمس الحصول على فرصة عمل ضمن نسبة  . س. س  شكوى مقدمة من المواطنة
ممثلة  لختصاص "جهة ا  خاطب المجلسالقتصادية القاسية، وببحث الشكوى  ماعية و اصة مراعاة لظروفها الجتالخ 
 . ا حتى النرد   يتلق  لم و  ،2/2020/ 9بتاريخ  90وزارة القوى العاملة" برقم  في 

المواطن  من  مقدمة  نسبة  .م.ع  /شكوى  عمل ضمن  فرصة  على  الحصول  يلتمس  لذوي  %5م  الحتياجات    المقررة 
ممثلة  جهة الختصاص "  جلسخاطب المقاسية، وببحث الشكوى  وفه الجتماعية والقتصادية الالخاصة مراعاة لظر 

 . ها حتى النلم يرد ردو  ،2/2020/ 9بتاريخ  91وزارة القوى العاملة" برقم  في 
 نماذج شكاوى(  -)الحق في السكن 
المواطن أرسلت    ،سكنية  الحصول على وحدة  ز. ز.ر  /التماس  ال إلى    الشكوىوقد  في  "  ختصاصجهة  وزارة ممثلة 

قد ب ِحث  اللتماس المقدم  "  :، وأفادت 16/7/2019بتاريخ    452برقم صادر    نية"سكان والمرافق والمجتمعات العمرااإل
وتبين عدم وجود أي وسيلة للتواصل    ، سكان الجتماعيمن خالل لجنة دراسة الحالت الملحة والعاجلة بمشروع اإل

 . "مع المذكور
 نماذج شكاوى(  - حياةل على مقومات ال)الحق في الحصو 

التموين لرتفاع استهالك الكهرباء للشاكي    بطاقتين من توقف  ا يتضرر   ال.ع. إ  ،ع.خ .ج  ي ن/ن  شكوى مقدمة من المواط 
الثانياألول و  المجلسوببحث الشكوى    ،أكثر من سيارة  امتالك  التموين"  ممثلة في  جهة الختصاص "  خاطب  وزارة 
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بتاريخ  1229  -  1228)بأرقام   بطاقة  "ا  :وأفادت   ، 23/12/2020(  له  األول  ذكية  لمواطن  رقم  تحمل  تموينية 
وق    وقد  ،أفراد  3بعدد    111000534364 بتظلم  الثانيوا  ل،بِ تقدم  ذكية  له    لمواطن  تموينية  رقم تحمل  بطاقة 
 .  "لبِ تقدم بتظلم وق   وقد ،أفراد 4بعدد   112003170128

المواطن ترخيصل ع  .ح.م  ،ن. ش .ر  /ينالتماس  طر   أزيال   كشكينإلقامة    ينمنحهما  مدينة عن  مجلس  بني   يق    بندر 
أرسل  ،سويف في  إلى    لتماسال  وقد  "ممثلة  الختصاص  بني جهة  صادر    محافظة  برقم  بتاريخ   763سويف" 
أرض    مام قطعةأ  ا ن الشاكي كان يمتلك كشكً أوتبين    ، مع الجهة المختصةقد ب حثت  الشكوى  "  : وأفادت  ،20/8/2019

آمالكً   تخص قطعةا  لبناء  بطلب  تقدم  بهاأل  خر  الخاصة  المشار    نأ و   ، رض  يعليإ الكشك  الدخوليه    قطعة إلى    ق 
 ."ها باختيار مكان بديليحبا على ص  والتنبيهالكشكين  هذينوقد صدر قرار بإزالة والخروج منها،  رض األ

 

 ملف المصريين في الخارج   :3
  في   تهاكلالن  ينالمصري  ينتعرض المواطنالتي تخص    الشكاوى   منتحوي قلياًل   التيالملفات  أحد  هذا الملف  يعتبر  

  التوجه قبل  اللجوء إليها  وذويه    الشاكي  بمقدورالتي    األجهزةوجود عدد من  إلى    ويعزى ذلك  ،د فيه و الخارج بالبلد الموج 
زالة أسباب ال برفع الضرر( شكوى ذات صلة 16بلغ ما تلقاه المجلس )وقد  ،المجلس بشكواهإلى   .شكوى وا 

عموم التقارير    النوعية )وفيالتقارير الفرعية و   فيأشرنا    إذ  ؛كواهمالخارج وش  في ولم يطرأ كثير على حال المصريين   
العربي الخليج    دول  ل سيما فيالخارج    يف   المصريمنها المواطن  يعاني    الدورية( السابقة عن وجود إشكاليات عديدة

حاللها بمواطنين، العمالة الوافدة تدريجي ا عن  الستغناءإلى  الدول مساعي من جراء  . ذلك في الحق  ولهم وا 
تشهد نزاعات مسلحة مثل    التيالدول  في  الخارج وخاصًة    فيكما توجد إشكاليات أخرى طارئة على وضع المصريين   

ردود أفعال  تعامل من نوع مختلف يتسم بالسرعة وحساب  إلى    هذه اإلشكالياتوتحتاج    ،ليبيا وسوريا والعراق واليمن
   ألطراف المختلفة. ا

 " الخارج "المساعدة القانونية فيقوق األساسية للمصريين التمتع بالح فيالحق 
  التي األحوال    فيالخارج توفر المساعدة القانونية له  المقيم بيجب أن يتمتع بها المواطن    التي من الحقوق األساسية  

ل دائم لما  وهذا الحق مثار جد  ،القانونيائلة التجريم  قع تحت ط أفعال ت   ارتكاب  تعرض فيها لنوع من المساءلة بسببي
 .الوقائع  وفتئات على قانون الدولة محل الواقعة أايمثل من 

وزارة    واستجابتتحت طائلة التجريم,    المصريالحد من وقوع المواطن    فيتسهم    باقتراحات  سقد سبق أن تقدم المجل و  
رورة تنقيح النشرات التي  سفاراتنا وقنصلياتنا بالدول الممثلة فيها ضعلى    توأكد  ، القتراحاتالخارجية مشكورة لتلك  
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الوزارةتصدرها   من  إليها  يرد  ما  والعقوبات    بينتو   ،وفق  األفعال  المواطن    التيفيها  لها  يتعرض  أن    المصرييمكن 
الدولة    واختالف مصريلإيسافر    التي)قانون  قانون  عن  المواطن(  النشرات  وتوزع    ،ها  بمجرد ى  علهذه  المصريين 
 .مة والتثقيف بالحقوق والواجبات أنواع التوعية الدائتلك الدول كنوع من إلى   وصولهم
 الخارج   فيللمصريين  الماليةالحصول على المستحقات  فيالحق 

المجلس    إيجابية   فيوالمصريين    الخارجية  وزارتيبالتواصل مع  فيها  هناك شكاوى أسفرت جهود  نتائج    الخارج عن 
هذا السياق نؤكد أهمية التعاون والتنسيق   فيحقاتهم المالية(، و مست)مبتغاهم  إلى    بتهمقر  من وضع الشاكين و نت  حس  

المكتب وكل   الخارجية والمصريين    بين  الجهود بشأن    ،الخارج   في من وزارتي    أخرى تعذر فيهاحالت  بينما أخفقت 
ربطتهم   و يعملون بها أالمواطنون المصريون    انك   التيل  دو الجزء منها من    وأالمالية    المستحقات  كلالحصول على  

 . على مستحقاتهملم يحصلوا و بها مصالح مالية 
   :الخاصة بالمصريين بالخارجومن الشكاوى 

فيها    عليوةأحمد محمد    /المواطن  شكوى أب  عليوةمحمد محمد    /أن شقيقهبيفيد  بإمارة  الوثبة  ظبي    ومحبوس بسجن 
  ؛ تسعة أعوامبالسجن  عليه    م  كِ ح    قدو   ،2012  نة منذ شهر اكتوبرالمتحدة في قضية خيانة أما   بدولة اإلمارات العربية
ورغم    ،ظبي بدولة اإلمارات  وبأالعسكري بسفارة دولة الكويت في إمارة    الرتباط بمكتب    ا مالي    احيث كان يعمل مديرً 

مام ي حاك م مرة أخرى أمذكور كي  ترة حبس الظبي خالل ف  وبأتسليم بمحكمة    ىسفارة دولة الكويت دعو   ذلك فقد رفعت 
الكويتم دولة  حكمً أ و   ،حاكم  الكويت  محكمة  غيابي  صدرت  عشريا  ا  عامً بحبسه  ر    ،ا ن  في  فِ وقد  التسليم  طلب  ض 

أن  إلى     أيًضا،ض  فِ ف الحكم ور  نِ ؤ  واست    نفس الجرم مرة أخرى،على    تهمحاكمل  تجنًبا ظبي    وب أبإمارة    البتدائيةالمحكمة  
سفارة الكويت    ، إل أنظبي  وبأم بإمارة  يبطلب التسلكذلك  الحكم    ض  فِ ور    (النقض  محكمة )التحادية العليا  إلى    وصل

المطار    لدىالمذكور  على    القبضإللقاء  نتربول  اإلإلى    ا نشرة وطلبً   أصدرت الكويت  إلى    تسليمهو خروجه من  دولة 
 . تية عن نفس القضيةامار تسعة أعوام داخل السجون اإل ىبعد أن قض مرة أخرى حاكملي

حتى  ولم يتلق  رد ا    ،27/2/2020بتاريخ    113صادر برقم  ال   هوزارة الخارجية بخطاب   خاطب المجلس  :اإلجراء المتخذ
 .الن

وزارة    ، وقد خاطب المجلسبدولة اإلمارات العربية  فيها من كفيله   تضرري  أحمد السيد  علي  عبد اهلل  المواطن/  شكوى
ا من المواطن المذكور أعاله طلبً   2020  /8  /18تاريخ  القنصلية المصرية بإمارة دبي تلقت ب":  دت أفا   التي الخارجية  
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اإلمارات على    للحصول دولة  في  مذكرةوأرسلت    ،مستحقاته  الدولي  إلى    القنصلية  والتعاون  الخارجية  وزارة  مكتب 
لمواطن ر اطِ خ  أ  كما    ، تاريخه   ى حت  ا رد    تتلق  ، ولم  ار في حق المنفذ ضدهم الحكم حض اإلماراتية لتنفيذ أوامر الضبط واإل 

حينه في  اإلماراتية  و   ،بذلك  الدولي  والتعاون  الخارجية  وزارة  من  مذكرتين  العامة  القنصلية  وزارة -تلقت  خالل  من 
المختصة  ب   -الخارجية الجهات  أعاله  المذكور  المواطن  مراجعة  تنفيذ    -القضائية-ضرورة  إجراءات  لمتابعة  بالدولة 

 . مستحقاتهعلى  الحصولله  يتسنىحتي   الحكم
حمادة    /تلتمس فيه الستفسار عن مكان احتجاز شقيقها المواطن   مصطفى  مروة السيد عطوة  مقدم من المواطنة/  طلب

سبق أن  ه  لي إالطلب المشار  "أفادت:    التيوزارة الخارجية    ، وقد خاطب المجلسالسيد عطوة بالمملكة العربية السعودية 
طبة قنصليتنا العامة في الرياض  وبمخا   ، ا من أكثر من جهةقنصلي من أسرة المواطن المذكور وكذع اللقطاا إلى    ورد
  :ذكرت أنهذا الشأن  في
السعودية أكثر من مرة لإلفادة عن  قد خاطبت  البعثة  -  1 الخارجية  المذكور  أسباب احتجاز  وزارة  وأسباب  المواطن 

 الحتجاز. 
بقضية أمنية منظورة بتاريخ   امة لعالقتهموقوف لدى المباحث الع   بأن المواطندت  أفا وزارة الخارجية السعودية    -  2
5/ 11/ 2019. 
حتجازه والقضية المتهم فيها اأكثر من مرة لإلفادة عن أسباب    قد خاطبت وزارة الخارجية السعودية مجدًداالبعثة    -3
 . ن بالبعثة بزيارتهيخر مستجدات التحقيق معه وكذا السماح ألحد المستشارين القانونيآو 
 .بما تقدم -هالتي تتواصل بشكل دائم مع-الطلب  قد أبلغ مقدمةي القطاع القنصل  - 4
 . الشأنهذا وسنوافيكم بما يرد من البعثة في   ،جارية   المتابعة- 5

 : تعاون المجلس مع الجهات المختلفة ثانًيا
 المخاطبات   :أوًل 
التعاون مع الجهات المختل    السعي التواصل معها في    آلية أساسية فيالمخاطبات    يتخذو   ،فةيحرص المجلس على 

 -بعد استيفاء جميع وثائق الشكوى -المجلس من خاللها    ي ِعدحيث    ،قدمها يتلبية مطلب الشاكي في الشكوى التي  إلى  
وانين ذات البالغ القانوني الذي يستعرض فيه التجاوزات لحقوق الشاكي وما تمثله من انتهاك للحقوق األساسية والق

مخاطبات المجلس حلقة الربط بين ما يستقبله من شكاوى   تع د  ومن ثم   لجهات المختصة، اإلى    يحيل البالغو   ،الصلة
ردود    يتلقاهوما   فني ا من  عماًل  وتمثل  الإلى    تضافوقيمة    بشأنها،  تحويل  جهود  في  إلى    الشاكي  ادعاءاتمجلس 
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قانونية المعنية اإلى    مخاطبة  بهم  م  ًرامحو   تمثلكما  ،  لجهات  الثابتة  له ركائزه  بيانات  ا  قاعدة  باستمرار  وجود  تحد ث 
   .يخاطبها المجلسللجهات التي  

المجلسوقد    عديدة  1380)  أرسل  وجهات  لوزارات  مخاطبة  على(  الواردة    بناء  و إليهالشكاوى  وزارة  ا،  ستحوذت 
ب المخاطبات  تلك  من  األكبر  النصيب  على  مخاطبة 758)ـ  الداخلية  بليت  ،(  العامة  النيابة  وزارة  ثم    ، (205)ـ  ها 

  (4ملحق رقم تفاصيل المخاطبات بالنظر ا) .(131) ـالتضامن الجتماعي ب
الحال   ووزارات:  مخاطبة    تتوالىوبطبيعة  العامة  النيابة  من  الجتماعيو   ،الداخلية كل  القوى  و   ،الصحةو   ،التضامن 

البهم  تلبية مط   وكين أإزالة الضرر عن الشا على صلة بهات  تلك الجبالعاملة لورود عدد كبير من الشكاوى تختص  
 . تامخاطبعدد النسب األخرى تقريًبا  الجهات ، وتتقاسم األصيل بذلك الجهات لختصاص

النصيب األكبر من المخاطبات، وقد  ب   والقليوبية  ، والجيزة  ،القاهرة  :محافظات فقد حظيت  أما على مستوى المحافظات  
ه المجلس  . جمهوريةمحافظة من محافظات ال  (19)إلى  بة ( مخاط 98)  وج 

المجلس    وأخيًرا  ه  هيئات وشركات  جهات  إلى    مخاطباتوج  اقتصادية، وهو أخرى مستقلة من  مخاطبات    ي كيانات 
 . طلبات ومظالم بها  و قليلة العدد تمثل شكاوى فردية للعاملين بتلك الهيئات أ

 

 ردود الجهات  :اثانيً 
وزارة الداخلية المرتبة األولى    احتلتو   ،ات المجلسخاطبمو جهت إليها  من الجهات التي    ا( رد  456)مجلس  الإلى    ورد 
  .ا( رد  22) ـوزارة الصحة والسكان ب ثم ،ا( رد  50)  ـالمرتبة الثانية النيابة العامة بفي ليها ت، ا( رد  314) ـب
محافظات    9دد الردود التي وردت من  بلغ عحيث    ،فقد جاءت ضئيلة العدد كالمعتادوفيما يتصل بردود المحافظات   
تفاصيل  نظر  ا)  ردود.  (5، وتساوت محافظات القاهرة وبني سويف والمنيا في أعداد الردود الواردة بواقع )( رد ا24)

  ( 5ملحق رقم المخاطبات بال 
تؤكد تحسن الستجابة    التيمن المؤشرات    بوزارة الداخلية نجد عدًدا  اإلنسانبقراءة الردود الواردة من قطاع حقوق  و 

ونقل    الشرطي  فراجها خاصة فيما يتعلق بأوضاع السجون والرعاية الصحية داخلها واإليلإالمخاطبات المرسلة    داألعد
 دوري بشكل  من الزيارة  نجد الشكوى متكررة من عدم تمكين البعض  فلسجناء  ذوي اأما على صعيد زيارات    ،السجناء

عدم صحة الدعاءات الواردة   وأ  ،األمنية  الدواعي  :منها   ؛ألسباب عديدة  -عينهاسجون ب  في-لالئحة السجون    وفًقا 
السجناء أسر  السجون  ،بشكاوى  لتلك  منتظمة  الزيارات  أن  برنامج زياراته  و   ،والتأكيد على  المجلس من خالل  يسعى 
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غلقت فيها  أ    التي   تلك الدعاءات خالل فترة حائجة كورونا مدى صحة  لوقوف على  ا إلى    للسجون وأماكن الحتجاز 
أ أهاليالسجون  مصلحة    فيالسجناء    مام  حرص  اإل السجون  إطار  لمنعواتخاذها  الحترازية  العدوى    جراءات  نقل 
زيارة ألحد السجون بمنطقة القناطر  في  شارك المجلس    2020مع نهاية عام  و   ،السجناء خالل الزياراتإلى    بالفيروس

 ل دين.ورجا  المدنيمجتمع ظمات النمعالميين و عدًدا من اإلضمن وفد كبير ضم 
تتالر زالت بعض    ماف  بذلت    التيالجهود    ورغم الداخلية  الواردة من وزارة  فحص  دون    الرد  في  النمطي خذ الشكل  دود 

 . منطقية ب عليهاوالرد  ها أسبابالشكوى و 
ال  القسريالختفاء    ادعاءات   بالنسبة لحالت   والنيابة  الداخلية  إلى وزارة  المجلس  عامة والتي تخضع لفحص  يحيلها 

   .الحالتتلك تحديد أماكن عدد من  همتبين من التواصل مع ذويو   ، ق وتأخذ بعض الوقت للتدقيق دقي
فقد    -بمكتب النائب العام  اإلنسانبعد إنشاء اإلدارة العامة لحقوق    ل سيما -على صعيد التعاون مع النيابة العامة  و 

  التي   ردودها   في  إيجابيةعكست    ة قيادة جديدة مؤخًرادار اإل  خاصة مع تولي،  ا دارة تحسنً التعاون بين المجلس واإل  شهد
سرًدا و   حوت  ل لوقائع  يراًدا  مك  ا  كافية  الشكاوىمعلومات  أصحاب  على  الرد  من  المجلس  الجانب    ،نت  أن    الكميإل 

 . المجلسها من ي لإ الستجابة ألعداد المكاتبات المحالة  في تحسين إلى   " للمكاتبات يحتاجالعددي"
ناحية مضم  يمكن  ومن  الردود  المضمون    مالحظةون  الجهات    الفنيتحسن  المجلس  التيلدى عدد من    ، يخاطبها 

فحص  فعلي ا  يتبين  المخاطبات    حيث  لمحتوى  الجهات  الموضوعات    التيتلك  وتدقيق  إليها  تحويها    التيترد 
 . المخاطبات 

تدقيق    في  ا كبيًرا جهدً الصحة والسكان  و   الجتماعيالتضامن    تيوزار   يتضح بذللمجلس  تلقاها ا   التيوبمراجعة الردود   
إلى    ترد منهما   التيفي إيجابية الردود    وهذا ما يظهر جلي ا   ،فيها المتضمنة  مخاطباتنا ومحاولة تلبية مطالب المواطنين  

 . لمجلسا

لى إ  الواردة  عدد الردود  حيثسويف والمنيا األعلى من    محافظات القاهرة وبني  فجاءتأما على مستوى المحافظات   
 . المجلس
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 زيارة السجون وأماكن الحتجاز   :ثالثًا
 16/10/2019 ( نساء) زيارة سجن القناطر •

  عضوي   محمد عبد العزيز   األستاذ/و   ، سعدة  وأب  حافظ  /الدكتورضم  الذي  -  اإلنسانلحقوق    القوميوفد المجلس    التقى
بالمجلس    ،المجلس العامة  األمانة  أعضاء  مختار،    ستاذ/واأل،  شلبينبيل    ذ/األستاومن  ابراهيم  األستاذة/و وائل   ،نجوى 

اللواء  -العينين  وبأالشيماء    األستاذة/و  العرب  /السيد  عز  السجون  -  أشرف  لقطاع مصلحة  الداخلية  وزير    ، مساعد 
اللواء  دياب    / والسيد  واإل  -جمال  المالية  والشؤون  والمتابعة  للتخطيط  السجون  رئيس مصلحة  والسيد   ،ةداري مساعد 

  ،مدير مباحث السجون  -  التواب  محمد عبد  /والسيد اللواء  ،اإلنساندارة العامة لحقوق  مدير اإل  -محمود فؤاد    /اللواء 
  وتناول اللقاء أوضاع السجون   خالل تلك الزيارة،  اإلنسانمن قيادات وزارة الداخلية بقطاعات السجون وحقوق    اوعددً 

مستشفيات السجون بصفة    في  ا ملحوًظا تقدمً هناك    أنإلى    ر السيد المساعداشأحيث    ؛الصحيفيما يتعلق بالجانب  
هناك  و   عامة، الجودة  أن  عالية  طبية  في  أجهزة  سيما  القناطر ل  أجهزة طبيةسجن  توجد  كفاءتها عن   ، حيث  تزيد 

تساؤًل   وأبحافظ    /الدكتور  وطرح   ،الشرطةمستشفيات  مثيالتها في   ازديادعن    سعدة  تأثير  اء على  السجنعدد    مدى 
عداد والخروج بالسجون بعيًدا توسعات لتخفيف األ  تتضمن  القادمةالخطة الخمسية    بأنالرد    جاءو   ،المقدمةمات  الخد

الجرائم   فيمن العقوبات السالبة للحرية    ضرورة الحدإلى    سعدة  وبأحافظ    / أشار الدكتوركما    ،السكنية  عن المناطق 
من    18على المادة    اتأكيدً الرد    وتضمن  ،الخدمة العامة  وة أرامات الماليالغ  مثل  ،خرىأالبسيطة واستبدالها عقوبات  

السجون   العقوبات  "تنص على    التيقانون  البسيطة    فياستبدال  بديلة تسمى عقوبات تكمالجرائم  مثل    ،ليةيعقوبات 
ثالث    ونح  ة بالسجن استمرت أعضاء الوفد جولة ميداني  أجرى اللقاء    انتهاء وبعد    ،الخدمات العامة   و أالغرامات المالية  

كافيتريا  و   ،مستشفى السجن، و حديقة الطفل، و ار حضانة أبناء المسجونات، ودالسجن  موبيليا معرض    :شملت  ساعات، 
 :  تضمنت عدد من المالحظات والتوصياتإلى   الزيارة وانتهت ،( مكتبة السجن، و قسم المشغولت اليدوية، و السجن
 من النيابة العامة.  ا مسبقً  ا ذنً إأن هذا يتطلب   بدعوىجينات الخاصة بالس عدم السماح للبعثة بدخول العنابر -
أن بعضهن غير تبي ن ، ومن خالل الحديث صغر سن عدد كبير من السجينات داخل السجنمالحظة  -

 متعلمات. 
 . جنبية من دول مختلفةأ سجينة  50 و سجينات أجنبيات يقدر عددهن بنحوجود  -
  رغم أن قانون السجون نص على إمكان ا عامً  50المؤبد بـ فرج عنه في ن المتقييد س فيضرورة إعادة النظر   -

 .سن السجينإلى   طرق دون الت ا المؤبد بعد مرور عشرين عامً   في  فراجاإل



81 
 

 

 2019 /10/ 23 في زيارة سجن المرج  •
لقاء بين أعضاء وفد المجلس أ  ،المجلس  وعض   –صالح سالم    الدكتور/ضم  الذي  -  بدأت الزيارة بعقد  اء  عضومن 

أيمن    واألستاذ/  ،فتحيأمجد    واألستاذ/  وائل مختار،  واألستاذ/  ،معتز فادي  واألستاذ/  ،شلبينبيل    األستاذ/  العامة   األمانة
السجون   والسيد  -الرازق  أسامة عبد  واألستاذ/  ،جالل لقطاع  الداخلية  الوزارة  ،مساعد وزير  قيادات  وتناول    ، وعدد من 

يتعلق   فيما  السجون  أوضاع  للسجناء  الصحيالجانب  باللقاء  الرعاية  لقطاع  السيد    أشار وقد    ، وتقديم  الوزير  مساعد 
تقصير  حال وجود    ي لغى التعاقد مباشرة مع المتعاقدحيث  ب  ؛اهتمام بالغب  يحظى  الغذائيالجانب  أن  مصلحة السجون  

  ؛ ولذا اعات وزارة الداخليةغنى قطأأن قطاع السجون يعد من  إلى    سيادته  كما ألمح  ،المواصفات الغذائية  فيتغيير    وأ
ألن العتقال يكون بأمر    ؛معتقل داخل السجون  أي   نفى سيادته وجود خر  آوعلى جانب    ،قدم أفضل رعاية للسجناء ي

ثالث    ونحأعضاء الوفد جولة ميدانية بالسجن استمرت    أجرىاللقاء    انتهاءوبعد    ،منذ فترة طويلة  قد أ لِغيو   إداري،
السجن:  شملت  ،ساعات و لسجناءا   يلا أه  استقبالأماكن  و   ،مكتبة  والمخبز،  الرياضية و   ،المطبخ،  ،  المالعب 

  دد من المالحظات والتوصيات عإلى    الزيارة  وانتهت  ،مصنع الحالوةهم، و تدريبالسجناء و مراكز تأهيل  ، و المستشفىو 
 : تضمنت
، رغم من النيابة العامة  ا سبقً م  ا ذنً إأن هذا يتطلب    بدعوىعدم السماح للبعثة بدخول العنابر الخاصة بالسجناء   -

   أن دخول عنابر السجناء يعد أمًرا ضروري ا.
 

 10/2019/ 30 في  العمومي زيارة سجن بورسعيد  •
العزيز   محمد عبد  األستاذ/و   العزيز،  ياسر عبد  الدكتور/ضم    الذي -المجلس    بدأت الزيارة بعقد لقاء بين أعضاء وفد

أعضاء   ،المجلس  عضوي العا   ومن  نجاح,  األستاذة/و   ,شلبينبيل    ذ/ستا األمة  األمانة    ، فتحي  أمانياألستاذة/  و   عال 

نصر،  األستاذ/و  الداخلية    (الواحيأسامة    األستاذ/و   أحمد  وزارة  قيادات  من  حقوق    ومسئوليوعدد   اإلنسان قطاع 
  ةالثتقارب ثعلى مساحة    ب ِني حيث  ,  لحالة السجن  تفصيلي   عرضإلى    الوفد  استمعوقد    ، ومصلحة السجون بالوزارة

قضايا    في  289منهم    ،والسيدات   رجالا من ال سجينً   1848ويضم    ،طوابق  ة أربع  يشتمل علىوبه عنبر واحد    ة،أفدن
بعد   محكوم    89و,  سياسيذات  عليهن  5و,  عليهنسيدة  أوراقهما باإلعدام  محكوم  أحيلت  وسيدتان    ،المفتي إلى    ، 
  ، داخلها, وهناك قواعد وتعليمات ولئحة يتبعها القطاع  ا ل ازدحامً ل يشكو   الموجودةهذا العدد مع عدد الغرف    ويتناسب

السجون رد  في    التعذيب  سألةمإلى    ياسر عبد العزيز  /وحين تطرق الدكتور  ، لتزمات وله حقوق اوهى أن السجين عليه  
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ا مم  ،ر أبعدخآسجن  إلى    حيث يمكن نقل السجين  ،ا أشد من التعذيبأن لئحة السجن الموجودة حاليً بمأمور السجن  
 على ذوي السجين. مشقةيمثل 

ذلك الوفد    التقى  بعد  علىأعضاء  للوقوف  النزلء  من  الرعاية    بعدد  للنزلء   التيأوجه  القطاع   تفقدواحيث    ،يوفرها 
  ،جانب الكافتيرياإلى    ،وعيادة للرمد  أشعةمن رعاية طبية وصيدلية ومعمل تحليل وغرفة    هيقدم مستشفى السجن وما  

األو ،  والمكتبة و ثاثورشة  الرياضية ،  و المالعب  أحوالهم    ،المسجد،  النزلء  من  عدد  مع  الوفد  أعضاء  ناقش  كما 
نهاية    وفي  ،أشادوا بمستوى الرعاية المقدمة لهم وحسن معاملة إدارة السجن، وقد  المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة إليهم

 للسجناء.  الدينين الوعظ واإلرشاد يقدما  (مسيحيخر مسلم والأحدهما ) من الدعاة اثنينوفد المجلس  التقىاليوم 
موافقة من النيابة العامة  عدم الحصول على    قد قوبل بالرفض بدعوىالوفد طلب زيارة العنابر  طلب    جدير بالذكر أن  

العامة على  بأن    علًما   ، لعنابر ابزيارة   النيابة  فقه ولقاء  مرا   كلبزيارة السجن  ب  ذناإل   تنطوي علىسجن  الزيارة  موافقة 
 .يزيل العنابر دون تملسجناء ودخو ا
 

 13/11/2019 ي ليمان ف /زيارة سجن جمصة شديد الحراسة •
الوفد أعضاء  بين  لقاء  بعقد  الزيارة  عبد  الدكتور/ضم  الذي  -  بدأت  أعضاء    ،المجلس   وعض  -العزيز  ياسر  ومن 

العامة  فادي  واألستاذ/  ،شلبينبيل  األستاذ/    األمانة  مختار  واألستاذ/  ،الواحيبخيت    /واألستاذ   ،معتز   واألستاذ/  ،وائل 
وتناول اللقاء    ،ومصلحة السجون بالوزارة   اإلنسانقطاع حقوق    ومسئولي وعدد من قيادات وزارة الداخلية    مخلوف(   هاني

الزيارة    استعراض الدورية    إحدى  بوصفها أسباب  أماكن    التيالزيارات  لمتابعة  المجلس  من ا  انطالقً   الحتجازيجريها 
  الجتماعكما تناول    ، نو السجون وبيئة السجلوقوف على حقيقة أوضاع النزلء و ف ابه بشكل عام بهددوره المنوط  

  فيطار خطة الوزارة  إفي    يأتينشاء هذا السجن  أن إإلى    ، وتطرق جهود الوزارة بشكل عام فيما يخص تطوير السجون
محافظة    في  2013أغسطس  في    اؤهتهى بنناحيث    ، دبعض السجون وخاصة مناطق الدلتا والصعي  فيمنع التكدس  

برج   44  حاط بـي للنساء، و زنزانة    144و  ،زنزانة للرجال   384  ويحوي   ،ألف متر مربع  42الدقهلية، ويقع على مساحة  
لتفقد أوضاع السجن   أجرىاللقاء    انتهاءوبعد    ،مراقبة    ، مكتبة السجن:  وشملت الجولة  ،اءأعضاء الوفد جولة ميدانية 

  لسجناء ا مراكز تأهيل  ، و المستشفى، و المالعب الرياضية، و المطبخ، و المدرسة، و المخبز، و لسجناءاأهل    استقبالكن  أما و 
 : تضمنت عدد من المالحظات والتوصيات إلى  الوفد انتهى عملوقد وتدريبهم، 
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مدى - على  للوقوف  بالنزلء  الخاصة  والغرف  العنابر  تفقد  من  الوفد  السجن  إدارة  تمكين  السجن   عدم  سعة 
العامة وحدها  بدعوى    ستيعابيةلاوالقدرة   النيابة  الولية  هيأن  أن رئيس    ،صاحبة  أن قد    الوفدرغم  أوضح 

 . بما يحقق الهدف من الزيارة (زيارة السجن تشمل العنابر وغرف السجن )الزنزاناتعلى موافقة النيابة العامة 
 .للجدران ود األعالم وطالء حديثوج فيتمثل  ياراتالز  لستقبالوجود استعداد كامل  -
 .شخصين  وأواحد القاعة إل من شخص  خلت حيث  ؛المكان المعد للزيارة من وجود سجناء وخل -
   .ميةاأل  وفصول محإلى   ،المدرسةإلى    ،اتمن الورش ،مرافق السجن فيوجود بعض النزلء   تواتر -
  .ونزيارات السج   فيتباع المعايير الدولية المستقر عليها ا -
 . الرتقاء بالسجون فيهم استمرار الزيارات بما يس -

 

 12/2019/ 4 في زيارة سجن المنيا شديد الحراسة  •
لقاء   بعقد  الزيارة  الوفد  بين بدأت  أب  الدكتور/ضم  الذي  -  أعضاء    عضوي   -سحاق  إجورج    األستاذ/و   سعدة،   وحافظ 

 األستاذ/و   ،القصراوي  ه ط  األستاذ/و   ، إيمان مقرباألستاذة/  و   ،وائل مختار  األستاذ/ومن أعضاء األمانة العامة    ،المجلس
ومصلحة السجون    اإلنسانقطاع حقوق    ومسئوليوعدد من قيادات وزارة الداخلية  محمد فؤاد(    واألستاذ/  ،فؤاد  إبراهيم
الوزير    ،بالوزارة  السيد مساعد  أكد  المسجونين  شخصي    اهتمامهوقد  بتأهيل  ي م ك نهم ما  بما  صالحهم  اوا  لنخراط في  ن 

التي ت  المجتمع من جديد، من   ة بعد انتهاء مدة عينهم على أن يحيوا حياة لئقة وكريمخالل تعليمهم بعض الحرف 
وشد د   ،تهما وثقاف   همرفا معالسجناء وينمي  أن توافر مكتبة داخل السجن يسهم في تشكيل وجدان  إلى    العقوبة، مشيًرا

ن  أالعتبار    ي خذ فع األم  ،ة لهم اية الكاملتقديم الرعإلى    ضافةإ   ،لالئحة السجونا  وفقً   على أن معاملة السجناء تأتي
  اقتضتذا  إخارجه    وأقدم له كل الرعاية الصحية سواء داخل السجن  تن السجين  أو   ،ا لالئحة المخطئ يلقى عقابه وفقً 

ذلك ت    ،حالته  بدًءاالتعلم  فيالراغبين    اتطلب ى  ب  ل  كما  مح ب  ،  العلياب  انتهاءو   ،ميةاأل  وفصول    حصلوقد    ،الدراسات 
ير أن تقر   -المجلس  وعض –  سعدة  و أبحافظ    /كما أكد الدكتور  ،ميةاأل  ومن السجناء على شهادات مح  كثير  فعلبال

  أجرى اللقاء    انتهاءوبعد    ،بحالة السجون المصرية ومعاملة السجناء بها  اكبيرً   ا اهتمامً   المراجعة الدورية الشاملة يولي
الوفد  السجن  أعضاء  أوضاع  لتفقد  ميدانية  و المخبز  :شملت  ، جولة  و المطبخ،  و المسجد،  األ،  و سنانعيادة  عيادة ، 

و الطوارئ و الصيدلية،  السجن،  و مكتبة  الوعظ  ،  و المسيحي  الدينيغرفة  اليدوية،  المشغولت  و معرض  النشاط  ،  غرفة 
 ملعب كرة القدم. ، و الرياضي



84 
 

 : تضمنتتوصيات عدد من المالحظات والإلى  الزيارة انتهتوقد 
ل بموافقة مسبقة من إنه ل يسمح بدخولها  أالسيد مساعد وزير الداخلية    أكدحيث    ؛برزيارة العنا ب  عدم السماح -

 النائب العام. 
 عدم وجود شكوى من قبل النزلء.  -
كن ما مالحظة كل األعن  وفد  ال  بعض أعضاء  أعاق قيادات وزارة الداخلية والسجن مما  كبير من  عدد  وجود   -

 .وقت الزيارة في
ا - الجهات  مع  التنسيق  لستخر ضرورة  الزيارة  قبل  تصريح  لمعنية  لمقابلة  باج  العنابر  من دخول  عدد  أكبر 

 هم ورصد حالة العنابر. توتعرف مشكال السجناء
 

ال • القناطر  الزيارة  لسجن  المجتمع    لممثلي   "نساء"مشتركة  ومنظمات  فيواإل  المدني المجلس    عالميين 
27/12/2020 

العالمي لحقوق اإلنسان"   "اليوم  الداخلية زيارة   طاعم قنظ  بمناسبة  بمنطقة  إلى    السجون بوزارة  بالقناطر  النساء  سجن 
لمجلس القومي  اإلى    هت الدعوةج  حيث و    ،سجون القناطر تحت إشراف السيد مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون

نبيل    /األستاذو   ،المجلس   عضوي  -صالح سالم    الدكتور/و   ،نيفين مسعد  / الدكتورةضم وفده    يالذ  اإلنسانلحقوق  
عبد  األستاذة/و   ،شلبي للمجلس  عضوي  -الحميد    نهال  العامة  و    ،األمانة  أعضاء  إلى    الدعوةهت  ج  كما  من  عدد 

المجتمع   ومنظمات  المتخصصة  القومية  ال  ومراسليلصحفيين  او   المدنيالمجالس  والقنوات  األنباء  عربية  وكالت 
ضمن الخطة  - وتطهيرها الوقائية اليومية لتنظيف مرافق السجن اإلجراءات وخالل الزيارة تفقد أعضاء الوفد  ، واألجنبية
والوقائية المتبعة لحماية النزلء    الحترازيةإطار اإلجراءات    في  وتعقيمها   تنفذها الوزارة لتطهير السجون  التي المتكاملة  

الخدمات الطبية    طاعبق   الوقائيفرق الطب    بمعرفة  -ن عليها من انتشار فيروس كورونا والعاملين بالسجون والمترددي
هدته من أعمال تطوير لعالج  ما شللوقوف على  كما تفقد أعضاء الوفد مستشفى السجن والعيادات الطبية    ،بالوزارة 

الفحص    المريضات جراء  التحاليل وغرف األإلى    لهن،   الدوري وا  الزيارة  جانب الصيدليات ومعامل  شعة، كما شملت 
المنتجات    ةجول  والسمكي  الزراعيةتجات  والمن  الخشبيةفي معارض  الداجني  الحيواني  فصول  و   ،المكتبات و   ،واإلنتاج 
إلى    ،السجينات  التي تنتجهاومعرض المشغولت والمفروشات اليدوية    ،وقاعة الهوايات   األمية، وقاعات الزيارة،  ومح

 .  د أعضاء الوفد بجودة المعروضات وتميزها وقد أشا  ،جانب مصنع المالبس 
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  ، على الملفات الصحية لبعض السجينات بسجن القناطر الخيرية   -المجلس  وعض–ح سالم  ال ص  /الدكتور  اطلعكما  
ج تحت إشراف أستاذة كبيرة في القصر  التي تعاني مشكالت في الدم، وتعال    عائشة خيرت الشاطر  /ملف  ومن بينهن

نسبة الدهون ارتفاًعا في  زن و الو   فيزيادة    تعاني  التي هدى عبد المنعم  ملف/  و ا في المستشفى،  العيني، وتتلقى عالجً 
  التي على أوجه الرعاية المختلفة    واطلعوامن النزيالت    اكما التقى أعضاء الوفد عددً   ،جلساتلهما    وت جرىالثالثية،  

لهن القطاع  النزيالت  يوفرها  وناقشوا  المعيشيةعا ضأو   حول،  لهن  حي  ، هن  المقدمة  المختلفة  الرعاية  بأوجه  أشدن  ث 
 . نوألطفاله

 

لممثلي   ةالزيار  • طرة  ليمان  لسجن  المشتركة  المدن  الثانية  المجتمع  / 17  فيعالميين  واإل   ي المجلس ومنظمات 
1/2021 

السجون   مصلحة  قطاع  اللواء -نظم  الداخلية  وزير  السيد  رعاية  توفيق   /تحت  الموافق   -محمود  األحد    17  يوم 
برئاسة   اإلنسانالمجلس القومي لحقوق    ا وفد منشارك فيهوقد الجولة الثانية التفقدية داخل قطاع السجون،  2021يناير

عضوي األمانة العامة    -الحميد    نهال عبد  األستاذة/و   ،شلبينبيل    األستاذ/ و   ،المجلس  وعض  –األستاذ/ محسن عوض  
وسائل إعالم محلية ودولية بلغ عددها   ومندوبو  اإلنساننظمات حقوق  عدد كبير من مفي الجولة  كما شارك    بالمجلس،

أنباءوكال  16 بكلمة    ،ة  الجولة  مرزوق    /للواءبدأت  السجون-طارق  لقطاع  الداخلية  وزير  أن    -مساعد  فيها  أوضح 
  ؛ أولى زياراته   ذكر أنهاالهدف األساسي من الزيارة الوقوف على أوجه الرعاية داخل السجون خالل الفترة األخيرة، كما  

ل قطاع السجون بشكل موضوعي  دون الصورة من داخ  الحاضرين بنقل  وطالب  ،أيام فقط   4ولية قبل  ئالمس  ىتول  حيث
،  والفتراء لية التي تدار بها السجون من الداخل يشوبها الكذب  ًدا أن ما يتردد بالخارج بشأن المؤك،  تضخيم  وتهويل أ

  مة مواء تحقيق الإلى  أن قطاع السجون يسعى ، مؤكًداتمييز وى الجميع دون استثناء أويطبق عل  ،السائد ووأن القانون ه
ومراعاة القانون  تنفيذ  العام   يةاإلنسان  الجوانب بين  الهدف  وأن  القانون    إعادة للنزلء،  عن  الخارج  صالحه  تأهيل  وا 
انتشار فيروس "كورونا" بين نزلء السجون ووفاة عدد مزاعم  على    ا ورد    ،في المجتمع  فعاًل   ابالصورة التي تعيده عضوً 

ن عفي هذا الشأن عار  تماًما  تداوله    أن ما تم   اء مساعد الوزير لمصلحة السجونمن النزلء بالفيروس أكد السيد اللو 
ولم   أت  الصحة،  اشتباه  أ  ورصد حالت  المصرية،  وإصابة  السجون  داخل  كورونا  فيروس  بسبب  المصلحة    وفاة  وأن 

 . التدابير الالزمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد  كل اتخذت

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202008161046282939-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6/
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  ؛ أقدم المستشفيات   ووه  ة أ بزيارة مستشفى ليمان طرة، سجون طر بمنطقة    سجن ليمان طرة  لزيارة بجولة داخل بدأ الوفد ا 
إلى    ،سريًرا لجميع التخصصات الطبية   186  يسعأن المستشفى    الطبيب مدير مستشفى ليمان طرة عميد  الحيث أوضح  

والرعاية العمليات  غرفة  التحاليل  ،جانب  المخت  ،ومعامل  كاماًل والعيادات  تنسيًقا  هناك  وأن  وزارة    لفة،  الداخلية  بين 
النقلوا تستدعي  التي  الحالت  لنقل  الخارجية  اإلجراءات    ل ك  اتخذتالسجون  أن    وأكد  ،الخارج إلى    لمستشفيات 

الطبي وعزل من تستدعي حالتهم   3لت لجنة من  الحترازية مع تفشي فيروس كورونا، وشك   لتوقيع الكشف    أعضاء 
وأالعزل واحد   ن ،  م صاب  به  يوجد  ل  السجون  على    ،ونا« ور »ك  بـ  قطاع  الحترازية  اإلجراءات  هذه  ينفذ  القطاع  وأن 

ر ىالزيارات التي    تحت إشراف النيابة العامة.  ت ج 
  يقوم   التي  الغذائية  والسلع  الحرفية  والمشغولت  المنزلي  األثاث  لمنتجات  تسجيلي  فيلم  بعرض  الزيارة  أعمال  تلمِ ك  واست  
 كشف   أجهزة  أحدث  بها   تحاليل   معامل  شملتو   الخارجية  اداتوالعي  السجن  مستشفى  الوفد  وتفقد  السجون،  نزلء  ا عليه

  الخاص   والقسم   الطبيعي  العالج  وغرفه  الصيدلية  عوض  محسن  /األستاذ  تفقد  كما   ،المعالج  للطبيب  ا وفقً   الفيروسات
  في   دانيةمي   ةجول   أجرى  كما   للنزلء،  المقدمة   األطعمة  اهدوش  ،والمطبخ  مخبزال   إلى  زيارة  الوفد  أجرى  ثم  ، لكلىا  بغسيل
 لمدرسةا   إلى  بزيارة  الجولة  تتمواخت    ،والحديد  األخشاب  مصانع  في  السجون  نزلء  عليها   يقوم   التي  الصناعية  المنطقة
  التقى   كما  ،ومكتبة  ، مية األ  ولمح  آخر  ا وقسمً   ، والمسيحي   سالمياإل  الديني  للوعظ   ا أقسامً   وتشمل  ،بالسجن  الملحقة
  العالجية، -  المختلفة  الرعاية  أوجه  على   هطلعو أو   ،النزلء   من  ادً دع  -المجلس  وعض–  عوض  محسن  /األستاذ

  .اإلنسان حقوق  مبادئ مع  تماشًيا  للنزلء السجون  قطاع  يوفرها  التي  -دينيةوال ،ثقافيةوال ،دراسيةوال  والتعليمية،
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   الفصل الثالث                                      
 اإلنساننشر ثقافة حقوق 

 ـ ــــــــــــــــــ
 

   ."هداف التنمية المستدامةأإطار  في  اإلنسانمراجعة المناهج الدراسية من منظور حقوق " مشروع  :أوًل 

  ".اإلنساننشر ثقافة حقوق "ورشة حوار إقليمية حول   :ا ثانيً 

   .بالوزارات والمحافظات  اإلنسانوحدات حقوق  لمسئوليالبرامج التدريبية  :اثالثً 

   .اإلنساندرامية الداعمة لحقوق عمال التكريم األ :ا رابعً 

  .الندوات وورشات العمل :اخامسً 
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   : مشروع مراجعة المناهجأوًل 

الدراسية من منظو استكماًل  المناهج  المجلس في مجال مراجعة    بدأ في سنواته األولى   الذي  اإلنسانر حقوق   لجهد 
مراب بإجراء  والتعليم  التربية  وزارة  مع  التعليالتعاون  لمراحل  الدراسية  للكتب  شاملة  علمية  البتداجعة  واإلعدادي  م  ئي 

في وجدان الطفل  ومبادئها    اإلنسانبهدف تعظيم الستفادة من المناهج في ترسيخ قيم حقوق    ؛2006عام  والثانوي  
 . مصري ال

البحثي  ونظرً  المشروع  هذا  ألهمية  مفي  ا  المناهج  ما تنقية  كل  حقوق    ن  مع  المجلس    استأنف ،  اإلنسانيتعارض 
رئيس  -ثناء جمعة    /األستاذة الدكتورةالتي فو ضت  ، حيث خاطب الوزارة  2020مشروعه لمراجعة المناهج في يناير  

 تنسيق مع المجلس.  بال  -التعليمية مركز تطوير المناهج والموادب قسم الدراسات الجتماعية 

 بحضور:   2020ير شروع في ينا الجتماع األول للجنة المشرفة على الم د  قِ ع  

 . على المشروع ةوالمشرف ،المجلس ةو عض –ستاذة الدكتورة/ نيفين مسعد األ
 . والمشرف على المشروع ،المجلس وعض –ياسر عبد العزيز  /تاذ الدكتوراألس
الدكتوراألس للمشروعئمس  -محمود خليل    /تاذ  المنفذ  الخبراء  أستاذ اإلعالم ورئيس قسم الصحافة بكلية  و   ،ول فريق 

 . إلعالم جامعة القاهرةا
مركز تطوير المناهج  ب قسم الدراسات الجتماعية    ةرئيس، و وزارة التربية والتعليمل  ةممثل  -ثناء جمعة    /اذة الدكتورةاألست

 .التعليملتربية و اوالمواد التعليمية التابع لوزارة 
يمان مقربو بخيت الواحي، و مي حمدي،  اتذة/األس  الثقافية بالمجلس.  أمانة لجنة الحقوق   أعضاء - ا 

الدراسية  بالجتماع    است ِهل   المناهج  واستعراض محاور    ،2006عام    ذ  ف  ن  الذي  عرض مختصر حول مشروع مراجعة 
 التعليم. التربية و حول تطوير المناهج الجاري من قبل وزارة خلفية  ق د مت ، كما  ه ومناقشة تفاصيل 2020مشروع 

من خالل مراجعة  ،  ولى للمشروعأعدادية كمرحلة  ائية واإلناهج المرحلتين البتدتقرر البدء بمراجعة م  في ضوء ذلكو 
الدينية اإلسالمية   التربية، و الجتماعية الدراسات  ، و اللغة العربية )  :مواد  تشملشهر  أ  8فترة زمنية مدتها    في  ا كتابً   80

ابقة في مجال "آليات تضمين ثقافة حقوق  ، مع تحليل األدبيات البحثية والدراسات الس (نجليزيةاللغة اإل، و والمسيحية
قليمية ودولية".  ...في التعليم المدرسيوغرسها  اإلنسان  تجارب محلية وا 
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وقيم حقوق اإلنسان بالكتب المدرسية بمرحلة    وفي إطار الدراسة المعنونة بـ "أطر ومستويات تضمين قضايا ومفاهيم
   التعليم األساسي" تم إنجاز:

األول الفرعي  حقوق    :التقرير  "تعليم  مجال  في  البحثية  ودراسات    -"  اإلنساناألدبيات  لبحوث  نقدية  تحليلية  رؤية 
 "تضمين المحتوى الحقوقي بالكتب المدرسية". 

الفرعي تضمين:  الثاني  التقرير  ومستويات  حقوق    أطر  وقيم  ومفاهيم  الدينية    اإلنسانقضايا  التربية  كتب  بخطاب 
 . اإلسالمية والمسيحية

بخطاب كتب وقصص مقررات    اإلنسانأطر ومستويات تضمين قضايا ومفاهيم وقيم حقوق    :رعي الثالثالتقرير الف
 اللغة العربية.  

 

  2020 المشروع الجاري لمراجعة المناهجمناقشات اللجنة المشرفة حول 
الدكتوراأل  عرض المناهج في  ا محمود خليل    /ستاذ  ببدء مشروع مراجعة  الخاصة  ستاذ ألا  أجرى، و 2020لتفاصيل 

العزيز و  ياسر عبد  الدكتورةاألالدكتور/  هم  أ  وفيما يلي  ،لمقترحاتلمداخالت ومناقشات وعرض  نيفين مسعد    /ستاذة 
 :محاور النقاش 

، والمرحلة واإلعدادي  البتدائيالتعليم  ولى  المرحلة األ  : مناهج الدراسيةمراحل لمشروع مراجعة ال  ثالثهناك   -
الحاجة    وقد تقتضي  ،والثانوي  األساسي   األزهري التعليم    :والمرحلة الثالثة  ،والفني العام    الثانويالتعليم    :الثانية

 تعميق الدراسة في مرحلة واحدة بعد مراجعتها.  
إعداد بحث حول بعض المناهج الجامعية، وبحث حول   -ق البحثيبالتعاون مع نفس الفري -سبق للمجلس   -

 مناهج معهد إعداد الدعاة.
   .ةواإلعدادي ةالبتدائيمراجعة مناهج المرحلتين  رى ج تالمرحلة الحالية  خالل -
ز عدد كبير من الطالب يتجاو   فييؤثر  حيث    ؛عن التعليم العام  أهمية  األزهريمراجعة مناهج التعليم    ل تقل   -

التحدي األكبر في تلك المهمة يكمن في احتمالية    لكن  ،والمحافظاتعلى مستوى القاهرة    ا مليونً   18عددهم  
 البحث والتحليل مع بعض النصوص الدينية.   فيليها إ جع ي ر  التيالوطنية   وأالوثائق الدولية  تعارض بعض 
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نص  تقوم   - مع  التعامل  على  عنإلى    يتوجه  تعليميالدراسة  يزيد  طالب    23  ما  التكوين   فيمليون  مرحلة 
قية  القضايا الحقو هذه النصوص ب   مدى اعتناءمن الزاوية الحقوقية    قيس ن نأمن المهم    ؛ لذا العقليوالتشكل  

 سلوبية ولغوية. أمعرفية و  اأطرً بوصفها  وكيفية تقديمها للطالب 
 في بشكل عام    الحقوقيلخطاب  وا  ،المدارس من ناحية  في  الحقوقييجب النظر في التقاطعات بين الخطاب   -

 . من ناحية أخرى المصريالمجتمع 
بغية  هدافها ووظائفها  اهج الدراسية وأالمن  جندة الموضوعات والقضايا الحقوقية داخلالدراسة تحليل أ تستهدف   -

 م من خاللها. د  ق  ي   التيطر المرجعية  للمتعلم، وتحليل األ  المعرفيتشكيل البناء  
مستويات من   ثالثةمن خالل  سكونه    وأل مفردات البنية اللغوية ودرجة حركية الخطاب  تحليالدراسة    تستهدف -

 : هي  ،التحليل
 .الكتب المدرسية  في ة للقضايا الحقوقية تحليل المؤشرات الكمية والنوعي -
 طر التقديم اللغوية واألسلوبية للقضايا الحقوقية داخل الكتب المدرسية.أ تحليل  -
المفاهيمية   - والغياب  و األطر  الحضور  ما حضر  )رصد عالقات  ما غاب  رصد  الحقوقية  مقابل  القضايا  من 

 . ( داخل الكتب الدراسية
 البحث:  فيها  يلإع ج  ر  ي   التيساسية الوثائق األ -

عالن حقوق  إ  -1989اتفاقية حقوق الطفل لعام    -1948عام  ل   اإلنسانلحقوق    العالميعالن  اإل  : مثل  ؛الوثائق الدولية 
الخاص بالحقوق    الدوليالعهد    -1966الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام    الدوليالعهد    -  1959م  الطفل لعا 

 -  CEDAW  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  اتفاقية   -1966  الجتماعية والقتصادية والثقافية لعام
 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  

الوطنية لعام  دستور    :مثل  ؛الوثائق  لعام    -  2014مصر  الطفل  رقم    -1996قانون  ذو   10القانون    يلحقوق 
 . اناإلنسلحقوق  القومي المجلس  نشاءإب القانون الخاص  -الخاصة  الحتياجات

 استمارة تقييم تتضمن القيم المرجعية، مع ضرورة وجود نظرة كلية.   ت ع د -
الدراسة أ - المضمونأ  : طر  تحليل  البداة  أ   -  داة  األأ  -  رهنةمسارات  تحليل  المرجعيةداة  التحليل أ  -  طر  داة 

 . األسلوبي
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 الحقوقيالمكون  فيما يتعلق بدمج    اإلنسانمجال حقوق    فيمن الضروري إجراء بحث حول الدول المتقدمة   -
ضافتها كفصل أول لدع ا ودولي  ا وعربي  ي  لذلك مح  تتناولالمناهج الدراسية، والبحث عن األدبيات التي    في م ا وا 

 . إعدادها  الجاريالدراسة 
 والمغرب.  ،تونس :مثل ،مراجعة المناهج الدراسيةمجال  فيخرى أرب دول ا يجب النظر في تج   -
 لطالب. دراسات ميدانية على ا إجراءيجب  -
التعليم   - مدتها   في  مراجعتها   تجرى  ا كتابً   80من خالل  -على مراجعتها    ات ِفق   التي  اإللزاميمواد  فترة زمنية 

أثما  العربية  :هي  -شهر نية  و اللغة  الجتماعية،  و الدراسات  اإل ،  الدينية  والمسيحيةالتربية  و سالمية  اللغة  ، 
   .نجليزية اإل

الخلى  ع  ات ِفق  - من  بمجموعة  التربويين  الستعانة  نصار   /الدكتور  : اسم يح  رِ واقت    ،الدراسة   فيبراء    ، سامي 
 إيمان نور الدين.  /األستاذةو 

 ."macro"نتائج وتوصيات كلية إلى  باإلضافة ،"micro" ا تفصيلي   لبحث تحلياًل يجب أن يتضمن ا -
 عرض ميزانية البحث على المجلس إلقرارها وبدء العمل في المشروع.  -

  

 ا في وزارة التعليمر الجاري حاليً طويالتخلفية حول  
التعليم، وفيما يلي أبرز  التربية و قبل وزارة    ا منثناء جمعة خلفية حول تطوير المناهج الجاري حاليً   /الدكتورة   قد مت

 المحاور: 
كل  طال  خيرة  الفترة األ  فيالتطوير  لكن    ،عشوائيبشكل    ي جرىوزارة التربية والتعليم    فيتطوير المناهج  كان   -

 إجراء مراجعة دورية كل عام.  إلى  واد، باإلضافةالم
تنميتها   المستهدفالمناهج والمهارات    تضمنها تيجب أن    التيمفاهيم والقيم والقضايا  بالالوزارة قائمة    وضعت -

 لجميع المراحل التعليمية. 
 ام التنوع.يم احتر ترسيخ قإلى  هدفي ، كل المواد الدراسيةفي  ( ؟كونمن أ) :بعنوان  االوزارة محورً  ع م م ت -
ل  األزهر والكنيسة م  كان   - الدينية اإل  مناهجوضع  ن بي  خو  مركز في    الن يوجدلكن    ، حيةسيسالمية والمالتربية 

م ن   ةوالمسيحي  ةاإلسالمي  يةلدينامجموعة من القيم    يتمثل في   ،مناهج التربية الدينيةلطار  إتطوير المناهج   ت ض 
 . صوص الدينيةعليها من الن دلستي  و  في المناهج
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األ  جار  العمل   - للقيم  عام  إطار  إعداد  مستقلة    ي د ر سخالقية  على  مادة  التر في  على  عن  بناء  الدينية  بية 
 توصيات السيد رئيس الجمهورية.  

 الحتياجات الخاصة.  يبعض المواد لتتناسب مع ذو ل  وتعدياًل  ا الوزارة دمجً  أجرت -
ه ية الخاصة مناهج للترب وضعلاستعداداتها الوزارة أنهت  -  . البصرية وأذوي اإلعاقات السمعية إلى  توج 

 

  2020لتين البتدائية واإلعدادية للمرح اإلنسانمن منظور حقوق مشروع مراجعة المناهج الدراسية 
  2020يناير  19حد الموافق األ -ول الجتماع األ 

 : توصيات اللجنة
 ولى للمشروع. ة كمرحلة أ ن البتدائية والعداديالبدء بمراجعة مناهج المرحلتي -
التربية  ، و الدراسات الجتماعية، و اللغة العربية  :تشمل  ،ثمانية أشهر فترة زمنية مدتها    خالل  ا كتابً   80مراجعة   -

   .نجليزيةاللغة اإل، و سالمية والمسيحية الدينية اإل
 ."macro"نتائج وتوصيات كلية  إلى  باإلضافة  ،"micro" ا تفصيلي   تضمين البحث تحلياًل  -
المتقدمة   - الدول  بحث حول  المكون    اإلنسانمجال حقوق    فيإجراء  بدمج  يتعلق  المناهج   في   حقوقيال فيما 

 الجاري ضافتها كفصل أول لدعم الدراسة  ا  ا، و ا ودولي  ا وعربي  ذلك محلي    تتناول األدبيات التي    الدراسية، ورصد
 . تحضيرها 

إيمان   /األستاذةو   ،سامي نصار  /الدكتور  :اسم ي رح  اقت  و   ،الدراسة  فيالستعانة بمجموعة من الخبراء التربويين   -
 نور الدين.  

 يزانية البحث على إدارة المجلس إلقرارها وبدء العمل في المشروع.  عرض م -
 

إقليمية عالية المستوى حول    ورشة  :اثانيً  التنميةفي    اإلنسان"نشر ثقافة حقوق  حوار  "  المستدامة  إطار أهداف 
 2020فبراير  5و 4 –المغرب  -مراكش 

مث    المجلس  وقد  الورشةل  هذه  الدكتور  في  أب  / األستاذ  ، اإلنسانلحقوق    القوميالمجلس    و عض  –الوفا    وأحمد 
 دارة التعاون مع األمم المتحدة بالمجلس.  إ ةمدير  -محمد نجيب   مي /واألستاذة
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خالل الجلستين   اإلنسانلحقوق    صريالم   القوميمسألتين للمجلس  الحديث في  القائمون على أعمال الورشة    أتاحوقد   
 موضوعات الورشة.   حول دارت التي المناقشات  فيشارك الوفد  ا انظر المرفقات(، كم )الثانية والرابعة 

 مقدمة عامة 
كما تولى    اإلنسان،للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق    ا مؤسسً   امصر عضوً   في  اإلنسان  القوميالمجلس    يعد 

لذلك    ،2019، و2018  يعام    بين(، وكذلك رئاسة الشبكة  2015  يونيوإلى    2014  ومن يوني)  عاممدة  لرئاستها  
 . ودراسته اإلنسانيرحب بمناقشة هذا الموضوع المهم من موضوعات حقوق   وفه
لف  مخت  فيكذلك القوانين الداخلية  ت عنى بها  و   الدوليى بها القانون  ن  ع  ي    التيوالتنمية المستدامة من أهم الموضوعات   
 . بالدول األخرىعالقتها  ومن حيث في ذاتها لدول وتراعيها ا

 جهان: و  -رأينا  في-وللتنمية المستدامة  
الحياتية  :المادي الوجه   المادية  باألمور  والمستقبل  يتعلق  العلمي  )ة  يالحالية  المجالت    في  والتقنيكالتقدم  مختلف 

 عناصرها المختلفة(. بالزراعية والصناعية وغيرها، وكذلك المحافظة على البيئة 
يدخل   اإلنسان شك أن نشر ثقافة حقوق    ول  ،البشر  بية لبنيادة المعرفة اإليجا بتنمية الفكر والعقل وزي  :المعنوي الوجه  

للتنمية المستدامة  في المهم  الوجه  إلى    تؤدي  التيالقاطرة    -نظرنا   في-يشكل  بل    ،إطار هذا الجانب    المادي نجاح 
إليه  تسبقالذي   المتقدمة إلى    وبنظرة  ،اإلشارة  ن  الدول  أنمادي ا  األساسية  نساناإلي حقوق  تنم    ها جد  وتؤكد   وحرياته 
تحقيق التنمية    فيدور الثقافة  تعزيز  "  التسليم بأهمية إلى    مما يقودنا   ،وتعمل على تعزيز احترامها وممارستها   ،عليها 

 المستدامة". 
ولية  وحرياته األساسية فقد نصت عليها المواثيق الد  اإلنسانحقوق  مجال التمتع ب   في ألهمية التنمية المستدامة    ا ونظرً  

  االتنمية "حق    فيالحق    تاعتبر   تيال  اإلنسانلحقوق    العربيمن الميثاق    37أن نذكر المادة    ييكفو   ،اإلنسانلحقوق  
،  لضمان هذا الحق" تنمية واتخاذ اإلجراءات الالزمة "الوأن على الدول انتهاج سياسات    ،" اإلنسانا من حقوق  جوهري  

ذلك   من  والسياسية""اقتالع    -للميثاق    ا وفقً -والغرض  والثقافية  والجتماعية  القتصادية  "التنمية  وتحقيق    ، الفقر" 
 والتمتع بمزاياها ونتائجها.  تحقيق التنمية فيأن يشارك كل مواطن  شريطة
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 ستفادة دروس م ، ممارسات فضلي ، تجارب : اإلنسانالمؤسسات الوطنية لحقوق  دور
 الجلسة الثانية( ) 
من شك  حقو في    ما  ثقافة  نشر  المستدامة    في  اإلنسانق  أن  التنمية  األ   أحدإطار  للتجسيد  المالمح    الفعلي ساسية 

 . 2015سبتمبر  فيأقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة  التي 2030المستدامة   لخطة التنمية
  لفرصة  تتوافر لكل فرد من أفراد المجتمع ا أن  بضمان    ة م كل دولزاإل"قرته الخطة من  أما  في  بشكل خاص  ذلك   ويتجلى  

 . "منها  والستفادةالتنمية  فيته والمشاركة التنمية مهار 

بين حقوق    تبادلية  المستدامة   اإلنسانفالعالقة   الخر ويساعد على تجسيده فعاًل إلى    كل منهما يؤدي  إذ    ؛والتنمية 
التنمية المستدامة، كما أن هذه األخيرة تساعإلى    وتوافرها دافع  اإلنسانفحقوق    ،وعماًل  د على تحقيق التمتع  تحقيق 
رتبطان برابطة ل انفصام توالتنمية    اإلنسانفحقوق    اإلنسان،فال تنمية مستدامة دون حقوق    ؛اإلنسانبحقوق    الفعلي

سواء    ،وتتأثر بها كذلككافة  وق  الحق   فيعلة ذلك أن التنمية المستدامة تؤثر  و   ،ى خر كمل األتا  ممنه  كال  إن  إذ    ،لها 
 . مدنية وسياسية  ا حقوقً  وثقافية أ واجتماعية أ  واقتصادية أ ا كانت حقوقً 

بيئة    فيوالحق    ،العمل  في الحق    أنواعها:  كلب  يةاإلنسانللحقوق    ي والتنمية المستدامة يترتب عليها تجسيد فعلي وواقع 
  في والحق    ،لئق   معيشيمستوى    فيالتعليم، والحق    في  والحق   ،المياه والصرف الصحي  فيونظيفة، والحق    ةسليم

والحق  ال الفقر،  الجنسين   فيقضاء على  بين  والرجل()  المساواة    العدالة   فيوالحق    ،مسكن مالئم  فيوالحق    ،المرأة 
المهمشة   الفئات  وحقوق  والمهاجروالالجئ والطفل،    ،المرأة مثل:  )والمساواة،  بيفوهكذا    ، عاقة(اإل  وذي  ، ،  ن  العالقة 

 عد بيئي. ب  و   ، اقتصاديعد ب  و   ،عد اجتماعيب  نمية المستدامة لها أبعاد ثالثة: والت اإلنسانحقوق 
 ا: ومنه ، المجلس في هذا الشأن  مادته الثالثة على اختصاصات في اإلنسانلحقوق   القوميينص قانون المجلس   لذا 
بالمؤسسات واألجهزة المختصة بشئون تعانة  بالس  وتوعية المواطنين بها  ،اإلنسانحقوق  العمل على نشر ثقافة    -1

 . اإلنسانإعداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق  فيتنشئة واإلعالم والتثقيف، والمساعدة التعليم وال
حداث ذات الصلة  في األ  وأ  اإلنسانالموضوعات المتعلقة بحقوق    فيعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش    -2
 . بها 
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  الفني ذلك اإلعداد    فيبما    ،اإلنسانقوق  مجالت ح   فيت المؤسسية والفنية  الالزمة لدعم القدرا تقديم المقترحات    -3
العاملين   كفاءة  لرفع  والجتماعية    فيوالتدريب  القتصادية  وبالحقوق  العامة  بالحريات  الصلة  ذات  الدولة  مؤسسات 

 والثقافية. 
بحقوق    -4 المتصلة  والمطبوعات  والمجالت  النشرات  واختصاصات  هدافأو   ننسا اإلإصدار  القوانين المجلس  وفق  ه 

 .ة لذلك المنظم 
تبد    مصر   في   اإلنسانلحقوق    القوميالمؤسسات الوطنية، ومنها المجلس    تضطلع به الذي    أهمية الدور   و من هنا 
 من خالل:  اإلنساننشر ثقافة حقوق  أتيي و  ،سبيل ذلك  فييعمل على تحقيق كل ما يمكن  يالذ

 عن طريق الثقافة والتدريس والتعليم.   سانناإلتعميم ثقافة حقوق  
 بوسائل اإلعالم )المقروءة والمسموعة والمرئية(.  نةالستعا 

 األفالم والمسرحيات والتمثيليات(. )باألعمال الفنية  الستعانة
 معالجة خطاب الكراهية وعدم التسامح والعنف. 

بداء   . مع احترام الراء المخالفة الرأيتكريس حرية التعبير وا 
  في   اإلنساننشر ثقافة حقوق    من أجلمصر    في  اإلنسانحقوق  ل  القوميالمجلس  التي يؤديها    من األدوار المهمةو 

 إطار التنمية المستدامة: 
 خرى.  األ اإلنسانإعداد القوانين الخاصة بالتنمية المستدامة وحقوق   فيالمشاركة   -
 وغيره.بهذا الموضوع   المتعلقةت القوانين مشروعا واقتراح التعديالت حول   إبداء المالحظات -
 مثل:  ،عمل  اتوورشعقد مؤتمرات   -

 ورشة عمل حول نبذ العنف ونشر ثقافة التسامح وقبول الخر. 
 . والعتقاد الرأيندوة عن حرية 

عالء القانون.  اإلنساننشر ثقافة حقوق  في التوعويمائدة مستديرة حول الدور   وا 
بروت - والتلو إبرام  اإلذاعة  اتحاد  مع  ذلك)يفزيون  كولت  المثال-  ومن  سبيل  إذاعة صوت  الت  -على  مع  فاق 

لمدة ساعة مرتين شهري  فترة  العرب على بث   الهواء  ، وتنفيذ حلقة درامية  اإلنسانعن حقوق    ا مفتوحة على 
 عنينا".  فيحقك "وبرنامج  ، 2015شهر رمضان عام  في  "ذاعية بعنوان "أحالمنا إ
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ون  ح الفنانمن  ي  و   ،اإلنسانمجال حقوق    فياألعمال المميزة    لختيار  2011  نذ سنةتنظيم مسابقة للدراما الرمضانية م  -
 : فيهذا التقليد دور مزدوج لو  ، المجلس ن جوائز مالية ودرع  الفائزو 

 للعدد الكبير من المشاهدين والمستمعين خالل هذا الشهر الكريم. انظرً  اإلنسانأ. نشر ثقافة حقوق  
  ،ماهيتها  :من حيث)  اإلنسانر مسائل حقوق  إظها   في أكبر  ين والممثلين على بذل جهد  ب. تشجيع المخرجين والمنتج

 . من التنافس انوعً  وكيفية التغلب عليها( مما ي وجد ،تواجهها  التي  معيقاتوال ،وآثارها 
الفترة من أغسطس    - المجلس خالل  يولي  2018نفذ  العامة    2019  وحتى  بالخدمة  للمكلفات  تدريبية  دورات  سبع 
  في شارك المجلس  ، و ا متدربً   219دورة تدريبية للكوادر الحكومية استفاد منها    11  متدربة، كما نفذ  242منها    تتفاداس

والمواطنة    اإلنسانإقرار مفاهيم حقوق    في، ودور الدعاة واألئمة  اإلنسانة من النقاشات حول مفهوم حقوق  لإدارة سلس
 محافظات.  4 فيومواجهة خطاب الكراهية 

 الب المدارس: طفال وط بخصوص األ 
مجال التربية على حقوق    تهدفت الباحثين باألمانة العامة فياس  التيا من الدورات التدريبية  جلس عددً نفذ الم -

هذا اإلطار   وفي  ،لألطفال  اإلنسان تنظيم جلسات تعليم حول المفاهيم األساسية لحقوق  على    إلقدارهم  اإلنسان
اللقاءات  المجلس عددً   ونفذ باحث  7  فيا  طالبً   481استهدفت    2019  وحتى يولي  2018  من ديسمبرا من 

   محافظات.
بأسلوب يعتمد بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل  دا من الجلسات التدريبية التوعوية لألطفال  عقد المجلس عدً   -

 على األلعاب الترفيهية والمشاهد التمثيلية والمناقشات ويبتعد عن التلقين. 
 : ن المحاور، منهاعدًدا ملدورات التدريبية ا تضمنت  وقد 
 . اإلنسانلحقوق   القوميالتعريف بدور المجلس   -
 التعريف باتفاقية حقوق الطفل.  -
 تأكيد قيم المساواة وعدم التمييز وعدم اإلقصاء.  -
 تمثيل مشاهد متعلقة باألدوار الجتماعية للرجل والمرأة بهدف البتعاد عن التنميط والتهميش.  -
 :ب المدارس لمواجهة التنمر، وشملت عمل لطال تا ورش 4 كذلكعقد المجلس ا كم
 التعريف بالتنمر وأنواعه. -
 التوعية بكيفية حماية النفس والغير من التنمر.  -
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 التوعية بأهمية قيم التعاون والترابط بين الزمالء وتجنب التمييز واإلقصاء.   -
للمحافظا وأ ميدانية  زيارات  تسع  المجلس  المتنت  جرى  المكاتب  طريق  لتلقيعن  ومناظرة    قلة  المواطنين  شكاوى 

عقد لقاءات وحوارات مفتوحة مع    فير المجلس هذه اللية بإضافة أبعاد ثقافية تتمثل  كما طو    ،األوضاع على الطبيعة
 يم.  الصحة والتعل قطاعي  ومسئوليوالمثقفين واألئمة والدعاة  المدنيالمحافظات ومنظمات المجتمع  مسئولي

 هذا الشأن من خالل:  فيدوره نذ تأسيسه بمالمجلس   وقد اضطلع
 . اإلنسانحقوق   ومبادئيتفق بما ( برنامج لتعديل المناهج الدراسية 1
ثقافة حقوق  2 لنشر  الفئاتاستهدف عددً   2007عام    في  اإلنسان( تدشين مشروع ضخم   ،اإلعالميين  :مثل  ،ا من 

 ت.وطالب المدارس والجامعا والصحفيين، وأعضاء المجالس المحلية، 
 . نية للدولةالخطة الوط  في اإلنسانودمج حقوق  اإلنسان( وضع خطة وطنية للنهوض بحقوق 3

وأعضاء منظمات المجتمع المدني دورات لرجال القضاء ورجال الشرطة    ا : ينظم المجلس دوري  النتخاباتبخصوص  
 . عليها والرقابة   النتخاباتتنظيم  في المشاركين 

الستفادة مما   وأوالمشاركة فيها  العمل المتخصصة    اتلخاصة بالتنمية المستدامة وورشلمؤتمرات الدولية اايم  تنظ   -
 ومن أمثله ذلك:  ،يصدر عنها من بيانات وتوصيات 

 (.2015المكسيك )مؤتمر ميريدا 
 . اإلنساننظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق  2016األردن عام  فيورشة عمل 

  في مناقشة دور المؤسسات الوطنية  ل  اإلنسانلحقوق    القوميالمجلس    نظمه  ي لذا(  2019  مصر)مؤتمر شرم الشيخ  
 تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواءمة القوانين والسياسات الخاصة بذلك. 

 –المغرب    -اكش  ر م)  "إطار التنمية المستدامة  في  اإلنساننشر ثقافة حقوق  " ورشة حوار إقليمية عالية المستوى حول  
 (.2020فبراير  5و 4

المؤسسات   بشأن خطط عمل  ومقترحات  تحديات  ثقافة حقوق    في عرض  التنمية بوربطها    اإلنساننشر  أهداف 
 المستدامة 

 )الجلسة الرابعة( 
ثقافة حقوق    نشر  كان  األمور    اإلنسانإذا  من  المستدامة  التنمية  أهداف  التمتع   التيوتحقيق  لكفالة  عنها    ل غنى 

والحريات  بالح  ازدهارقوق  وتحقيق  والتنموية    اإلنسان  األساسية  الحقوقية  الجوانب  المجتمع    ويصب  التيبخصوص 
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الداخلية  والنظم  والقوانين  الوصول  ، تحقيقها إلى    الدولي  يصادفها  إلى    فإن  المرجوة  الغاية  من   كثير  -لألسف-هذه 
والصعوبات ومنها  المعوقات  التم،  بالحق  تعدم  المالحقو   و أ–ع  التمتع  تأخ  وأ  ا جزئي    و أ  ا كلي    -عنيةق  أب ر    و الحق 

 سرعة.  بأقصىيجب معالجته والتغلب عليه  ا سلبي   اشك أن ذلك يشكل مظهرً  ل، و الحقوق 
 هذا المجال في:  فيويمكن إيجاز أبرز المعوقات والصعوبات  

هذه البيانات  إن  إذ    ؛اإلنسانبحقوق  بالتنمية المستدامة وعالقتها    فيما يتعلق   عد بيانات ودقتها قوا  كفايةعدم   -
ن وجدت فو   ،حيانكثير من األ   في   غير وافية يجب العناية بهذه المسألة لما لها    لذا  ؛ضعيفة المضمونهي  ا 

 من أهمية وتأثير على متخذ القرار. 
تحقيق  ذلك بداهة فيبما  ،تصرف  أيتحقيق  في عامل أساسي  والمال عصب الحياة، وه :الصعوبات المالية  -

  المادي وهذه الصعوبات ذات الطابع    ،ا وواقعً   وعماًل   وتحقيق التنمية المستدامة فعاًل   اإلنسانق  حقو ر ثقافة  نش
و   في  -شكدون  -تؤثر   المستدامة  المسألة  لذا  ،اإلنسانحقوق    فيالتنمية  هذه  معالجة  زيادة ب  يجب 

 . كمل وجه على أفها ائلتمكينها من القيام بوظ اإلنسانالمخصصات المالية للمجالس الوطنية لحقوق 
 لها جانبان:و العوامل البشرية:  -

شك أن ذلك    ول  ،ما يقرب من مائة مليون وقد يزيد عن ذلكإلى    مصر  فيإذ وصل عدد السكان    :كثرة عدد السكان
من  كل هذا العدد الضخم  إلى    ا وتثقيفي    ا بداهة الوصول تعليمي    إذ ل يمكن  ؛اإلنسانفاعلية نشر ثقافة حقوق    فييؤثر  
 .البعيدة ولسكان المناطق النائية أ ا خصوصً  ،سبيل تحقيق الهدف المرجو  في اكبيرً  ا يشكل عائقً الذي  األمر  ،الناس
عدد - حقوق    في لمتخصصين  ا  قلة  ثقافة  هؤلء  إلضرورة  هناك    اإلنسان:مجال  مثل   المتخصصين عداد 

التنمية المستدامة والعالقة التبادلية    أهميةالتوعية بالحقوق و   المتمثل في  وقاطرة تحقيق الهدف المرج  باعتبارهم
 " تدريب المدربين" على تلك المسائل. و ،ويمكن التغلب على ذلك باإلكثار من عدد المتخصصين ،بينهما 

  ، وقد ن ظ م عناية خاصة إلى    يحتاجون  الذين  الخاصة  الحتياجات  يلمعاقين وذو ا  على  -ىمن باب أول -  وينطبق ذلك 
للدورا  القوميالمجلس   "بر ت  بطريقة  البصراقراءة  نعمة  فقدوا  لمن  الخاصة    ،يل"  المحاضرات  بعض  المجلس  وطبع 

 بذلك. 

والتنمية    اإلنسانإحداث آثار جذرية على مسائل حقوق  إلى    والتكنولوجيأدى التقدم العلمي    :العوامل التقنية  -
 . كافة المجالت   في ا ورأسي   ا المستدامة أفقي  
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تحقيق التنمية    وفي  اإلنساننشر ثقافة حقوق    فيإنكاره    ل يمكن  اعصر العولمة دورً   في  شك أن لألمور التقنية  ول 
 . المستدامة

الجانب  الهتمامذلك    ويقتضي  دوًرا  لتقنياتلألن    ؛بهذا  تجسيد حقوق    في  ارً كبي  الحديثة  إطار    في  اإلنسانإظهار 
 .من الناس  ل نهائيعدد إلى  عن وصولها  فضاًل  ،التنمية المستدامة

 اإلنسان مجال نشر ثقافة حقوق    فيلموضوعات المتخصصة  لعدم تخصيص وسائل اإلعالم مساحة كافية   -
 إطار التنمية المستدامة:  في

هذا العائق يعتبر من   يجراءات لتالفإ المسموعة والمرئية والمقروءة( فإن اتخاذ  )لوسائل اإلعالم  لألهمية الكبرى    انظرً 
نشر إلى    يؤديالذي    األمر   ،قطاع عريض من الناس  في  ايرً بكتأثيًرا  تؤثر    الحديثة  لتصا الوسائل    ألن  األولويات   أهم

مقدمتها تعزيز   يوف  ، مما يحقق الغاية المرجوة  ،من السكان  والتنمية المستدامة لدى نسبة كبيرة  اإلنسانثقافة حقوق  
 إطار التنمية المستدامة.  في واحترامها   اإلنسانحقوق 

  التي ورغم الجهود الكبيرة    ،ومنها مصر  الدول العربية  في  تنتشر على نطاق واسعمية  األرة  ظاه  تنتشرتفشي األمية:  
فإن من المالحظ وجود عدد   ،منها   الحد   وى هذه الظاهرة الخطيرة أالدولة للقضاء عل  فيتبذلها السلطات المختصة  

 ،اإلنسانثقافة ومن بينها ثقافة حقوق  النشر    أمام  ا يقف عائقً الذي    األمر  ، الكتابة   ومن السكان ل يجيدون القراءة أ
 الوسائل الممكنة.  األمية والعمل على إزالتها بكل والمأمول استمرار جهود اجتثاث

الناس   الوعي  غياب - ثقافة حقوق  أن    بمعنى  ؛الحقوقي لدى بعض  يتقبلون    اكلي    اإلنسانهؤلء األشخاص ل 
 . اوجزئي  

 و لحقوق الفردية أا  ينطبق علىو   ،عدم احترامها   وأ   ا دولي  و أ  ا ة وطني  ق المقرر سة الحقو عدم ممار   فيهذا العامل    يتجلى و  
 . الحقوق الجماعية

 : يتضح غياب الوعي فيفبالنسبة للحقوق الفردية 
 النتخابات.   فيالمشاركة  ك عدم ممارسة بعض الحقوق السياسية  -
 الجهل.األمية و  نتشاراإلى  ييؤدبما عدم تلقي التعليم بصوره المختلفة  -
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 تدميره. وسرقته أ ومام بالمال العام أ عدم الهت و لحقوق الجماعية فالمثال الواضح هبا  فيما يتصلو  - 

 إطار التنمية المستدامة:  في اإلنسانزيادة التنسيق بين المجلس والجهات المعنية بحقوق  ضرورة -

يساعد ، و جهات بخصوص هذه المسألةلس وتلك الع بين المجالتناز   ويمنع التعارض أ؛ إذ  هذا التنسيق له أهمية كبيرة و 
   .التحقيق الفعلي لألهداف المرجوة في

ذا كان هناك تنسيق وتشاور بين المجلس والجهات    فالمأمول زيادة هذا التنسيق بصورة أكبر وصوًل   ،المعنية   األخرىوا 
 تحقيق الهدفين المذكورين أعاله.إلى 

 خاتمة 

نما لفحسب   النظريأهداف التنمية المستدامة يجب أل يقتصر على جانبه    ارإط في    نساناإلإن نشر ثقافة حقوق     ، وا 
 . ا وواقعً  وعماًل  بد من تجسيده فعاًل 

 

 بالوزارات والمحافظات   اإلنسانوحدات حقوق  لمسئوليالبرامج التدريبية  :اثالثً 
 : مقدمة 

ــانلحقــــــــــوق  القــــــــــوميالمجلــــــــــس  يــــــــــنهض ــدور ملحــــــــــوظ  اإلنســــــــ ــي بــــــــ ــاء  فــــــــ ــر  علــــــــــىدريب القــــــــــدرات والتــــــــــ بنــــــــ نشــــــــ
ــوق  ــة حقــــــــ ــانثقافــــــــ ــدورات اإلنســــــــ ــن خــــــــــالل الــــــــ ــي مــــــــ ــا ي التــــــــ ــة بحقــــــــــوق بهــــــــــدف  نظمهــــــــ ــاهيم المتعلقــــــــ ــر المفــــــــ نشــــــــ

ــان ــية لحقــــــــــــــوق  ،اإلنســــــــــــ ــات األساســــــــــــ ــان،والتفاقيــــــــــــ ــدور المجلــــــــــــــس  اإلنســــــــــــ ــوميوالتعريــــــــــــــف بــــــــــــ ــوق  القــــــــــــ لحقــــــــــــ
ــان ــرز واختصاصــــــــــاته اإلنســــــــ ــية لحقــــــــــوق  التفاقيــــــــــات, وأبــــــــ ــاناألساســــــــ ــي ،اإلنســــــــ  الشــــــــــكاوى, حيــــــــــث وآليــــــــــة تلقــــــــ

ــعى إدارة ا ــالمجلس تســـــــــ ــدريب بـــــــــ ــوميلتـــــــــ ــانلحقـــــــــــوق  القـــــــــ ــة إلـــــــــــى  اإلنســـــــــ ــزة الدولـــــــــ ــع أجهـــــــــ ــل مـــــــــ ــة التواصـــــــــ كافـــــــــ
مــــــــــــع  ل ســــــــــــيما -يصــــــــــــبح الهــــــــــــدف مــــــــــــن التــــــــــــدريب  وأن ،حثهــــــــــــا علــــــــــــى إنشــــــــــــاء وحــــــــــــدات لحقــــــــــــوق اإلنســــــــــــانل

ولين الحكــــــــــــوميين ئالمســــــــــــ  هــــــــــــؤلء تطــــــــــــوير قــــــــــــدرات -اإلنســــــــــــانمجــــــــــــال حقــــــــــــوق  فــــــــــــي الفــــــــــــاعلين الحكــــــــــــوميين
 .لألشخاص الخاضعين لسلطتها وكفالتها   اإلنسانحقوق    احترام  فيبواجباتهم  للوفاء  

ــذه الــــــــدورات ــين الــــــــوزرات اإلنســــــــاننشــــــــر ثقافــــــــة حقــــــــوق إلــــــــى  وتهــــــــدف هــــــ داخــــــــل  اإلنســــــــانووحــــــــدات حقــــــــوق  بــــــ
ــات ــع ،المحافظـــــــ ــذه الفئـــــــــات ورفـــــــ ــة لهـــــــ ــادة الـــــــــوعى بمفهـــــــــوم حقـــــــــوق  ،القـــــــــدرات الفنيـــــــ ــانمـــــــــن خـــــــــالل زيـــــــ  ،اإلنســـــــ

 .اإلنسان  طة بمفهوم حقوق لمهارات المرتبوتزويدهم بالمعارف وا
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ــاط   ـــأثر نشـــــــــ ــد تـــــــــ ــدريب  وقـــــــــ ــارإدارة التـــــــــ ــا  بانتشـــــــــ ــروس كورونـــــــــ ــا أدى ،فيـــــــــ ــى  مـــــــــ ــعإلـــــــــ ــدد  تراجـــــــــ ــدريبات عـــــــــ التـــــــــ
الوحــــــــــدة  عنــــــــــدما اســــــــــتأنفتو  ،2020خــــــــــر مــــــــــارس حتــــــــــى نهايــــــــــة شــــــــــهر يوليــــــــــوآالفتــــــــــرة مــــــــــن خــــــــــالل المقدمــــــــــة 

لوقائيـــــــــــــة ءات والتـــــــــــــدابير امـــــــــــــن اإلجـــــــــــــراكثيـــــــــــــًرا رونـــــــــــــا اتخـــــــــــــذت و ظـــــــــــــل جائحـــــــــــــة ك فـــــــــــــيتنفيـــــــــــــذ أنشـــــــــــــطتها 
التباعــــــــــــــد مراعــــــــــــــاة ب واللتــــــــــــــزام المتــــــــــــــدربين قــــــــــــــدر اإلمكــــــــــــــان،حيــــــــــــــث خفــــــــــــــض عــــــــــــــدد مــــــــــــــن  والحتياطــــــــــــــات،

 حرص على سالمة الجميع.ال  في سياق   الكمامات الطبية وارتداء  ،الجتماعي

الحكـــــــــوميين مـــــــــن أجـــــــــل  مــــــــن الـــــــــدورات التدريبيـــــــــة للمســــــــئولين اذلـــــــــك نفــــــــذت إدارة التـــــــــدريب عـــــــــددً  فــــــــي ضـــــــــوءو  
كتـــــــــوبر أحتـــــــــى  2019الفتـــــــــرة مـــــــــن أكتـــــــــوبر  فـــــــــي لـــــــــدى الجهـــــــــات الحكوميـــــــــة نســـــــــانإلاعيـــــــــل وحـــــــــدات حقـــــــــوق تف

2020. 

ر ىأنشطة    :تنفيذها   ج 

ــة  5نفـــــــــــــــــــذت إدارة التـــــــــــــــــــدريب  :أوًل  ــئوليدورات تدريبيـــــــــــــــــ ــدات حقـــــــــــــــــــوق  لمســـــــــــــــــ ــانوحـــــــــــــــــ ــالوزرات  اإلنســـــــــــــــــ بـــــــــــــــــ
 .ذكورلل 65و  ،إلناثمن ا 85بواقع  ،ومتدربة ا متدربً 150  ا منه واستفاد,  والمحافظات

 مالحظات مدة التدريب  عدد المتدربين ظةحافالم التاريخ 

 انيوم 30 الجيزة  2019أكتوبر   24،  23
ن و العامل -تدريب وزارة البيئة  
 اإلنسانبوحدات حقوق 

 تدريب الكوادر الحكومية أيام  ةثالث 35 القليوبية   -الجيزة   -القاهرة   2019ديسمبر   7:  5

 ادر الحكوميةالكو   تدريب أيام  ةثالث 25 السويس  2020سبتمبر   24:  22

 اإلنسان وحدات حقوق    رؤساء أيام  ةثالث 25 كفر الشيخ  2020أكتوبر   1سبتمبر:    29

 أيام  ةثالث 35 الجيزة  2020أكتوبر 13:  11
 رؤساء  -وزارة التنمية المحلية  

 بالمحافظات  اإلنسانوحدات حقوق  
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ــً  ــة دورات تدريب 6التـــــــــــــدريب  إدارةا: نفـــــــــــــذت ثانيـــــــــــ ــتهدفتيـــــــــــ ــدر  اســـــــــــ ــداد مـــــــــــ ــع بين مـــــــــــــن منظ إعـــــــــــ ــات المجتمـــــــــــ مـــــــــــ
ــدني ــة  المــــــــــ ــاتلمتابعــــــــــ ــيوخ  انتخابــــــــــ ــتفاد, 2020مجلــــــــــــس الشــــــــــ ــدريب واســــــــــ ــن التــــــــــ ــدربً  137 مــــــــــ ــة ا متــــــــــ  ،ومتدربــــــــــ

  .إلناثمن ا 60و  ،لذكورمن ا 77بواقع 

 مدة التدريب عدد المتدربين  المحافظة  التاريخ 

 أيام  ةثالث 25 اإلسكندرية 2020أغسطس  7: 5

 أيام  ةثالث 22 أسوان 2020سأغسط  7: 5

 أيام  ةثالث 25 لية ياإلسماع 2020أغسطس 7: 5

 أيام  ةثالث 20 الدقهلية  2020أعسطس 10: 8

 أيام  ةثالث 25 سويف بني 2020أغسطس  10: 8

 أيام  ةثالث 20 القاهرة 2020أغسطس  10: 8

ــً   ــة الع :ا ثالثـــــــ ــات بالخدمـــــــ ــدريبيتين للمكلفـــــــ ــين تـــــــ ــدريب دورتـــــــ ــدت إدارة التـــــــ ــادرة عقـــــــ ــة لمبـــــــ ــاة كريمـــــــــ "امـــــــ ــي "ةحيـــــــ  فـــــــ
 .متدربة 25، وبلغ عدد المتدربات في الدورة الواحدة  وفمبرن 3إلى  1محافظة أسيوط من 

 مدة التدريب اتعدد المتدرب المحافظة  التاريخ 

 أيام  ةثالث 25 أسيوط 202نوفمبر 3

 أيام  ةثالث 25 أسيوط 2020نوفمبر   3 :1

ــً  ــالمج :ا رابعـــــــــ ــدريب بـــــــــ ــذت إدارة التـــــــــ ــة نفـــــــــ ــاحثيلس دورة تدريبيـــــــــ ــول  لبـــــــــ ــه حـــــــــ ــس وفروعـــــــــ ــات تلقـــــــــــيالمجلـــــــــ  "آليـــــــــ
ــاكين ــع الشــــــــــ ــتو  ،2020نــــــــــــوفمبر  20إلــــــــــــى 14 الفتــــــــــــرة مــــــــــــن فــــــــــــي "الشــــــــــــكاوى والتعامــــــــــــل مــــــــــ ــذه  تهدفاســــــــــ هــــــــــ

فـــــــــــة مـــــــــــن الشـــــــــــاكين مـــــــــــن خـــــــــــالل إثـــــــــــراء تلالتعامـــــــــــل مـــــــــــع أنمـــــــــــاط مخفـــــــــــي درات البـــــــــــاحثين قـــــــــــ الـــــــــــدورة رفـــــــــــع 
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 ،والتوثيـــــــــــق رصـــــــــــد وال الســـــــــــتماعمهـــــــــــارات و  ،صـــــــــــلمهـــــــــــارات التوا) ، وتشـــــــــــمل:وتطـــــــــــوير مهـــــــــــاراتهم هممعلومـــــــــــات
 .مشاركين 7ومشاركة  12منهم  ،19المجلس   باحثيوبلغ عدد المشاركين من 

 مدة التدريب عدد المتدربين  المحافظة  التاريخ 

 5 19 القاهرة 202نوفمبر  20: 14
 

 :التدريبيالمحتوى  

المفـــــــــــــــاهيم  علــــــــــــــى ســــــــــــــلطت الضــــــــــــــوءجوانــــــــــــــب نظريــــــــــــــة وأخـــــــــــــــرى عمليــــــــــــــة  التــــــــــــــدريبيالمحتــــــــــــــوى  تضــــــــــــــمن
، الرؤيــــــــــــة: اإلنســــــــــــانلحقــــــــــــوق  القــــــــــــوميالتعريــــــــــــف بـــــــــــالمجلس و  اإلنســــــــــــان،األساســــــــــــية لحقــــــــــــوق والمصـــــــــــطلحات 
 ،(الحقــــــــــــوق والحريــــــــــــات) المصــــــــــــريالدســــــــــــتور  فــــــــــــي اإلنســــــــــــانوحمايــــــــــــة حقــــــــــــوق  ،األنشــــــــــــطة ،الختصاصــــــــــــات

 اناإلنســــــــــ حقــــــــــوق   عــــــــــن إشــــــــــكالياتفضــــــــــاًل  ،اإلنســــــــــانلشــــــــــكاوى المتعلقــــــــــة بحقــــــــــوق لوآليــــــــــة الرصــــــــــد والتوثيــــــــــق 
ــدياتها  ــةالمح ياتعلـــــــــــــــى المســـــــــــــــتو وتحـــــــــــــ ــدات حقـــــــــــــــوق  ،ةالدوليـــــــــــــــ و  ةاإلقليميـــــــــــــــ و  ليـــــــــــــ ــانوتفعيـــــــــــــــل وحـــــــــــــ  اإلنســـــــــــــ

ــات)بالمحافظــــــــــــات  ــدور  - الختصاصــــــــــ ــيالــــــــــ ــات والتعريــــــــــــف  ،(المجتمعــــــــــ لحقــــــــــــوق  القــــــــــــوميالمجلــــــــــــس بنجاحــــــــــ
ــان ــه اإلنســــــــ نجازاتــــــــ ــارير ،وا  ــداد التقــــــــ ــة إعــــــــ ــم كيفيــــــــ ــتعراض  ثــــــــ ــم اســــــــ ــا، ثــــــــ ــة وكتابتهــــــــ ــات الخاصــــــــ بعــــــــــض التفاقيــــــــ
وأبــــــــــرز الحقـــــــــــوق  ،شــــــــــكال التمييــــــــــز ضــــــــــد المــــــــــرأةألــــــــــى كافـــــــــــة القضــــــــــاء ع اتفاقيــــــــــةمثــــــــــل  ،نســــــــــاناإلبحقــــــــــوق 

 .والعهدين الدوليين اإلنسانلحقوق    العالمياإلعالن   في الواردة

 الوحدة:التدريب في منهجية  
والمناقشــــــــــات  ،الــــــــــذهنيالعصــــــــــف  :منهــــــــــا  ،التــــــــــدريب فــــــــــيمتنوعــــــــــة  ا فريــــــــــق التــــــــــدريب بــــــــــالمجلس طرقــــــــــً  يتخــــــــــذ 

ــة ــةوا ،الجماعيـــــــــــــ ــدريبات العمليـــــــــــــ ــئلة ا ،لتـــــــــــــ ــن واألســـــــــــــ ــة مـــــــــــــ ــةلمفتوحـــــــــــــ ــات التدريبيـــــــــــــ ــالل المعينـــــــــــــ ــل ،خـــــــــــــ  :مثـــــــــــــ
   .التدريبات العملية في  المستخدمة  الملونةاألوراق  و   ،ب شارتيالفلو   ،وربوينتا الب
إلــــــــــى  لتــــــــــدريب للوصــــــــــولالمســــــــــتفيدة مــــــــــن امــــــــــع الجهــــــــــات بالتعــــــــــاون التدريبيــــــــــة  الحتياجــــــــــاتالوحــــــــــدة  وتقــــــــــرر 

 .والجهات المعنيةيوضع بالتفاق بين المجلس  سب  منا  تدريبيبرنامج ومحتوى 
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ــِ ت  هـــــــــذا اإلطـــــــــار  وفـــــــــي  علـــــــــى محـــــــــاور  وأخـــــــــرى للقيـــــــــاس البعـــــــــدي قبلـــــــــيالقيـــــــــاس للإدارة التـــــــــدريب اســـــــــتمارة  دعـــــــ
 .المستهدفة  المهاراتو   اكتساب المعارفلقياس مدى  التدريبييغطيها البرنامج ي الت  التدريب

ــذا  ــى  هــــــــ ــامإلــــــــ ــيم العــــــــ ــتمارة التقيــــــــ ــب اســــــــ ــا ي تــــــــــ ال جانــــــــ د عليهــــــــ ــ  ــي  ي عتمــــــــ ــين التــــــــــ فــــــــ ــديدريبتحســــــــ ــث يبــــــــ  ؛ حيــــــــ
أداء  فـــــــــيالضـــــــــعف نقـــــــــاط الضـــــــــوء علـــــــــى نقـــــــــاط القـــــــــوة و  ونســـــــــلط يو  ،فريـــــــــق التـــــــــدريب فـــــــــي آراءهـــــــــم نو المتـــــــــدرب

ــا  ،كـــــــــل مـــــــــدرب ــتمارة  تبـــــــــرزكمـــــــ ــوئها الـــــــــدورات التـــــــــي ت  التـــــــــي المتـــــــــدربين  احتياجـــــــــاتهـــــــــذه الســـــــ د فـــــــــي ضـــــــ ــ  عـــــــ
 .وسلبياته ريبيتدالاليوم  إيجابيات  ا لمعرفة  مي  ا يو الوحدة تقييمً   يرِ ج  , كما ت  تقام مستقباًل 

 

 اإلنسان تكريم األعمال الدرامية الداعمة لحقوق  :ارابعً 
  2020لعام  اإلنسانمجال حقوق  في المتميز  الدرامي نتاج مسابقة اإل  
لحقوق    ا انطالقً   القومي  المجلس  دور  حقوق    اإلنسانمن  ثقافة  نشر  المجتمع  اإلنسانفي  طوائف  و افة ك  بين  لما  ، 

يجابً و أ  ا في تشكيل وعي الشعب المصري بما يؤثر على هذه الثقافة سلبً   مهممن دور  للدراما التليفزيونية   ا لما  ووفقً   ، ا ا 
العمل عليه كل عام برئاسة    تلك  فقد ش    ،جرى  الثقافية  الحقوق  لجنة  المنبثقة عن  الدراما  األألجنة  اللجنة  ستاذ/  مين 

  /الناقدةأنعام محمد علي، و   /وهم: المخرجة   ،الفني النقد    فيالخبرة    ويذ  ابت  النقاد والك    وبعضوية عدد من  جمال فهمي،
 عبد الرازق.  رامي /الناقد، و زهديماهر  /لناقد، واالشناويطارق   /الناقد، و كرم النجار   /الكاتبو  ي،خيرية البشالو 

  لقياس وتقييمها    -25بلغ عددها    التي -مية  عمال الدرااللجنة عدة اجتماعات طوال شهر رمضان لمتابعة األ  عقدتو  
  شروع على اللجنة قبل ال  تض  رِ ع    التي   والمعايير  اإلنسانلضوابط حقوق    ا وفقً   اإلنسانمدى التعبير عن ثقافة حقوق  

 في عملها. 

 ، 2020  لعام  اإلنسانمجال حقوق    فيالمتميز    الدرامينتاج  مسابقة اإل  فيعمال فائزة  أ  3  وقع الختيار على وقد   
 : التالي  وة على النحوجاءت األعمال الفائز  ،مسلسل رسوم متحركة ي ختار التوالي وللسنة الثالثة على 
 . مسلسل "الختيار"

 .مسلسل "الفتوة"
 . وش" 100 ـمسلسل " ب

 . " متحركة "نور والرحالت الخارقةمسلسل الرسوم ال
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 عمالحيثيات اختيار األ
 : مسلسل الختيار

،  ألخيرةا الثالثين  السنوات    فيلعله األهم    وأ  ،ة المصريةتاريخ الدراما الوطني  فيأحد أهم األعمال  ل  يعد هذا المسلس 
واحدة  يف نجح  حيث   بعث  الحديثة  إعادة  العسكرية  البطولة  مالحم  و   "البرث"  ملحمة  يوه  ، من  رفح،  أبزر  جنوب 

  ستشهد االذي    المنسيأحمد    /لمصرية الشهيدمقدمتهم أسطورة الصاعقة ا  ، وفي103والفداء ألفراد الكتيبة    التضحية
عددهم    برفقة  2017  عام البالغ  كتيبته  منهم  26أبطال  ارتقى  حيث  وأصيب  23،    وجاءت   ،نآخرو   ثالثة  بطاًل، 

 . الصورة األخيرة للبطل أيقونة خالدة تجسد جوهر العسكرية المصرية

   :"الفتوة"مسلسل  
أن يستحوذ    "ةو فتال "مسلسل    استطاعل موسم الدراما الرمضانية،  بين عدد غير قليل من األعمال التي عرضت خال  

أعاد أن  بعد  واألعمار،  الفئات  اهتمام جميع  دور  إلى    على  ومختلفة، وخاصًة  الفتوات بصورة جديدة  عالم  األذهان 
وقد   ،شرينمن القرن التاسع عشر وبدايات القرن الع   الثانيالنصف    في"  إحقاق العدل داخل "الحارة  في  الشعبي البطل  

  فضاًل   ،تصوير والديكورالتاريخية من خالل عناصر ال  بالفترةالعمل    التزام   :، منها كثيرة  سبابأل  ا برز هذا العمل فني  
اإل جودة  العمل   ،خراج عن  لفريق  المتميز  ن  كذلك    ،واألداء  ص  حقوق  حرص  على  التركيز  على  العمل    اإلنساناع 

جوهر الشخصية    هي  تيلا  البسيطة بفئاته    المصريل صورة مصغرة للمجتمع  تمث  التي  وواجباته داخل الحارة المصرية
 الشعبية األصيلة. 

 

  :"وش 100ـب"مسلسل  
مفتقدة ونماذج  جتماعية  ا مع شرائح االرمضاني تماس  وش" أكثر مسلسالت الموسم    100ـ ن مسلسل "بإيمكن القول   

ساخرة    ة اتوريكاريكصورة  إلى    قربعل المحصلة النهائية للعمل أ ماس جهذا التو   ،في إنتاج الدراما التليفزيونية المصرية 
 . تها يوواقعودقيقة في عمقها 

حقوق  وع  مستوى  المسلسل    اإلنسانلى  والشرائح  أظهر  النماذج  لهذه  التعرض  مغبة   ا حقيقي    اتحذيرً   يعطيأن  من 
الجريمة    النسياق الفردوراء  تنتشل  وسيلة  و   واعتبارها  الفقر  هاوية  أعاد  الطبقي،    اعالصر من  تأكيد  كما  المسلسل 

تمثل في ضياع    عقاب قاس  هواء، بل  إذ إن محصلة الجريمة  الجريمة؟(  ل تفيد  )لماذا    : زليسؤال األل اعن  جابة  اإل
مغلفة  نصب  عمليات  نتيجة  أموال  من  جمعت  ما  كل  وفقدانها  بدأت  المجموعة  وممتع،  جذاب  إلى    وانتهت  ،بمرح 
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ينتظرون ما يجود به الناس عليهم  ا،  ورب ا مجموعة من المتسولين في شوارع أم وقد أصبحو كوميديا سوداء، ونحن نراه 
 حسان في مقابل الرقص والغناء لتسلية العابرين. الصدقة واإل من

  :مسلسل الرسوم المتحركة "نور والرحالت الخارقة" 
الفكرة والصياغة  كارتونيمسلسل    العلمية  ، جيد  المعلومات  العلم و فل بصو للط   يقدم  تحببه في    و نحتحفزه  رة مشوقة 

موضوعات    عدًدا من   -بأسلوب مبسط-المسلسل    ويعرضطريف،    دراميمن خالل سياق  والطالع  ث  مزيد من البح
يقدم بشكل غير مباشر التوعية البيئية والصحية  كما    ثالثية األبعاد،المناهج التعليمية بواسطة تقنية الرسوم المتحركة  

 . اإليجابية ماعيةالجتوالسلوكيات 
  "نور"يعثر  و   ، والطالعيهويان البحث    ؛ إذن بالعلم والمعرفةشغوفيال  "زهرة"  ختهوأ  "نور"تدور أحداث المسلسل عن   

لى  ، و جده  اختراععلى جهاز قديم من    بمحض الصدفة   ية وكيف   تشرح طريقة عمل الجهاز   التي جانبه مذكرات الجد  ا 
ل هذا فة،  لعلم والمعر النتفاع به في اكتساب ا   ، أي مكانإلى    ناتقل الكائموجات تنإلى    خاليا الجسم  الجهاز  إذ يحو 

عمهما ويذهب   ا ويشجعهم  ،هذا الجهاز  استغاللوأخته    "نور"يقرر  و   ،صورته األولىإلى    اإلنسانوبعد فتره زمنية يعود  
من   اكثيرً   -همعونتعلم م-وا  ليتعلممكان عجيب  إلى    في رحلة عجيبة  في كل حلقة يذهبونو   ،خارقة  الترح   في  ا معهم

 . الحقائق العلمية المثيرة

بحضور    ،وبرا بالمسرح الصغير بدار األ  2020نوفمبر    21  احتفالية عقدها المجلس في  فيعن النتيجة    جاء اإلعالن
الوزارات وكتاب وصحفيين وأساتذة   المجلس وممثلي  تقديمو   ، مةعالم وشخصيات عا كلية اإلبأعضاء  الحفل   شهدت 

 . (ا وتمثياًل خراجً ا  ا و وتأليفً  ا نتاجً إعمال الفائزة ) األ   أبطالإلى  لمجلسدرع ا

الحياة    واستمرارالحياة،  في    الحق على  في كلمته  ا  بالحضور، مؤكدً   -رئيس المجلس-محمد فايق    /السيد  رح بوقد   
للجميع في   العيش  لقمة  توفير  التي تضمن  العامة  الحروب  االمجتمعية  األوبئة، حيث    نتشاراو ألوقات الصعبة مثل 

أمين لجنة الحقوق  -جمال فهمي    / السيد  شارككما    ،ألوانها و ن بجميع أشكالها  ومن بينها الفنو   ،تتضافر كل الجهود
 .  في الحتفال كلمة  ب -الثقافية بالمجلس

أعده   شاماًل   اتقريرً   تضمنت  يالت  كلمة لجنة التحكيم  -لجنة التحكيم  ةعضو -أنعام محمد علي    /المخرجة   ألقت   أخيًراو  
 .عام ة هذا الالمتنافسعمال الدرامية  عن األأعضاء اللجنة 
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 2020كلمة لجنة التحكيم عن عام 
 يإنعام محمد عل /ستاذة المخرجةتقديم األ

 الحضور الكريم.  ..سادتي. .سيداتي
مسابقة المجلس    لعام فياعمال الدرامية الذين فازوا هذا  األ  مبدعي  المتجدد مع  السنويقاء  هذا الل  معنا في بكم  هاًل أ 

األى  عل  قاموقد    ،اإلنسانلحقوق    القومي العام  الفائزة عمالاختيار  من    لجنة   هذا  خمسة    شاهدوا  نقاد  ستةمكونة 
 مسلسالت رسوم متحركة. عشرة ا و  درامي  عماًل   وعشرين

علم الظروف  ي  فكلنا ق،  غير مسبو   ا استثنائي    ا وسمً م  د يع  2020الموسمي الرمضاني في عام  أن  على  ل يختلف أحد  و  
عن دور العرض وعن   امنازلهم بعيدً   في بقاء الناس    ىاقتض األمر الذي  يزال،  ما  فرضها وباء كورونا و   التيالصعبة  

التجمعات أشكال  الحصار    ،شتى  ذلك  العرض    متابعةأصبحت    المجتمعيووسط  وحيدً   المنزليمنصات  ،  ا مخرجا 
الهروب  مثلت  و  أحد عوامل  الدرامية  من  األعمال  السلبية    الثاروالتخفيف  ا  التيالجانبية    في لبقاء  فرضتها ضرورة 

 . ا ها مضاعفً نفس الوقت بات تأثير  يالمنزل، وف

المشاهد بأطباق فنية ليست    تحضر بقوة وتنوع، وتمد  صناعة الدراما أن    استطاعت  الكآبةورغم هذه الظروف شديدة   
 بعد حرمان طويل.  ول مرةتٌقِدم أل  ا نواعً أن ضمت ، وا  كلها شهية بالضرورة

المصرية  الدراما  تتناول  مرة  عمل  -  فألول  خالل  ضخم  ملحميمن  من    -عسكري  الحروب  واحدة  معارك  أكثر 
  اإليجابي وكلنا نعرف حجم التأثير والدور    ،" الختيارمسلسل "  في   أحداثها تابعنا    التي  "البرث"معركة    الحديثة، وأعني

واحدةالذي   إنتاج  معا   أحدثه  من  اإل فقط  الجماعات  مع  الصراع  اإل رهابرك  من ني  ولم  ،المسلحةجرامية  ية  التأثير  بع 
 . ناع العمللص  ع نتاجية واألداء البار والقيمة اإل الفنياألسلوب نبع كذلك من  بل فحسب،الموضوع  

النوعية بشكل   جيدة، حيث تعتمد هذه  اتبإمكان"  العلمينوعية "الخيال    ةول مر كما قدمت صناعة الدراما لهذا العام أل  
التكنولوجيا،    أساسي البصري تعد  و على  عناص المؤثرات  والسمعية  أساسية  ة  مستقبلية   في ر  أحداث  عن  التعبير    لغة 

 ."يوسف الشريف" بطولة فيه دور الأدى الذي ما قدمه مسلسل "النهاية"  و للبشرية، وه العلمي ا التطور ه سوف يحقق

ل  ماأع  عشرة  الرمضاني الموسم    فيرض منها  ع  وقد    ،مسلسالت التحريك  لفتت نظر لجنة التحكيم  التي ومن األعمال   
الدرامية و ،  ةثالث  بينها   من  تتميز  المسلسالت  وثراء  الجودة    في  نافست  وتنوعها تنفيذ    ت خاطب   حيث،  الموضوعات 
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 ديني الفقدمت المسلسل    ،تفتقده المسلسالت الدرامية منذ عدة سنواتالذي    عوضت بعض النقص و الصغار والكبار،  
يجسد  نوح"  " نوح" قصة  الذي  الرافضين دعوته  "سيدنا  يدور حول دخول  الذي    التاريخي والمسلسل    ،لتوحيداإلى    مع 

مصر،   باي  واستبسالالعثمانيين  وقت ها -  طومان  مصر  عنها   في  -حاكم  مادته    توضع   علميومسلسل  ،  الدفاع 
البحث  " العلمية   لجن  وقد  ،"والتكنولوجيا  العلميأكاديمية  والتعليم    نأ بالتحكيم    ةأوصت  التربية  وزارة  به    فيتستعين 

طرائ  العلمية   عرض  قتطوير  و   المواد  جاذب  من    شائق بأسلوب  ويزيد  المعلم  مهمة  للمواد    استيعابيسِهل  الطالب 
 . العلمية 

شهد  بأجواِئه    كما  الموسم  فيإيجابً أثرت    التي  الستثنائيةهذا  تح   خمسةعرض  المشاهدة    نسب  ا  تندرج  ت  أعمال 
واألداء    ،المبالغاتو   ،من حيث ض عف النصوص  ،كررت نفس أخطاء السنوات السابقة   التي  الكوميدينوعية المسلسل  

 و ريجديدة وسينا   إل مسلسل واحد تميز بفكرة  ذلكمن    ستثن ولم ي    ،السوقية الفجة  باألفيهات  المليء  الخشن  الكاريكاتيري
 . تسم بالحداثةا  إخراجمنضبط وأسلوب 

هذ  الموسم  وخالل  السلبية    الرمضانيا  الظواهر  بعض  التحكيم  لجنة  وقيم   فيم  سهت  التيرصدت  مبادئ  ترسيخ 
ليس حقوق    توسلوكيات  مبادئ  كذلك  اإلنسانضد  تسهم  بل  فحسب،  األفكار    كثيرتكريس    في   ومعاييرها  من 
  : بمعنى  ؛ األعمال الفنية هذا العامكثير من    دارت حولها   التي  "الفردي نتقام  "تيمة ال  منها   ، لبية والهدامة المجتمعية الس 

أبنتقام  تحقيق هذا ال  و نح  تحركوال  ، البطل  وقوع ظلم على شخصية    و غفران، أ   وأقصى صورة ممكنة دون تسامح 
"شاهد و  ،" "البرنسإلى    باإلضافة  ،األعمال  مسلسل "خيانة عهد" على رأس هذه  ويأتي  ،الوضعي القانون  إلى    اللجوء
يقرر  أن  إلى    نتقامبة الوصلت فيه رغ  يذالاية"  "النه مسلسل    ناهيك عن  ،" فرصة تانية"و  ،لينا" "ليا و  ،"الفتوة"و  ،"عيان

"الروبوت"   بالروبوتات، وتكمنعلى ما فعله بعض    ا عقابً   كلها البشرية    إفناءالبطل  هذا النتقام  تكرار    خطورة  البشر 
   .اح ومب مرغوب شيء مشروع بل إلى  المشاهدعقل  في تحوله وتأكيد  الفردي

بيوت  "كومباوندز" فاخرة و  فيصويرها جرى ت ي الت كثرة األعمال تمثلت في هرة أخرى ظا كما رصدت لجنة التحكيم  
ت كفل   تسويقية وأ استثماريةمهن  في ملعتخر موديل، و آشخصيات العمل سيارات تمتلك كما  وقصور وفنادق،  فخمة 
فتصبح    ،وغيرها(  ،" "فرصة تانية"؟ليه   تأنى"أحب  ،كنا صغيرين"مسلسالت "لما  فيفلكية )كما  ا من األموال أرقامً  لها 

إذا ما   من الرفاهية المستفِزة اوالقتصادية لمثل هذه الشرائح القليلة مشكالت عادية تحمل قدرً  الجتماعيةت المشكال
لتعليم اإلى  واحتياج ،وعوز ،منها األغلبية الساحقة من المصريين، من فقر تعاني التيبحجم المشكالت  قورنت
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هذه  مثلف  ،وغيرها  ،شرعيةالغير والهجرة  ،المخدرات   طي، وتعاعنوسة وال ،المعيشةوغالء  ، والعالج، ومشكالت السكن
  فيتعرض على الشاشات تدور  التي المسلسالت بل إن معظم ،وجود على الشاشة إل فيما ن درلها  ليسالمشكالت 

ن واألزمة أ  ،الطبقي لحتقانا إلى  ما يشبه الدعوة -غير مباشر وأبشكل مباشر -ومادية تحمل  اجتماعيةأجواء 
الشرائح المتوسطة  إلى  يمارسونه على المشاهدين المنتمينالذي  النفسياألعمال ل يدركون حجم الضغط هذه ناع ص  

ة والخروج على يمالجر  انتشارإلى  دولة فقيرة قد يؤدي فيوالدنيا، ول يدركون أن تأكيد وجود طبقات فاحشة الثراء 
 . رض الحائطع   العمل والكفاح يمت ي، ويضرب بقوسيلة بأيثراء السريع اإل  فيالقانون والرغبة 

اللجنة أن هذا العام شِهد  تكرار تأخر  كما   ما قبل حلول شهر رمضان إلى    دء تصوير كثير من األعمالب  لحظت 
المسلسل ربع  يتعدى  ل  حلقات  وبعدد  قليلة  مبشرة  و   ثلثه،  وأ  بأشهر  بداية  تجذب    فيالنتيجة  المسلسالت  بعض 

 . ذهن المشاهد في اثرً أنهاية محبطة ل تترك إلى   وصوًل  نفاس المؤلف والمخرجأتتقطع  الحلقات ومع توالي ،المشاهد

 هدة، مشا أفسدت متعة ال   التيعالنية  المادة الدرامية بفعل المساحة اإل على    ل الممل  هذا الموسم زادت حالة التغو    يوف 
العمل    ها وأفقدت مع  وجعل   الفنيالتواصل  فاصلالمعروض،  مجرد  الدراما  التجارية   في  ت  اإلعالنات  إنها    ،مسلسل 

الهدامة بين    التي  الفوضى  العالقة  الرسالة    والنتيجة،  الدرامي والعمل    اإلعالنطالت  المشاهد،  إلى    تصل  التيتعثر 
 . الفنيللعمل  الرئيسوهى الهدف 

-محات الجميلة  ذه اللومن ه  المأمول،نها ل تتناسب مع  أإل    ،الدراما هذا العام من لمحات جميلة  وبالطبع لم تخل 
شروط المسابقة،    فيها   اكتملت مسلسالت    ةجماع أن تلتقط ثالثاللجنة باإل  استطاعت  -مسلساًل   خمسة وعشرينمن بين  

 ومن   ،بشكل مباشر  دراميال  ئها في سياقها حقوق اإلنسان ومباد  معالجة قيمو   ،والموضوعية  ،من حيث الجودة الفنية
 . جائزة لجنة التحكيم الخاصة   استحق   الجنة واحدً ت الختار مسلسالت رسوم متحركة ا  10 بين

القومي    وضعها الجانب   في  مدروسة يتعاونخطه  إلى    اما المصرية يحتاجالنهوض بالدر   التحكيم أنترى لجنة    :اوأخيرً  
فكره ووجدانه وتنشئة   في  ومتنوعة تسهمدراما مختلفة    فيالمواطن    احتياجات  ، خطة تلبيالخاصة نتاج  اإل  وشركات

   .بين الدين والسالح الفرق بيان التطرف و دراك خطورة بالوطن وا   والرتباط  النتماء نائه وتنميةبأ
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 الندوات وورشات العمل : اخامسً 
 "دولة القانون"ندوة 

 تقرير المقرر
 نــــــــدوة وطنيــــــــة لــــــــتلمس ســــــــبل تعزيــــــــز إعمــــــــال مفهــــــــوم دولــــــــة القــــــــانون 2020 ينــــــــاير 21ع قــــــــدت بالقــــــــاهرة يــــــــوم 

ــرة ل ــراكة بـــــــــــــ كثمـــــــــــ ــوق ين المجلـــــــــــــ لشـــــــــــ ــومي لحقـــــــــــ ــانس القـــــــــــ ــوق  ،اإلنســـــــــــ ــة لحقـــــــــــ ــة العربيـــــــــــ ــانوالمنظمـــــــــــ  ،اإلنســـــــــــ
 .اإلنسانوالمنظمة المصرية لحقوق    ،ومؤسسة كيميت بطرس بطرس غالي للسالم والمعرفة

الخبراء من  لفيف  الندوة  في  القانون  ،والحقوقيين  ، شارك  والقضائية   ،وأساتذة  والتشريعية  التنفيذية  السلطات    ، وممثلي 
 واإلعالميين. ،اب ت  والك   ، المدني  المجتمع  ومؤسسات

رئيس   -"ممدوح عباس"    /، واألستاذاإلنسانرئيس المجلس القومي لحقوق    -ق"  ي"محمد فا   /افتتح أعمال الندوة األستاذ
بمجلس النواب،    اإلنسانرئيس لجنة حقوق    -"عالء عابد"    /رفة، واألستاذمؤسسة كيميت بطرس غالي للسالم والمع

رئيس اإلدارة    -"هاني جورجي"    /، والمستشاراإلنسانرئيس المنظمة المصرية لحقوق    -سعدة"    و"حافظ أب  /والدكتور
 .اإلنسانحقوق رئيس المنظمة العربية ل  -"عالء شلبي"   /بمكتب النائب العام، واألستاذ اإلنسانالعامة لحقوق  

الحالي لتحقيق  ا لسد الفجوات واستكمال المسار  األولويات التي يجب العمل عليه  تأكيد  الفتتاحية الكلمات    تضمنت
أحكام الدستور والمعايير الدولية  و سيادة حكم القانون بالتوافق مع أحكام الدستور، وبصفة خاصة مواءمة التشريعات  

بالتشر اإلنسانلحقوق   القتصادي، والهتمام  الطبيعة  بالتشريعات ذات  بالتوازي مع الهتمام  والجنائية  العامة  ة،  يعات 
دعم البنية البشرية والتكنولوجية للسلطة القضائية للنهوض بمهام تحقيق العدالة الناجزة، وتشجيع  إلى    والحاجة الماسة
العف  واإل  وسياسات  ب   ،الشرطي  فراجالرئاسي  الصلة  ذات  اإلشكاليات  الحتجازومعالجة  في  الحبس    ،التكدس  وأزمة 

اإلعدام،   ول سيما لظة  مغ والتخلي عن العقوبات الوتحديثها،  ات الجنائية  ومراجعة العقوب  ، الحتياطي والتدابير البديلة 
 األمني. ودولة القانون والتنمية المستدامة والستقرار اإلنسانوترسيخ العالقة العضوية بين حقوق 

مدار   مداخالت وعروضً   تشهد  جلستينوعلى  القانون وحقوق  من    ا الندوة  سيادة  في مجالي  والمتخصصين  الخبراء 
 في دولة القانون.  اإلنسان
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، وتضمنت كلمة  اإلنسانالمجلس القومي لحقوق    وعض  –المنصف سليمان    /المستشار   الجلسة األولى أعمال    ترأس
الدكتورل المص  /ألستاذ  الدستور  فيها ضمانات  تناول  واحترامه  "مفيد شهاب"  القانون  وسيادة  القانون،  دولة  لبناء  ري 

 . حرياتهوحماية  اإلنسانومدى ارتباطها بحقوق  ،كامه وضمان تنفيذهاوضرورة النزول على أح ،وقدسيته

الجلسة عرضً  شهدت  من  ل  اكما  العملعدد  أولها   ، أوراق  تمهيد    اإلنسان"حقوق    :عنوان  حملت  القانون..  دولة  في 
فيها ارتباط    كدأو   ،اإلنسانمدير الوحدة القانونية بالمنظمة العربية لحقوق    -"أحمد رضا"    /األستاذوقدمها    ،وتأصيل" 
  ، والتنمية  اإلنسانبسيادة القانون من خالل قيمة العدل، ومبدأ المساواة أمام القانون والقضاء، وحقوق    اإلنسانحقوق  

 .  ودور المجتمع المدني

"دولة سيادة   :ورقة عمل بعنوان  -اإلنسانرئيس المنظمة المصرية لحقوق  -  سعدة"  و"حافظ أب  /كما عرض الدكتور
ستور المصري"، تناول فيها سيادة القانون في ضوء المواثيق الدولية المعنية بحقوق  ن المواثيق الدولية والدالقانون بي
 ر سيادة القانون. ، والعدالة من منظو 2014الصادر في عام ، وسيادة القانون في الدستور المصري اإلنسان

تقديم  ذلك  فؤاد"    تال  "فيفيان  لل-الدكتورة  التضامن  الجتماعية مستشارة وزرة  ب  -حماية  القانون في    :عنوانورقة  "دور 
القانوني واللتزام به في تغييالتي تبرز أثر ا مثلة  عدًدا من األ  عرضت فيها التغيير الجتماعي"   القناعات  لتطوير  ر 
 والعادات الجتماعية. 

وشهدت مداخلة من   ،اإلنسانالمجلس القومي لحقوق    وعض–"محسن عوض"    /األستاذ  الجلسة الثانيةرأس أعمال  وت
أب  /األستاذة المرأة-القمصان"    و"نهاد  لحقوق  المصري  المركز  القانون   -رئيسة  دولة  ومبادئ  العدالة  مفهوم    حول 

العالقة بين  في حماية  الدولة  دور  بين أفراد المجتمع، و   وتنظيم العالقة  ،، وعالقة دولة القانون بحقوق العملوضماناتها
 األفراد.  

"عدالة قضائية    :ورقة عمل بعنوان  -رئيس النيابة اإلدارية   ةنائب-"هدى جمال الدين األهواني"   /رةكما عرضت المستشا 
وسيادة    ،أحكام القضاء   تناولت مفهوم العدالة الناجزة، واحترام  ،وسيادة القانون"  اإلنسانمن أجل تعزيز مسيرة حقوق  

   كامل.شكاليات عدم تمكين النساء من منصات القضاء بشكل ا  القانون، و 

األستاذ الندوة  أعمال  فاي   /واختتم  لحقوق  -ق"  "محمد  القومي  المجلس  رئيس    /واألستاذ  اإلنسانرئيس  شلبي"  "عالء 
 أ ث ر ت الندوة.دمت والنقاشات التي تي ق  ومقرر الندوة، حيث أشادا بالقتراحات ال اإلنسانالمنظمة العربية لحقوق 
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 التوصيات

والت - عامة  بصفة  التشريعات  خاصة  إيالء  بصفة  الجنائية  القدر  شريعات  الموجه نفس  الهتمام  إلى   من 
لتشريعات القتصادية والستثمارية، خاصة أن تحقيق العدالة بمفهومها العام ودولة القانون في الواقع العملي ا

من  بيئة  وتنشيط يشكل  األجنبي  الستثمار  هدف جذب  ويلبي  المستدامة،  الوطنية  التنمية  خطة  لتفعيل  اسبة 
 الستثمار المحلي. 

ضخامة  رغم اإلقرار ب-تفعيل الضمانات الواردة في الدستور كأولوية تشريعية يجب أن تنصرف إليها الجهود   -
الدستور تفعيل  بمهام  المرتبط  التشريعي  وسيل   -العبء  وتنمية  باعتبارها  لستقرار  أساس  وضع  لضمان  ة 

و   وضرورةمستدامة،   الدستورية  بالنصوص  القطعي  التجرباللتزام  أثبتت  حيث  عليها،  اللتفاف  غير منع  ة 
سنوات سدى   ثالث   وفي فقد نح( أثر ذلك  2017  /70الحكيمة في تبني قانون الجمعيات األهلية الم لغى )

 لمدني في التنمية الجتماعية خالل تلك الفترة. إلصالح عواقبه، وخسارة إسهام المجتمع ا
لتحقيق    -ذات الصلةخاصة مع الفئات  وب-ل إعداد التشريعات  ضرورة اإلقرار بمبدأ التشاور المجتمعي خال -

 ي يسر تفعيل القوانين. وأقصى قدر ممكن من التوافق وضمان اإلدراك الشعبي باألبعاد القانونية على نح
مكافحة   - تدابير  حقوق    رهاب اإلضبط  ضمانات  مع  مكافحة    اإلنسانبالتوازن  جهود  لنجاح  رشيد  كسبيل 

 في تحقيق هذا التوازن.  ا إصالح الثغرات التشريعية التي تشكل تحديً إلى  حاجة الماسة، مع إبداء ال رهاب اإل
 بمراجعة منظومة التشريعات العقابية، وخاصة:  إيالء عناية خاصة  -

الصادق إصالح   العقوبات  العام  انون  في  عالمي  وتحديثه    1937ر  العقابية  الفلسفة  تحولت  مع  يتناسب  وتلبية    ،ابما 
 . وتبني العقوبات البديلة ،وقصر العقوبات المشددة على أشد الجرائم ،اإلنسانلية لحقوق المعايير الدو 

 . لنص الدستور ا مراجعة قانون محاكم أمن الدولة لضمان التقاضي على درجتين وفقً 
باعتباره ا  وتبن يهعلى قانون اإلجراءات الجنائية    2017  وبإقرار التعديالت التي طرحها مجلس الوزراء منذ ماياإلسراع  

 . خاصة أزمة الحبس الحتياطيبأهميتها في معالجة األزمات القائمة، إلى  بالنظر دستور الحريات
المق رئيسا دعم  قدمها  التي  التشريعية  وحقوق    ترحات  التشريع  إثراء    نساناإللجنتي  في  ألهميتها  النواب  بمجلس 

 التعديالت المقترحة على قانون اإلجراءات الجنائية. 

 الدستورية.  تهوفق ولي اإلنسانالتشريعي للمجلس القومي لحقوق  د بالرأيالسترشا  -
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العامة - النيابة  استخدامهاإلى    دعوة  في  والتوسع  الحتياطي  الحبس  بدائل  استخدام  إق إلى    تعزيز  رار حين 
 التعديالت المطروحة على قانون اإلجراءات الجنائية. 

موارده - لتعزيز  القضائية  للسلطة  الدعم  كل  العدالةتوفير  لمرفق  األساسية  والبنية  البشرية  تطبيقات    ،ا  وتبني 
القضاياتال أعداد  تضخم  عن  الناجمة  التحديات  لمواكبة  الرقمي  التقاضي  ،حول  العدالة    ، وتيسير  وتحقيق 

 ن "العدالة البطيئة ظ لم بي ن".  إ إذ ؛الناجزة
بمسئوليات - الضطالع  من  لتمكينها  النقض  لمحكمة  العاجل  الدعم  التصدي  توفير  في  المشوبة ها  لألحكام 

 "محكمة موضوع". بوصفها بالبطالن 
وتدابير  بالخطوات اإليجابية التي قررها النائب العام على صعيد حماية الطفل ومكافحة غسل األموال    ةشاداإل -

 توفير الدعم الالزم إلعمال هذه الخطوات في أقرب وقت ممكن. إلى  النصح واإلرشاد، مع الدعوة
العا النائ  دعوة - التهامات اإلى    مب  مع  السريع  التفاعل  يدعم  بما  المحتجزين  بيانات  قاعدة  بإنشاء  إلسراع 

 الموجهة بارتكاب جرائم الختفاء القسري والحتجاز التعسفي. 
القادرين  إلى    وةالدع - لغير  القانونية  للمساعدة  ونشطة  فاعلة  آلية  دعم   علىتأسيس  خالل  من  التقاضي 

غير القادرين في القضايا المدنية    طال لت  وتوسيع مظلة المساعدة،  في القضايا الجنائية  لمتهمين غير القادرينا
 لجتماعي. باعتبار ذلك أداة مهمة في تلبية العدالة واقتضاء الحقوق وضمان السلم ا

العف - بتدابير  اإل  و الترحيب  آلية  استخدام  في  والتوسع  ونبذ إلى    الدعوةو الشرطي    فراج الرئاسي  تعزيزها، 
الشرطي ألهمية    فراجاستثناء المدانين في بعض الجرائم من الستفادة بتدابير اإلإلى    قترحات التي تهدفالم

حتجاز والستجابة المثمرة لبرامج التأهيل واإلدماج هذه التدابير في حث المدانين على حسن السلوك في ال
 بشكل ملحوظ.  ىالجتماعي التي تنم  

وطنية  إلى    الدعوة - آلية  منإنشاء  للوقاية  الدستور   مستقلة  مع  ويتفق  قانون يضمن وليتها  بموجب  التعذيب 
ع تثمين الجهود غير المسبوقة ، ماإلنسانوالمعايير الدولية، ويدعم تراكم البنية المؤسساتية المتنامية لحقوق  

 . لمالحقة المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب وسوء المعاملة بشقيها الجنائي والتأديبي
 اإلنسان ستجابة النشطة لوزارة الداخلية في إتاحة زيارات مرافق الحتجاز للمجلس القومي لحقوق  ب بالالترحي -

لمنظمات حقوقية غير حكومية بإجراء زيارات   اح مؤخرً والمجالس القومية المتخصصة ومجلس النواب، والسما



114 
 

وتفنيد التهامات غير    ،وترسيخ الشفافية  ، الطمأنينة العامة   نشرتعزيز هذه اللية المهمة لإلى    والدعوةتفقدية،  
 الصحيحة. 

 اإلسراع بإنشاء اللية الوطنية المستقلة لمناهضة التمييز. إلى  الدعوة -
 تداول المعلومات بما يسهم في تنمية الجهود القتصادية والجتماعية الجارية. اإلسراع بإقرار قانون  -
فيذية  ر مع منظمات العمل األهلي قبل إقرار الالئحة التن ضمان تنفيذ تعهد وزارة التضامن الجتماعي بالتشاو  -

 .2019لسنة  149لقانون تنظيم العمل األهلي رقم 
القانو   تعزيز - الثقافة  بنشر  المجتمع  الهتمام  في  البالغ نية  المشتركة   في  ألثرها  العامة  المصلحة   ، استيعاب 

 ع العملي. واقي الوتعزيز تطبيقه ف ،وتعميق الوعي العام بأهمية المتثال للقانون
المقترحات  - ضخ  بهدف  المختلفة  المجالت  في  للخبراء  متخصصة  عمل  جلسات  عقد  أهمية  على  التوافق 

 التشريعية والقضائية. العملية للسلطات التنفيذية و 
 

 (2020فبراير  23، 22) ورشة عمل في مجال التنمية المستدامة
بالتعـــــــــــاون مـــــــــــع لجنـــــــــــة  اإلنســـــــــــان،ة لحقـــــــــــوق يـــــــــــة للمؤسســـــــــــات الوطنيـــــــــــ فريقهـــــــــــذه الورشـــــــــــة الشـــــــــــبكة اإل نظمـــــــــــت
الخبــــــــــــــرات اســــــــــــــتهدفت تبــــــــــــــادل و  ،اإلنســــــــــــــاننماركي لحقــــــــــــــوق ابزيمبــــــــــــــابوي، والمعهــــــــــــــد الــــــــــــــد اإلنســــــــــــــانحقــــــــــــــوق 

 مـــــــــن أجـــــــــل يـــــــــةفريقولي ملـــــــــف التنميـــــــــة المســـــــــتدامة فـــــــــي المؤسســـــــــات الوطنيـــــــــة اإلدل بـــــــــين مســـــــــئوالـــــــــتعلم المتبـــــــــا 
ل مــــــــــن خــــــــــالل التــــــــــدريب العملــــــــــي وتبــــــــــاد ليــــــــــة فــــــــــي مجــــــــــال التنميــــــــــة المســــــــــتدامةعوزيــــــــــادة الفا ، دعــــــــــم القــــــــــدرات

   المعلومات.
 ،اإلنســـــــــانمـــــــــن مشـــــــــروع التحـــــــــاد األوربـــــــــي لـــــــــدعم قـــــــــدرات المؤسســـــــــات الوطنيـــــــــة لحقـــــــــوق  اتعـــــــــد الورشـــــــــة جـــــــــزءً 

 ـيـــــــــة المتعلـــــــــق بـــــــــ فريقمـــــــــا تتـــــــــوازى مـــــــــع هـــــــــدف مجموعـــــــــة العمـــــــــل المختصـــــــــة بالتنميـــــــــة المســـــــــتدامة بالشـــــــــبكة اإلك
ــة إرســـــــــاء الـــــــــنهج القـــــــــائم علـــــــــى حقـــــــــوق "بنـــــــــاء القـــــــــدرات واإلرشـــــــــاد للمؤسســـــــــات الوطنيـــــــــة حـــــــــ   اإلنســـــــــانول كيفيـــــــ

 ورصدها".هداف التنمية المستدامة  أفي تنفيذ 
بهـــــــــــدف دعـــــــــــم  "ســـــــــــادس حـــــــــــول التنميـــــــــــة المســـــــــــتدامةي الفريقـــــــــــ المنتـــــــــــدى اإل"الورشـــــــــــة علـــــــــــى هـــــــــــامش  أقيمـــــــــــت

 ية.  فريقمشاركة المؤسسات الوطنية اإل
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 ،وغانــــــــــــا  ،والكونغــــــــــــو ،لعــــــــــــاجحل اوســــــــــــا  ،لكــــــــــــاميرونبــــــــــــدول: االمؤسســــــــــــات الوطنيــــــــــــة  ولــــــــــــ وشــــــــــــارك فيهــــــــــــا ممث
ــا إفريقوجنــــــــــوب  ،ومــــــــــالوي ،وكينيــــــــــا  ــافة وتوجــــــــــو، ،يــــــــ ــبكة اإلإلــــــــــى  باإلضــــــــ ــة قســــــــــم  ،يــــــــــةفريقممثلــــــــــي الشــــــــ وممثلــــــــ

وهـــــــــــي  ،اتحـــــــــــاد المحـــــــــــامين األفارقـــــــــــة ، وممثلـــــــــــةاإلنســـــــــــاننماركي لحقـــــــــــوق امة بالمعهـــــــــــد الـــــــــــدالتنميـــــــــــة المســـــــــــتدا
   منظمة غير حكومية مقرها تنزانيا.

بزيمبـــــــــــابوي،  اإلنســـــــــــانرئـــــــــــيس لجنـــــــــــة حقـــــــــــوق  -موجـــــــــــودي  وإلســـــــــــت /لســـــــــــيدورشـــــــــــة االشـــــــــــارك فـــــــــــي أعمـــــــــــال 
ة حقـــــــــــــوق رئـــــــــــــيس لجنـــــــــــــ  - جوزيـــــــــــــف وايتـــــــــــــال /والســـــــــــــيد عضـــــــــــــوة اللجنـــــــــــــة، -بتونيـــــــــــــا كيريســـــــــــــيري  /والســـــــــــــيدة
ــان ــة العمـــــــــــل المختصـــــــــــة بالتنميـــــــــــة المســـــــــــتدامة بالشـــــــــــبكة والعدالـــــــــــة اإلداريـــــــــــة بغانـــــــــــا ورئـــــــــــيس  اإلنســـــــــ مجموعـــــــــ

 ية.  فريقاإل
مصـــــــــر  أنإلـــــــــى  ا، مشـــــــــيرً محمـــــــــد فـــــــــايق فـــــــــي افتتـــــــــاح الورشـــــــــة /الســـــــــيدإلـــــــــى  حيـــــــــةالت موجـــــــــودي /ه الســـــــــيد وجـــــــــ  

ــولى  ــً تتـــــــ ــبكة اإلحاليـــــــ ــة الشـــــــ ــةفريقا رئاســـــــ ــا  ،يـــــــ ــغل بينمـــــــ ــابوي تشـــــــ ــد زيمبـــــــ ــدً نائـــــــــ مقعـــــــ ــرئيس، مؤكـــــــ ــرورة ب الـــــــ ا ضـــــــ
دعـــــــــم و الفجـــــــــوة بـــــــــين الحكومـــــــــات ومؤسســـــــــات المجتمـــــــــع المـــــــــدني،  ســـــــــددور المؤسســـــــــات الوطنيـــــــــة فـــــــــي  تقويـــــــــة

وأهـــــــــداف  اإلنســـــــــانا علـــــــــى أن حقـــــــــوق لمنـــــــــع النتهاكـــــــــات، مشـــــــــددً  نســـــــــانإلاقـــــــــدرات المـــــــــدافعين عـــــــــن حقـــــــــوق 
 مثالن وجهين لعملة واحدة.  تالتنمية المستدامة  

مــــــــن  اإلنســــــــاندعــــــــم حقــــــــوق و ل عــــــــام، يــــــــة فــــــــي دعــــــــم القــــــــدرات بشــــــــكفريقبكة اإلالشــــــــ  وايتــــــــال دور /أكــــــــد الســــــــيدو 
ــتدامة ــة المســــــــــ ــة التنميــــــــــ ــدأي  ،خــــــــــــالل عمليــــــــــ ــد مبــــــــــ ــاواة"وتأكيــــــــــ ــد "المســــــــــ ــدم تــــــــــــرك أحــــــــــ  "الركــــــــــــب خلــــــــــــف و"عــــــــــ

ورشـــــــــة العمـــــــــل  فـــــــــيتبـــــــــادل الخبـــــــــرات إلـــــــــى  ودعـــــــــا  ،اإلنســـــــــانالـــــــــنهج القـــــــــائم علـــــــــى حقـــــــــوق أســـــــــاس  بوصـــــــــفهما 
عــــــــــداد المشــــــــــاركين للمســــــــــاهمة الفعالــــــــــة فــــــــــي المنتــــــــــدى كمحفــــــــــز و ، بشــــــــــأن كيفيــــــــــة تقــــــــــديم النصــــــــــح للحكومــــــــــات ا 

المختصـــــــــــــة بالتنميـــــــــــــة كمـــــــــــــا قـــــــــــــدم الشـــــــــــــكر علـــــــــــــى إعـــــــــــــادة انتخـــــــــــــاب مجموعـــــــــــــة العمـــــــــــــل  ،لعمليـــــــــــــة التنميـــــــــــــة
كينيــــــــــــــا( أثنــــــــــــــاء و  ،مــــــــــــــالوي، و يــــــــــــــا إفريقب و جنــــــــــــــ ، والكــــــــــــــاميرون، و )غانــــــــــــــا  دول: وتتكــــــــــــــون مــــــــــــــن ،مســــــــــــــتدامةال

  .في مصر  الجتماع المنعقد
 :  التالي  وعلى النحة ا من الجلسات الرئيسعددً تضمنت ورشة العمل  

لــــــــــــنهج القـــــــــــــائم علـــــــــــــى حقـــــــــــــوق التنفيـــــــــــــذ دور المؤسســــــــــــات الوطنيـــــــــــــة فـــــــــــــي تقــــــــــــديم النصـــــــــــــح والمناصـــــــــــــرة  -أ
   .لوطنية ألهداف التنمية المستدامةمليات افي الع اإلنسان
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عداد التقارير.    الرصد وا 
 ستدامة.  البيانات والمؤشرات في رصد تنفيذ أهداف التنمية الم -  ب
   .ودور المؤسسات الوطنيةالليات اإلقليمية لمراقبة تنفيذ أهداف التنمية   - د
ــتو  ــددً  تناولــــــــ ــل جلســــــــــة عــــــــ ــة، حيــــــــــث قــــــــــ  اكــــــــ ــوعات الفرعيــــــــ ــً شــــــــــاركو م المدمــــــــــن الموضــــــــ ، ا لتجــــــــــاربهمن عروضــــــــ

ــا  ــار  منهـــــــ ــية فـــــــــي إطـــــــ ــاهج الدراســـــــ ــة المنـــــــ ــد المجلـــــــــس عـــــــــرض حـــــــــول مشـــــــــروع المجلـــــــــس الخـــــــــاص بمراجعـــــــ جهـــــــ
ــال "التعلـــــــــيم ا ــي مجـــــــ ــً فـــــــ ــد" وفقـــــــ ــاء الضـــــــــوء لجيـــــــ ــتدامة، مـــــــــع إلقـــــــ ــة المســـــــ ــن أهـــــــــداف التنميـــــــ ــع مـــــــ ا للهـــــــــدف الرابـــــــ

عداد التقارير حول حقوق      .ة المستدامةوأهداف التنمي اإلنسانعلى دور المجلس في الرصد وا 
تشــــــــــارلز  /مها الســــــــــيدقــــــــــد  حــــــــــول كيفيــــــــــة المشــــــــــاركة الفعالــــــــــة فــــــــــي المنتــــــــــدى تمــــــــــت ورشــــــــــة العمــــــــــل بجلســــــــــة اخت  

ــيدة ــامبيوني /أكـــــــــــول والســـــــــ ــا أجـــــــــ ــادية إل ممـــــــــــثال وكـــــــــ ــم المتحـــــــــــدة القتصـــــــــ ــة األمـــــــــ ــا فريقلجنـــــــــ ــيغ   ،يـــــــــ خـــــــــــالل  ِوصـــــــــ
ــة  ــ  عـــــــــــ الورشـــــــــ ــيات قـــــــــ ــة إلـــــــــــى  تمد  دد مـــــــــــن التوصـــــــــ ــاركة مـــــــــــن المؤسســـــــــــات الوطنيـــــــــ ــة فريقاإلالمنتـــــــــــدى كمشـــــــــ يـــــــــ
ــوق  ــانلحقـــــــــ ث  ، اإلنســـــــــ ــ  ــد حـــــــــ ــاركو  وقـــــــــ ــل المشـــــــــ ــى التفاعـــــــــ ــعن علـــــــــ ــدى و  مـــــــــ ــات المنتـــــــــ ــراح جلســـــــــ ــيات اقتـــــــــ توصـــــــــ
 الن الختامي للمنتدى. العتبار في اإلع لتؤخذ بعين

" الذي يمكن استخدامه في عمل "Fuse Applicationتضمنت ورشة العمل جلسة تدريبية حول "تطبيق فيوز  و 
مجموعة العمل المختصة بالتنمية إلى  المجلس  مع الوعد بإضافةات. أحد الموضوعية لمناقشة إلكترونمجموعات 
 ية. فريقبالشبكة اإلالمستدامة 

 
 
 

 (2020فبراير  27: 24) ي السادس حول التنمية المستدامةفريقالمنتدى اإل
د مفوضـــــــــــية التحـــــــــــا و يـــــــــــا فريقنـــــــــــة األمـــــــــــم المتحـــــــــــدة القتصـــــــــــادية إللجبالتعـــــــــــاون بـــــــــــين  المنتـــــــــــدى ميظـــــــــــ جـــــــــــاء تن

ــوان: "فريقـــــــــــ ي والبنـــــــــــك اإلفريقـــــــــــ اإل ــة تحـــــــــــت عنـــــــــ ــاء  ...2030-2020ي للتنميـــــــــ ــد تحقيـــــــــــق التحـــــــــــول والرخـــــــــ عقـــــــــ
 ". 2063جندة أو  2030 ي من خالل أجندةفريقاإل

ــرز ــدم المحـــــــــ ــة التقـــــــــ ــات لمراجعـــــــــ ــة للحكومـــــــــ ــدى منصـــــــــ ــد المنتـــــــــ ــادل  ،يعـــــــــ ــتفادة، وتبـــــــــ ــدروس المســـــــــ ــرات والـــــــــ الخبـــــــــ
ــراع فـــــــــي ت ــدم اإلســـــــ ــيات تخـــــــ ــياغة توصـــــــ ــاء التوافـــــــــق لصـــــــ ــتدامة وبنـــــــ ــة المســـــــ ــدة التنميـــــــ ــذ أجنـــــــ ــدة و  2030نفيـــــــ أجنـــــــ

مســـــــــــــــتوى للتنميـــــــــــــــة المنتــــــــــــــدى السياســـــــــــــــي رفيــــــــــــــع الإلـــــــــــــــى  يـــــــــــــــةإفريقتقــــــــــــــديمها كمســـــــــــــــاهمة إقليميــــــــــــــة و  "2063
 ألمم المتحدة.  با ا تحت رعاية المجلس القتصادي والجتماعي  عقد سنوي  المستدامة الذي ي  
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الحكومــــــــــــات وأجهــــــــــــزة األمــــــــــــم مشــــــــــــارك مــــــــــــن ممثلــــــــــــي  3000عــــــــــــن يزيــــــــــــد  بمشــــــــــــاركة مــــــــــــا المنتــــــــــــدى حظــــــــــــي 
 المجتمع المدني والقطاع الخاص.  منظمات  لمتحدة و ا
ــدة  تقـــــــــــدع   24/2فـــــــــــي يـــــــــــوم و  ــيريعـــــــــ ــالتوازي، فعاليـــــــــــات تحضـــــــــ ــدى بـــــــــ ــا ة للمنتـــــــــ ــة حـــــــــــول  منهـــــــــ ــة إقليميـــــــــ ورشـــــــــ
ــة" ــة الطوعيـــــــــــ ــة الوطنيـــــــــــ ــث  "؛المراجعـــــــــــ ــة  تعرضـــــــــــــ ست  احيـــــــــــ ــدارات الداعمـــــــــــ ــات واألدوات واإلصـــــــــــ بعـــــــــــــض الليـــــــــــ

ة وأصــــــــــــحاب المصــــــــــــلحة الخــــــــــــرين"، المجموعــــــــــــات الرئيســــــــــــ ـ "بــــــــــــ  صــــــــــــتاختورشــــــــــــة عمــــــــــــل و لهــــــــــــذه العمليــــــــــــة، 
، 6إلــــــــــــى  1تدامة مــــــــــــن ومجموعــــــــــــة عمــــــــــــل فرعيــــــــــــة لصــــــــــــياغة توصــــــــــــيات خاصــــــــــــة بأهــــــــــــداف التنميــــــــــــة المســــــــــــ 

 .  ذي الصلةمشروع المجلس  إلى   تأكيد دور التعليم وأهمية مراجعة المناهج واإلشارةو 
 دعــــــــــا فــــــــــي كلمتــــــــــهو  ،ســــــــــون منانغــــــــــاغوامر إ /بحضــــــــــور الــــــــــرئيس الزيمبــــــــــابويفبرايــــــــــر  25 تح المنتــــــــــدى فــــــــــيفتــــــــــ  ا

ا ة أفضـــــــــل، مؤكـــــــــدً يـــــــــة مـــــــــن أجـــــــــل تحقيـــــــــق حيـــــــــا فريقتعظـــــــــيم الســـــــــتفادة مـــــــــن المزايـــــــــا التنافســـــــــية للقـــــــــارة اإلإلـــــــــى 
ــالي ــم مــــــــــــ ــتحالة تحقيــــــــــــــق اإلصــــــــــــــالح دون دعــــــــــــ ــدًدا ،اســــــــــــ ى أن الســــــــــــــالم والتماســــــــــــــك المجتمعــــــــــــــي علــــــــــــــ  ومشــــــــــــ

 كمــــــــــــا  ،2030يــــــــــــة المســــــــــــتدامة مســــــــــــبقة لتحقيــــــــــــق أجنــــــــــــدة التنمالشــــــــــــروط مــــــــــــن الوقيادتهــــــــــــا بمشــــــــــــاركة المــــــــــــرأة 
ــمي  أ ــابويعلـــــــــن رســـــــ ــمام زيمبـــــــ ــاء الرائـــــــــدات اإل"إلـــــــــى  ا انضـــــــ ــبكة النســـــــ ــم  بمقـــــــــر تطلقـــــــــ أالتـــــــــي  "يـــــــــاتفريقشـــــــ األمـــــــ

 يا.  إفريقبهدف تعزيز الدور القيادي للمرأة في تطوير   2017المتحدة في نيويورك عام 
ــيدة ــدى الســــــ ــاح المنتــــــ ــي افتتــــــ ــارك فــــــ ــد  /شــــــ ــة محمــــــ ــام لأل-أمينــــــ ــين العــــــ ــة األمــــــ ــدةنائبــــــ ــم المتحــــــ ــدت  -مــــــ ــي أكــــــ التــــــ

ــتدام ــة المســــــ ــد العمــــــــل علــــــــى تحقيــــــــق أهــــــــداف التنميــــــ ــيرةبــــــــدء عقــــــ ــرإلــــــــى  ة، مشــــــ ــبة الفقــــــ  10 فــــــــي انخفــــــــاض نســــــ
ــةإفريقدول  ــاذو  ،يــــــــ ــال اتخــــــــ ــوات فــــــــــي مجــــــــ ــحة يخطــــــــ ــال الصــــــــ  ،الســــــــــالم واألمــــــــــن، وتحقيــــــــــق مكاســــــــــب فــــــــــي مجــــــــ

القتصــــــــــــادية لجنــــــــــــة األمــــــــــــم المتحــــــــــــدة األمينــــــــــــة التنفيذيــــــــــــة ل - فيــــــــــــرا ســــــــــــونجويفتتــــــــــــاح الكمــــــــــــا شــــــــــــارك فــــــــــــي 
   .يفريقنائب رئيس مفوضية التحاد اإل -وكويسي كوارتي ،  يا فريقإل
 ، منها:محاورمن ال ات عددً ات خاصة ناقشجلس  أقيمت  فبراير 26في يوم و 

   والبيئة الصحية، والقضاء على الفقر والجوع.  ،والمساواة  ،الكرامة  :يشملو   :محور "الناس"
 أجل التنمية المستدامة.  اكة العالمية من تعلق بتنشيط الشر وي  :محور "الشراكة"
   .تكنولوجيبتحقيق التقدم القتصادي والجتماعي وال  ويختص  :محور "الرخاء"

ــد   ــى وقـــــــ ــيدأوصـــــــ ــوق  /الســـــــ ــة حقـــــــ ــيس لجنـــــــ ــال )رئـــــــ ــانجوزيـــــــــف وايتـــــــ ــيس  اإلنســـــــ ــا ورئـــــــ ــة بغانـــــــ ــة اإلداريـــــــ والعدالـــــــ
 اإلنســـــــــــــانبحقـــــــــــــوق هتمـــــــــــــام يـــــــــــــة( بالفريقمجموعـــــــــــــة العمـــــــــــــل المختصـــــــــــــة بالتنميـــــــــــــة المســـــــــــــتدامة بالشـــــــــــــبكة اإل
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ــائم علـــــــــى حقـــــــــوق  ــنهج القـــــــ ــل الـــــــ ــالتوازي، وتفعيـــــــ ــتدامة بـــــــ ــة المســـــــ ــانوالتنميـــــــ ــذ  اإلنســـــــ ــي تنفيـــــــ ــدأفـــــــ ــة هـــــــ اف التنميـــــــ
 السياسات والحد من عدم المساواة.مما يساعد على تفعيل دور الشعوب في وضع    المستدامة

ــة لحقـــــــــــوق ممثلـــــــــــة المجلـــــــــــس  أكـــــــــــدتوقـــــــــــد   هـــــــــــات المعنيـــــــــــة لجا بوصـــــــــــفها  اإلنســـــــــــاندور المؤسســـــــــــات الوطنيـــــــــ
فيمــــــــــا يتعلــــــــــق بتقــــــــــديم المشــــــــــورة والــــــــــدعم الفنــــــــــي للحكومــــــــــات بشــــــــــأن  ل ســــــــــيما بالعمــــــــــل علــــــــــى أرض الواقــــــــــع، 

 التنمية المستدامة.    في تحقيق  اإلنسانالنهج القائم على حقوق  
ــيات الصـــــــــادرة عـــــــــن ورش العمـــــــــل،  ومقـــــــــرر  عـــــــــرض نتـــــــــدىفـــــــــي اليـــــــــوم األخيـــــــــر للم الجلســـــــــات الفرعيـــــــــة التوصـــــــ

ــا يلإ يفضـــــــــ أقشـــــــــت و و حيـــــــــث ن ــدى  ،هـــــــ ــن المنتـــــــ ــدر عـــــــ ــد صـــــــ ــولز "إعـــــــــالنوقـــــــ ــا فـــــــ ــم  فيكتوريـــــــ ــد األمـــــــ ــول عقـــــــ حـــــــ
ة والتوصـــــــــــــيات يســـــــــــــ الرســـــــــــــائل الرئ ا تضـــــــــــــمنً م ،يـــــــــــــا"إفريقالمتحـــــــــــــدة للعمـــــــــــــل وتحقيـــــــــــــق تنميـــــــــــــة مســـــــــــــتدامة فـــــــــــــي 

ــات ــذي  وملخـــــــــص الفعاليـــــــ ــِ ر  الـــــــ ــمن  عفـــــــ ــا يتضـــــــ ــياتبمـــــــ ــن توصـــــــ ــى  مـــــــ ــتوى "إلـــــــ ــع المســـــــ ــي رفيـــــــ ــدى السياســـــــ المنتـــــــ
  .2020 ويوليفي   د  قِ ع   الذي  "للتنمية المستدامة

اســــــــــتخدام حقــــــــــوق  :الركــــــــــب "عــــــــــدم تــــــــــرك أحــــــــــد خلــــــــــف :عنــــــــــوانبفعاليــــــــــة  أقيمــــــــــت منتــــــــــدىعلــــــــــى هــــــــــامش الو 
مكتـــــــــب المفـــــــــوض الســـــــــامي  مـــــــــت بالتعـــــــــاون بـــــــــينظ ن  وقـــــــــد  ،ا"إلســـــــــراع التقـــــــــدم للفئـــــــــات األكثـــــــــر ضـــــــــعفً  اإلنســـــــــان
ــانلحقــــــــــوق  ــانلجنــــــــــة حقــــــــــوق و  ،اإلنســــــــ ــابوي اإلنســــــــ ــبكة اإلو ، بزيمبــــــــ ــة لفريقالشــــــــ ــة للمؤسســــــــــات الوطنيــــــــ حقــــــــــوق يــــــــ
ــان ــانلجنـــــــــة حقـــــــــوق و ، اإلنســـــــ ــا  اإلنســـــــ ــة بكينيـــــــ ــد الـــــــــد ،الوطنيـــــــ ــاننماركي لحقـــــــــوق اوالمعهـــــــ  عـــــــــرضوقـــــــــد  ،اإلنســـــــ
ــذكورة  وممثلـــــــــــــ  ــات المـــــــــــ ــاركاتهمالمؤسســـــــــــ ــة مشـــــــــــ ــيد، وأدار الفعاليـــــــــــ ــال  /الســـــــــــ ــة  -جوزيـــــــــــــف وايتـــــــــــ رئـــــــــــــيس لجنـــــــــــ

ــة بغانــــــــــــا ورئــــــــــــيس  اإلنســــــــــــانحقــــــــــــوق  ــتدامة مجموعــــــــــــة العمــــــــــــل المختوالعدالــــــــــــة اإلداريــــــــــ صــــــــــــة بالتنميــــــــــــة المســــــــــ
 ية.  فريقبالشبكة اإل

  

 2020مارس  7: 5 - "في الفصل والمدرسة  التربية اإليجابية"ورشة عمل  
إقامـــــــــة عالقـــــــــات قائمــــــــــة علـــــــــى الحتـــــــــرام المتبــــــــــادل فـــــــــي المنـــــــــزل والمدرســــــــــة إلــــــــــى  ربيـــــــــة اإليجابيـــــــــةتهـــــــــدف الت

ن وأصــــــــــحاب ين ومحتــــــــــرميولئإعــــــــــداد مــــــــــواطنين مســــــــــ إلــــــــــى  تهــــــــــدف ، كمــــــــــا والمجتمــــــــــع وبنــــــــــاء مجتمــــــــــع إيجــــــــــابي
 .المجتمع  فيفة  إضا 
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ــد  ــ  وقـــــــــ ــذه الورشـــــــــــ مثـــــــــ ــتاذة/ل المجلـــــــــــس فـــــــــــي هـــــــــ ــة - حمـــــــــــدي مـــــــــــي ة األســـــــــ ــة الحقـــــــــــوق الثقافيـــــــــ ــئولة لجنـــــــــ  مســـــــــ
ــالمجلس ــتاذةال وأدارت ،بــــــــــــــ ــة األســــــــــــــ ــكر  /ورشــــــــــــــ ــة عســــــــــــــ ــدو  ةالمدربــــــــــــــــ  -أمنيــــــــــــــ ــد ةالقائــــــــــــــ ــة بالجم ةالمعتمــــــــــــــ عيــــــــــــــ

 *.األمريكية للتربية اإليجابية

مدرســــــــــــون  هــــــــــــممعظم -ثنــــــــــــينين اشــــــــــــاب إلاإلنــــــــــــاث  كلهــــــــــــم مــــــــــــن-ا فــــــــــــردً  34شــــــــــــارك فــــــــــــي ورشــــــــــــة العمــــــــــــل 
ل المدرســــــــــي الورشــــــــــة أســــــــــس إدارة الفصــــــــــ  تناولــــــــــتو ن فــــــــــي هــــــــــذا المجــــــــــال، عــــــــــاملو  ووأصــــــــــحاب حضــــــــــانات أ

 ولية.ئوالتعاون وتحمل المس  الخرحترام  بقيم با  يتمتعبما يساعد على إخراج جيل  

 يجابيـــــــــة،مـــــــــن القـــــــــيم التربويـــــــــة التـــــــــي تمثـــــــــل أســـــــــاس فلســـــــــفة التربيـــــــــة اإل عـــــــــددب ا تضـــــــــمنت ورشـــــــــة العمـــــــــل تعريفـــــــــً 
جانــــــــــــب تقــــــــــــديم مجموعــــــــــــة مــــــــــــن األنشــــــــــــطة يمكــــــــــــن تطبيقهــــــــــــا فــــــــــــي الفصــــــــــــل المدرســــــــــــي لتعلــــــــــــيم قــــــــــــيم إلــــــــــــى 
 .التنمر والتمييز أ  مقاومةو   الخرطية والمشاركة والتعبير عن الرأي والحترام وقبول  الديمقرا

ــتملتو  ــة اشـــــــ ــدريبات عمليـــــــ ــة وتـــــــ ــة علـــــــــى أنشـــــــــطة تطبيقيـــــــ ــة،  الورشـــــــ ــة نظريـــــــ ــاء خلفيـــــــ ــاة أدوار مـــــــــع إعطـــــــ ومحاكـــــــ
ــل ــا تســــــــ ــاركو كمــــــــ ــة"ن م المشــــــــ ــل والمدرســــــــ ــي الفصــــــــ ــة فــــــــ ــة اإليجابيــــــــ ــاب "التربيــــــــ ــمن شــــــــــرحً و  ،كتــــــــ ــيلي  يتضــــــــ ا ا تفصــــــــ

ــذه  ــفة التربويـــــــــــــــة إلدارة فصـــــــــــــــل مدرســـــــــــــــي يتلهـــــــــــــ ــاون  صـــــــــــــــفالفلســـــــــــــ ــادل والتعـــــــــــــ ــالحترام المتبـــــــــــــ ــذه بـــــــــــــ تالميـــــــــــــ
 ولية.ئوالمس

م المــــــــرادة فـــــــــي ا مــــــــن األنشــــــــطة التدريبيـــــــــة لغــــــــرس القــــــــييتضــــــــمن عــــــــددً  ا تـــــــــدريبي   دلــــــــياًل  المشــــــــاركون كمــــــــا تســــــــلم
 الميذ.كيفية عقد اجتماع للفصل لحل مشكلة ما بمشاركة جميع التإلى   نفوس األطفال، وصوًل 

 :المتضمنة في الورشة  المبادئمن و 

 الخطأ فرصة للتعلم.
 القول.ب لاألطفال يقتدون بالفعل  

 العقاب. لالتشجيع  إلى    السلوك طفل مخذول يحتاج ئالطفل سي
  من العقاب.على فعل ما بدًل المنطقية المترتبة   التركيز على النتائج

 .فرضها عليهم وأ  ول جاهزةإشراك األطفال في حل المشكالت وعدم تقديم حل
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عطــــــــــاء ائن التفكيــــــــــر فــــــــــي نتــــــــــ عــــــــــ ينشــــــــــأ ولية ئتحمــــــــــل المســــــــــ  ثقــــــــــة، والتمكــــــــــين لتخــــــــــاذ القــــــــــرار، الج األفعــــــــــال، وا 
  من إمالء األوامر.  بدًل 

 زم في نفس الوقت.اللتزام باللطف والحنان مع الح
 وليات والستماع إليهم.ئبالقيمة من خالل إعطاء أدوار ومسيشعرون األطفال  

، يســـــــــــتطيع العتمــــــــــاد علــــــــــى نفســـــــــــهلتركيــــــــــز علــــــــــى تشـــــــــــجيع الســــــــــلوك اإليجــــــــــابي وتعزيـــــــــــز فكــــــــــرة أن الطفــــــــــل ا
شعاره بأنه   من مدح الطفل  بدًل   أفضل من الخرين.وا 

 للجميع.المشاركة  ة  فرص  تاحةالبتعاد عن اللغة التقييمية، وا  
تعلم مــــــــــن خــــــــــالل والــــــــــ  التعلــــــــــيم مــــــــــن خــــــــــالل األنشــــــــــطة العمليــــــــــة يفــــــــــتح المجــــــــــال لممارســــــــــة مهــــــــــارات جديــــــــــدة

 المرح.  

 :ختام الندوة أوردت ممثلة المجلس التوصيات التالية  وفي
تعلــــــــــق بنشــــــــــر ثقافــــــــــة فيمــــــــــا ياســــــــــتثمار المحتــــــــــوى التــــــــــدريبي المكتســــــــــب فــــــــــي تطــــــــــوير عمــــــــــل المجلــــــــــس  -

ل عقـــــــــــد سلســـــــــــلة مـــــــــــن الـــــــــــدورات التدريبيـــــــــــة لألطفـــــــــــال )فـــــــــــي ، مـــــــــــن خـــــــــــاللألطفـــــــــــال اإلنســـــــــــانحقـــــــــــوق 
ــا( ل ــباب وغيرهـــــــ ــز الشـــــــ ــدارس ومراكـــــــ ــة اإليجابيـــــــــة المـــــــ ــنهج التربيـــــــ ــي مـــــــ ــمنة فـــــــ ــق األنشـــــــــطة المتضـــــــ تطبيـــــــ

 ولية والتعاون وعدم التمييز. ئلغرس قيم الحترام المتبادل والمس
تقـــــــــديم نبـــــــــذة عـــــــــن ل عقـــــــــد جلســـــــــة توعويـــــــــة للمدرســـــــــين ومـــــــــدربي المجلـــــــــس المهتمـــــــــين بمجـــــــــال األطفـــــــــال -

 منهج التربية اإليجابية وأهم أساسياته.
 زم لستكمال الدراسة والتدرج في سلم العتماد.النظر في توفير التمويل الال -
ــة  - ــي مكتبــــــــ ــعها فــــــــ ــدريبي ووضــــــــ ــدليل التــــــــ ــة والــــــــ ــة اإليجابيــــــــ ــاب التربيــــــــ ــن كتــــــــ ــافية مــــــــ ــخة إضــــــــ ــراء نســــــــ شــــــــ

  ا لشروط الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر.المجلس وفقً 
 /5 /26يوم  "19وفيد فيروس ك زاء وباءإ اإلنسانية لحقوق فريقرد فعل المؤسسات الوطنية اإل"ندوة حول 

 تطبيق زوم   عبر 2020
حول  2020 /26/5ندوة افتراضية باستخدام تطبيق زوم يوم  اإلنسانية لحقوق فريق عقدت شبكة المؤسسات الوطنية اإل    

سلسلة  تبعتها  فتتاحيةاندوة  كانتو  ،19فيروس كوفيد   إزاء وباء اإلنسانقوق لحية فريقرد فعل المؤسسات الوطنية اإل
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تندرج تحت هذا  التي  اإلنسانت حقوق  أحد موضوعاكل منها  تناولت كمرحلة أولى،ات باللغة اإلنجليزية ندو 
 .  الموضوع الرئيس

دير كلمــــــــــة المــــــــــ تبعتهــــــــــا  متضــــــــــمنة جلســــــــــة تقــــــــــديم النــــــــــدوة، وشــــــــــملت ســــــــــت جلســــــــــات ،ســــــــــاعتين ت النــــــــــدوةســــــــــتمر ا
ــبكة ــا ممثلـــــــــــ  ،التنفيـــــــــــذي للشـــــــــ ــة تحـــــــــــدث فيهـــــــــ ــم جلســـــــــ ــة لحقـــــــــــوق سســـــــــــات خمـــــــــــس مؤ  وثـــــــــ ــان وطنيـــــــــ حـــــــــــول  اإلنســـــــــ
ـــدوة ــوع النـــــــــ ــة ،موضــــــــ ــروس أثــــــــــ  وبصــــــــــفة خاصــــــــ ــى  19كوفيــــــــــد ر وبـــــــــــاء فيــــــــ ــة الوطنيــــــــــةعلــــــــ  ،أداء عمــــــــــل المؤسســــــــ

ســـــــــة عصـــــــــف ذهنـــــــــي حـــــــــول لهـــــــــا جتتل ،التعامـــــــــل مـــــــــع هـــــــــذا الموقـــــــــفتجربـــــــــة المؤسســـــــــة الوطنيـــــــــة فـــــــــي مناقشـــــــــة و 
ت التـــــــــــي تناولـــــــــــ ثـــــــــــم الجلســـــــــــة الختاميـــــــــــة  ،19فيـــــــــــد لنـــــــــــدوات القادمـــــــــــة حـــــــــــول فيـــــــــــروس كو ل ةمقترحـــــــــــ ت موضـــــــــــوعا 

 الستخالصات.
  في جنوب   اإلنسانرئيس مفوضية حقوق    -  Bongani Majola /السيد  رئيسين، هم:  متحدثين  ةارك في الندوة خمسش

 اعتذر وقد   ،المغربفي   اإلنسانطني لحقوق الدولي في المجلس الو دارة التعاون إمدير  -خالد الرملي  /والسيد  ،ياإفريق
المغربي ر   عن المجلس  المتحدثينمشاركة رئيســة  بين  اسمها  المدير    -  Bernard Mogesa  /والدكتور  ،غم وجود 

حقوق   لمفوضية  كينيا   اإلنسانالتنفيذي  التنفيذي  -  Anthony Ojukwu  /والسيد  ،في  حقوق    السكرتير  لمفوضية 
نيجيريا   اإلنسان من  فير/والس  ، في  نجيب  بتكليف من  محمد  السيدة  توأدار   ، المجلسرئيس    المجلس   Ndi  / الندوة 
Kato  مفوضي نيجمن  لحقوق  ية  نحوشارك    اإلنسان،ريا  ا  ممثاًل   20  وفيها  الشبكة  من  أعضاء  الوطنية  لمؤسسات 

 ية. فريقاإل
 :أنالتنفيذي للشبكة في كلمته   المدير ذكر 
  الطوارئ بعض الدول حالة  أعلنت  كما    ،19ة لمواجهة انتشار فيروس كوفيد  زيمختلف الدول اتخذت إجراءات احترا   - 

 . اإلنسانوحقوق   يجاد توازن بين تحقيق األمان للمواطنين إأهمية  وأكد ،التجول تحظر و 
تقارير أخرى تتناول تأثير  و   ،األطفالو   النساء تجاه  وبصفة خاصة    اإلنسان  هناك تقارير بحدوث انتهاكات لحقوق  -

 لسجون. ا ةإجراء زيار  في  الوباءانتشار 
ِلغة  بعض المؤسسات الوطنية األعضاء بالشبك  -  ية  فريقالشبكة اإل  وقد أنشأت  ،ا به يومي  تقوم  سكرتارية الشبكة بما    ت ب 

عليهااإلنترنت  شبكة  على    موقعهاعلى    portalبوابة   واألنشط   أتاحت  الموضوع المعلومات  بهذا  المتصلة   ، ة 
 الشبكة في هذه المرحلة.  أعضاء  فاعليةأهمية   امؤكدً 
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الوطنيـــــــــــة أعضـــــــــــاء ل المؤسســـــــــــات ا فعـــــــــــ أردود إلـــــــــــى  رة عامـــــــــــةل نظـــــــــــ نـــــــــــدوة اليـــــــــــوم نـــــــــــدوة افتتاحيـــــــــــة تتنـــــــــــاو  - 
 ،فــــــــــي هــــــــــذا الســــــــــياق  متخصصــــــــــةموضــــــــــوعات تناول ســــــــــتالنــــــــــدوات التاليــــــــــة و  ،19الشــــــــــبكة لوبــــــــــاء كوفيــــــــــد 

ن د مـــــــــــ مزيـــــــــــ علـــــــــــى  األعضـــــــــــاء بالشـــــــــــبكةالمؤسســـــــــــات الوطنيـــــــــــة  حصـــــــــــولإلـــــــــــى  لعـــــــــــها عـــــــــــن تط معربـــــــــــً 
   التسهيالت والمهارات الرقمية.

 

 :أنإلى    في كلمته وأشار  ،يا إفريقفي جنوب    اإلنسان  تحدث رئيس مفوضية حقوق   كما      
 المؤسسات الوطنية أعضاء الشبكة. لتواصل بيناتيح ت همةموسيلة هذه الوسيلة لعقد الندوات والجتماعات  - 
تقلــــــــــيص إلــــــــــى  الوبــــــــــاء ظــــــــــروف إذ أدت ؛الطبيعــــــــــةعلــــــــــى  رصــــــــــدالصــــــــــعوبة فــــــــــي القيــــــــــام بعمليــــــــــات  هنــــــــــاك - 

بخفـــــــــــض ميزانيـــــــــــة الحكومـــــــــــة تهديـــــــــــد  عـــــــــــن فضـــــــــــاًل  ،المـــــــــــواردي فـــــــــــ ا هنـــــــــــاك نقصـــــــــــً كمـــــــــــا أن  ،القـــــــــــدرات
   .المفوضية

انتهكـــــــــــت  حيـــــــــــث ،تـــــــــــهاتخـــــــــــاذ إجـــــــــــراءات لمواجها بالوبـــــــــــاء كـــــــــــان حازمـــــــــــً  إزاءرد فعـــــــــــل بعـــــــــــض الحكومـــــــــــات  - 
علـــــــــى  تـــــــــأثير كبيـــــــــر هنـــــــــاكان كمـــــــــا كـــــــــ  ،لتنقـــــــــلامثـــــــــل الحـــــــــق فـــــــــي  اإلنســـــــــانحقـــــــــوق  ىحكومـــــــــات أخـــــــــر 

 إغالق المحاكم. لحقوق القانونية بسببوالحصول على ا  ،الغذاءعلى    والحصول  ،األجور
اتخـــــــــاذ القــــــــــرارات  وكيفيـــــــــة التصـــــــــال يـــــــــرة فـــــــــيمشــــــــــكالت كثإلـــــــــى  ىدأ تحتيـــــــــة فاعلـــــــــة عـــــــــدم وجـــــــــود بنيـــــــــة - 

ــدخل حمـــــــــــول مب و المـــــــــــوظفين حاســـــــــــ  ورد مـــــــــــن أعضـــــــــــاء المفوضـــــــــــية ألـــــــــــدى كـــــــــــل فـــــــــــ يس لـــــــــــ  إذ ،والتـــــــــ
أنهــــــــــم رغــــــــــم  إل ،يعملــــــــــون بشــــــــــكل طبيعــــــــــي، ومعظــــــــــم المــــــــــوظفين ل اتصــــــــــال باإلنترنــــــــــتعلــــــــــى  رتــــــــــوفي

 .طبيعيشبه بشكل التحديات يعملون الن هذه 
إلـــــــى  انتباههـــــــا مـــــــن أجـــــــل توجيـــــــه ها الحكومـــــــة دســـــــتورية اإلجـــــــراءات التـــــــي اتخـــــــذت فـــــــي مـــــــدى البحـــــــث جـــــــار   - 

 هذا األمر.
ومـــــــــن  اإلنســـــــــان،حقـــــــــوق ل ا انتهاكـــــــــً ل يمثـــــــــل كومـــــــــة إنفـــــــــاذ إجـــــــــراءات الح تتحقـــــــــق مـــــــــن أن عـــــــــدمالمفوضـــــــــية  - 

ــع ــك وضــــــ ــخ ذلــــــ ــال مــــــــ األشــــــ ــا  ،أوىاص بــــــ ــابع تكمــــــ ــة تــــــ ــتئناف الدراســــــــ إمكانيــــــ ــادة اســــــ ــن إعــــــ ــرر مــــــ ــا تقــــــ ة مــــــ
 .في المدارس

ــت  - ــر اإلنترنـــــــــ ــدوات عبـــــــــ ــيم نـــــــــ ــدف اتنظـــــــــ ــأتي بهـــــــــ ــة يـــــــــ ــراف المعنيـــــــــ ــع األطـــــــــ ــل مـــــــــ ــوق لتواصـــــــــ ــان بحقـــــــــ  اإلنســـــــــ
ــاون ــع  عمــــــــ  والتعــــــ ــات المجتمــــــ ــدنيمنظمــــــ ــر ،المــــــ ــا  حيــــــــث أثــــــ ــاء ر انتشــــــ ــذالوبــــــ ــي تنفيــــــ ــةال فــــــ  خطــــــــط العمليــــــ
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 ،الوضــــــــــعللتعامــــــــــل مــــــــــع  طــــــــــوارئمركــــــــــز المفوضــــــــــية  د أنشــــــــــأتقــــــــــ و  ،لناإلــــــــــى  مواءمتهــــــــــا تجــــــــــر ولــــــــــم 
ــا  ــدد مـــــــــن الموضـــــــــ  كمـــــــ ــر فـــــــــي عـــــــ ــدد النظـــــــ ــم بصـــــــ ــيم ،وعاتأنهـــــــ ــل الحـــــــــق فـــــــــي التعلـــــــ والحـــــــــق فـــــــــي  ،مثـــــــ
 والحق في الصحة.  ،الغذاءعلى    ولالحص

ــاول   ــيدوتنــــــــــ ــد الرملــــــــــــي  /الســــــــــ ــدير -خالــــــــــ ــدولدارة التعــــــــــــ إمــــــــــ ــالمجلس الــــــــــــوطني لحقــــــــــــوق اون الــــــــــ ــاني بــــــــــ فــــــــــــي  اإلنســــــــــ
 :، حيثفة أساسية تلخص اإلجراءات التي اتخذها المجلسنقاط بص 8 -المغرب

وفيمـــــــــا يتصـــــــــل بآليـــــــــة  ،المقـــــــــرطهيـــــــــر جـــــــــرى تو  ،كـــــــــإجراء داخلـــــــــي ق أنشـــــــــطتهبتعليـــــــــ اتخـــــــــذ المجلـــــــــس قـــــــــراًرا  - 
ــً  فقــــــــــد الشــــــــــكاوىلقــــــــــي ت ــلوب ا أصــــــــــدروا بيانــــــــ ة بواســــــــــط  شــــــــــكوى غ عــــــــــناإلبــــــــــالإلعــــــــــالم المــــــــــواطنين بأســــــــ

 .التليفون ومن خالل اإلنترنت
 تلقـــــــــىوقـــــــــد المـــــــــواطنين، تبرعـــــــــات رجـــــــــال األعمـــــــــال و مات ا ســـــــــهإة صـــــــــندوق تضـــــــــامن لتلقـــــــــي أنشـــــــــأت الدولـــــــــ  - 

 يورو.  اتمليار  3أكثر من 
ــد  -  ــوق المجلـــــــــــس رصـــــــــ ــة حقـــــــــ ــانحالـــــــــ ــاء  اإلنســـــــــ ــبة لوبـــــــــ ــد بالنســـــــــ ــب ،19كوفيـــــــــ ــواطنين  وطالـــــــــ ــاللتزامالمـــــــــ  بـــــــــ

 .الحترازيةباإلجراءات  
 فيمـــــــــــــا يتصـــــــــــــل اإلنســـــــــــــان لمتابعـــــــــــــة حالـــــــــــــة حقـــــــــــــوق  Task force مجموعـــــــــــــة عمليـــــــــــــات أنشـــــــــــــأ المجلـــــــــــــس - 

  الوباء.بمكافحة  
شـــــــــــبكة علـــــــــــى  جلـــــــــــسلمي للكترونـــــــــــ اإلموقـــــــــــع العلـــــــــــى  لوبـــــــــــاءبمخـــــــــــاطر االتوعيـــــــــــة شـــــــــــارك المجلـــــــــــس فـــــــــــي  - 

ــرب أنعلــــــــــى  وحــــــــــرص ،اإلنترنــــــــــت ــي المغــــــــ ــة فــــــــ ــات المختلفــــــــ ــون باللهجــــــــ ــات  ،تكــــــــ ــذلك بلهجــــــــ ــة إفريقوكــــــــ يــــــــ
جئـــــــــــون، والمهـــــــــــاجرون، )ومـــــــــــنهم الالخاص الـــــــــــذين يتنقلـــــــــــون األشـــــــــــ ف ،المقيمـــــــــــين مثـــــــــــل الولـــــــــــوف ةارقـــــــــــ فلأل

لمواجهـــــــــة بـــــــــاإلجراءات المتبعـــــــــة  هـــــــــمإعالمومـــــــــن ثـــــــــم  يتعـــــــــين المستضـــــــــعفة هـــــــــم مـــــــــن الفئـــــــــات والنـــــــــازحون( 
يئـــــــــــة التلفزيـــــــــــون ه وخاطـــــــــــب ،اإلشـــــــــــارة للصـــــــــــم والـــــــــــبكمفيـــــــــــديوهات بلغـــــــــــة  أعـــــــــــد المجلـــــــــــس وقـــــــــــد ،ءلوبـــــــــــا ا
 قنوات التلفزيون.ة في ستخدام لغة اإلشار ل

 للســـــــــــجون ســـــــــــبة، ول ســـــــــــيما بالن"الركـــــــــــبخلـــــــــــف  ركأحـــــــــــد تـــــــــــ  "ل مـــــــــــن أنـــــــــــهالتحقـــــــــــق علـــــــــــى  دأ العمـــــــــــلبـــــــــــ  - 
 ،التعـــــــــــذيب مناهضـــــــــــةلتفاقيـــــــــــة  الختيـــــــــــاريللبروتوكـــــــــــول  الليـــــــــــة الوطنيـــــــــــة والمجلـــــــــــس هـــــــــــ  نباعتبـــــــــــار أ

ــذلك ــة وكـــــــ ــبة لمراكـــــــــز حمايـــــــ ــال بالنســـــــ ــد, و األطفـــــــ ــدر قـــــــ ــان  صـــــــ ــدر عفـــــــــ بيـــــــ ــاإلمل ووصـــــــ ن عـــــــــ  فراجكـــــــــي بـــــــ
 سجين. 5000أكثر من 
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ــاع -  ــرى اتبـــــــ ــادل ال جـــــــ ــارك وتبـــــــ ــج التشـــــــ ــدنهـــــــ ــات الجيـــــــ ــع  ةممارســـــــ ــبكة مـــــــ ــةفريقاإلالشـــــــ ــالمي يـــــــ ــالف العـــــــ  ،والتحـــــــ
 .للمؤسسات الوطنية  فونيةنكاالفر اإلنترنت مع الشبكة  على  أكثر من ندوة  وتنظيم

 من الحقوق. ممارسة الحق في التعليم وغيرهمتابعة    تجري - 
بكلمـــــــــــة  -جيريـــــــــــا نيفـــــــــــي  اإلنســـــــــــانتنفيـــــــــــذي لمفوضـــــــــــية حقـــــــــــوق رتير الكالســـــــــــ - ا أودجوكـــــــــــ  أنتـــــــــــوني /الســـــــــــيد شـــــــــــارك 

 :أنهم  جاء فيها 
ــوا فـــــــي المفوضـــــــية لـــــــدى -  قضـــــــية لهـــــــا  ســـــــتكون اإلنســـــــانبـــــــاء فـــــــي نيجيريـــــــا أن حقـــــــوق بـــــــدء انتشـــــــار الو  أدركـــــ

 .الطوارئعالن حالة  إتوصية في هذا الصدد قبل تاريخ   أصدرواقد و   ،حساسيتها 
إلنفــــــــــــاذ القــــــــــــوة  ســــــــــــتخدمونلشــــــــــــرطة سيأن أفــــــــــــراد امــــــــــــن رار حظــــــــــــر التجــــــــــــول ر قــــــــــــ صــــــــــــداإتخوفــــــــــــوا بعــــــــــــد  - 

ــراءات  ــةاإلجــــــــ ــابع ،الحترازيــــــــ ــد واوتــــــــ ــة  واورصــــــــ ــي الكيفيــــــــ ــا التــــــــ ــن  تتبعهــــــــ ــوات األمــــــــ ــراءات إلقــــــــ ــاذ اإلجــــــــ نفــــــــ
 الحظر.تطبيق  و 

ــتمرار  - ــى اســـــــــ ــوا علـــــــــ ــكاوىمكتـــــــــــب حرصـــــــــ ــه الشـــــــــ ــي عملـــــــــ ــتمرار ال ،فـــــــــ ــر  عمـــــــــــ  اونتعـــــــــــ واســـــــــ ــات غيـــــــــ المنظمـــــــــ
ات بشــــــــــأن انتهاكــــــــــ  بالغــــــــــاتي قــــــــــ ضــــــــــية لتلخــــــــــاص بالمفو  عــــــــــداد تطبيــــــــــق ى إوجــــــــــر  ،الشــــــــــركاءو الحكوميــــــــــة 

 .اإلنسانحقوق  
 باســـــــــتخدامعديـــــــــدة فيمـــــــــا يتعلـــــــــق  ســـــــــبب مشـــــــــكالتممـــــــــا  ،مقـــــــــر المفوضـــــــــية غالق إ بـــــــــ  ا همـــــــــ  ماتخـــــــــذوا إجـــــــــراء  -

 اســـــــــــــتدعىممـــــــــــــا  ،ســـــــــــــتخدام تطبيـــــــــــــق زوموالنـــــــــــــدوات با  الجتماعـــــــــــــاتتقنيـــــــــــــات التواصـــــــــــــل مـــــــــــــن خـــــــــــــالل 
 موظفي المفوضية.لتدريب   إجراء

أورد كلمـــــــــة فيهـــــــــا  -فـــــــــي كينيـــــــــا  اإلنســـــــــانية حقـــــــــوق المـــــــــدير التنفيـــــــــذي لمفوضـــــــــ -بيرنـــــــــار موجبســـــــــا  /الـــــــــدكتور ألقـــــــــىو 
  :فيها أنهم

ــا إســــــــتراتيجا إلعــــــــداد عضــــــــوً  11لوا فــــــــي المفوضــــــــية لجنــــــــة فنيــــــــة مــــــــن شــــــــك   -  يجــــــــب اتباعــــــــه فــــــــي فتــــــــرة ية فيمــــــ
 .الوباء

ــية عــــــــن بعــــــــدءبــــــــد - ــدم تــــــــوفر جإ ،وا فــــــــي تــــــــدريب مــــــــوظفي المفوضــــــ ب و حاســــــــ علــــــــى  ميــــــــع المــــــــوظفينل أن عــــــ
 ا.ا كبيرً محمول شك ل تحديً 

ــات والغـــــــــــ أب -  ــات والبيانـــــــــ ــالم بالمعلومـــــــــ ــائل اإلعـــــــــ ــواطنين وســـــــــ ــي المـــــــــ ــادة وعـــــــــ ــة لزيـــــــــ ــة ئوأنشـــــــــــ  ،الالزمـــــــــ وا بوابـــــــــ
   بشكل يومي. الواردة بها المعلومات  وتحديث   19 بفيروس كوفيد للتوعية  يةإلكترون
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ا نم اثنــــــــــينفــــــــــي  وجهــــــــــوافية حبيانــــــــــات صــــــــــ  ةأصــــــــــدروا ســــــــــت -   ،القــــــــــوةاســــــــــتخدام بســــــــــبب  لشــــــــــرطةل هــــــــــا اتهامــــــــــً
 اإلعالم.في مجال  العاملين  الصحفيين    ف أحدتوقيو 
ــان و  -  ــع البرلمـــــــ ــلوا مـــــــ ــوهتواصـــــــ ــدف وافـــــــ ــيات تهـــــــ ــة حقـــــــــوق إلـــــــــى  بتوصـــــــ ــانحمايـــــــ ــرة اإلنســـــــ ــذه الفتـــــــ  ،خـــــــــالل هـــــــ

 في هذا الشأن.ا بما تقوم به  في البرلمان تباعً  اإلنسانلجنة حقوق    وأمدت المفوضية
طــــــــــار إفــــــــــي ذين انت هكــــــــــت حقــــــــــوقهم المحــــــــــاكم لتقــــــــــديم المســــــــــاعدة القانونيــــــــــة لألشــــــــــخاص الــــــــــ إلــــــــــى  توجهــــــــــوا - 

بالتماســـــــــــــــات بشـــــــــــــــأن  وتقـــــــــــــــدموا ،فـــــــــــــــي هـــــــــــــــذه الظـــــــــــــــروف اإلنســـــــــــــــانحقـــــــــــــــوق  لنتهاكـــــــــــــــاتالتصـــــــــــــــدي 
ــن جانــــــــــــب الشــــــــــــرطة  ــاوزات مــــــــــ ــداءو التجــــــــــ ــائل اإلعــــــــــــالم علــــــــــــى  العتــــــــــ ــرد و وســــــــــ ــتأجرين مــــــــــــن طــــــــــ مســــــــــ

 حين انتهاء الوباء.إلى    مستأجرينالوقف عمليات طرد  ب  طالبواو   ،منازلهم
إلــــــــى  اريرتقــــــــ  أشــــــــارتحيــــــــث  ،أجــــــــل مواجهــــــــة الوبــــــــاءمــــــــن  تبرعــــــــاتت التــــــــي تجمــــــــع الجهــــــــا  راقبــــــــةمبطــــــــالبوا  - 

هأن هناك تبرعات لم   من أجله.  تع  مِ ي ج  ذالغرض الإلى    ت و ج 
 وبـــــــــاء كوفيـــــــــدالمعلومـــــــــات الخاصـــــــــة ب المبالغـــــــــة فـــــــــيعلـــــــــى  القضـــــــــاء ســـــــــبلرســـــــــائل للتوعيـــــــــة بشـــــــــأن  أعـــــــــدوا - 

ــا  ،19 ــة ت ومــــــــــ ــواطنين لدرجــــــــــ ــق المــــــــــ ــاد قلــــــــــ ــن ازديــــــــــ ــك مــــــــــ ــتتبع ذلــــــــــ ــذهابخــــــــــــ يســــــــــ ــن الــــــــــ ــى  وفهم مــــــــــ إلــــــــــ
 هم.يلإ انتقال العدوىلمستشفيات خشية  ا

الســــــــــن واألشــــــــــخاص كيفيــــــــــة حمايــــــــــة حقــــــــــوق كبــــــــــار  :أهمهــــــــــا  ،دارت مناقشــــــــــات حــــــــــول عــــــــــدد مــــــــــن الموضــــــــــوعاتو 
ــيم ،ذوي اإلعاقــــــــــــــــة تاحــــــــــــــــة التعلــــــــــــــ ــناديق التضــــــــــــــــا  ،وا  خــــــــــــــــذتها واإلجــــــــــــــــراءات التــــــــــــــــي ات ،من واإلعانــــــــــــــــاتوصــــــــــــــ

 مايتهم من الفيروس.الوجه للمواطنين لحأقنعة  وفير  تالحكومات ل
حكومــــــــة تــــــــوفر المــــــــن بينهــــــــا أن  ،عــــــــدد مــــــــن النقــــــــاط إلــــــــى  فــــــــي أوغنــــــــدا اإلنســــــــانأشــــــــارت ممثلــــــــة مفوضــــــــية حقــــــــوق و 

ــً  ــن القناعــــــ ــة مــــــ ــواطن للوقايــــــ ــل مــــــ ــا  ،فيــــــــروسا لكــــــ ــال بــــــــوزارة علــــــــى  وأنهــــــ ــايير اتصــــــ ــع معــــــ ــاجالصــــــــحة لوضــــــ  إلنتــــــ
 ل  ثــــــــــــــ  م  ي   نفرانس" بحيــــــــــــــثكــــــــــــــو  و"الفيــــــــــــــديوبالفيدي تقنيــــــــــــــة التصــــــــــــــالتســــــــــــــتخدم  حــــــــــــــاكمالم وأن ،هــــــــــــــذا القنــــــــــــــاع

ــن المت ــة مـــــــــ ــام المحكمـــــــــ ــون أمـــــــــ ــون المحبوســـــــــ ــادي انتقـــــــــــ همـــــــــ ــجون لتفـــــــــ ــي الســـــــــ ــهم فـــــــــ ــدويمحبســـــــــ ــا  ،ال العـــــــــ كمـــــــــ
 .ا لتلقي الشكاوىمجاني    ا ساخنً   ا ذكرت أن لديهم خط  

قضـــــــــــية : وعات التاليـــــــــــةالموضـــــــــــ طرحـــــــــــت لنـــــــــــدوات القادمـــــــــــة المقترحـــــــــــة للموضـــــــــــوعات اخـــــــــــالل جلســـــــــــة مناقشـــــــــــة و   
ــخاص النــــــــازحين فــــــــي  ــا إفريقاألشــــــ ــك الال ،يــــــ ــة حمايــــــــة جئــــــــون والمهــــــــاجرو بمــــــــا فــــــــي ذلــــــ أثــــــــر و  ،حقــــــــوقهمن وكيفيــــــ

ــة ــعيفةعلـــــــــــــى  الجائحـــــــــــ ــنهم األشـــــــــــــخاص ذو و  ،حقـــــــــــــوق الفئـــــــــــــات الضـــــــــــ ــة ومـــــــــــــن بيـــــــــــ ــار الســـــــــــــن اإلعاقـــــــــــ  ،وكبـــــــــــ
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فـــــــــي طة الشـــــــــر قســـــــــوة رجـــــــــال فـــــــــي ظـــــــــل الوبـــــــــاء، و  هالســـــــــبل لتحقيقـــــــــ  أفضـــــــــلو العدالـــــــــة إلـــــــــى  موضـــــــــوع اللجـــــــــوءو 
   .تاحة التعليم للجميعا  و   ،الجتماعياس النوع  أسعلى  العنفو   ،إنفاذ القانونسياق  

غلقـــــــــــة جلســـــــــــاتها علنيـــــــــــة وليســـــــــــت مبحيـــــــــــث تكـــــــــــون  2020ويونيـــــــــــ  10تقـــــــــــرر عقـــــــــــد النـــــــــــدوة القادمـــــــــــة يـــــــــــوم وقـــــــــــد  
ــة زوم ــتخدام تقنيـــــــــ ــى باســـــــــ ــوك وعلـــــــــ ــيس بـــــــــ ــائيي أنو  ،فـــــــــ ــكل نهـــــــــ ــوعها بشـــــــــ ــدد موضـــــــــ ــول  ،حـــــــــ ــون حـــــــــ ــد تكـــــــــ وقـــــــــ

 .الجتماعين من حيث الجنس والنوع موضوع التواز 
 

 يـــــــة للمؤسســـــــات الوطنيـــــــةفريق"الشـــــــبكة اإل19طفـــــــال المهـــــــاجرين فـــــــي ســـــــياق جائحـــــــة كوفيـــــــد حقـــــــوق األ

 2020ويوني 15 -

 15نــــــــــــــــدوة افتراضــــــــــــــــية يــــــــــــــــوم  اإلنســــــــــــــــانيــــــــــــــــة للمؤسســــــــــــــــات الوطنيــــــــــــــــة لحقــــــــــــــــوق فريقعقــــــــــــــــدت الشــــــــــــــــبكة اإل 
األطفــــــــــال المهــــــــــاجرين فــــــــــي ســــــــــياق  قــــــــــوق "ح :عنــــــــــوانتحــــــــــت ي للطفــــــــــل فريقــــــــــ بمناســــــــــبة اليــــــــــوم اإل 2020ويونيــــــــــ 

، وقــــــــــــد شــــــــــــارك يــــــــــــةفريقعــــــــــــدد مــــــــــــن ممثلــــــــــــي المؤسســــــــــــات الوطنيــــــــــــة اإلفيهــــــــــــا شــــــــــــارك  ،"19 جائحــــــــــــة كوفيــــــــــــد
 المجلس في فعاليات الندوة.

خاصـــــــــــة وبتبـــــــــــادل الخبـــــــــــرات والتجـــــــــــارب فـــــــــــي حمايـــــــــــة حقـــــــــــوق األطفـــــــــــال المهـــــــــــاجرين، إلـــــــــــى  هـــــــــــدفت النـــــــــــدوة 
وثيقــــــــة األمــــــــم المتحــــــــدة إلــــــــى  ل النقاشــــــــاترة خــــــــالاإلشــــــــا  حيــــــــث جــــــــاءت ،لعدالــــــــةاإلــــــــى  حــــــــق وصــــــــول األطفــــــــال
ــؤخرً  ــدرت مــــــــــ ــوانالتــــــــــــي صــــــــــ ــد  ا بعنــــــــــ ــة كوفيــــــــــ ــين،  19جائحــــــــــ ــرورة و واألشــــــــــــخاص المتنقلــــــــــ ركــــــــــــزت علــــــــــــى ضــــــــــ

ــد، مثــــــــــل المهــــــــــاجرين الــــــــــذين  ــيكون تــــــــــأثير الجائحــــــــــة عليهــــــــــا أشــــــــ ــة الفئــــــــــات الهشــــــــــة التــــــــــي ســــــــ  يعــــــــــانونحمايــــــــ
يعملــــــــــــون  ور رزق مســــــــــــتقرة أادمصــــــــــــ ب ل يتمتعــــــــــــونغيــــــــــــر نظاميــــــــــــة، والعمــــــــــــال المهــــــــــــاجرين الــــــــــــذين  ا أوضــــــــــــاعً 

ــر ــاد غيــــــــــ ــحايا  فــــــــــــي القتصــــــــــ ــمي، وضــــــــــ ــارالرســــــــــ ــخاص اإلتجــــــــــ ــن  ،باألشــــــــــ ــارين مــــــــــ ــذلك األشــــــــــــخاص الفــــــــــ وكــــــــــ
ــف أ ــطهاد والحـــــــــــــرب والعنـــــــــــ ــبب الضـــــــــــ ــازلهم بســـــــــــ ــات حقـــــــــــــوق  ومنـــــــــــ ــانانتهاكـــــــــــ ــوارث، ســـــــــــــواء  وأ اإلنســـــــــــ الكـــــــــــ

 عبر الحدود الدولية. وأ  -ا النازحين داخلي  -داخل بلدانهم 
ــً   ــدد وفقـــــــ ــذا الصـــــــ ــي هـــــــ ــير فـــــــ ــاءاتا وأشـــــــ ــة إلحصـــــــ ــدة للطفولـــــــ ــم المتحـــــــ ــة األمـــــــ ــى  منظمـــــــ ــال  أنإلـــــــ ــبة األطفـــــــ نســـــــ

ي عــــــــــدد المهــــــــــاجرين األفارقــــــــــة إجمــــــــــال( مــــــــــن ا مليونــــــــــً  33) %12بلغــــــــــت  يــــــــــا هــــــــــذا العــــــــــامإفريقالمهــــــــــاجرين فــــــــــي 
 ي المهــــــــــاجرين األطفــــــــــالإجمــــــــــال مــــــــــن %20 تســــــــــتحوذ علــــــــــىيــــــــــا إفريقوأن قــــــــــارة  ،مليــــــــــون مهــــــــــاجر 272البــــــــــالغ 

 النزاعات والعوامل البيئية.  و   قرنتيجة الف  مستوى العالمعلى 
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ــمنت   ــً تضـــــــــ ــدوة عروضـــــــــ ــة اإلالنـــــــــ ــات الوطنيـــــــــ ــود المؤسســـــــــ ــأن جهـــــــــ ــرة بشـــــــــ ــة فريقا مختصـــــــــ ــة لحمايـــــــــ ــة المبذولـــــــــ يـــــــــ
 تينالتجــــــــــربإلــــــــــى  أشــــــــــيرو  ،19حقــــــــــوق األطفــــــــــال خاصــــــــــة النــــــــــازحين والمهــــــــــاجرين فــــــــــي ظــــــــــل جائحــــــــــة كوفيــــــــــد 

يـــــــــــة والتعـــــــــــاون مـــــــــــع إفريقول المغربيـــــــــــة والكينيـــــــــــة فـــــــــــي التعامـــــــــــل مـــــــــــع األطفـــــــــــال المهـــــــــــاجرين القـــــــــــادمين مـــــــــــن د
ــذا الشـــــــــــأنمنظمـــــــــــات المجتمـــــــــــع  ــة فـــــــــــي هـــــــــ ــير ،المـــــــــــدني ومؤسســـــــــــات الدوليـــــــــــة المعنيـــــــــ ــا أشـــــــــ ــام إلـــــــــــى  كمـــــــــ قيـــــــــ

المؤسســـــــــــات الوطنيـــــــــــة بتشـــــــــــكيل جماعـــــــــــات ضـــــــــــغط لحمايـــــــــــة حقـــــــــــوق األطفـــــــــــال المهـــــــــــاجرين والحـــــــــــث علـــــــــــى 
ــمام ــاورية الحكوميــــــــــــــ اإلــــــــــــــى  النضــــــــــــ ــان التشــــــــــــ ــاركة فــــــــــــــي اللجــــــــــــ ــلة، والمشــــــــــــ ــة ذات الصــــــــــــ ــات الدوليــــــــــــ ة لتفاقيــــــــــــ

وفــــــــــي  ،نافــــــــــذ العدالــــــــــة والليــــــــــات القضــــــــــائية وغيــــــــــر القضــــــــــائيةمإلــــــــــى  والمنتــــــــــديات لتيســــــــــير وصــــــــــول األطفــــــــــال
 وعرض تجربتها.  مشاركتها السودان نتيجة عوامل تقنية حالت دون  مشاركة تهذا اإلطار تعذر 

ــا   ــاين لــــــــــوحظ كمــــــــ ــدول اإلاإل تبــــــــ ــين الــــــــ ــريعي بــــــــ ــار التشــــــــ ــة فــــــــــي فريقطــــــــ ــلةموضــــــــــوعات اليــــــــ بحقــــــــــوق  ذات الصــــــــ
التفــــــــاق علــــــــى مرجعيــــــــة  يســــــــتدعي، األمــــــــر الــــــــذي يحــــــــول دون حمايــــــــة حقــــــــوق الطفــــــــل المهــــــــاجربمــــــــا  الطفــــــــل

ــذي  ــل الـــــــــ ــوق الطفـــــــــ ــة حقـــــــــ ــقة لحمايـــــــــ ــات متســـــــــ ــام إداري وآليـــــــــ ــة ونظـــــــــ ــطر تقانونيـــــــــ ــدةه ضـــــــــ ــروف عديـــــــــ ــى  ظـــــــــ إلـــــــــ
فجـــــــــــوة بـــــــــــين وجـــــــــــود عـــــــــــدم وجـــــــــــود تعريـــــــــــف موحـــــــــــد للطفـــــــــــل المتنقـــــــــــل، و إلـــــــــــى  إضـــــــــــافة ،الهجـــــــــــرة والنـــــــــــزوح أ

ــة  ــات الحمايـــــــــ ــوانين وآليـــــــــ ــاجرينالقـــــــــ ــال المهـــــــــ ــي ت عـــــــــــرض األطفـــــــــ ــى  التـــــــــ ــدة إلـــــــــ ــات عـــــــــ ــاء عمليـــــــــ ــات أثنـــــــــ انتهاكـــــــــ
 لعدالة.  اإلى    همالنتقال والهجرة التي تفقدهم التمتع بحقوقهم، وتحول دون وصول

ــال إلـــــــــى  المشـــــــــاركونتطـــــــــرق و   ــاء عمليـــــــــات النتقـــــــ ــا األطفـــــــــال أثنـــــــ المخـــــــــاطر والنتهاكـــــــــات التـــــــــي يتعـــــــــرض لهـــــــ
 ي:تتمثل ف، و الهجرة  وكالنزوح الداخلي أ

 .الرعاية الصحية، والتعليم  الحرمان من الحقوق األساسية، وخدمات
 .الوقوع فريسة لعمليات التهريب والخطف والهجرة غير الشرعية

 .الدعارة وتجارة األعضاءو في األشخاص    اإلتجارالتعرض لعمليات  
 .النخراط في العمليات العدائية وتجنيد األطفال للمشاركة في النزاعات

   .حقوق الطفل ل تراعيت طويلة في ظل ظروف  حجز لفتراالتعرض لل
 تكون الدولة هي طرف النزاع مع الطفل. عندما صعوبة حماية حق الوصول للعدالة  
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 :، منها التوصيات عدد منإلى    قد انتهت النقاشاتو 
ــل - ــلى للطفـــــــ ــلحة الفضـــــــ ــار المصـــــــ ــا  ضـــــــــرورة اعتبـــــــ ــدول اإلوحمايتهـــــــ ــي الـــــــ ــة فـــــــ ــام العدالـــــــ ــوير نظـــــــ ــة فريق، وتطـــــــ يـــــــ
ــديقة للطفـــــــــل ويحقـــــــــق  يراعـــــــــيا مـــــــــ ب ــً الليـــــــــات الصـــــــ ــاجزة وفقـــــــ ــة النـــــــ ــانا لمقاربـــــــــة حقـــــــــوق العدالـــــــ خاصـــــــــة  ،اإلنســـــــ

ــدي ــد التصـــــــ ــاجل عنـــــــ ــال المهـــــــ ــا األطفـــــــ ــي يتعـــــــــرض لهـــــــ ــات التـــــــ ــلبً رو النتهاكـــــــ ــؤثر ســـــــ ــيا ن وتـــــــ ــى  فـــــــ ــوينهم علـــــــ تكـــــــ
حرمــــــــــانهم مــــــــــن حقــــــــــوقهم األساســــــــــية، األمــــــــــر الــــــــــذي يتســــــــــبب فــــــــــي فقــــــــــدان إلــــــــــى  المــــــــــدى الطويــــــــــل، وتــــــــــؤدي

 ية.فريقلقارة اإلا  لىإ  النتماء
ــا إفريقفــــــــــــي  اإلنســــــــــــانعــــــــــــالن القــــــــــــاهرة حــــــــــــول الهجــــــــــــرة وحقــــــــــــوق إنفيــــــــــــذ توصــــــــــــيات ضــــــــــــرورة متابعــــــــــــة ت - يــــــــــ

 ية.فريقعن مؤتمر الشبكة اإل 2019نوفمبر   6الصادر في  
يــــــــــــة لحقــــــــــــوق فريقاللجنــــــــــــة اإل ، والنظــــــــــــر فــــــــــــي مالحظــــــــــــاتيفريقــــــــــــ اســــــــــــتمرار تنفيــــــــــــذ توصــــــــــــيات التحــــــــــــاد اإل -

ــل ــة الطفـــــــــ ــات الرقابـــــــــــة ى علـــــــــــ  ، والعمـــــــــــلورفاهيـــــــــ ــراءاتتطـــــــــــوير آليـــــــــ ــنيفاإل واإلجـــــــــ ــات التصـــــــــ ــائية وآليـــــــــ  ،حصـــــــــ
   .يةفريقوتفعيل آليات حماية الطفل على مستوى القارة اإل

وتشــــــــــكيل منتــــــــــدى لحصــــــــــر النتهاكــــــــــات التــــــــــي تحــــــــــدث لألطفــــــــــال  ،تفعيــــــــــل آليــــــــــات مراقبــــــــــة أنمــــــــــاط الهجــــــــــرة -
 ي.  فريقمنافذ العدالة على المستوى اإلإلى    هم في الوصولربا المهاجرين وتج

يات ملموســـــــــــــة إســـــــــــــتراتيجوضـــــــــــــع ليـــــــــــــة فريقين المؤسســـــــــــــات الوطنيـــــــــــــة اإلاســـــــــــــتمرار التعـــــــــــــاون المشـــــــــــــترك بـــــــــــــ  -
 .19لدعم حقوق الطفل خاصة في ظل جائحة كوفيد 

واألوضـــــــــــاع  ،والنزاعـــــــــــات ،كالصـــــــــــراعات ،العمـــــــــــل علـــــــــــى حـــــــــــل الجـــــــــــذور األساســـــــــــية التـــــــــــي تســـــــــــبب الهجـــــــــــرة -
فــــــــــي القــــــــــارة الكــــــــــوارث البيئيــــــــــة والصــــــــــحية  آثــــــــــارتخفيــــــــــف تطــــــــــوير آليــــــــــات التعــــــــــاون لو القتصــــــــــادية المترديــــــــــة، 

 ية.فريقاإل
 

 تنقلينواألشخاص الم 19كوفيد  اجتماع
ــالهجرة   ــة بــــــــ ــدة المعنيــــــــ ــم المتحــــــــ ــبكة األمــــــــ ــً عقــــــــــدت شــــــــ ــد يــــــــــوم  ا اجتماعــــــــ  :تحــــــــــت عنــــــــــوان ويونيــــــــــ  17عــــــــــن بعــــــــ
ا علــــــــــى ال "واألشــــــــــخاص المتنقلــــــــــين 19كوفيــــــــــد " دة مــــــــــوجز الــــــــــذي أعــــــــــده األمــــــــــين العــــــــــام لألمــــــــــم المتحــــــــــ تأسيســــــــــً

   .خاص المتنقلين"واألش 19  "سياسات مرض كوفيد بشأن
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منسق   -  Antonio Vitorino  /السيد  :هفي  تحدثو   ،الدين  ياسمين عزفي هذا الجتماع األستاذة/  المجلس    مث لت
من إدارة   -  Liu Zhemin  /والسيد  IOM ،شبكة األمم المتحدة الخاصة بالهجرة والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة

لألمم المتحدة    الساميمساعد المفوض    -  Gillian Triggs  /والسيد  ،مم المتحدةلأل  والجتماعية  القتصاديةالشئون  
 ، أمين عام مساعد ونائب مدير اليونيسيف  -  UNHCR Charlotte Petri Gornitzka  /والسيد  ،لشئون الالجئين

األزما  -  Asako Oka  /والسيد إدارة  ومدير  العام  األمين  -  Mousa Oumarou  /والسيد،  UNDP  تمساعد 
 ،MPIـ مدير األبحاث ب - Meghan Benton /والسيد  ،الدولية مساعد مدير عام منظمة العمل 

كوفيد    اتخذتها   التي  الحترازيةاإلجراءات    تداعياتل  الجتماعوتعرض   نتيجة  األشخاص    19الدول  على  وأثرها 
 : يوه  ،المتنقلين

وفقد   ، هذا القطاع بسبب توقف حركة التنقالت بين الدولحيث خسر    ،شدةتأثر قطاع السياحة والمقاولت ب -
 وظائفهم. ين والمهاجر من العاملين  كثير

 .الجسدين للعنف ها من تعرضالسلبية على السيدات والفتيات خوفً  الثار -
 تأثرإلى    ما أدى  ،ض األجورف خ   وأوظائف  الدولهم بسبب فقد  إلى    تأثر التحويالت النقدية للعمال المهاجرين -

 . 2019عام  %20إلى  تصل و و تعتمد بشكل كبير على التحويالت القادمة من الخارج  التيالدول   اقتصاد
 تأثر قطاع اإلمدادات الغذائية.  -
 التعلم عن بعد.  وسائل  استخداملهم يتيسر لم ولن  طالب كثيرون هناك  ف ؛تأثر قطاع التعليم -
المتنقلين - األطفال  حماية  تداع  ؛ضرورة  خلفت  كوفيدياحيث  المتنقلينأعداًدا    19  ت  األطفال  وينتهي  من   ،

 الشوارع. فيالتسول إلى  بكثير منهمالحال 
 توفير الحماية الالزمة لألقليات والالجئين. بعض الحقوق األساسية مما يستلزم انتهاك -
 تجاوزها بأقل الخسائر الممكنة. من أجل خالل تلك األزمة    الدوليضرورة التعاون  -
إقامة شرعية أسوة   وأثبوتية    ا وراقً أ  -ل يحمل  وأ–شخص يحمل    لرعاية الصحية أليوفر امان تورة ضضر  -

الدول من  كندا    ،بعدد  أليتوف  التيمثل  الصحية  الرعاية  سؤال  ر  دون  أراضيها  على  متنقل  عن   هشخص 
سبانيا و ،  هوراق أ نتهية  مة الماإلقا   اعتبرت تأشيرات  التيوفرنسا    ،شخص ل يحمل إقامة   أيمنعت احتجاز    التي  ا 

 مجددة من تلقاء نفسها بسبب غلق الحدود وتوقف الحركة بين البلدان.
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تعجز عن   فقد  ؛فيها  القتصاديبالدهم بسبب تدهور الوضع  إلى    من العمال المهاجرين العودة  كثير  خشية -
 في اطر  تحمل المخ البقاء دون عمل و   ونفضلمما جعلهم ي  ،نيالعائد  لمواطنينا  إلقامة توفير أماكن مناسبة  

 يقيمون بها.  التيالبلدان 
العنصرية  تغير - المهاجرين  النظرة  تجاه  يمثل    ؛والكراهية  نسبتهالمهاجرو حيث  ما  في من    %40  ن  العاملين 

السوبر ماركت يعملون في  منهم    ، وكثيرمجال الصحة  الزراعة ومحالت    رادو إبراز األإلى    ما أدى  ،مجال 
 خالل األزمة.   للمجتمع ونها يؤد التي ةواإليجابي لمهمةا

 تلك األزمة.  كافة مع الحكومات لتخطيضرورة تكاتف أجهزة األمم المتحدة  -
 المسئولية المجتمعية للشركات.  فيدوره النهوض بالعمل على حث القطاع الخاص على  -
 . جائحة كورونا انتهاءيعملون بها بعد  التيالدول  اقتصادإعادة بناء  فيأهمية دور العمال المهاجرين  -

 

ــخاص ذوي اإلعاقـــــــــة أثنـــــــــاء جائحـــــــــة كورونـــــــــاال دور أحمـــــــــد  /د ...مؤسســـــــــات الوطنيـــــــــة لـــــــــدعم األشـــــــ
 اإلعاقة  مسئول وحدة ذوي - إسحاق

ــِ ع   ــدوةقـــــــــ ــوم  دت النـــــــــ ــيم ) 3/9/2020يـــــــــ ــق تـــــــــ ــر تطبيـــــــــ ــم ( Teamعبـــــــــ ــدف دعـــــــــ ــة بهـــــــــ ــخاص ذوي اإلعاقـــــــــ األشـــــــــ
ــا  ــة كورونـــــــــــ ــاء جائحـــــــــــ ــتها تو  ،أثنـــــــــــ ــورير ا رأســـــــــــ ــاول تســـــــــــ ــيدة/ بـــــــــــ ــوق  - ولســـــــــــ ــية حقـــــــــــ ــة مفوضـــــــــــ ــا اإلرئيســـــــــــ  ننســـــــــــ

ألشـــــــــــــخاص ذوي لـــــــــــــدى اأهميـــــــــــــة تحقيـــــــــــــق الســـــــــــــتقالل الـــــــــــــذاتي  بـــــــــــــدأت حـــــــــــــديثها بتأكيـــــــــــــدوقـــــــــــــد بنيوزيلنـــــــــــــدا، 
ــة فــــــــي كــــــــل األوقــــــــات، والعمــــــــل ــديمعلــــــــى  اإلعاقــــــ ــم فــــــــي ظــــــــل ا تقــــــ ــةإلمســــــــاعدة لهــــــ ــراءات العــــــــزل المفروضــــــ  ،جــــــ

ــد حقـــــــــوق األ ــع تقييـــــــ ــة مـــــــ ــً خاصـــــــ ــراد عمومـــــــ ــاء الوبـــــــــ  ا فـــــــ ــارتاء، أثنـــــــ ــكالية أن إلـــــــــى  وأشـــــــ ــاعفاإلشـــــــ ــا  يتضـــــــ أثرهـــــــ
ــدى ــن  لـــــــ ــاًل مـــــــ ــانون أصـــــــ ــدم يعـــــــ ــن عـــــــ ــى  الحصـــــــــول مـــــــ ــوقهم علـــــــ ــة، حقـــــــ ــة، كاملـــــــ ــل األشـــــــــخاص ذوي اإلعاقـــــــ مثـــــــ

 أهمية دور المؤسسات الوطنية لتوجيه صناع القرار في هذا التجاه.على   كما شددت
ــا دافانـــــــــداسثـــــــــم تحـــــــــدثت   ــيدة/ كاتالينـــــــ ــتاريكا بـــــــــاألمم المتحـــــــــدة والمقـــــــــرر لدولـــــــــة كو  ةالدائمـــــــــ  ةالممثلـــــــــ  - الســـــــ  ةســـــــ

ــابق ةالخاصــــــــــــ  ــة ةالســــــــــ ــة، و  بالتفاقيــــــــــ ــخاص ذوي اإلعاقــــــــــ ــوق األشــــــــــ ــة حقــــــــــ ــة لحمايــــــــــ ــرت أن الدوليــــــــــ  العمــــــــــــلذكــــــــــ
ــاء تفشــــــــــي إعلــــــــــى  جــــــــــار   ــد الحتياجــــــــــات العاجلــــــــــة لألشــــــــــخاص ذوي العاقــــــــــة أثنــــــــ عــــــــــداد دليــــــــــل مبــــــــــدئي لرصــــــــ
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الدوليـــــــــــة لحقـــــــــــوق  التفاقيـــــــــــةمعـــــــــــايير و  تســـــــــــق الوبـــــــــــاء لتعريـــــــــــف المجتمعـــــــــــات بكيفيـــــــــــة التعامـــــــــــل معهـــــــــــم بمـــــــــــا ي
 ذلك الدليل في أقرب فرصة ممكنة.  يتاحأن على   ،األشخاص ذوي اإلعاقة

ــايس   ــاري كــــــــــــ ــيدة/ روزمــــــــــــ ــدت الســــــــــــ ــم أكــــــــــــ ــية -ثــــــــــــ ــة بالمفوضــــــــــــ ــخاص ذوي اإلعاقــــــــــــ ــوق األشــــــــــــ ــة حقــــــــــــ مفوضــــــــــــ
دمـــــــــــــج إلـــــــــــــى  تســـــــــــــعى اإلنســـــــــــــانأن المؤسســـــــــــــة الوطنيـــــــــــــة لحقـــــــــــــوق  -بأســـــــــــــتراليا  اإلنســـــــــــــانالوطنيـــــــــــــة لحقـــــــــــــوق 

د قــــــــــ ظهــــــــــور الوبــــــــــاء أن  تكمــــــــــن فــــــــــيشــــــــــكالية الن لكــــــــــن اإل ،اقــــــــــة فــــــــــي خطــــــــــط التنميــــــــــةاألشــــــــــخاص ذوي اإلع
ــاة النســــــــــاء ذوات اإلأعلــــــــــى  حقــــــــــوقهم، وشــــــــــددتعلــــــــــى  يحــــــــــد مــــــــــن حصــــــــــولهم ضــــــــــاعف فــــــــــي تتعاقــــــــــة ن معانــــــــ

أهميـــــــــــــة دور المؤسســـــــــــــات  ، وأكـــــــــــــدتهنمـــــــــــــا يســـــــــــــتلزم إجـــــــــــــراءات خاصـــــــــــــة لحمـــــــــــــايت ووهـــــــــــــ  ،الوقـــــــــــــت الـــــــــــــراهن
ــوق  ــة لحقـــــــــ ــانالوطنيـــــــــ ــري اإلنســـــــــ ــا يجـــــــــ ــد مـــــــــ ــى لرصـــــــــ ــه رض األ علـــــــــ ــا يخـــــــــــص اومتابعتـــــــــ ــخاص ذوي فيمـــــــــ ألشـــــــــ

ــة أث ــافت أاإلعاقـــــــــ ــة، وأضـــــــــ ــاء الجائحـــــــــ ــية نـــــــــ ــدوة الفتراضـــــــــ ــذه النـــــــــ ــد ن هـــــــــ ــزءً تعـــــــــ ــاون  اجـــــــــ ــن التعـــــــــ ــزأ مـــــــــ ل يتجـــــــــ
م كــــــــل دولــــــــة خطواتهــــــــا فــــــــي هــــــــذا الصــــــــدد بمــــــــا يســــــــهم فــــــــي د  قــــــــ  داة لت  أالــــــــدولي الواجــــــــب اســــــــتمراره، كمــــــــا تعــــــــد 

ــً  ــة  ا تبــــــــــادل الخبــــــــــرات لتحقيــــــــــق األمــــــــــن الصــــــــــحي لكــــــــــل شــــــــــخص وخصوصــــــــ ــاراألشــــــــــخاص ذوي اإلعاقــــــــ  باعتبــــــــ
أثنــــــــــاء الجائحــــــــــة قــــــــــد يكــــــــــون  مــــــــــا حــــــــــدثن أإلــــــــــى  وأشــــــــــارتة المســــــــــتدامة، التنميــــــــــ  مــــــــــن خطــــــــــط  اذلــــــــــك جــــــــــزءً 

 .  الجميعإلى    لتمد مظلة حمايتها فرصة لحكومات  
ــيدة/ إيـــــــــريس إليـــــــــوت وقـــــــــد أكـــــــــدت   ــة لحقـــــــــوق  ةرئيســـــــــ  -الســـــــ ــية الوطنيـــــــ ــم األبحـــــــــاث والسياســـــــــات بالمفوضـــــــ قســـــــ

تعليميـــــــــــة لألشــــــــــــخاص الحقــــــــــــوق الصـــــــــــحية والعلـــــــــــى أن المفوضـــــــــــية تركـــــــــــز فـــــــــــي كلمتهــــــــــــا  بإيرلنـــــــــــدا اإلنســـــــــــان
ــد أعـــــــــدت وي العاقـــــــــة، وأنذ ــا قـــــــ ــياًل هـــــــ ــاء،  دلـــــــ ــاء الوبـــــــ ــة أثنـــــــ للتعامـــــــــل مـــــــــع احتياجـــــــــات األشـــــــــخاص ذوي العاقـــــــ

 المحافظـــــــــــةإلـــــــــــى  أن العمـــــــــــل فـــــــــــي المفوضـــــــــــية فـــــــــــي المرحلـــــــــــة الحاليـــــــــــة يجـــــــــــب أن ينصـــــــــــرفعلـــــــــــى  وشـــــــــــددت
، وأضـــــــــــافت يـــــــــــةالمعنالدوليـــــــــــة  لالتفاقيـــــــــــة ا ألشـــــــــــخاص ذوي اإلعاقـــــــــــة وفقـــــــــــً المعـــــــــــايير الدوليـــــــــــة لحقـــــــــــوق اعلـــــــــــى 

 عاقة.دم المساواة تجاه األشخاص ذوي اإلأن الوباء قد كشف بعض مظاهر التمييز وع
وجـــــــــــود إلـــــــــــى  -اإلنســـــــــــانممثلـــــــــــة التحـــــــــــالف العـــــــــــالمي لمؤسســـــــــــات حقـــــــــــوق -الســـــــــــيدة/ كاترينـــــــــــا روز وأشـــــــــــارت  

جـــــــــــــراءات العـــــــــــــزل إثنـــــــــــــاء أوتوثيقـــــــــــــه عاقـــــــــــــة ذوي اإل األشـــــــــــــخاصصـــــــــــــعوبات فـــــــــــــي رصـــــــــــــد التمييـــــــــــــز ضـــــــــــــد 
تبــــــــــــــادل الخبــــــــــــــرات  وأ مطبوعــــــــــــــاتشــــــــــــــارك  ومداخلــــــــــــــة أ ألقــــــــــــــىالشــــــــــــــكر لكــــــــــــــل مــــــــــــــن  والتباعــــــــــــــد، وقــــــــــــــدمت

الحقــــــــــــوق  بحــــــــــــث عــــــــــــن إلعــــــــــــدادالعمــــــــــــل ب أوصــــــــــــتوالمعلومــــــــــــات لتحقيــــــــــــق أكبــــــــــــر اســــــــــــتفادة للجميــــــــــــع، كمــــــــــــا 
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ــة،  ــخاص ذوي اإلعاقـــــــ ــحية لألشـــــــ ــادل اوأالصـــــــ ــاون وتبـــــــ ــتمرار التعـــــــ ــي اســـــــ ــا فـــــــ ــن أملهـــــــ ــت عـــــــ ــين عربـــــــ ــرات بـــــــ لخبـــــــ
   الجميع.

مــــــــــديرة العمليــــــــــات بالتحــــــــــالف العــــــــــالمي للمؤسســــــــــات الوطنيــــــــــة لحقــــــــــوق -والســــــــــيدة/ إيليانــــــــــا بللــــــــــ  عرضــــــــــتثــــــــــم  
 اإلنســـــــــــــانمـــــــــــــن المؤسســـــــــــــات الوطنيـــــــــــــة لحقـــــــــــــوق  %84ســـــــــــــتبيان أظهـــــــــــــر أن ل امصـــــــــــــورً  ا شـــــــــــــريطً  -اإلنســـــــــــــان
ــالمي لمؤسســـــــــــــات حقـــــــــــــ  ا تصـــــــــــــنيف )أ( تفاعلـــــــــــــت إيجابيـــــــــــــ  علـــــــــــــى  الحاصـــــــــــــلة وق مـــــــــــــع دعـــــــــــــوة التحـــــــــــــالف العـــــــــــ
كمــــــــــــا أظهــــــــــــر الســــــــــــتبيان أن ذلــــــــــــك  ،جائحــــــــــــةثنــــــــــــاء الألــــــــــــدعم قضــــــــــــايا األشــــــــــــخاص ذوي اإلعاقــــــــــــة  اإلنســــــــــــان

الدوليــــــــة لحمايــــــــة حقــــــــوق  التفاقيـــــــةعلــــــــى  مؤسســــــــات وطنيــــــــة لــــــــدول لـــــــم تصــــــــدق بعــــــــدإلـــــــى  التجـــــــاوب قــــــــد امتــــــــد
علـــــــــى  ع مـــــــــن األســـــــــاسقـــــــــ  و  لـــــــــدول لـــــــــم ت   عـــــــــن مؤسســـــــــات وطنيـــــــــة أخـــــــــرى فضـــــــــاًل  ،األشـــــــــخاص ذوي اإلعاقـــــــــة

 الدولية.    التفاقية
 ةبنيوزيلنــــــــــدا ورئيســــــــــ  اإلنســــــــــانرئيســــــــــة مفوضــــــــــية حقــــــــــوق - والســــــــــيدة/ بــــــــــاول تســــــــــورير  وجهــــــــــتوفــــــــــي الختــــــــــام  

مزيـــــــــــد مـــــــــــن التعـــــــــــاون عبـــــــــــر النـــــــــــدوات الفتراضـــــــــــية، بجميـــــــــــع المشـــــــــــاركين، وطالبـــــــــــت إلـــــــــــى  الشـــــــــــكر -النـــــــــــدوة
جـــــــــات األشـــــــــخاص ذوي اإلعاقـــــــــة أثنـــــــــاء احتيا  مــــــــعصـــــــــناع القـــــــــرار الـــــــــذي لــــــــم يتجـــــــــاوبوا بصـــــــــورة كبيـــــــــرة  توحثــــــــ 

ــالكود األخالقــــــــــي علــــــــــى  الجائحــــــــــة، وشــــــــــددت تمييــــــــــز بــــــــــين المرضــــــــــي تحــــــــــت أي ظــــــــــرف، ال عــــــــــدملالتمســــــــــك بــــــــ
ــوق  ــة لحقـــــــ ــات الوطنيـــــــ ــت المؤسســـــــ ــانوطالبـــــــ ــاء اإلنســـــــ ــوء بإلقـــــــ ــن الضـــــــ ــد مـــــــ ــى  مزيـــــــ ــخاص علـــــــ ــات األشـــــــ احتياجـــــــ
وجــــــــــود رابــــــــــط للنــــــــــدوة ب بالتــــــــــذكيراألرض، وأنهــــــــــت مــــــــــداخلتها علــــــــــى  ذوي العاقــــــــــة ومتابعــــــــــة مــــــــــا يحــــــــــدث لهــــــــــم

 الرجوع إليها.في  من يرغب ل

في الدول   19  ومنظمات المجتمع المدني في سياق جائحة كوفيد  نسانإل ا ردود فعل المؤسسات الوطنية لحقوق  
 ي  فريقأعضاء التحاد اإل

اإل التحاد  بمفوضية  السياسية  الشئون  إدارة  اإل فريقعقدت  الوطنية  المؤسسات  شبكة  مع  بالتعاون  لحقوق  قفريي  ية 
اإل  اإلنسان وحقوق  فريقوالمركز  الديمقراطية  لدراسات  أي-  اإلنساني  غير   ًضاويمثل  المنظمات  منتدى  سكرتارية 

حول "ردود فعل المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع    2020و يوني  22يوم    ا افتراضي    ا اجتماعً   -يةفريقالحكومية اإل 
والدروس    ،والتحديات   ، والتعاون  ،التدخالت  :يفريقضاء التحاد اإلفي الدول أع  19  المدني في سياق جائحة كوفيد

 . للمستقبل"



133 
 

التنفيذي للشبكة اإل  ، يفريقمفوضية التحاد اإل   و اع ممثلالجتم  شارك في وممثلون لمؤسسات وطنية    ،يةفريقوالمدير 
اإل  ،الشبكةبأعضاء   المركز  وحقوق  فريق ومديرة  الديمقراطية  لدراسات  مد  اإلنسان ي  غير  وهي  المنظمات  منتدى  يرة 

اإل بانجول  فريقالحكومية  في  ومقرهما  وممثلون( جامبيا )ية  المدني  نمل  ،  المجتمع  بحقوق  اظمات  في    اإلنسانلمعنية 
 . مستشار رئيس المجلس -محمد نجيب  /شارك من المجلس السفير ، و إفريقيا

الجتماع يستخدمه  إلى    هدف  منتدى  اإلالإنشاء  المؤ فريقتحاد  وشبكة  اإل ي  الوطنية  لحقوق  فريقسسات   اإلنسانية 
المجتم ومنظمات  بها  األعضاء  الوطنية  حقوق  والمؤسسات  مجال  في  المدني  جائحة  فريقاإل  اإلنسانع  سياق  في  ية 

الوفاء بالتزاماتها    فيي  فريقاإل  التحادللنظر فيما يمكن أن تقوم به هذه األطراف لمساعدة الدول أعضاء    19كوفيد  
لحقوق   والطوارئ  اإلنسانبالنسبة  األزمات  مواقف  لمواجه   ،في  الممارسات  وأفضل  المستفادة  الدروس  ة  ولتعرف 

يكون  ، الجائحة دعم   حتى  من  مزيد  تحقيق  سبل  واستشراف  األفكار  لتبادل  المشاركة  األطراف  بين  للتعاون  منصة 
ف ال الجائحة  مع  التعامل  في  المدني  المجتمع  ومنظمات  الوطنية  المؤسسات  بين  األعضاءعالقة  الدول  وتوثيق    ، ي 

 . يا إفريقفي   الدروس المستفادة من أجل التعامل المستقبلي مع جوائح مماثلة
 الجلسة الفتتاحية  

حيث أبرز في    ،يفريقمدير إدارة الشئون السياسية في مفوضية التحاد اإل  -ماتلوزا    فتتح الجتماع الدكتور/ خابيليا
 : أن كلمته
الخبرات والتعاون في مواجهة تحديات جائحة كورفيدالهدف من الجتماع تشجي - التفاعل وتبادل  بين   19  ع 

 يا.  إفريقومنظمات المجتمع المدني في  اإلنسانية لحقوق فريقي والمؤسسات الوطنية اإل يق فر التحاد اإل 
ي الفترة األخيرة،  بآخر، وأن أعداد الصابات شهدت تزايًدا ف  وكل الدول اإلفريقية تأثرت بهذه الجائحة بشكل أ   -  

 . 2020فبراير   14ظهرت أول حالة إصابة في مصر في وقد 
 .  الحكومات  التعاون معبمنتهى الجدية و يتعين أن يكون  الوضعالتعامل مع هذا  -
التمييز    فيما يتصل بقضية   2020  / 6  /17للغايــة يوم    مهم ا  اتخــذ قرارً االتابع لألمم المتحدة    اإلنسانجلس حقـوق  م  -
ريكي "جورج فلويد"  األحداث التي وقعت في الوليات المتحدة األمريكية عقب مقتل المواطن األمخلفية  لى  ععنصري  ال

 . على أيدى رجال الشرطة 
ومديرة منتدى   اإلنساني لدراسات الديمقراطية وحقوق  فريقالمديرة التنفيذية للمركز اإل-هان ا فورستر    /ت السيدةثم أعرب

ت ذكر ، و ية مع المركزفريقتعاون الشبكة اإل  ثتمينعن    -ية ومقرهما بانجول )جامبيا(فريقمية اإلالمنظمات غير الحكو 
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 8000حالة وعدد الوفيات    300000وأن عدد حالت اإلصابة بلغت    ،ية أصابتها الجائحة فريقن جميع الدول اإلأ
 في الحالت.  ادت تزايدً يا والجزائر وغانا والكاميرون من أكثر الدول التي شهإفريقوأن جنوب  ،حالة
للمرأة    وث انتهاكات جنسية ومعنوية وعاطفيةدحإلى    وأشارت  ،أثنت على ما قامت به الدول من إجراءات احترازيةكما  
خوال وأولد من األعمام واأل  لإلناث من آبائهن وأقاربهنوبصفة خاصة    ، عن العنف األسرى وانتهاكات لألطفالفضاًل 

 . ذلك ما حدث في كينيا ومن  ،الو خ واأل امعماأل
 . القضاء إلى   اللجوء عن تعذر فضاًل  ،يهاالسيئة في السجون وتكدسها وانتشار حالت اإلصابة فاألوضاع  ب كما نوهت

لحقوق  فريق اإل  التحادإن    :قالتو  الوطنية  والمؤسسات  اإل  اإلنساني  المدني  المجتمع  عليها ية  فريقومنظمات  يتعين 
الشراجميًعا   بدعم  كوفيد  فيما  كة  اللتزام  جائحة  لمواجهة  و 19بينها  كمال،  اإل  ا  الدول  به  تقوم  ع  وضو   ، ية فريقما 

 . أبعاد الجائحة تتعدى إمكانات الدول  حيث إن  ،يات الالزمة لتحقيق ذلكستراتيجاإل
السيدثم   سبيهوج  /تحدث  اإل-  وجيلبرت  الوطنية  المؤسسات  لشبكة  التنفيذي  األطراف  أن    مؤكًدا  -يةفريقالمدير 
الجتماع  ال في  عليها  مشاركة  اإلامساعدة  ليات  إستراتيج وضع  يتعين  بالتحاد  األعضاء  مواجهة    في ي  فريقلدول 

الدول اإلإلى    شار، وأالجائحة اتخذتها  التي   اإلنسان انتهاكات لحقوق    هناك  ا أنمضيفً   ،يةفريقاإلجراءات الحترازية 
  ووثقت بعضهاأعلنت عن هذه النتهاكات    اإلنسانلحقوق  ية  فريقوأن المؤسسات الوطنية اإل   ،حدوث وفيات إلى    أدت

يجب  له دو إلى    توصيات  توقدم  ةبيانات صحفي  أصدرتو  بما  فعا  أن  له عليها  وأوضح  اإل،  الشبكة  ية  فريقسكرتارية 
الوطنية   تابعت المؤسسات  الخبرات  ،عمل  لتبادل  افتراضية  ندوات  المؤسسات    مساعدة، وشدد على ضرورة  ونظمت 

لحق المدني    اإلنسانوق  الوطنية  المجتمع  اإللومنظمات  الجائحةل   بأفكارية  فريقلدول  هذه  وأخيًرا  مواجهة  دعا  ، 
 . يين الذين ستتعاون معهم لتحقيق ذلكستراتيجتحديد الشركاء اإل إلى  سسات الوطنيةالمؤ 

 حيث:   ،لالجتماعلفتتاحية الكلمة ا -يفريقفوضة الشئون السياسية بالتحاد اإلم-أميناتا ساماتا سيسوما  /ألقت السيدة
 اإلنسان.انتهاكات حقوق  وتزايد أعداد ضحايا  19تزايد أعضاء المصابين بفيروس كوفيد إلى  أشارت -
إل أنها أشارت أن هذه اإلجراءات ل   ،ية لإلجراءات التي اتخذتها فريقلحكومات الدول اإل  ها أعربت عن شكر  -

أفراد قوات   حدثت حالت وفاة على أيديكما    اإلنسان،م حقوق  تأخذ بعين العتبار في بعض األحيان احترا
مؤكدة   ،العنف ضدهم  مورسحيث    ،وخاصة بالنسبة لألطفال  اإلنسانانتهاكات أخرى لحقوق    تدثحو   ،األمن

 . فيها ل يمكن التسامح  أن هذه أمور
 القطاعين القتصادي والجتماعي.  على للجائحة  األثر السلبيإلى  أشارت -
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التي يمكن بها  ذكر  - ت أن هذا الجتماع سيتيح للمشاركين تدارس التجارب الميدانية من أجل تعرف الكيفية 
م كوفيد  التعامل  جائحة  تفرضها  التي  التحديات  المهم    ،19ع  بها  اتعرف  كذلك  ومن  تعاونت  التي  لكيفية 

ووجهت والكيفية التي    ،ماتية مع الحكو فريقومنظمات المجتمع المدني اإل  اإلنسانالمؤسسات الوطنية لحقوق  
رشاد الدول    ،تبادل الخبراتوكذلك    الجائحة،  بها  يتعلق بإدارة الموقف   يما ي ففريق ألعضاء في التحاد اإلاوا 

 . ها في سياق الجائحة وما بعد
  الجلسة األولى 

  ،19ئحة كوفيد  في التعامل مع جا   اإلنسانية لحقوق  فريقتناولت الجلسة األولى عرض تجارب المؤسسات الوطنية اإل
 ن كل شبه إقليم في القارة. عحيث تحدث ممثل مؤسسة وطنية 

مفوضية حقوق   و إفريقوب  في جن   اإلنسانتحدث رئيس  مفوضية  يا،  يشمل  تعاون  مسيرة  يقود  الدولة  أن رئيس  ذكر 
جانب مفوضية  يكن هناك تعاون من    م أن الحكومة ل يمكنها القيام بكل شيء ما لثبتت  وأن الجائحة أ  اإلنسان،حقوق  
 ومنظمات المجتمع المدني.  اإلنسانحقوق 

  وهناك   ، للجائحة  ا الفقراء أكثر تعرضً   إذ إن  ؛يا إفريق  مساواة في جنوبوجود  أبرزت عدم    19  ن جائحة كوفيد: إقال و 
صالحة    األغنياء لديهم مياه و   ، للفقراء  والرعاية الطبية والتعليم  الصحيلمياه الشرب والصرف    البنية التحتية   خلل في 

رعاية  على  للحصول  أفضل  وفرص  الخاصة   للشرب  المستشفيات  في  توفير    ، طبية  على  يقدرون  ل  الفقراء  بينما 
كما أنهم ل   ، الحصول على مياه نظيفة لغسل األيدي بشكل منتظم للوقاية  ا لهم جميعً   يتاحول    ،مامات والمطهرات الك

 . من األشخاص  كثيرمساكن مكدسة بفي  يسكنونحيث  ، بسكن صحي يتمتعون
أشار  يتسن  إلى    كما  لم  تو   فتح استمرار    أنه  لعدم  فيهااالمدارس  النظيفة  المياه  في    اإلنسانقوق  أن مفوضية ح ، و فر 
تواجهإفريقجنوب   انتهاكات حق  تكال شم  يا  الجائحة  اإلنسانوق  رصد  انتهاكات عديدة لحقوق  إذ    ؛ في سياق  حدثت 
 . راءات الحترازيةتعين عليهم اللتزام باإلج   وقد اإلنسان،

لجانً إشكلوا في  قد  و   المفوضية  لبعاد  األ للتعامل مع    ا طار  الم   واوتعاون  ، لجائحةالمختلفة  الحكومية  نظمات غمع  ير 
حقوق  ل انتهاكات  عن  وتقارير  ببيانات  وتبلغهماإلنسانتزودهم  حقوق    بحالت  ،  منهم   ،اإلنسانانتهاك  وتطلب 

 . التدخلبمساعدتها 
 . هتحقيق ل سبل الف أفضل  عر  تومنظمات المجتمع المدني و  اإلنسانن بين المؤسسات الوطنية لحقوق أكد أهمية التعاو و 

   في اإلنسانالمسئولة عن الرصد في مفوضية حقوق - سسكيندي وثر  /عرضت السيدةثم 
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  ،لع الجائحة أنهم قدموا المشورة للحكومة منذ اند  حيث ذكرت  ، ياإفريقلمنطقة شرق    تجربة المفوضية ممثلة  -أوغندا 
بحقوق    ساسالمإلى    -مهما كانت -ءات الحترازية التي تتخذها  يتعين أل تؤدي اإلجرا  بأنه للحكومة  وقدموا توصية  

 .  اإلنسان
ومن    ،التجهيزات الطبية الالزمة لمواجهة الجائحة  بها   ية المماثلة لها ل تتوافرفريقأن أوغندا والدول اإلإلى    وأشارت

 . الصناعي أجهزة التنفس بينها 
  اسكنً وأن األشخاص بال مأوى ل يجدون م  ،أن المسنين ي تركون عادة خلف الركب ول توجد قوانين لحمايتهم  وذكرت
  ، عديدة  تاإلعاقة يواجهون مشكال  ذويكما أن الفئات الضعيفة من لجئين ومهاجرين و   ،في فترة حظر التجول   يأويهم

المعلومات   توفير  كيفية  أن    ،اإلعاقة  يو ذ  بشأنوتساءلت عن  الحواملو -  النساءمضيفة  الرعاية    -خاصة  ل يجدن 
 . الطبية الالزمة واألدوية في ظل ظروف الجائحة 

الجائحة    إن  :تقالو  تحديات  بين  بسبب  إلى    اللجوء  تعذرمن  المحاكمغالإالقضاء  مثول    ،ق  كيفية  عن  وتساءلت 
 . مع محاميهم عن عدم تعاطيهم فضاًل   ،المسجونين في السجون أمام المحكمة

لمتابعة  فزيون  والتلي  والرادي  ول تتوافر لديهم خدمة اإلنترنت أحيث    ،تركون خلف الركبأن األطفال الفقراء سي  وذكرت  
 دراستهم.

حيث    ،يا إفريقمنطقة وسط  عن    تجربة بالده ممثاًل الديمقراطية    وفي الكونغ   اإلنسانعرض رئيس مفوضية حقوق  ثم  
المفوضية    ذكر أنمن العمل في سياق الجائحة، و   مزيدٌ يقع على عاتقها    اإلنسانلحقوق    المؤسسات الوطنية أن    ذكر

السياق   هذا  عديدة  أعدتفي  برامج    ،برامج  لتوعية   هتج  وو    ،لمواطنيناتوعية  لمنها  األقاليم  في  المفوضية  فروع 
قواعد    مراعاة  فيها عدموتبين    ،لسجونا   فوضيةمات الحترازية، مثل التباعد وغيره، كما زار ممثلون  المواطنين باإلجراء 

 . شجعوا الصناعة المحلية للكمامات الواقيةالمسئولين أن و  ،التباعد
لقاء أفراد الشرطة وقوات األمن القبض على  إ   :ومن بينها   ،ك تحديات يواجهونها في سياق الجائحة هنا أن  كما ذكر  

الواقية الكمامة  ارتداء  لعدم  المواطني   ،المواطنين  بوتوعية  النائية  المناطق  في  الجائحةكيفية  ن  مع  ل    ،التعامل  حيث 
ويتطلب األمر التوعية باستخدام الميكروفونات المكبرة في    ،لدى جميع المواطنين  التليفزيون  ةجهز أ  ووافر الكهرباء أتت

 . القرى 
ك الحراس في السجون حتى  كذلو   ،خالل فترة الجائحة   اإلنساناحترام حقوق  با لتوعية أفراد الشرطة  أعدوا برنامجً وقد  

 .اة برامج توعية لوكالء النيابة والقض أعدوا ، كما اإلنسانحقوق  يحترموامعاملة المسجونين و  يحسنوا
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السيدو  آنان    /تحدث  حقوق  -إسحاق  مفوضية  غانا   اإلنسانمن  ذكر  -في  حقوق    حيث  انتهاكات  يرصدون  أنهم 
 ي حرية التعبير.الحق ف انتهاك بما في ذلك   ، في سياق الجائحة اإلنسان

  توافر إمكانات لعدم    عدم حصول الجميع على التعليم  فيأوضح أن فرض قيود من جانب الحكومة كان له تأثير  و 
نقص في المسائل    وجودو   ،عدم توافر مياه الشرب لقاطني المناطق النائيةإلى    وأشار  ،بكل الطاللدى  عد  التعلم عن ب  

  ، المصابين بالفيروس، وتشخيص المرضىعلى توفير الختبار الطبي لتعرف  ومن ذلك عدم القدرة    ،المتعلقة بالصحة 
 بية لهم.توفير الرعاية الط  ويداع المصابين أماكن العزل أا  و 
السيدو  الرملي    /عرض  لحقوق  -خالد  الوطني  بالمجلس  الدولي  التعاون  إدارة  المجلس    -اإلنسانمدير  ممثاًل  تجربة 
شمال  ل ذكر  ،ياإفريقمنطقة  الجائحةأنه  حيث  ظل  في  األوضاع  رصد  في  مستمرون  الخاصة  الشكاوى    وتلقي  ، م 
صدار بيانات صحفية بتوصيات م  اإلنسان،انتهاكات حقوق ب  . ن المجلس وا 

أجروا   هوقد  المجلس  أن  باعتبار  للسجون  زيارات  مناهضة    وعدة  لتفاقية  الختياري  للبروتوكول  الوطنية  اللية 
صدور  إلى    ، وألمحوالظروف الصحية داخل السجون في ظل الجائحة   المسجونين  التعذيب لرصد أي انتهاكات لحقوق 

 .سجين 5000عن  فراجملكي باإل وعف
عن تقديم تقارير    فضاًل   ،ربهم وتقاريرهما وتقديم تج  اإلنسانفاعل مع الليات الدولية لحقوق  ون في التنهم مستمر إقال  و 

با التعذيب  لمناهضة  الختياري  البروتوكول  هللجنة  المجلس  أن  في  يالل  وعتبار  الوطنية  البروتوكول  إ ة  طار 
 . الختياري
ب نوه  المواطنين  كما  توعية  مجال  في  بأنشطة  يقومون  الحترازية أنهم  باإلجراءات  فيدي  أعدواوأنهم    ،لاللتزام   و فقرات 

في بما  المختلفة  باللهجات  منطقة غرب    ها للتوعية  و إفريقلهجات  المقيمين،  لألفارقة  الضعيفة   بها   دفون يستهيا    الفئات 
غير   منظماتمع ال  ونعاون ، ويتا لكل الفئات الضعيفةا مادي  تقدم الدولة دعمً بأن    أوصواوأنهم    ،على وجه الخصوص

 ين وا منصة حول الحق في حرية التعبير يمكن للمواطنئأنش، وقد  طفالوبخاصة بالنسبة لأل الحكومية في مجال الهجرة  
  ات مليار   3  جمعو   ،في المغرب لجمع التبرعات لمواجهة الجائحة  صندوقٌ   نشئ، وقد أ  آرائهم  ليها والتعبير عنإالدخول  

 .ية إفريقدولة  15إلى   تقديم مساعدات طبيةفي ية فريقول اإلالمغرب مع الد نوا تضامن، وثم  دولر
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  الجلسة الثانية 
اإل المدني  المجتمع  منظمات  فعل  ردود  الجلسة  هذه  إزاءفريقتناولت  المستفادة  ، الجائحة  ية  مع   ،والدروس  والتعاون 

 . في المناطق الجغرافية لتلك المنظمات اإلنسانالمؤسسات الوطنية لحقوق  
  / يا، وتولت إدارة الجلسة السيدة إفريقمنظمات المجتمع في شبه األقاليم الخمسة في    وهذه الجلسة ممثل  فيوقد تحدث   

 هان ا فورستر. 
المواطنين بخطورة الجائحة    يوعونذكرت أنهم  و   -يفريقمنطقة الجنوب اإل ممثلة ل-جان  مورليت ليتلو   /تحدثت السيدة

الفيروس  انتشار  التعبن الحق في  وأ  ،وكيفية مواجهة  تأثرا من جراء الجائحة حرية  التنظيم قد  وانتشر   ،ير والحق في 
  ول يمتلكون   امن ل يملكون أرضً ا  هالمشكلة التي يواجه إلى    كما أشارت  ،ساس النوع الجتماعيأالعنف القائم على  

 . ا مسكنً 
السيدثم   بيكاندا    /تحدث   رصدت  التي    اإلنسانق  انتهاكات حقو أن  حيث ذكر    -يا إفريقمنطقة شرق  لممثاًل  -جوزيف 

وأنهم توثيقها،  لحقوق    اعددً أقاموا    يجري  السامية  المفوضية  لدعم  الفتراضية  الندوات  اإل  اإلنسانمن  ية  فريقواللجنة 
الوالشعوب  اإلنسانلحقوق   وقدموا  حقوق  ،  عن  للمدافعين  القانونية  اإلنساندعم  المشورة  ،  منهم  120إلى    بتقديم 

 . فارقة في الصين مؤخًراتمييز العنصري ضد األبشأن الي فريق لتحاد اإل تفاعلوا مع رئيس مفوضية او 
  -يا إفريقرب شبكة المنظمات غير الحكومية في منطقة غ من-سوهانا  ميالني / السيدة وأكدت

مقاربة حقوق   يقوم على  منهج  اتباع  الجائحة   اإلنسانأهمية  لقيلمواجهة  نيجو مواطن  ، حيث  في  يريا حتفهم على ن 
ال رجا   أيدي التجول ل  حظر  فترة  خالل  و شرطة  األساسية  شححدث  ،  الغذائية  المواد  واست غ ِنيفي  من   ،  كثير  عن 

  اإلنسان، يا عن حبس المدافعين عن حقوق  إفريقتوقفت دول غرب  قد  ، و تبهمواوظائفهم ور   ونكثير   فقدكما    ،ينملا عال
المسجونين  وأ فرج كثير من  أنهم لحظوا    ،عن  التزام  إل  ذلك    كثيربالسجون  عدم  بما في  من اإلجراءات الحترازية 

 اإلنسان. التعامل مع الجائحة على أساس مقاربة قائمة على حقوق ب لدولة البوا اط ، وقد التباعد
من إجراءات في المغرب   ات ِبعحديثه عما    وانصب    -يا إفريقمن منطقة شمال  -  يلحسن ناج  مولي  /ث السيدتحدثم  

ين على  نمن المدو   كثيرالقبض على  أ ل ِقي   و   اإلنسان،يدة لحقوق  ة شهدت انتهاكات عدذكر أن فترة الجائح، و وتونس 
 . اإلنترنت في مصر خالل فترة الجائحة
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التكدس  إلى    أشار، و يا إفريقمنطقة وسط  لممثاًل    -حكومية من الكاميرون   من منظمة غير-يان  ماكسميل  / تحدث السيدو 
أنه    ،السجون  فيالكبير   أن    مسجون،  10000ن  ع  فراجاإل  رغموذكر  زالوا  مسجون  160000إل   فين  يبعا ق   ما 
 . السجون

وأن القضاء يكاد يكون   اء عدم المحاسبة،استشر إلى    للمثليين والمرأة، وأشار   اإلنسانأثار موضوع انتهاكات حقوق  كما  
العملية  ا غائبً  الناحية  كما  من  بحرية  ،  التحرك  يستطيعون  ل  الصحفيين  وكذلك  فيأن   في العاملين    الكاميرون 

األمن توفر  عدم  بسبب  الحكومية  غير  و المنظمات  تضامنه  أعرب،  النازحات  عن  النساء  منمع  والتمس  التحاد   ، 
 .يا تقديم الدعم للصحفيين وتقديم الدعم المالي للمنظمات غير الحكومية إفريقل وسط من دو أن يطلب ي فريقاإل
السفير و  حماد    /اختتم  السي -صالح  الشئون  إدارة  التحادمن  بمفوضية  أن و   ،الجتماع أعمال    -يفريقاإل  اسية  ذكر 

وأكد في  ،  كتابة   ت حِ ط ر  لتي  التوصيات والرد على األسئلة ا   متضمًنا تقرير الجتماع  سوف يحصلون على  المشاركين  
المجتمع  ومنظمات    اإلنساني والمؤسسات الوطنية لحقوق  فريقللتعاون الثالثي بين التحاد اإل   األهمية الكبرىكلمته  

اإلا المالحظات  إلى    وأشار،  يةفريق لمدني  تعزيز حقوق    ،خالل مداولت الجتماع  برزتعدد من  بينها   اإلنسانمن 
والمنظمات غير الحكومية بالتعامل مع   اإلنسانعهدات المؤسسات الوطنية لحقوق  تو   ،الجماعيةوالمسئولية    ،وحمايتها 

وتزايد    ،على الرعاية الطبية   ونحصليينها أن بعض المرضى ل  ن بوم  ،تح  رِ والتحديات التي ط    ،19جائحة كوفيد  
 . التمييز العنصري والتمييز القائم على القبلية واللون

    

  2020أكتوبر  17السبت الموافق  -  "الجتماعية"فلسفة السياسة الضريبية والعدالة  :رةالمائدة المستدي
الوسائل الفاعلة في تحقيق    ىحدإ   باعتبارها بالسياسة الضريبية    اناإلنسلحقوق    القوميالمجلس    اهتماممن    ا انطالقً  

عقد  في إطار عملية التنمية المستدامة،    العدالة الجتماعية والحد من التفـاوت الجتماعي وحفز النشاط القتصادي
ياسة الضريبية  بفندق سفير الدقي مائدة مستديرة لمناقشة "فلسفة الس  2020أكتوبر    17المجلس يوم السبت الموافق  

المالية  وزارة  أدخلتها  التي  التعديالت  ظل  في  مصر"،  في  الجتماعية  القوانين  والعدالة  بعض  تبسيط   على  بهدف 
الضريبية  لها  وتسهياإلجراءات   للسياسة  األبعاد الجتماعية  المنازعات، وتعرف  وتقليل  للحوكمة  أكثر  دخال معايير  وا 

 . اصة بعد تداعيات أزمة كورونا خل خ الد  محدوديواإلجراءات المتخذة لحماية 
البحوث  مدير عام    -رجب محروس    / رئيس المجلس، واألستاذ  -محمد فايق    /أعمال المائدة المستديرة األستاذ  افتتح 

مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية،    -رمضان صديق    /والسياسات الضريبية بمصلحة الضرائب، والمستشار
الوفا،    وبأ   أحمد  /الدكتورو سعدة،    وب أ  حافظ   /الدكتورو منصف سليمان،    /المستشار  :جلسبحضور السادة أعضاء الم 
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نبيل    /والنائبة  والموازنة  -سيلفيا  الخطة  لجنة  النواب،    عضوة  القادر    /الدكتورو بمجلس  عبد  مستشار   -مصطفى 
( آسيا  غربي  لجنوب  للتنمية  المتحدة  األمم  بلجنة  الدولية  مصل ESCWAالضرائب  ورئيس  الضرائب  (  األسبق،  حة 

، ولفيف من الباحث في السياسات الضريبي - األستاذ نبيل البشبيشي و  الخبير القتصادي، - وليد جاب اهلل /الدكتورو 
والقانون  ال الضريبية  السياسات  في  المتخصصين  الهيئاتو   والقتصادباحثين  والقضائية    ممثلي  والتشريعية  الحكومية 

 دني وأصحاب المصلحة. المعنية ومنظمات المجتمع الم
 :  ، هيمحاور تناولت المائدة المستديرة ثالثة 

 . التنمية القتصادية فيالنظام الضريبي المصري وأثره  -
 فهوم العدالة الجتماعية في السياسة الضريبية. تطبيق م  -
 تقييم إصالحات المنظومة الضريبية في مصر.   -

المستديرة    تختتماو   مدا -المائدة  على  امتدت  تناولتالتي  جلسات  ثالث  المشاركين  ر  ومداخالت  العمل    -أوراق 
 : كان من أبرزها ،مجموعة من التوصياتعلى  التوافق ب  أعمالها 
أ  التعتثمين   - التي  التشريعية  العدالة  ديالت  تحقيق  بهدف  األخيرة  الفترة  خالل  الضريبية  القوانين  على  جريت 

الم والرقابة  والتقييم  المراجعة  أهمية  مع  فعلية    وتبسيط ستمرة  الضريبية،  عدالة  لتحقيق  واللوائح   في القواعد 
 التطبيق العملي. 

وتعزيزها من   اإلنسانوحماية حقوق  من جهة  الضريبية  تحقيق التوازن بين أوجه إنفاق الحصيلة  على    العمل -
 . جهة أخرى 

ض العبء تطبيق أفضل الممارسات الضريبية، مع ضرورة مراعاة البعد الجتماعي من خالل خفإلى    السعي -
 . ةمتوسط الو  أصحاب الدخول المحدودة عن كاهلالضريبي 

لعدالة في توزيع النفقات ذات الطابع العام مثل  الضريبة على القيمة المضافة في تحقيق ا  استخدامالنظر في   -
التحتية  والبنية  والكباري  الطرق  مشروعات  و ب  ،تكلفة  المنفعة  مبدأ  مع  العدالة  يحقق  العبءيما    عن   خفض 

 امة للدولة. نة الع المواز 
بدًل  - المضافة بسعر صفر  القيمة  استبدال فرض الضريبة على   من اإلعفاء الضريبي في بعض النظر في 

 مثل خدمات التعليم والصحة.  ، لسلع والخدمات ذات الطابع الجتماعي ا
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والمعايير  اللتزام - الزدواج  بالقواعد  لمنع  المضافة  القيمة  على  بالضريبة  المرتبطة  دعم و   ،الضريبي  الدولية 
 . الخدمات ووالحفاظ على تكلفة السلع أ ،القدرة التنافسية للمستثمر المصري

والضريبة على القيمة المضافة(، بهدف  ،امل بين نظامي الضريبة )الضريبة على الدخلالنظر في تحقيق التك -
عملية   القيمة  تحصيلتعزيز  على  للضريبة  الخدمات  خضوع  بين  الربط  خالل  من  المضافة    الضريبة 

منح ائتمان   وأ  ، في ذات الوقت من التكاليف  اعتبارها مع    ،الصحةو وخضوعها لضريبة الدخل مثل التعليم أ 
ضريبي عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل لتحقيق البعد الجتماعي ومكافحة التهرب الضريبي، وبصفة 

 . خاصة في مجال أصحاب المهن الحرة
كيفية تحديد   وسواء من ناحية سعر الضريبة أ   ،الضريبةكل  يه  ط يوتبسخل  الدعلى    بةيالضر ترشيد إعفاءات   -

 . التحصيل تكاليفوالحد من  ،ةيات التجار الشرك بينتكافؤ الفرص  لتحقيقالوعاء 
  ( ووضع ثالثة الضريبي   للتكليفة  يالدخل الحد  مستويات  خفضالدخل )مع    لضريبةرفع معدل الحد األعلى   -

 -بما فيها األرباح الرأسمالية-كافة  ع القاعدة الضريبية بإدراج الدخول  توسي  ة، معيبيأربعة معدلت ضر إلى  
 . الضريبة تصاعديةن تحقيق العدالة الضريبية وتحسين يبهدف تحس للضريبةضمن الدخل الخاضع  

سنوي   - المعفاة  الشريحة  في  النظر  والمدإعادة  العبء    ىا  توزيع  في  العدالة  يحقق  بما  المختلفة  الشرائح  بين 
أصحاب المهن الحرة على    مع إعادة النظر في أحكام فرض الضريبة   ،لضريبي وزيادة نسبة اللتزام الطوعيا
 . ما يحقق مكافحة التهرب ب

الطوعي   اللتزامض تكلفة  فإعادة النظر في النظام المستخدم لتحديد الضريبة على العقارات المبنية بهدف خ -
الضريبية واإلدارة  ممإلى    للمكلفين  من خالأقل حد  الضريبة    إتاحةل  كن  تقدير  استبدال طريقة  العمل على 

 التقدير   تسهيلل   ا أساس قيمة العقار المعمول بها حاليً على    ن تقديرها  مالعقارية على أساس مساحة العقار بدًل 
الضريبية  المنازعات  وفقً   ، ومنع  للمتر  المستخدم  الضريبة  اختالف سعر  مراعاة  العقارمع  لموقع  ، فئته  وأ  ا 

مالك  ل  عوائد استثمارية  ةي أا من الضريبة العقارية كونه ل يحقق  عفاء المسكن الخاص الوحيد تمامً إ  راعاةمو 
 العقار. 

نظام   - وضع  خالل  من  والمتوسطة  الصغيرة  للمشروعات  بها  المعمول  الضريبية  المعاملة  في  النظر  إعادة 
لى ويفتح الباب لتقديم مزيا للشرائح األو    ،ما ي عزز الحصيلةب  ،ضريبي مبسط لزيادة حجم الم جتمع الضريبي

 بالرعاية. 
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ضريبي بشكل واقعي يراعي ظروف المكلف للمحافظة على المنافسة العبء ال توسيع القاعدة الضريبية وتوزيع   -
 بين المستثمرين.

مع مع مراعاة التوافق    ،المتعاملين في سوق المال والبورصة المصريةعلى    إعادة النظر في الضرائب المقررة -
 األجنبي.  وتشجيع الستثمار  ،لعالمي في هذا المجالالنظام الضريبي ا

   م قابل تأخير للممولين   وأالتنازل عنها  وأضرائب  ال م تعلقة بإسقاط المزايا الربط تقديم  -    
 للعدالة والتنافسية.  االم تقاعسين بمنح مزايا للممول الم لتزم تقريرً       
 وعدم إطالتها. وتسويتها تعزيز منع المنازعات  ر الطعون الضريبية بهدف النظر في تحديد وسائل نظ -
إليها مصر وما يتطلبه    انضمتكل الوعاء ونقل األرباح التي  آ يذ اللتزامات المرتبطة بمشروع تتنف  اإلسراع في  -

 . امات اللتز تطبيق هذه على  بعض التعديالت التشريعية المطلوبة وتدريب الكوادر البشريةإجراء ذلك من 
ب الكوادر الفنية للتعامل تفعيل تطبيق وسائل مكافحة التهرب الضريبي في التشريع الضريبي، من خالل تدري -

مع إحاطتها بالضمانات المطلوبة لحماية    ،مع هذه الحالت، ووضع التعليمات التنفيذية الالزمة للتعامل معها
والممولين،   الضريبية  اإلدارة  الصددالجهمن    الستفادةضرورة  و حقوق  هذا  في  المتبعة  الدولية  مثل    ،ود 

 . رقمي وتعزيز الشفافية التحديات الضريبية في مجال القتصاد ال 
دور - بأهمية   زيادة  التعريف  خالل  من  الضريبية،  الثقافة  مفهوم  وترسيخ  الوعي  نشر  في  الضرائب  مصلحة 

 الضرائب في تحقيق التنمية القتصادية والجتماعية.  
ا - اإلدارة  العاملينبلضريبية  تطوير  أوضاع  ب  تحسين  كفاءتهم،  يؤديورفع  المتأخإلى    ما  تحصيل  رات  سرعة 

، مع ضرورة القيام بالتطوير التكنولوجي الالزم وحصرها   وزيادة حجم اإلنجاز في فحص الملفات  ،الضريبية 
 لضبط األداء وتوفير نظام معلومات فعال وكفء يساعد في تحقيق العدالة الضريبية. 

 
 

ش العقدت  اإلبكة  الوطنية  لحقوق  فريقمؤسسات  ب عد  افتراضيةندوة    NANHRI  اإلنسانية  سبتمبر    9يوم    عن 
حقوق  "حول    2020 وتعزيز  لحقوق    اإلنسانحماية  الوطنية  المؤسسات  ودور  والالجئين  خالل   اإلنسانللمهاجرين 
 . COVID -19"جائحة 
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العزيز    /الدكتور  الندوة حضر    عبد  و المجلس  وعض  –ياسر  قضيةقشنا ،  ليها  يا إفريق داخل الهجرة ت   وخارجها  وا 
ماليين والقتصادية يةالجتماع بالعمليات   وارتباطها وتحول   النزاع بسبب  نزحوا الذين األشخاص والسياسية، 

 الفقر. من للهروب طرق  عن بحثًا نآخري ةوهجر  ية،فريقاإل البلدان في لجئينإلى  ا سنوي   والضطهاد
 الوطنية والمؤسسات  وب والشع اإلنسان لحقوق  يةفريقاإل  اللجنة اتخذتها  التي لإلجراءات  الملموسة لةاألمث وتناول اللقاء  

على  المصلحة  وأصحاب المدني المجتمعمنظمات  و  وتعزيزها   اإلنسان حقوق لحماية  ةالمحلي  المستويات الخرين 
اإلقليمية اإلقليمية والمستويات ةوالوطني  ال  ل  ،واإلقليمية وعبر  المهاجرون والمجتمعات   التيصعوبات  سيما  يواجهها 

هذا التضامن  أن  و أحد في مأمن،  ل    أن  Covid  19ظهرت أزمة جائحة  أ  حيث   ،صدبلدان المنشأ والعبور والمق  في
 أمر ل غنى عنه. 

 

الوطنية  المؤسسات  فعل  ردود  حول  الجتماع  بشأن  المجلس  رئيس  على  للعرض  مذكرة  بشأن  تنفيذي  ملخص 
 ي فريقاد اإلفي الدول أعضاء التح 19 ومنظمات المجتمع المدني في سياق جائحة كوفيد اناإلنسلحقوق 

اإل التحاد  بمفوضية  السياسية  الشئون  إدارة  اإل فريقعقدت  الوطنية  المؤسسات  شبكة  مع  بالتعاون  لحقوق  فريقي  ية 
رية منتدى المنظمات غير الحكومية  رتا سك  ا أيضً   ووه–  اإلنساني لدراسات الديمقراطية وحقوق  فريقوالمركز اإل  اإلنسان

لحقوق    تناول  2020ويوني  22م  يو   ا افتراضي    ا اجتماعً   -يةفريقاإل الوطنية  المؤسسات  فعل  ومنظمات    اإلنسان"ردود 
المدني في سياق جائحة كوفيد اإل   19  المجتمع  التحاد  الدول أعضاء    ، التحديات و والتعاون،    ،التدخالت  : يفريقفي 

للمستقبل ممثل"،  والدروس  الجتماع  في  اإل  وشارك  التحاد  التنفيذي  ،ي فريقمفوضية  اإل  والمدير  ية  فريقللشبكة 
ي لدراسات  فريقومديرة المركز اإل  ،أعضاء الشبكة من  مؤسسات وطنية  لوممثلون    اإلنسان،للمؤسسات الوطنية لحقوق  

وحقوق   الحكوميأيضً هي  و   ،اإلنسانالديمقراطية  غير  المنظمات  منتدى  مديرة  اإل ا  بانجول  فريق ة  في  ومقرهما  ية 
محمد   /وشارك من المجلس السفير،  اإلنسان يا المعنية بحقوق  إفريقدني في  منظمات المجتمع الم، وممثلون ل( جامبيا )

 . مستشار رئيس المجلس - نجيب
الجتماع اإلنإإلى    هدف  التحاد  يستخدمه  منتدى  اإل فريقشاء  الوطنية  المؤسسات  وشبكة  لحقوق  فريقي   سانناإلية 

المدني   المجتمع  بها ومنظمات  األعضاء  الوطنية  العاملة  اإلفريق والمؤسسات  في سياق    اإلنسانفي مجال حقوق  ية 
الوفاء بالتزاماتها    فيي  فريق اإل  التحاددول أعضاء  البه هذه األطراف    تساعدللنظر فيما يمكن أن    19جائحة كوفيد  
يتصل   والط   اإلنسانحقوق  فيما  األزمات  مواقف  تعرف  ،وارئفي  الممارسات    من خالل  وأفضل  المستفادة  الدروس 
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الجائ  دعم  لمواجهة  من  مزيد  تحقيق  سبل  واستشراف  األفكار،  وتبادل  لحقوق  احة،  الوطنية  المؤسسات  بين  لعالقة 
 ومنظمات المجتمع المدني في التعامل مع الجائحة في الدول األعضاء.   اإلنسان

   :يلي ما  الفتتاحيةالجلسة   وقد أبرزت -
 : أن يفريق مفوضية التحاد اإل وممثلذكر  -1 
 ما أدى   اإلنسان، احترام حقوق    -في بعض األحيان-  تراعِ ية لم  فريقي اتخذتها حكومات الدول اإلإلجراءات التا*   

   ألطفال.ا ل سيما  اإلنسانأفراد قوات األمن وانتهاكات أخرى لحقوق   يحالت وفاة على أيدإلى  
 القطاعين القتصادي والجتماعي.  على  كل سلبيشبأثرت * الجائحة  
الميدانية من أجل تعرف كيفيةتيح  سي* هذا الجتماع    التجارب  التي    للمشاركين فيه تدارس  التحديات  التعامل مع 

الجائحة  لحقوق    المؤسساتبين    التعاونوكيفية    ،تفرضها  اإل  اإلنسانالوطنية  المدني  المجتمع  ية  فريقومنظمات 
 . الحكوماتو 
رشاد الدولفيما يتصل بمواجهة الجائحة و تبادل الخبرات  *    ي فيما يتعلق بإدارة الموقف  فريقضاء في التحاد اإل األع   ا 

 ها. الجائحة وما بعدسوف يستمر خالل 
 :  إلى ية في بانجولفريقالمديرة التنفيذية لمنتدى المنظمات غير الحكومية اإلأشارت  -2 
انتهاكات جنسية وعاطف  أسرى  ية* حدوث  األ وانتهاكات    للمرأة وعنف  جانب    من   -اإلناثوبخاصة  -طفال  طالت 

 .  األقاربوأقرب  الباء
 ا.  به * سوء األحوال في السجون وتكدسها وانتشار حالت اإلصابة بالفيروس  
 .القضاء إلى   اللجوء تعذر * 
 ومنظمات    ساناإلني والمؤسسات الوطنية لحقوق  فريقاإل  التحادبين  وجوب دعم الشراكة*  

كمالو   ،ية لمواجهة الجائحة فريقاإلالمدني    المجتمع     يات الالزمة لتحقيق  ستراتيجضع اإلو و   ،يةفريقالدول اإل  جهود  ا 
   .أبعاد الجائحة إمكانات الدول   تتجاوزحيث  ،ذلك

 :اإلنسان بـية لحقوق  فريقالمدير التنفيذي لشبكة المؤسسات الوطنية اإل ه نو   -3 
  في ي  فريقاألعضاء بالتحاد اإل   مساعدة الدولليات  إستراتيجاألطراف المشاركة في هذا الجتماع    وجوب وضع*   

 . مواجهة الجائحة 
 اإلنسانية لحقوق  إفريقوأن مؤسسات وطنية   ،وفياتإلى  أدت  اإلنسان* حدوث انتهاكات لحقوق  
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 دولها بما يجب إلى  توصيات توقدم  ةبيانات صحفي تصدر أ و  تها وثقو أعلنت عن هذه النتهاكات   
 . ه فعل  
 لتبادل  ية عمل المؤسسات الوطنية وتنظيم ندوات افتراضية يقفر سكرتارية الشبكة اإل متابعة*  

 الخبرات.    
  مساعدة الدولبومنظمات المجتمع المدني    اإلنسانالمؤسسات الوطنية لحقوق   وجوب نهوض*  
 . مواجهة هذه الجائحة   بشأنية في التفكير فريقاإل 
لحقوق    ةرض خمسع  -4 لمؤسسات وطنية  هي:  و قليم،  إ مؤسسة وطنية عن كل شبه    بواقعرؤاهم    اإلنسانممثلين 

 : أوضحوا أنحيث   ،والمغرب ،وغانا  ،الديموقراطية  ووالكونغ ،وأوغندا ، يا إفريقجنوب  
المؤسسات  وجهود    تضافر جهودها   ، بل ل بد منالقيام بكل شيء وحدها  أن الحكومات ل يمكنها  أثبتت  لجائحة  ا(  أ) 

 مدني.  ومنظمات المجتمع ال اإلنسانالوطنية لحقوق 
المواطنينالعدم    أظهرت الجائحة    ( ب)  بين  أإن    إذ  ، مساواة  تعرضً الفقراء  توافر    ا كثر  لعدم  الشرب  للجائحة  مياه 

ول يتوفر  ،توفير الكمامات والمطهرات يستطيعونكما أنهم ل  ،لديهم ية والتعليم الرعاية الطبو  الصحيوالصرف 
 يا(. إفريقفر المياه النظيفة فيها )جنوب امدارس لعدم تو ، ولم يتسن الستمرار في فتح اللديهم سكن صحي 

قد  (  ج)  الوطنية  الجائحة   ترصدالمؤسسات  ظل  في  حقوق  انتهاكا بشأن  شكاوى    ت وتلق  ،األوضاع   اإلنسان،ت 
إجراء عمليات  في  يا صعوبة  إفريقفي جنوب  الوطنية    تجد المؤسسة  ا صحفية بتوصيات، بينم بيانات    تصدر وأ

الميداني   وتعتمدالنتهاكاتلالرصد  الحكوميلاعلى    ،  غير  المنظمات  مع   رير ا بالتق تزويدها  في    ةتعاون 
 . لنائية ول سيما في األقاليم والمناطق ا ،والمعلومات

تعرف   من أجل  ية خاصةب أهميكتس  المجتمع المدني   ومنظمات  اإلنسان( التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق  د) 
 . حةللعمل في ظل الجائسبل الأفضل  

 بعدم المساس بحقوق اتللحكومات منذ اندلع الجائحة وتوصيقدمت  ات كثيرةمشور هناك ( هـ) 
 التي تتخذها الحكومات.  كانت اإلجراءات الحترازية أي ا اإلنسان       

 غير متوافرة لدى  -نها أجهزة التنفس الصناعي وم-التجهيزات الطبية الالزمة لمواجهة الجائحة ( و) 
   .يةفريقاإلدول من العدد      
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الذين ل يتوافر  ألشخاص  او   ،قوانين لحمايتهمفي ظل غياب  المسنين  ، مثل  الركبخلف    تك  رِ ت  هناك فئات كثيرة    (ز) 
التجول  خاللمأوى    لهم ثار تساؤل قد  و   ،اإلعاقة   ذويو مهاجرين  ال و   الالجئينالفئات الضعيفة من  و   ،حظر 

 -وبصفة خاصة الحوامل -النساء    أنإلى    وأشير  ،اإلعاقة   يذو ص  ألشخا عن ايفية توفير المعلومات  ك  بشأن
 ل يجدن الرعاية الطبية الالزمة واألدوية في ظل ظروف الجائحة. 

الجائحة  م(  ح)  في سياق  التحديات األخرى  بين  و   من جراء القضاء  إلى    اللجوء  تعذرن  المحاكم  مثول    ذرع تغلق 
  .محاميهم من مقابلة عدم تمكينهمن ع فضاًل   ،كما المسجونين في السجون أمام المح

سي  ط)  الفقراء  األطفال  خلف  (  تتاح حيث    ،الركبتركون  أ  ات خدم  لهم  ل  لمتابعة    والرادي   واإلنترنت  والتليفزيون 
 دراستهم.

 سسة الوطنية في األقاليم لتوعية المواطنينروع المؤ وتوجيه ف من األمور الواجبة،  ( إعداد برامج توعية للمواطنين  ي) 
عداد فقرات فيدي  وباإلجراءات الحترازية مثل التباعد وغيرها )الكونغ مع    ،باللهجات المختلفةللتوعية    والديموقراطية(، وا 

 الفئات الضعيفة )المغرب(. إلى   توجهيها بصفة خاصة
وف على  الوق أي انتهاكات لحقوق المسجونين، و   والمغرب( لرصد الديموقراطية    ولسجون )الكونغل  هناك زيارات (  ك) 

 الديموقراطية(.  والكونغ)  قواعد التباعد فيها  مراعاةوقد تبين عدم   ،الظروف الصحية داخل السجون في ظل الجائحة
مواطنين توعية ال في  صعوبة  وهناك    ، قية عدم ارتداء الكمامة الواجاء بسبب  لقاء الشرطة القبض على المواطنين  إ (  ل)

ال في   مع  التعامل  بكيفية  النائية  أ  ،جائحة المناطق  الكهرباء  على  المواطنين  جميع  يتوافر  ل   ةجهز أ  وحيث 
 ويتطلب األمر توعية باستخدام الميكروفونات المكبرة في القرى.   ،التليفزيون

خالل فترة  ين  املة المسجونوكذلك حسن مع  اإلنساناحترام حقوق  ب إعداد برنامج لتوعية أفراد الشرطة  من الواجب  (  م)
 الديمقراطية(.  و والقضاة )الكونغ وكالء النيابةإلى  توعية برامجوتوجيه الجائحة،  

 عدم حصول الجميع على التعليم لعدم  أثر في( فرض قيود من جانب الحكومة كان له ن)
 مناطق  فر مياه الشرب لقاطني الاوعدم تو  ،التعليم عن بعد لكل الطلبة  توافر متطلبات     

أماكن العزل    تشخيص المرض وتوفيربالفيروس، وعدم    اإلصابة   لكتشاف  ي فر الختبار الطباالنائية، وعدم تو      
 الرعاية الطبية. نقص ، وكذلك للمصابين

تقديم   عن  فضاًل   ،نية تجربتها وتقاريرها وتقديم المؤسسة الوط   اإلنسانمع الليات الدولية لحقوق  متواصل  ( التفاعل  س)
 ذيب )المغرب(. نة البروتوكول الختياري لمناهضة التعارير للجتق
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نشاء  و   ،وبصفة خاصة فيما يتعلق باألطفال  ،مع المنظمات غير الحكومية في مجال الهجرة  التعاون مستمر  (  ع) ا 
 )المغرب(.   ها دخول للمواطنين يتاحمنصة افتراضية تفاعلية حول الحق في حرية التعبير 

خمس  -5 لحقوق  لممثلين    ةعرض  حكومية  غير  منظم-  اإلنسانمنظمات  في  بواقع  إقليم  شبه  كل  عن    -يا إفريقة 
 : ذكروا حيث مالحظاتهم

 .( توعية المواطنين بخطورة الجائحة وكيفية مواجهة انتشار الفيروس أ) 
الجب)  جراء  من  التنظيم  في  والحق  التعبير  حرية  في  الحق  تأثر  القائم  ،ائحة(  العنف  اأعلى    وانتشار  لنوع  ساس 

 . الجتماعي 
 . تد  صِ التي ر   إلنسانا( توثيق انتهاكات حقوق ج) 
 يةفريق واللجنة اإل  اإلنسان( تنظيم عدد من الندوات الفتراضية لدعم المفوضية السامية لحقوق  د) 

 . والشعوب اإلنسانلحقوق      
 وتقديم المشورة القانونية لهم.  اإلنسان،( تقديم الدعم للمدافعين عن حقوق  هـ) 
 . فارقة في الصينيز العنصري ضد األتميفيما يتصل بالي ريقف( التفاعل مع رئيس مفوضية التحاد اإلو) 
 . لمواجهة الجائحة  اإلنسان( تأكيد أهمية اتباع منهج يقوم على مقاربة حقوق  ز) 
 رجال الشرطة خالل فترة حظر التجول )نيجيريا(.   على أيدي  نيمواطنال وفاة عدد(  ح) 
 . ي المواد الغذائية األساسيةنقص ف ( حدوثط) 
 .جزًءا منها وتبهم أواوظائفهم ور الكثيرين وفق د   ،لستغناء عن كثير من العمال( اي) 
    ،منهم عن كثير فراجاإلو  اإلنسانيا عن حبس المدافعين عن حقوق إفريق دول غرب  ك( توقف) 

 . الجتماعي التباعد نها مراعاةمو إلجراءات الحترازية من ا بكثيرالتزام السجون وعدم       
   منظمات غير حكومية من دولها التعامل مع الجائحة على أساس مقاربة قائمة على ( طلب ل) 

 اإلنسان.  حقوق      
  كبير الكدس  والت  ،الل فترة الجائحة لقاء القبض على مدونين خ إ   من بينها   اإلنسان،( حدوث انتهاكات عديدة لحقوق  م) 

  فين  الصحفيين والعاملي وتقييد حرية    ،في السجون  ن لتقليل الكثافة عن مسجوني  فراجاإلإلى    الذي أدىالسجون  في  
 فر األمن.اة بسبب عدم تو المنظمات غير الحكومي
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 " 19"العنف القائم على النوع الجتماعي في سياق جائحة كوفيد ية بشأن فريقمتها الشبكة اإلنظ  ندوة افتراضية 
اإل   الشبكة  لحقوق  للمية  فريقعقدت  الوطنية  ا  اإلنسانؤسسات  يوم ندوة  الموافق    فتراضية    2020  ويوني   24األربعاء 

المؤسسات الوطنية    وممثلفيها  شارك    ،"19"العنف القائم على النوع الجتماعي في سياق جائحة كوفيد    :عنوانتحت  
 . فعاليات الندوة الفتراضيةبقليمية والدولية المعنية ية والمنظمات اإلفريقاإل
الندوة  العاملو والخبرات  ال تبادل  إلى    هدفت  المشاركون  التي خاضها  القائم  تجارب  العنف  القضاء على  ن في مجال 

هن خاصة في ظل جائحة كوفيد  بحقوق  هنتمتع  فيا  على النوع الجتماعي الذي تتعرض له النساء والفتيات ويؤثر سلبً 
19 . 
العنف القائم على النوع    وهو القديم  الوباء األول و   :ن من األوبئةين نوعالعالم يواجه الأن  إلى    أشيرفي بداية النقاش   

ا  أن تداعيات األوبئة تؤثر سلبً ب  مع التذكير  ،19جائحة كوفيد    و هو العنف ضد النساء، والوباء الثاني    و الجتماعي أ
نساء والفتيات  ، لذا فالوتعزيزها   ضمانات حماية الحقوق   من ل تتوافر لهممجتمع، خاصة  العلى الفئات األضعف في  

 .19ا بتداعيات جائحة كوفيد تأثرً  اإلعاقة والفقراء هم الفئات األكثر وواألشخاص ذو 
النقاشات س    النساء والفتيات وتتسبب في    تردوخالل  التي تواجه  التحديات القتصادية والجتماعية والصحية  أبرز 

 وتتمثل في:   ،زيادة نسب العنف والتمييز والالمساواة
والموارد المالية نتيجة غلق بعض الشركات وأماكن العمل وفرض حظر ضغوط القتصادية وفقدان الوظائف  لا -

 أماكن العمل والتنقل بين األقاليم المختلفة.  إلى  التجوال، األمر الذي أعاق الوصول
الرسمي - القطاع غير  العامالت في  للنساء  الحماية الجتماعية  أماك  هنوتعرض  ،غياب  العمل، للعنف في  ن 

 من العمالة النسائية.  ل أصحاب العم تخلص شيوع و 
بشكل   - النساء  اإل  كثيرفي    رئيساعتماد  الدول  المباشر، فريقمن  الحضور  تتطلب  التي  الوظائف  على  ية 

 يجاد فرص عمل من المنزل خالل الجائحة.  إوصعوبة 
مروع - بشكل  والجنسي  المادي  المنزلي  للعنف  النتهاكات،    ،التعرض  الوصولوزيادة  منافذ إلى    وصعوبة 

 لعدالة والخدمات ذات الصلة. ا
األمر   ،إن وجدت   بها ية، وتعقيد إجراءات اإلقامة  فريقمن البلدان اإل  كثيرقلة "مالجئ النساء المعنفات" في   -

 الذي يؤثر على حماية النساء والفتيات حال تعرضهن للعنف.  
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تقدممنافذ  القلة   - وخدمالرعاي  التي  والعالج  الصحية  اإلة  الصحة  وخات  النفسي  نجابية  الدعم  للنساء  دمات 
 في ظل الجائحة.   -إن وجدت-وصعوبة الوصول إليها 

في المناطق الفقيرة   ، ل سيما ا تسبب في انعدام فرص التعليم للفتيات حاليً   ما ق المدارس والحضانات،  غالإ -
 التعليم عن ب عد.  لنائية التي ل تتوافر بها متطلباتوا

العنف  ب  على صلة الشكاوى الواردة إليهم    تواترإلى    يةفريقلمؤسسات الوطنية اإلمشاركين من اروض الخالل عأشير  و  
يعني مقاومة النساء للعنف القائم على النوع الجتماعي  ا؛ حيث  ضد النساء خالل الجائحة، األمر الذي يعد ايجابي  

نقص  إلى    المشاركون كما تطرق    ،إلجراءات الالزمةواإلبالغ عن النتهاكات التي يتعرضن لها حال توافر الليات وا
  نقص ية، و فريقالتمويل والمشروعات الموجهة للقضاء على أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات في الدول اإل

 لنساء في ظل الجائحة. اإلى   ي الموجهةخدمات الدعم النفس
 : التوصيات التيةإلى  وقد انتهت أعمال الندوة 

لحماية  وتطويرها  ية السبل والليات الالزمة لتلقي الشكاوى والبالغات  فريقنية اإلالمؤسسات الوط   رتوفيضرورة   -
 النساء من التمييز والعنف القائم على النوع الجتماعي. 

اإل - الدول  في  النساء  وحقوق  بأوضاع  الخاصة  البيانات  جمع  آليات  و   يةفريق تطوير  آليات وتحليلها،  تطوير 
 تدريبية للنساء والفتيات للتوعية بحقوقهن خالل الجائحة.   برامجاستحداث التحول الرقمي، و 

متطلبات بمشروعات صغيرة من المنزل للحصول على دخل يفي  تأسيس  ضرورة تدريب النساء والفتيات على   -
 المرحلة الحالية.  خالل ل سيما الحياة ويحمي من الوقوع في براثن الفقر 

دني العاملة في مجال الدعم النفسي، والمساعدة القانونية لمعاونة  نظمات الماستمرار التنسيق والتواصل مع م -
 . اإلنسانمنافذ العدالة، وتدريب العاملين بمجال إنفاذ القانون على حقوق  إلى  الوصول فيالنساء  

ذات   - والصحافية  اإلعالمية  الحمالت  ودعم  النساء  بحقوق  للتوعية  اإلعالمية  المؤسسات  مع  العمل  تكثيف 
 لة. الص

والتنسيق مع الجهات التشريعية للقضاء   ، الجهات الحكومية إلى    استمرار المؤسسات الوطنية في تقديم المشورة -
مبادئ و أشكال التمييز والعنف القائم على النوع الجتماعي لوضع سياسات واقتراح تشريعات تتفق  كل  على  
 .  وقيمها اإلنسانحقوق 
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لرفع المعاناة عن النساء وحماية حقوقهن خاصة في مًعا  والمحلية  ة  ضرورة تعاون الجهات الوطنية واإلقليمي -
 ظل الجائحة. 

لتعاون لاستعداده    -ية للمؤسسات الوطنيةفريقالمدير التنفيذي للشبكة اإل-  والسيد/ جلبرت سبهوج  بدىوفي الختام أ  
ا  تنظمها الشبكة افتراضي    استضافة ندوات افتراضية في إطار سلسلة الندوات التي إلى    مع أي مؤسسة وطنية تسعى

 .2020سبتمبر إلى   وخالل الفترة من يوني
 

  8  أغسطس:  31  -ول حقوق ورفاهية الطفل  ية للخبراء حفريقللجنة اإل  الخامسة والثالثين الدورة  تقرير بشأن   
 2020 سبتمبر

تحت عنوان: حقوق    كة اإلنترنتا عبر شبافتراضي    خامسة والثالثينية للخبراء فعاليات الدورة الفريقلجنة اإلعقدت ال 
من   الفترة  خالل  الطفل  الميثاق    2020 سبتمبر  8إلى    أغسطس   31ورفاهية  في  األعضاء  الدول  وفود  بمشاركة 

  يعد ية األطراف ضمانها لألطفال، و فريق لحقوق ورفاهية الطفل الذي يحدد الحقوق التي ينبغي على الدول اإل يفريقاإل
الط حقوق  لتعزيز  أساسية  حقوق  وحمايتها  فل  وثيقة  منظومة  مث ل  ،يةفريقاإل   اإلنسانفي  الندوة المجلس    وقد   في 

 أسماء فوزي.  /واألستاذةرشا علوي،  /ألستاذةا
لجمعية  اإلى    لجنة الخبراء بتقديم تقاريرها   تجديد التزامي لحقوق الطفل، و فريقمتابعة تنفيذ الميثاق اإل ل  انعقدت الندوة 

ها  يلإالخاصة بانتهاكات حقوق الطفل المرسلة    الشكاوىفي    والنظري كل عامين،  فريقاد اإلحت لاالعامة لرؤساء الدول و 
في    أولي عن حالة األطفال  تقرير  تقديمالدول األطراف في الميثاق    يلزما للميثاق  وطبقً  من الميثاق،  44بموجب المادة  

التصديق  بعد عامين من  آليةعلى    نطاق وليتها  تكون  أن  ذلك كل    الميثاق، على  بعد  دولة  التقارير من كل  تقديم 
 ثالث سنوات. 

بدأت الجلسة بعدد من الكلمات الفتتاحية لممثلي لجنة الخبراء والمنظمات والهيئات الدولية والقليمية المعنية أكدت   
ية  فريقإلا  ول ي وحمايته من كافة أشكال العنف والستغالل، وأهمية قيام الدفريق أهمية حماية حقوق الطفل اإلجميًعا  

ية بجائحة  فريقي خاصة في ظل الفترة الراهنة وتأثر الدول اإلفريقبتنفيذ السياسات والخطط التي تحمي حقوق الطفل اإل
 .تبًعا لذلك  تمتع الطفل بحقوقه األساسية وتأثر 19كوفيد 
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 ةميناألجنة الخبراء و ل  يس رئ  ةنائب-ن عن خالص تعازيهم في وفاة الراحلة السيدة/ عزة العشماوي  وقد أعرب المشاركو 
وتعزيزها  سهمت في حماية حقوق الطفل  أ  وقد،  هذا العامالتي وافتها المنية    -لمجلس القومي للطفولة واألمومةل  ةعام ال

 ي.  فريقالعربي واإل على المستويين
بد   لالتي    2040ماية حقوق األطفال األفارقة  جلسة لعرض دراسة خاصة بشأن وضع تنفيذ خطة ح  ت صص  خ    وقد
تشديد مع ال  ،يا إفريقا على وضع األطفال في  سلبً   -وما زالت تؤثر-التي أثرت    19للتعامل مع أزمة كوفيد    ت ط و رأن  

  ما يتم ية لحماية ضحايا الستغالل الجنسي، خاصة  فريقعلى ضرورة تعديل األطر التشريعية والقانونية في الدول اإل
آليحاليً  وتعزيز  اإلنترنت،  شبكة  عبر  القانوني  حما ات  ا  الدعم  وتوفير  المسلحة  والنزاعات  العنف  األطفال ضحايا  ية 

 المشاركونضمان حماية الطفل المستغلين في األعمال الخطرة. وتطرق    حقوق الطفل، وكذلك  الذي يراعيالالزم لهم  
راعي المصلحة  ة تماي ي في حماية األطفال في مناطق النزاعات وضرورة استحداث آليات للحفريقجهود التحاد اإلإلى  

  الليات والمنظمات العاملة في مجال حماية حقوق الطفل   كلوتأكيد ضرورة تعاون لجنة الخبراء مع    ،الفضلى للطفل
 . وتعزيزها 

اإل  ت ض  رِ ع  وقد    الدول  األطفال في  الجديدة مع  التواصل  الذي  فريق آلية  للطفل  الصديق  الهاتف  تطبيق  باستخدام  ية 
انتهاكات يتعرضون مع  اصل  التو ن األطفال من  مك  ي   لجنة الخبراء وتعرف حقوقهم وتقديم الشكاوى واإلبالغ عن أية 

اعتماد التقرير الدوري لكينيا، ومتابعة تقارير   جرىو   ،التقدم المحرز في ملف حقوق الطفل عدة دول    استعرضتو   ،لها 
التي   الحقائق  تقصي  اإل إلى    أ وِفد تلجان  المناطق  التي  فريقبعض  نز هتشية  في  ل  واستغالًل   ا مسلحً   ا اعً د  ألطفال 

 الخطرة. األعمال
التذكير  كما    بتاريخ  بجرى  ستعقد  التي  الجلسات  المشاركة  إلى    سبتمبر  3تحول  تقتصر  مغلقة  على  فيها  جلسات 

 أعضاء لجنة الخبراء. 
 التقييم:  

تأخر موعد عقد  إلى    ي أدىشبكات اإلنترنت، األمر الذبفنية بسبب ضعف التصال    تضعف التنظيم لوجود مشكال
وخلق    ،صعوبة التواصل بين المشاركينإلى    ضعف أداء المترجمين المكلفين بالترجمة، األمر الذي أدىو   ،الجلسات 

 فجوة بين المتحدثين والمشاركين.
حدث  النتهاكات التي ت  الحكومات، رغم  من قبل  تققِ نجازات التي ح  ا تتحدث عن اإلتضمنت التقارير الدورية عروضً 

األمر الذي   ،اإلنسانية للمؤسسات الوطنية لحقوق  فريقالشبكة اإل  ث عنها ممثلوتحد    ،ي على أرض الواقعكل دور بش
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يجاد حلول قابلة للتنفيذ الفوري لوقف النتهاكات التي يعاني منها األطفال في عديد من الدول  ا إلتنسيقً و   ا يتطلب تعاونً 
 ية. فريقاإل

أشير تطبإلى    كما  الهاستحداث  اليق  ي  اتف  الخبراءمك  ذي  لجنة  مع  والتواصل  حقوقه  إدراك  من  الطفل  وتقديم    ن 
ية،  فريقمن المناطق اإل  كثيرضعف اإلمكانات الفنية وصعوبة توصيل شبكة اإلنترنت في  إلى    اإلشارة  مع،  الشكاوى

صية الدول  مع خصو   مقترحاتمة الليات والويتطلب مواء  ،مما يعني صعوبة تحقيق الغاية المرجوة من هذا التطبيق 
مكاناتها  يةفريقاإل  .  وا 
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 الفصل الرابع

 ألصعدة الوطنية واإلقليمية والدوليةالفاعلين على االتعاون مع  
 ــــــــــــــــــــ

   ، ويشمل:الوطنيالصعيد  : التعاون مع الفاعلين على أوًل 
  .مجلس النواب -
 . وزارة العدل -
  .ةوزارة الداخلي -
   .رجيةوزارة الخا -
  .الرقابة اإلدارية -
   .وزارة التربية والتعليم -
   .بالبشر والهجرة غير الشرعية  اإلتجاراللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة   -
 .المدنيمنظمات المجتمع   -

  

  ، ويشمل:التعاون مع المنظمات الدولية واإلقليمية  :ثانًيا
   .هاءياتها وخبرااألمم المتحدة ومنظماتها وآل -
   .ل العربيةجامعة الدو  -
 .يفريقاإل  التحاد  -

 

   ، ويشمل:التعاون مع الشبكات الدولية واإلقليمية  :اثالثً 
   .(جانري)للمؤسسات الوطنية   الدوليالتحالف   -
   .الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية -
   .ية للمؤسسات الوطنيةفريقالشبكة اإل -
   .ية للمؤسسات الوطنيةالجمعية الفرانكفون -
  .مؤسسات األمبودسمان -
  ، ويشمل:التعاون مع المنظمات الدولية  :ارابعً 
   . (GIZ)  األلمانيوكالة التعاون   -
  .اإلنسانلحقوق    العربيالمعهد  -
 ي. نماركاالمعهد الد -



154 
 

  الوطنيالصعيد التعاون مع الفاعلين على  :أوًل 
 مجلس النواب  -

ومجلس   اإلنسانلحقوق  القومي المجلس  تتم بين التي" على اللقاءات التعاونية  19كوفيد رونا "رغم تأثير جائحة كو 
عدة لقاءات مع لجنة   في -المجلس وعض–صالح سالم    /وشارك الدكتور  ،فقد تواصلت هذه اللقاءات  ،النواب

 : كان أبرزها  ،الصحة بمجلس النواب
  إلصدار قانون التنظيم المؤسس لجهات الدواء 2019 /11 / 1 يف مها مجلس النواب نظ   التي جلسة لجنة الصحة  -

 ." هيئة الشراء الموحدةوالمستحضرات والمستلزمات واألجهزة الطبية "
جلسات للجنة الصحية بمجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين   ثالث -

  ،ن الطبية وبمد الخدمة ألعضاء المه ،2014لسنة  14اطبين بالقانون رقم بالجهات التابعة لوزارة الصحة غير المخ 
   .التعويض عن مخاطر المهنةنشاء صندوق ا  و 

 .صالح سالم /الدكتور  فيها شارك   2020 /10/11بتاريخ ثالث جلسات بشأن إنشاء قانون مواجهة الطوارئ الطبية  -
رئاسة  يصالح سالم ف /الدكتورقد أناب  -اإلنسانلحقوق  القومي رئيس المجلس -محمد فايق   /األستاذ كان

"مكافحة جائحة كورونا بين  حولم بفندق سفير ظ  ن  الذي  اإلنسانلحقوق  العالميمناسبة اليوم بدت عق  التيالندوة 
 . " دور الدولة ودور المجتمع

 

كما شارك   ، الشيوخ والنواب ي مجلس انتخاباتخالل   النتخابيةالرقابة على سير العملية  فيوكالمعتاد شارك المجلس  
التواصل مع اللجنة العليا  و بشكل لصيق  النتخابيةالمتعلقة بالعملية  رات تطو الالرقابة على فرز األصوات و  في

للمجلس   الرسميالشيوخ والنواب بالموقع  مجلسي انتخاباتبشأن نظر تقريرين مفصلين ا)  .لالنتخابات 
W.NCHREGYPT.ORGWW.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nchregypt.org/
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 لدولة واللجان القومية أجهزة ا
 وزارة العدل  

العدل   وزارة  يومعقدت  اجتماعً 13/1/2020  صباح  التشريع-وزارة  البمقر    ا م  تشريعية لد  -قسم  آلية  وضع  راسة 
جرائية لمواجهة ظاهرة التنمر والتعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة    / تشار الدكتوررأس الجتماع المست وقد    ،وقانونية وا 

 . لقسم التشريع بوزارة العدل ممثاًل  - أحمد يحيى 
لحقوق    فيوشارك   القومي  المجلس  من  إسحاق    الدكتور/  اإلنسانالجتماع  وحد  -أحمد  اإلعاقة مسئول  ذوي    ، ة 

 . نائب مسئول اللجنة الثقافية  -بخيت الواحي  األستاذ/و 
ال حضر  القومية  كما  والمجالس  الوزارات  من  ممدوح  جاك  ذة/ستا األجتماع  التضامن  -لين  لوزارة  والعقيد    ،ممثلة 

وافي    /الدكتور الداخلية   ممثاًل   -حسن  عبداهلل    /واألستاذة  ،لوزارة  ل  -نادية  الق ممثلة  ذوي  لمجلس  لألشخاص  ومي 
 . للمجلس القومي للطفولة األمومة ممثاًل  -صبري عثمان  واألستاذ/ ،اإلعاقة 
بالترحيب بالحضور وتلبية دعوة وزارة العدل لحضور الجتماع الذي   أحمد يحيى  /الجتماع المستشار الدكتور  افتتح
ولذا فقد    ،ون العقوبات تجرم تلك الظاهرة إلضافة فقرة بقان   المفهوم التنمر تمهيدً   اصطالحيوضع تعريف  إلى    يهدف

  الوصول اخل المجتمع بغية  خذة في النتشار دمكافحة تلك الظاهرة العلى    الشأن من الحضور العاملين  وي  ذو عِ د  
 . ارتكابه على   إلضافة فقرة بقانون العقوبات لتجريمه والمعاقبة امحدد "للتنمر" تمهيدً  تعريفإلى 

كما    ،مكرر من قانون الطفل  116المادة  لتشديد العقوبة بموجب    ا وسببً   ا مً عد مجر  األطفال ي  ن أي فعل تجاه  أوأضاف   
اإلعاق ذوي  األشخاص  تجاه  فعل  أي  يعد مجرمً أن  بموجب    ا وسببً   ا ة  العقوبة  قانون  58المادة  لتشديد  لسنة   10من 

 لحماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.  2018
مدار على    من التدريبات بالمدارس  اقد تبني عددً   اإلنسانالمجلس القومي لحقوق    أن  بخيت الواحي   األستاذ/وقد أكد   

 السنين الماضية لمكافحة تلك الظاهرة. 
 بدراسة التشريعات المقارنة لوضع تعريف جامع مانع لهذا المصطلح.  جاكلين ممدوح  ألستاذة/وطالبت ا 
على   "ظاهرة عدوانية تنطوي  عديدة، منها ه تعريفات  ل أن التنمر مفهوم حديث و إلى    صبري عثمان  األستاذ/وأشار   

ضرر"، وأكد أن ذلك   عليه   رتبيت  مجموعة ضعيفة  ومجموعة تجاه فرد أ  وسلوك من فرد أ  و"فعل أ  وأ  ، سلوك مكرر" 
التنمر وجود مشكالت نفسية    سكويع  ،في حد ذاته   انمرً توأن إتيانه مرة واحدة ل يعد    ،التصرف ل ينشأ إل بالتكرار
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الباحث النرويجي    أجراها   ا عديدةهناك أبحاثً   وأضاف أن  ،فئة معينة  وفرد أ  إزاء مركز قوة    ليكون في  يرتكبهمن  دى  ل
  و أ  النتحارعلى    تضمنت أن ضحايا التنمر قد ي ق ِدمونو   ،دراسة تلك الظاهرةفي  إليها    الستنادكن  "روس" يم  /الشهير
 جرائم لوقف تلك الممارسات تجاههم.  ارتكاب

من    ا مخففً   ا ما يقوم به ضحية التنمر من جريمة ظرفً   اعتبارضرورة دراسة إمكانية  ب  نادية عبد اهلل  األستاذة/  و هتنو 
السمعية  إلى    وأشارت  ، العقوبة الذين    بحقجرائم  ال عض  بيرتكبون  أن بعض ذوي اإلعاقة  منهم   يسخرون األشخاص 

 بصورة دائمة. 
شترط أن  ول ي    ،عن فعل  ا عمدي    ا امتناعً بل قد يكون    ،فقط   ل يعد فعاًل   أن التنمرعلى    أحمد إسحاق  الدكتور/شدد  و 

 من شأنه.   للحط   كز مستضعفوضع في مر ي بل قد ينشأ تجاه شخص عادي  ،ينشأ ضد فئة ضعيفة 
الدكتور المستشار  طالب  الجتماع  ختام  يحي  /وفي  مزيد  ىأحمد  لدراسة  بإتاحة  الوقت  تعريف و   الظاهرة  من  وضع 

التنمرلم  محدد ي  على    ،فهوم  اجتماع  أن  ختاميعقد  صباحً   آخر  العاشرة  إلى    للوصول  التالييناير    27يوم    ا في 
 . الصطالحيالتعريف 

 

 ثاًل مم  أيمن رخا  /رأس الجتماع المستشارتو   ،عملهم  لستئناف  2020يناير    27ء في  شاركون اللقا وقد تابع الم 
  ، في الجلسة السابقة   المشاركون  اإلنسانمن المجلس القومي لحقوق    وقد حضر الجتماع   ،لقسم التشريع بوزارة العدل

من   الجتماع  القومية  كما حضر  والمجالس  هنري  الدكتور/ الوزارات  والتعليم  ممثاًل   نور  التربية   األستاذة*و   ، لوزارة 
ممدوح  التضامن  جاكلين  لوزارة  الدكتورو  ، ممثلة  صالح  /العقيد  الداخلية   ممثاًل   ياسر  إيهاب    /العقيد و   ،لوزارة 

  / األستاذ و   ،ممثلة للمجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة  اهلل  نادية عبد  /األستاذة و   ،لألمن العام  ممثاًل   المصيلحي 
 .للمجلس القومي للطفولة األمومة  ممثاًل  ثمانصبري ع 

  له   يف اصطالحيلتعريف التنمر من أجل وضع تعر   توزيع مسودة مقترحةب  أيمن رخا  /الجتماع المستشار  استهلوقد  
الفقرة    اتمهيدً  "ب"  309لستحداث  لتجر   مكرر  العقوبات  عليها بقانون  والمعاقبة  الظاهرة  تلك  نصت    ،يم  المادة وقد 

عدم المساواة معهم   وكب مرتين فأكثر بقصد إظهار العداوة والكراهية للغير أ كل فعل ارت    اأن "يعد تنمرً على    المقترحة
  ،عن سنة  ل تقلويعاقب المتنمر بالحبس مدة  .،  .اإلقصاء   والحط من الشأن أ  ونف أعن طريق التهديد بارتكاب الع

 هاتين العقوبتين. بإحدى وأ ،ف جنيه عشرة آلف جنيه ول تزيد عن عشرين ألعن  ل تقلوبغرامة 
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الفاعل جريمة سب أعلى    فإذا ترتب" أ  والتنمر ارتكاب  للغير في مكان عام أ  و تحرش جنسي أ  وقذف   والتعرض 
للعقوبة    األقصىجنحة الضرب فيزداد بمقدار المثل الحد    وحرمة الحياة الخاصة أعلى    اعتداء  ومطروق أ  وخاص أ

 المقررة".  
األوقد   ممدوح   ستاذة/استعرضت  و   جرىا  م  جاكلين  الماضية  بالجلسة  تعريف  إلى    لوصوللعليه    ق فِ ات  ما  تناوله 

في    التي بدأت تتفشىتلك الظاهرة  على    بقانون العقوبات للمعاقبة  لستحداث مادة  المفهوم التنمر تمهيدً   اصطالحي
 المجتمع. 
أبدى هنري  الدكتور/  وقد  فقط لاعلى    التجريم  اقتصارعلى    اعتراضه   نور  فأكثر(  مرتين  )يتكرر  الذي    ورأى   ،فعل 

 الفعل المراد تجريمه.   ي رتكب فيها ضرورة التجريم من أول مرة 
أما الفعل لمرة واحدة فيمكن وصفه    ، التكرارعلى    يقوم  ا أن مفهوم التنمر عالمي  على    بخيت الواحي  األستاذ/وقد رد  

 خر. آوتجريمه بأي مفهوم 
ولذا فإن   ، بعض الوليات األمريكية   جر متهوقد    ،أن مفهوم التنمر مفهوم حديثإلى    نصبري عثما  األستاذ/وقد أشار  

م د للمر ما تقوم به اللجنة المنعقدة من جهود لتعريف التن  حكومة المصرية.  ي ح 
  
  ؛ ا شيوعً الصورة األكثر    باعتبارهالتنمر في داخل المدرسة فقط    تصورضرورة عدم  ب  نادية عبد اهلل  األستاذة/ونو هت   
 اإلعاقة.  وذو   ا مثل ما يتعرض له أحيانً  ، الحياة اليومية عديدة فييمكن أن يحدث في مواقف  إذ
إسحاق  الدكتور/  رأىو   ل  أن    أحمد  يكون    ،فقط   فعاًل   يكونالتنمر  قد  فعل  ا عمدي    ا امتناعً بل  ثم  ،عن  ن  فإ   ومن 

   .المجني عليهم لىع شديدة مقارنة بالضرر الواقع والعقوبات المقترحة للجريمة تبد
المستشار اقترح  التصالح في تلك الجريمةأن    أيمن رخا  /وقد  المقترح  النص  الدكتور   بينما رأى،  يتيح  ياسر   /العقيد 

بالجريمة صالح   يترتب عليه الستخفاف  قد  النص  تلك  إتاحة  عدم    -برأيه-  ، وأن األولىأن مثل ذلك  التصالح في 
أي  الجريمة  وقد  الرأي  ،  هذا  المصيلحي   /دالعقيد  وخصوصً   انظرً   إيهاب  المجتمع  في  القبلية  القاهرة    ا لنتشار  خارج 

فرغ النص القانوني  ما ي    ووه  ،ي عليه للتصالح مع المتهمالمجنعلى  ط  و ضغممارسة  مما قد يتسبب في    ،واإلسكندرية
 من محتواه.

صياتهم حول النص المقترح كتابة  من الحضور إرسال مقترحاتهم وتو   أيمن رخا  /ختام الجتماع طلب المستشار  وفي
 . مكرر 309صيغة نهائية مقترحة لنص المادة إلى   لو فبراير للوص  13في موعد أقصاه 
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 ةوزارة الداخلي  -
الم  اجتماع  القومي لحقوق  وفد  الداخليةقيادو   اإلنسانجلس  السجون    ات وزارة  /  15/7  في بمقر قطاع مصلحة 

2020 
قطاع حقوق    ومسئوليوعدد من قيادات وزارة الداخلية    اإلنسانلحقوق    القوميلس  اللقاء بين وفد من أعضاء المج  د  قِ ع  

جراء مناقشات حول تطورات  إل  2020  ويولي  15في  السجون    بمقر قطاع مصلحة   بالوزارة ة السجون  حومصل  اإلنسان
فيما يتصل بقضايا حقوق  ا وض األ السجون  لدعم ح  ،اإلنسانع داخل  الجانبين  بين  المشترك  السجناء والتعاون    ، قوق 

  رؤساء وبحضور    ،ظل استمرار جائحة كورونا وانعكاساتها على أوضاع السجون على وجه الخصوص  فيوخاصة  
 . ليوسفا  زورو  ،الجمهوريةو  ،يومتحرير أخبار ال

ب اللقاء  للسجون -  البرادعي هشام    /اللواء  عرضبدأ  الوزير  السجون    -مساعد  مصلحة  يتصل  خطة  فيما  وجهودها 
دارات الطيبة بالسجون  اإل  ك ل فتحيث    ،زمةظل جائحة كورونا من بداية األ  فيالسجون  لسجناء داخل  التعامل مع ا ب

متطورة    بإنشاء طبية  خاللمنظومة  من  طبية  واشتراطات  قواعد  على  للمكلف   تشتمل  أسبوعين  مدار  على    العمل 
العودة  ا يومً   14ز  ج  ح  ي  , حيث  السجون  فيبالعمل   ال  وأكد رئيس  , العملإلى    قبل  إصابة  عدم وجود  سجون  مصلحة 
هم يلإل العدوى  لسجناء من نقحماية لق الزيارات للسجون  جاء تعلي, و رونا حتى النو خل السجون بفيروس كادواحدة  

 . من الخارج أثناء الزيارات
مصلحة السجون سيارات ترحيالت معقمة   تخصيصوتطلب ذلك ، 1/6/2020في النيابات والمحاكم عملها   استأنفتو 
سائقو وديق و ها  محددأن  حراسة  ع  عليها   الدوريالكشف    جرىي    ةطقم  بالفيروسلضمان  إصابتهم  يتصل    وفيما ,  دم 
 48قبل الجلسة بـ    الصحيالحجر  إلى    المحكمة  و أمام النيابة أ  مثوله سجن السجين المطلوب  إدارة ال  تنقل السجناء  ب

ض ر  ع  وبعد عودته ي    محاميه،  وبأهليته أ  لختالط ا و قبل الجلسة    عدوى  أيمن  يعاني    لأنه  والتأكد من  فحصه  لساعة  
يداعه لمدة أسبوع تحت المالحظة للتأكد م   تعطي كما    ،بفيروس كورونا   م إصابتهن عدعلى اللجنة الطبية لفحصه وا 

العف أولوية    ولجنة  الجمهورية إلصدار   ولعفابالسجون  رئيس  للعرض على  المزمنة  األمراض  السن وأصحاب  لكبار 
  .أنهم قراراته بش

ود من خالل زيارات وف و   ،حماية السجناءإلى    ن أعضاء المجلس الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية الهادفةم  ث    قدو 
السابقة كبير    المجلس  تحسن  مالحظة  يمكن  السجون  فيللسجون  مستوى  على  الصحية   يستدعي  ما   ،األوضاع 
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إلى    الجتماع  انتهى, وقد  مصر  فياطئة عن وضعية السجون  ذلك على الساحة الدولية لتغيير المفاهيم الخ  انعكاس 
 : تمثلت في التوصياتعدد من 
وزارة الداخلية    في   اإلنسانن المجلس وقطاعي مصلحة السجون وحقوق  بحث إمكانية عقد برتوكول تعاون بي -1

 القطاعين. فين و نا يتضمن برامج تدريبية للموظفين المكلفين بإنفاذ الق 
الت  -2 التصالت  والمراسالت  إتاحة  داخل  ليفونية  عليهم  السجون  للسجناء  لالطمئنان  أهليتهم  مع    فيللتواصل 

 . لسجونامن تعليق زيارات  ظل حائجة كورونا وما ترتب عليها 
بدوره في إدارة األزمات    النهوضحتى يستطيع المجلس    الوقت المناسب  فيإتاحة المعلومات الدقيقة والصحيحة    -3

 .اإلنسانبحقوق  فيما يتصل عالمية المغرضة تفتعلها الوسائل اإل التي
 . لنتصاف ألصحابها اإلى  ا خلية سعيً وزارة الداإلى  تأكيد زيادة التفاعل مع الشكاوى المحالة من المجلس -4
التعامل    فيسرعة    تستدعي  التيالحالت الحرجة    فيإيجاد آلية عاجلة وسريعة من قبل الداخلية والمجلس للتدخل    -5

 للمسئولين من الطرفين كنقاط اتصال.  عالوتكون على مستوى  ،ورد الفعل
   .رونابحث تنظيم زيارات السجون خالل فترة ما بعد جائحة كو  -6

 

 17/11/2020الندوة التثقيفية بقطاع السجون 
  لمجلس بحضور ممثلين ل  "أوجه الرعاية والتأهيل لنزلء السجون":  ندوة من قبل مصلحة السجون تحت عنوان  ن ظ مت
المجتمع    اإلنسانلحقوق    القومي  الفضائية  ممثليوعدد من    المدنيومنظمات  القومية والقنوات  بدأت    ،الصحف  وقد 

وفصول التعليم    اتالمكتبة والورش  في للسجناء    وعن أوضاع السجون يتناول مقاطع فيدي  تسجيلي   ووة بعرض فيديالند
الدينية, وزيار   التصدي   في, ومقاطع توثق جهود مصلحة السجون  قيةللسجون من قبل المنظمات الحقو ت  اوالدروس 

  السيد مساعد الوزير لقطاع السجون  ألقىلك  بعد ذ  ،2020تمت خالل عام    التيلفيروس كورونا وعمليات التطهير  
فيها كلمة   السجون    تناول  لتطوير  الوزارة  الصحية    والرتقاءخطة  وذويهم    والجتماعية بالخدمات  للسجناء  المقدمة 

عالء قيم حقوق  وتطوير بر  :  فيلجائحة كورونا المتمثلة    للتصديإجراءات الوزارة    كما تناول  اإلنسان،امج الرعاية وا 
أ  حراريتوفير  مسح  الكشف  و   ، جهزة  سالمتهم   الطبيتوقيع  من  للتأكد  حضانة  كفترة  وعزلهم  الجدد  النزلء  على 
جراء فحص    ،دوريوتطهير العنابر وأماكن الطعام بشكل    ،الصحية  لعدد من السجناء للتأكد من خلوهم من    ائيعشو وا 

لعدد من الضباط    تدريبيعقد برنامج  و   ،رئاسيال  وت العف ا األمراض المزمنة بقرار   السن وذوي شمول كبار  و   ،أية أمراض 



160 
 

اإلجراءات الصحية الالزمة للسجناء لحضور الجلسات    اتخاذو   ،األمراض بالقطاع مع مكتب األمم المتحدة لمواجهة  
 . لعودة مرة أخرىبالمحاكم وا

 

 وزارة الخارجية  -
بمؤسسة جديدة   اإلنسانتها المعنية بحقوق  حمل التقرير السنوي السابق لقرائه بشارة إقدام الدولة على تعزيز مؤسسا 

بناًء على توجيه من السيد رئيس   2018بقرار من السيد رئيس الوزراء في نوفمبر    اإلنساناللجنة العليا لحقوق  هي  
إدارة    وكلوأ   ،الجمهورية  التعامل مع ملف حقوق  آإليها  المثارة ضد مصر بشأن   اإلنسان،لية  والرد على الدعاءات 
برئاسة  ،  اناإلنسحقوق   اللجنة  لوتشكلت  ممثل  وعضوية  الخارجية  وزير  التاليةالسيد  والجهات    ، الدفاع   :لوزارات 

المجالس  و   ،هيئة الرقابة اإلداريةو   ،عامةرات الالمخابو   ،الداخلية و   ، شئون مجلس النواب و   ،العدلو   ،التضامن الجتماعيو 
اإلعاقة وشئون  والطفولة  واألمومة  للمرأة  العامة  ،الستعالماتهيئة  و   ،القومية  ذاو   ،والنيابة  الخارجية    ا  وزير  ترأس 

 . من يراه من الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها و اجتماعات اللجنة فله أن يدع
وخطط العمل    اإلنسانية وطنية لحقوق  إستراتيج( وضع  1)  : شملتلها  تصاصات  حدد قرار إصدار اللجنة عشر اخو 

ومتاب المعنية  الجهات  من  التفاقيات    (2)  . عتهالتنفيذها  أحكام  عن  الناشئة  الدولية  للتزاماتها  مصر  تنفيذ  متابعة 
الصلة ذات  الدولية  الالزمة  ،والبروتوكولت  التشريعية  واإلجراءات  التدابير  ي  تابوم  ،واقتراح  ما  إجراءات  ت  عة  من  خذ 

المتعلقة بحقوق    ( 3)  .لتنفيذها  المشكالت  ا  اإلنسانرصد  تثار علىفي مصر  الدولي  لتي    ( 4).  ومعالجتها   الصعيد 
  ( 5)  .ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر  ، لية المراجعة الدورية الشاملة آيعرض في  الذي    عداد ملف مصرإ

الكفيل السياسات والخطط  الوعية  وضع  التفاقيات    برفع  إنفاذ أحكام  القائمة على  الوطنية  الكوادر  والرتقاء بمستوى 
الصلة ذات  والبيانات  إ   (6)  .الدولية  المتخصصة  القومية  البحثية  المراكز  مع  بالتنسيق  مركزية  بيانات  قاعدة  عداد 

عملها  بمجال  المتعلقة  وغيره  ( 7)  .والخبرات  المتحدة  األمم  مع  التعاون  الصلة  تفعيل  ذات  الدولية  المنظمات  من  ا 
 اإلنسان. لبناء المؤسسي في مجال حقوق  ل على الدعم الفني والمالي المتاح لمساعدة الحكومة المصرية في اللحصو 

واإلقليمية    (8) الدولية  الجهات  مع  الخبرات  المناظرةالتعاون  تبادل  الجهود  إ  ( 9)  .بغرض  حول  سنوي  تقرير  عداد 
اقتراح القوانين والتعديالت المتعلقة بمجال دعم حقوق    (10)  اإلنسان.يز حقوق  الصلة وتعز   لمجالت ذاتل الوطنية  
 . ها وتعزيز  اإلنسان

ية الدولية لوزارة الخارجية التي يتولى القيام  اإلنسانكون للجنة أمانة فنية تتولى القيام بأعمالها والمسائل الجتماعية و وت 
ويجوز لألمانة الفنية الستعانة بعدد   ،ية بوزارة الخارجيةاإلنسانية و الجتماع  والمسائل  اإلنسانبأعمالها قطاع حقوق  
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يختارهم رئيس و   ،لقانونيين والفنيين واإلداريين والخبراء والمتخصصين في مجال عمل اللجنة كاف من الدبلوماسيين وا
الندب   طريق  عن  أ  و أاللجنة  ب  واإلعارة  المعمول  واللوائح  القوانين  وفق  الشأنالتعاقد  هذا  في   مقر    ص ص  ي خ  و   ،ها 

 .المالية للجنة وأمانتها الفنية وتتولى وزارة المالية توفير العتمادات  ،مناسب للجنة متى تيسر ذلك
 

   الرقابة اإلدارية -
زخم من التقدير بفضل   وسط   2020ديسمبر    10احتفلت الرقابة اإلدارية هذا العام باليوم العالمي لمكافحة الفساد في  

كد فيها أن أ   عبد الفتاح السيسي  /وافتتحت الحتفالية بكلمة للسيد الرئيس  ،فحة الفسادجاحات التي حققتها في مكا الن
الدولة  الذي    المسار لوطننا  يعد  انتهجته  أفضل  مستقبل  أجل  من  التنمية  مسيرة  بدء  منذ  الرشيد  الحكم  ركائز  أحد 
ية الوطنية لمكافحة  ستراتيجبذله من جهد متواصل في تطبيق اإلوأشاد الرئيس بمؤسسات الدولة المعنية لما ت  ،الغالي
 لحماية مقدرات الوطن والشعب المصري.  بذل مزيد من الجهدإلى   ا داعيً  ،الفساد

الدكتور أكد  أخرى  مد  /من جهة  الوزراء-  ولي بمصطفى  المؤتمر  -رئيس مجلس  أمام  كلمته  هيئة  الذي    في  نظمته 
لك منظومة  تدولة ديمقراطية مدنية حديثة تمإلى    كانت بالتحولورؤيته  يسي  ئيس السهات الر يالرقابة اإلدارية أن توج
محور    :أهمها  ،وأن هناك عدة محاور تبنتها الحكومة المصرية  ،ثارهآضاء على الفساد والحد من  تشريعية ومؤسسة للق

الحكومية   ،الشفافية  المؤسسات  الدولة  ،وتحسين اإلدارة   ،وكفاءة  لموارد  للمساءلة  ، والستغالل األمثل  مما    ، والخضوع 
  .اإلنسانية وحقوق يؤثر على التنمية القتصادالذي  عكس إرادة سياسية للتصدي للفاسدي

الوزير  كما  السيد  الشافي   /أدلى  اإلدارية -  حسن عبد  الرقابة  فيها    ةكلمب  -رئيس  الصادق  أكد  السياسية  القيادة  عزم 
الف مكافحة  جذورهعلى  واقتالع  نح   ،ساد  المجتمع  قدرات  طالق  ومكافحته    ووا  ومنعه  الفساد  أشكال  لجميع  التصدي 

الرتقاء بالحياة المعيشية    فيمما سينعكس أثره    ،مج التنمية الشاملة في كل المجالت لتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برا
اتفاقية  إلى    من أوائل الدول التي انضمت  وأوضح أن مصر كانت  ،في حياة كريمة  اإلنسانللمواطنين وصون حق  

إيمانً  المتحدة  الفساد في األمم  الفساد لم تعد شأنً منها    ا مكافحة  نما    ا داخلي    ا بأن قضية مكافحة  تضافر  إلى    حتاجتوا 
 . الجهود الدولية لمواجهته 

األستاذ  فايق  /وأبرز  لحقوق  -  محمد  القومي  المجلس  المشرف  -اإلنسانرئيس  الرقابة  تقو الذي    الدور  هيئة  به  م 
الدولة  تحققها  التي  التنمية  ثمار  وحماية  الفساد  مكافحة  في  الف  ،اإلدارية  بين  الوثيقة  العالقة  أبرز  وحقوق  كما  ساد 
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الموارد  ؛اإلنسان توزيع  بين األشخاص وسوء  المساواة  الفساد في عدم  يتسبب  الفساد حق    امؤكدً   ،حيث  أن مكافحة 
رهاق خزانة الدولة  ،القطاع القتصادي  فيلفساد من شأنه التأثير  ن اإإذ    ؛اإلنسانأصيل من حقوق    معدلت  ةدا وزي  ،وا 

 .التشكيك في عدالة القانونإلى  مما يقود ماعية ع الفجوة بين الطبقات الجتيسو وت ،الفقر 

التي    -دوليممثلة البنك ال-  مارينا وبيس  /من بينهم السيدة  ،شارك في الحتفال لفيف من الشخصيات الدولية البارزة
 -  وإيمانويل أوليتا أوندونسوالسيد/    ،أثنت على جهود الحكومة المصرية اإلصالحية في تحقيق الستقرار القتصادي

  رئيسة مكتب األمم المتحدة المعني -  يغادة وال  /والدكتورة  ،الديمقراطية   ورئيس اتحاد هيئات مكافحة الفساد في الكونغ
  ا عالمي    اوتعتبر منبرً   ،في مكافحة الفساد  واسعةأكدت أن مصر قطعت خطوات    التي  -بمكافحة المخدرات والجريمة

 .في مكافحة الفساد فيما يتعلق بزيادة الوعي

ج الحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد بتوقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الرقابة اإلدارية والمجلس القومي  و  قد ت  و 
 . (6رقم التقرير  ملحق  في نم  ض  ) .اإلنسانلحقوق  

   
 وزارة التربية والتعليم   -

  ، الذي بدأ في سنواته األولى  اإلنساننظور حقوق  في مجال مراجعة المناهج الدراسية من مجهده  المجلس    استكمل
والتعليم    تعاونحيث   التربية  وزارة  البتدفي  مع  التعليم  لمراحل  الدراسية  للكتب  شاملة  علمية  مراجعة  ائي إجراء 

عام   والثانوي  حقوق  2006واإلعدادي  قيم  ترسيخ  في  المناهج  من  الستفادة  تعظيم  بهدف  في  ومبادئها    اإلنسان، 
 . طفل المصري وجدان ال 

المجلس مشروعه    استأنف  اإلنسانهم لتنقية المناهج مما يتعارض مع حقوق  ما ألهمية هذا المشروع البحثي الونظرً 
يناير   في  المناهج  الوزارة  ،  2020لمراجعة  خاطب  الدكتورة  تفوض  التيحيث  جمعة    /األستاذة  قسم    ةرئيس-ثناء 

 للتنسيق مع المجلس.  -مواد التعليميةمركز تطوير المناهج والبالدراسات الجتماعية 

 بحضور:   2020مشرفة على المشروع في يناير د الجتماع األول للجنة القِ ع  
 . على المشروع ةوالمشرف ،لسالمج ةعضو  -األستاذة الدكتورة/ نيفين مسعد 

 . والمشرف على المشروع ،المجلس وعض –ياسر عبد العزيز  /األستاذ الدكتور
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ورئيس قسم الصحافة بكلية    ،أستاذ اإلعالمو   ،ول فريق الخبراء المنفذ للمشروعئمس  -محمود خليل    /األستاذ الدكتور
 . اإلعالم بجامعة القاهرة

مركز تطوير المناهج  ب قسم الدراسات الجتماعية    ةرئيسو   ،وزارة التربية والتعليمل  ةثلمم  -  ثناء جمعة  /األستاذة الدكتورة
 .التعليمالتربية و ارة والمواد التعليمية التابع لوز 

 أمانة لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس.  من إيمان مقرب  /واألستاذةبخيت الواحي،  /واألستاذمي حمدي،  /األستاذة
واستعراض محاور    ،2006رض مختصر حول مشروع مراجعة المناهج الدراسية المنفذ في عام  م عد  خالل الجتماع ق  

 خلفية حول تطوير المناهج الجاري من قبل وزارة التعليم. تمد  ا ق  ، كمه ومناقشة تفاصيل 2020مشروع 
 (91  في صفحةتفاصيل الجتماع ونتائجه )
 

 يات حقائق وتداع :بالبشر والهجرة غير الشرعية اإلتجار

عية  اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشر   في  اإلنسانلحقوق    القوميالمجلس  تأسيًسا على عضوية  
 . التنسيق بين كل الجهات المعنية الحكومية وغير حكومية يأتي  نائلة جبر /ترأسها السفيرة التي بالبشر اإلتجارو 

ق عتي  تال  ا لمذكرة التفاهم بين اللجنة والمجلس ووفقً  جميع    فيللجنة    ا أساسي    ا شريكً المجلس  عتبر  ي    10/2/2015  في  و 
الوع األ بنشر  المعنية  ال   ينشطة  و بمخاطر  الشرعية  وفقً   اإلتجارهجرة غير  الجمهورية  ا لختيار  بالبشر على مستوى 

 .عالماإلما لجنتا التوعية و وه ، اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة فيالمجلس  

ا  تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء بتكثيف حمالت التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتنفيذً طار  إ  يوف
المحافظات    فيتابعت اللجنة حمالت التوعية    2026  -  2016الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية    يةستراتيجلإل
 . ا للهجرة غير الشرعيةكثر تصديرً األ

برئاسة    ومنعها بالبشر    اإلتجار للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية و من ا  اشارك المجلس وفدً وقد   
 . 21/11/2019 بتاريخ محافظة الفيومإلى  زيارة في -اللجنة ةرئيس-ر السفيرة نائلة جب /السيدة

سعد   عصام  اللواء/  السيد  مع  باجتماع  الزيارة  الفيوم-بدأت  ب  التينشطة  األ   تناول  -محافظ  المحافظة  تشتهر  ها 
ة المحافظة لمكافحة  نشط أإلى    باإلضافة  ،ادعم المرأة المعيلة لتمكينها اقتصادي  ت  التي كصناعة السجاد والحرف اليدوية  
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و  الشرعية  غير  تنمية    اإلتجارالهجرة  جهاز  ومكتب  العاملة  القوى  مديرية  من خالل  المقدمة  البديلة  والحلول  بالبشر 
 ومتناهية الصغر للشباب. المتوسطة المشروعات الصغيرة و 

حديثها    فيكدت السفيرة  أو   ،مراكز الشباب   فيهلية والعاملين  مجموعة من الشباب وبعض الجمعيات األ  ى الوفد التقثم  
ا إلقدام الشباب على  ا رئيسً أن مواجهة مشكلة البطالة تسهم في الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية، حيث تعد دافعً 

ما تقوم به الدولة من جهود من أجل توفير فرص عمل بديلة أمام الشباب ودعم المشروعات  ى  إل  مشيرة  ، هذه المغامرة
 الصغيرة والمتوسطة. 

ضرورة تكاتف الجهود الرسمية وغير الرسمية من أجل مضاعفة هذه الفرص أمام الشباب كي ل يقع إلى    ا دعتكم
ت نفسه تعظيم قيمة العمل الشريف باعتباره السبيل  وناشدت الشباب في الوق   ، في براثن شبكات التهريب غير الشرعية

 الوحيد للنجاح.

افت    وفي اللقاء  الملتقى  تِ ختام  بمركز    التوظيفي ح  الذسط إالثالث  الفيوم  بمحافظة  أعدا  الهجرة    هي  استشارات  مكتب 
 . من فرص العمل للشباب والشابات من خالل شركات القطاع الخاص االملتقى عددً  قد محيث   ؛بالفيوم 

  ، بها  املينوالع وكيل مديرية التعليم  التقى الوفد  حيث    ؛ وحرص الوفد على زيارة المدرسة الفندقية بالفيوم للمرة الثانية
األ  ًيا واف  اشرحً   وقدم للطالبعن  المقدمة  وفنيةأوتشمل    ،نشطة  رياضية  تدريبً و   ، نشطة    في   بللطال  اعملي    ا كذلك 

ت ذ ى في  ا  موذجً شاد وفد اللجنة بالمدرسة باعتبارها نأو   ،للمستقبلطلعاتهم  وت   آراء الطالبإلى    ع  م  است  كما    ،الفنادق  ي ح 
 متطلبات سوق العمل. و  يعمل على بناء قدرات الطالب بما يتفق و شرعية الهجرة غير المواجهة 

لحرف  نية ل اللجنة الوط طار تشجيع  إ في  قرية تونس المشهورة بالحرف اليدوية  إلى    بالتوجهوفد اللجنة  زيارة    تمتِ واخت  
 . ودعمها  الشعبيالتقليدية والتراث 

 5/9/2020يوم  بالبشر اإلتجارواء لضحايا جريمة يإأول دار  افتتاح 

يواء  إول دار  أافتتاح    فيبالبشر    اإلتجارالوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية و   اللجنة    شارك المجلس  
 بالبشر.  اإلتجارضحايا  ل



165 
 

القباج  نيفي  /شهدت السيدة أول دار إيواء لضحايا جريمة    لفتتاحالمؤتمر الصحفي    -وزيرة التضامن الجتماعي-ن 
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة    ةرئيس  -نائلة جبر    /في مصر بحضور السيدة السفيرة  بالبشر  اإلتجار 

و  الشرعية  السنباطي    /والدكتورة  ،بالبشر  اإلتجارغير  واألمومة ل  ةم ا علا  ةميناأل  –سحر  للطفولة  القومي    ، لمجلس 
رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في    -ان دي بوك  لور   /والسيد  ،نمارك في القاهرةاسفير الد  -سيفن أولينج    /والسفير
  القومياألمين العام لجمعية الهالل األحمر المصري بالقليوبية وممثل المجلس    -أحمد محمد فتحي    /والدكتور  ،مصر
 مومة. للطفولة واأل القوميوالمجلس  اإلنسان  لحقوق 

ولى من نوعها في مصر في مواجهة  تعد األ  الدار    هذهأن    -وزيرة التضامن الجتماعي-نيفين القباج    /وأكدت السيدة
السابق ألغراض   فيمورس  البشر    في   اإلتجارأن  إلى    مشيرة  ، مختلفة وأساليب متعددةهذه الجريمة التي أخذت أشكاًل 

  وضعتهم والقوانين الحديثة التي حاربته و األديان السماوية والنظ   عباد والسترقاق بحرية ودون قيود، حتى ظهرتالست
 .عاقب عليها القانونفي إطار الجرائم التي ي  

شهد في الونة األخيرة ظواهر وجرائم خطيرة لم تعرف لها  قد  أن المجتمع الدولي    الجتماعيوأضافت وزيرة التضامن  
يب أكثر  ا وأسال أكثر تطورً الجريمة أشكاًل   واتخذت  ، وتنوعت هذه الظواهر من حيث الطرق واألساليب  ،ية مثياًل اناإلنس
 . من أجل تحقيق مكاسب مادية اإلنسانا تتضمن كافة صور الستغالل والقسوة والستعباد وامتهان حقوق تنوعً 

مشددة على أنها جريمة    ،الفقر والبطالة  تعاني  التيفئات  العالم تستهدف ال  جهها ايو   التيكما أوضحت أن هذه الجريمة  
واإلقليمية الوطنية  للحدود  الجهو   ، عابرة  وفقً ورغم  القائمة  القوانين  إطار  في  المبذولة  هذا  د  في  الدولية  لالتفاقيات  ا 

 .عد األصعب على اإلطالق تإل أن مكافحة هذه الجريمة   ،المجال

السيدة مصر    /وأكدت  أن  القباج  عبر  نجاحً الدول  أكثر  من  نيفين  الجريمة  هذه  مكافحة  في  القوانين   منظومةا  من 
الت الجتماعية  الحماية  بأولوية  وبرامج  تحظى  السياسيةلدى  ي  والمبادرات    كثير  تطلق أ  حيث    ،القيادة  البرامج  من 
الفئات األكثر احتياجً  للمواطنين لحمايتهم م  ولىا واأللمساعدة  ن الخضوع لمنظمي هذه بالرعاية وتوفير حياة كريمة 

 .رحمة  ونسانية أإ ونعرفيل  ذينالجريمة ال
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  -بالبشر  اإلتجار اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية و   ةرئيس-  نائلة جبر  /وأوضحت السفيرة
ت   مصر  بالضحايا أن  خاصة  عناية  الالزمة    ،ولي  والنفسية  الصحية  الرعاية  خدمات  توفير  على  عادة وتعمل  وا  لهم 

 إدماجهم في المجتمع. 

 .الحماية الداعمة لضحايا الجريمة  ز أنشطةجاء ذلك تنفيًذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على تعزي 

من خالل إنشاء لجنة تختص    ،2007أن مصر تعمل على مكافحة تلك الجريمة النكراء منذ عام  إلى    وأشارت السفيرة
والعمل    ، وبناء قدرات الجهات الوطنية   ، واإلنفاذ الفع ال للقانون  ، والدولية  ت المعنية الوطنيةبتنسيق الجهود بين الجها

العمل على رفع مستوى الوعي العام بالجريمة  بحماية المواطنين المستضعفين من مخاطر تلك الجريمة البشعة  على  
 . وأشكالها 

ومي للطفولة واألمومة والهالل األحمر المصري تحت  المجلس القعت مع  قد وق  وزارة التضامن الجتماعي    ذكرت أنو 
في مصر   ا من نوعه  ىعد األولت  لتأسيس دار اإليواء التي  2018عام  رعاية اللجنة الوطنية التنسيقية بروتوكول تعاون  

 بالبشر. اإلتجاراستقبال ضحايا ب  لتختص

عملت   الوطنية  اللجنة  أن  إطار  وأكدت  لمكافحة    يةستراتيج اإلفي  على 2021  -2016)بالبشر    اإلتجارالوطنية   )
 . نماركيةادولية للهجرة وبدعم من الحكومة الد توفير الدعم الالزم لتجهيز دار اإليواء بالتعاون مع المنظمة ال

بالبشر من    اإلتجارالجدير بالذكر أن هذا البرنامج شمل رفع كفاءة المنظومة المصرية لتلقي بالغات وشكاوى جريمة  
القدرة   رفع  للمجلس  خالل  تابع  جديد  ساخن  خط  وتأسيس  للمرأة  القومي  للمجلس  التابع  الساخن  للخط  الستيعابية 

 .2020-  2019هذا المشروع خالل عام  ن ف ذوقد  ،اإلنسانحقوق القومي ل

ضحايا جريمة    ىمأو   افتتاحالمتمثل في    سحر السنباطي عن بالغ سعادتها لحضور حدث اليوم  /وقد أعربت الدكتورة
لسنة   64قم  من القانون ر   24مصر الدولية وما تضمنته المادة    للتزامات  انفاذً إبالبشر من النساء واألطفال    راإلتجا 
2010 . 

بينأكما   بالتعاون  وعلى  شادت  المأوى،  هذا  إنشاء  أجل  من  الوطنية  التضامن    الجهات  وزارة  الجهات  هذه  رأس 
 الجتماعي. 
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إلى    ا كونهم األكثر احتياجً   ؛نواة لمزيد من دور الرعاية لهؤلء الضحايا   أن يكون هذا المأوىفي  أملها  إلى    ارتأشو  
 . من جديد في المجتمع  الندماجن النفسية التي ت مكنهم م  وأالصحية  وأ جتماعيةاللرعاية الخاصة سواء ا

 2020 يوليو 30 - بالبشر اإلتجارلمكافحة  العالمي  اليوم
األنشطة الوطنية  إطار    في بالبشر    اإلتجارلمكافحة    العالميحتفال باليوم  ال  يأتيمن كل عام    وفي الثالثين من يولي
 تهدد األفراد والمجتمعات على حد سواء. التين هذه الجريمة  بشأ  لرفع مستوى الوعي

بهذا    ا دائمً الحتفال  على  البشر    في  اإلتجاروقد حرصت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية و 
 . الدوليالتعاون  وتعزيز من أنشطة اللجنة لرفع مستوى الوعيكجزء  يومال

الع  هذا  الحتفال  كوفيد   معام  وتزامن  جائحة  سلبً   19  وجود  أثرت  المهمشين    ا التي  وخاصة  بأسره  العالم  على 
  ل لك   جعلها عرضةتردي الظروف القتصادية و ب  تأثرتظهور فئات جديدة  إلى    دتأكما    ،والمجموعات المستضعفة 

  اشتمل على   "لبشربا  اإلتجار ضد    معا"  :عنوانه  وفيدي   على عرضلذلك اقتصر الحتفال هذا العام    ،صور الستغالل
الوزراءلات  كلم رئيس  الخارجيةو   ،لسيد  وزير  جبر  /السفيرةو   ، السيد  المجلس  و   ،نائلة  رئيس  لحقوق    القوميالسيد 

المجلس  و   ،اإلنسان ديبويك    /السيدو   ،مومة الطفولة واألمين عام مجلس  أو   ، للمرأة   القوميرئيس  بعثة    -لوران  رئيس 
 . مثلة اإلقليمية لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةالمو  ،المنظمة الدولية للهجرة في مصر

السفيرة أكدت  جبر  /وقد  الوطنية  كلمتها    في  نائلة  "اللجنة  اإل  استمرتأن  تنفيذ  من ستراتيجفي  والنتهاء  الوطنية  ية 
لضحايا  و  إيواء  دار  أول  لتأسيس  األخيرة  اللمسات  السا   ،بالبشر  اإلتجار ضع  الخطوط  كفاءة  الخاصة  ورفع  خنة 

إطالق الموجة الثانية من الحملة اإلعالمية إلى    باإلضافة   ،اإلنسانبالمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق  
 لوعي العام باألشكال المختلفة للجريمة". رفع مستوى ا تستهدفبالبشر التي  اإلتجارالوطنية لمكافحة 

العمل القسري بنسبة  : هييا إفريقفي منطقة الشرق األوسط وشمال  بالبشر شيوًعا  اإلتجار أن أكثر أشكال إلى  شارتأو 
بالبشر الصادر عن مكتب   اإلتجار( وفًقا للتقرير العالمي األخير حول  36%الستغالل الجنسي بنسبة )   ثم  ،(55%)

الم عام  األمم  والجريمة  بالمخدرات  المعني  الستغالل  نسبة    تبلغكما    ،2018تحدة  ب9%)األخرى  أشكال  في(  ها  ما 
واستجابة لهذه التحديات ضاعفت دول المنطقة جهودها لمعالجة الفجوات    ،باألعضاء البشرية  اإلتجارالتسول القسري و 

 على الصعيدين التشريعي والسياسي. 
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الممثلة اإلقليمية لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق األوسط  -برتين  كريستينا أل  /وأشارت السيدة 
المسبوقة من جائحة كوفيد  نا أنإلى    -ياإفريقوشمال   الفترة غير  المشتركة ئتعزيز مسإلى    نحتاج  19  "في هذه  وليتنا 

تعزيز منظومة  إلى    نحتاج  19  ى كوفيدوللتغلب عل  ،اوهي إحدى أكثر الفئات ضعفً   ،بالبشر  اإلتجارلحماية ضحايا  
 ". بالبشر اإلتجارالخاصة بالناجين من  اإلنسانالعدالة وحقوق 

الدولية للهجرة في مصر-لوران ديبويك    /وأضاف السيد  أنه "من الضروري أن يعمل جميع    -رئيس بعثة المنظمة 
  امرأة رجل و ومن الواجب على كل  ،ية نساناإلالمواطنين والمؤسسات والحكومات بشكل وثيق لمكافحة هذه الظاهرة غير 

 ".ء المجرمينماية كل مواطن من هؤللضمان ح ما دوره  ا أن يؤدي

ذا كان على العالم أن يضع الكرامة  و    الستجابة والتعافي من فيروس كوفيدخطة  في صميم    اإلنسانية وحقوق  اإلنسانا 
بحاجة  19 لحماية ضحايا جريمة  إلى    فنحن  الجهد  من  مزيد  للفئات    إلتجارابذل  المجرمين  استغالل  ومنع  بالبشر 

لمكافحة  و   ،المستضعفة العالمي  اليوم  اج  إلتجار افي  بيئات  أجل  بالعمل من  نتعهد  دعونا  واقتصادية  بالبشر  تماعية 
 . "حاضنة للجميع

 ينص    أمر  وهو   ،الدولة بمقاومة هذه الجريمة  مدى اهتمام  -رئيس المجلس-محمد فايق    /ة الستاذكلمأبرزت  وقد   
  اإلتجار ومنع الهجرة غير الشرعية و   شأت "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحةنأحيث    ؛المصريالقانون  عليه الدستور و 

تفعيل دور هذه اللجنة    استطاعت  التي  نائلة جبر  /وترأسها السفيرة المتميزة  ،تضم كل األطراف المعنية   التي  "بالبشر
 . هذا المجال  فيعمل ت التيلجهات وتوثيق التعاون بين كل ا

اهتمام أبرز  بحقوق ضحايا    كما  الال  بالبشر  اإلتجارالمجلس  أنهم  ف   ،جئينوخاصة  البالد    نو خالف يرغم    التي قوانين 
  ، عليهم  اذلك خطرً   في بالدهم إذا كان  إلى    ل يجوز إعادتهم  بالتاليو   ،إل أنهم ليسوا مجرمين  ،في العادة  هاجروا إليها

نما    ،السجون  في  احتجازهملتوقيفهم ل يكون  وعندما تكون هناك ضرورة   م حقوقه  سائرمراعاة  مع    ،أماكن خاصة   فيوا 
 . يةاإلنسان

  ، ذلك جهات إنفاذ القانون   في بما    ،التوعية بكل ما يتعلق بمكافحة هذه الجريمة لكل الناس في  المجلس    كما أبرز دور 
تقام لهم ورشو  الذين  نقاذ ضحايا هذه الجريمة  إلالذي    الساخن  الخط   تخصيصو   ،تدريبات خاصةعمل و   اتالقضاة 

  .وتقديم الخدمات المساعدة لهم
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 بالبشر" اإلتجارقومية "مًعا ضد الالحملة  
المجلس    علىتأسيًسا   اإل  فيعضوية  المنبثقة  لجنة  ومنعععالم  لمكافحة  التنسيقية  الوطنية  اللجنة  غير ن   الهجرة 
المجلس    ، بالبشر   اإلتجار و  الشرعية القومية  طالق  إ   فيشارك  الحملة  من  الثاني  ضد  الجزء    ،بالبشر"  اإلتجار "مًعا 

تنفيذو  إطار  في  اإل  تأتي  لمكافحة  ستراتيج أهداف  الوطنية  )  اإلتجارية  الرئاسية  2016-2021بالبشر  والتوجيهات   )
الجريمة لضحايا  الحماية  بالقاهرة  ،بتعزيز عنصر  للهجرة  الدولية  المنظمة  مكتب  مع  ال  ،بالشراكة  من  حكومة  وبدعم 

 . نماركيةاالهولندية والد

المو   فيالحملة  تتمثل  و  تلفزيوني يستهدف حث  الساخنة  إعالن  اطنين على اإلبالغ عن الجريمة من خالل الخطوط 
 اإلنسان والمجلس القومي لحقوق    ،(15115والمجلس القومي للمرأة )  ،(16000للمجلس القومي للطفولة واألمومة )

 آسر ياسين. /والفنان ،نيللي كريم /وبمشاركة الفنانة  ،سلطات من خالل إبالغ ال وأ ،(15508)

الح  أ طلقتوقد   من  هذه  النتهاء  بمناسبة  الساخنة    كلملة  الخطوط  بدعم  اكتملت  التي  الحماية  منظومة  عناصر 
لحقوق   القومية  واألمومة  اإلنسانللمجالس  والطفولة  إيواء ضحايا    ،والمرأة  دار  بالتع  اإلتجاروافتتاح  مع بالبشر  اون 

ل القومي  الهالل األحمر المصري والمجلس  التضامن الجتماعي وجمعية  الذي    ،لطفولة واألمومةوزارة  النجاح  عقب 
كأفضل حملة توعوية بمخاطر    ا اختياره  جاءكما    ،حققه الجزء األول الذي أشادت به منظمات األمم المتحدة المعنية

 للمنظمة الدولية للهجرة بجنيف.   تب الرئيسدولة من قبل المك 100بالبشر على مستوى  اإلتجار

ج  أطلقتكما   مكافحة  بشأن  توعية  السينمائي  ومنعها  بالبشر    اإلتجاررائم  حملة  القاهرة  مهرجان  فعاليات  ضمن 
 الدولي 

المعني    المتحدة  األمم  مكتب  مع  بالتعاون  الشرعية  غير  الهجرة  ومنع  لمكافحة  التنسيقية  الوطنية  اللجنة  أطلقت 
ضمن فعاليات  ومنعها  بشر  بال  اإلتجاروالجريمة والمنظمة الدولية للهجرة حملة توعية بشأن مكافحة جرائم    بالمخدرات

 مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثانية واألربعين.
السفيرة أكدت  الشأن  هذا  الوطنية-نائلة جبر    /وفي  اللجنة  مه  -رئيسة  مع  التعاون  باقتراح  بادرت  "اللجنة  رجان أن 

من قبل التحاد الدولي لتحاد    (أ)ا كفئة  المي  ع  ا مصنفً   ا مهرجانً   15هم  أمن    االقاهرة السينمائي الدولي باعتباره واحدً 
األفالم دولي    ،منتجي  معتمد  سنوي  أفالم  مهرجان  أقدم  يعد  المهرجان  أن  العالم    اكما  فريقو   العربيفي  والشرق  ا  يا 

سن  ، األوسط  المهرجان  أنشطة  والمشاهدين  اوي  وتتمتع  الزائرين  من  كبيرة  زائريه  ؛ بنسب  عدد  يصل    ا، ألفً   30إلى    إذ 
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فرصة مالئمة لتوعية الزوار والجماهير    ومن ثم يعد    ،الفتتاح والختام  حفل ي   فيسيما    عن ماليين المشاهدين ل  فضاًل 
 ". ومنعها بالبشر  اإلتجار والمشاهدين بسبل مكافحة جرائم 

اللجنة على  تطكما   بالبشر    اراإلتج حماية ضحايا  إلى    ن المرحلة الثانية من حملة توعوية تهدفهامش المهرجا لق 
من خالل حشد المواطنين لإلبالغ عن أي جرائم عبر الخطوط الساخنة المخصصة لهذا الغرض من قبل  ودعمهم  

 اإلنسان. المجالس الوطنية المعنية بحقوق  

جائزة ألفضل    منح  و   ، بالبشر"  اإلتجارصناعة السينما في مكافحة    "دور  :بعنوان  كما تضمنت تلك الحملة عقد ندوة
 من المقرر عرضه ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان.و   ،بالبشر اإلتجارحدى قضايا فيلم عالج إ 

األ   فيالندوة    تميقأ  المصرية  دار  محمد    برعايةوبرا  القاهرة    -  حفظيالسيد/  مهرجان    ، الدولي   السينمائي مدير 
ألمم المتحدة المعني بالمخدرات  الممثلة اإلقليمية لمكتب ا  -كريستينا ألبرتين    /والسيدة  ،نائلة جبر  /فيرةمشاركة السو 

  ، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر  -لوران دي بويك    /والسيد  ،يا إفريقوالجريمة في الشرق األوسط وشمال  
وسفير  ي  الفنان  إلى    باإلضافة  للمن ن  الحسنة  النوايا  الدولية ي  كريم،  للهجرة    ظمة  نيللي  والسيدة/  ياسين،  آسر  السيد/ 

ممثل واألواأل   اإلنسانلحقوق    القوميالمجلس    وبحضور  الطفولة  لمجلس  العام  وعددمين  الدبلوماسيي  مومة  ن من 
 اع السينما. والصحفيين وصن   والخبراء 

ألبرتين  / السيدة  وقالت بال  :كريستينا  الواقعفيما يتصل  المتعلقة بأشخاص تم  سينما فالقصص  نقاذهم  ا  بهم و   اإلتجارية 
لمهرجانات السينمائية واألفالم الروائية أن تعرض للجمهور جوانب  ليمكن  و   ،اإلطالق   على  امن أكثر القصص إقناعً 

الشبكات اإلجراميةإوعمل أجهزة    ،ومعاناة الضحايا  ،مختلفة من الجريمة تفكيك  القانون في  الناجين في    ،نفاذ  وقدرة 
 . لب على الصعاب التغ

ز هذه الجريمة كأحد  ر  ب  وت    ،اع السينما ن  طالما لفتت انتباه ص  بطبيعته جريمة    اإلتجارلوران دي بوك أن "  /وأوضح السيد
  / وأضاف السيد   ،ية المتمثلة في استغالل البشر من قبل أشخاص آخرين والستفادة من ضعفهماإلنسانأبشع المآسي  

عام ألبعاد هذه  دراك الألنه يشكل اإل  ؛مهم  بالبشر في األفالم السينمائية أمر  اإلتجار  لوران دي بوك أن إبراز ظاهرة
 . بالبشر"  اإلتجارللتصدي لجريمة  س ن  ت   التيالقوانين والسياسات   فيوله تأثير بالغ    ،الظاهرة
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بال  وتأتي التنسيقية  الوطنية  اللجنة  المبادرة من  الدوليين بهدف  هذه  الشركاء  التوعية بمخاطر  تعزيتعاون مع  آليات  ز 
 . المصري بالبشر في المجتمع  اإلتجار

 28/11/2019بالبشر وتهريب المهاجرين  اإلتجارلمكافحة  إلقليمي االمنتدى 
المجلس   و   اللجنة    شارك  الشرعية  غير  الهجرة  ومنع  لمكافحة  التنسيقية    اإلقليمي المنتدى    فيبالبشر    اإلتجارالوطنية 

ق مع المكتب  بدعم من المملكة المتحدة وبالتنسي  2019نوفمبر    28إلى    26الفترة من    القاهرة خالل   فيعقد  الذي  
   . يا التابع لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمةإفريقاإلقليمي للشرق األوسط وشمال 

أيام-المنتدى    مث ل ثالثة  مدار  على  استمر  بشأ   -الذي  والتعاون  المعرفة  لتبادل  مكافحة  فرصة  بالبشر    اإلتجارن 
ية على طول  إفريقدولة    ةعشر   لهيئات التنسيق الوطنية من ثمانية  توفير منصإلى    حيث يهدف  ؛تهريب المهاجرينو 

من شأنه    أمر  ووه  ،لتبادل الخبرات حول الممارسات الجيدة بهذا المجال وغربه  مسارات الهجرة بوسط البحر المتوسط  
فتح س بل إلى    ىكما يهدف المنتد  ،بالبشر وتهريب المهاجرين  اإلتجارمؤسسية لمكافحة  دعم آليات التنسيق واأل طر ال

 تعزيز التعاون اإلقليمي بين الدول المشاركة. 
 :وقد حقق المنتدى المخرجات التالية

ق بالبشر وتهريب المهاجرين للوقوف على أنشطة التنسي اإلتجارتحديد التحديات المشتركة في التعامل مع مشكلة  -
 .الوطنية لمكافحة كال الجريمتين

  .بالبشر وتهريب المهاجرين  اإلتجار نع تبادل الخبرات فيما يتعلق بم -
 مهربين.بهم والمهاجرين المشاركة الممارسات الواعدة والدروس المستفادة فيما يتعلق بحماية األشخاص المتجر  -

 . اإلقليميالمستوى  والتعاون على في تحسين التنسيق  ا مناقشة سبل المضي قدمً  -

 عقد هذا الملتقى لتبادل المعلومات وأفضل "لقد تمنيت طوياًل  :جبر نائلة  /السفيرة  قالتخالل فعاليات المنتدى و 
بالبشر وتهريب المهاجرين في الدول  اإلتجارالتجارب والرؤى بين الليات الوطنية التنسيقية المعنية بمكافحة 

تقدم أكبر وتنمية   ودعامة أساسية لتمكين دولنا من تحويل الدفة والمسار نح قليمياإلحيث يعتبر التعاون  ؛ية فريقاإل
  اإلتجارمواطنوها من خطر  ل تصدر الهجرة غير الشرعية ويعانينتحول فيه من دو الذي  اليوم ا قريبً  وسيأتي  ،أوسع

 .وسواعدهم" دول مصدرة لإلنتاج الرفيع المتميز بيد أبنائها إلى   في البشر
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  اإلتجارسجل حافل في مكافحة لديها دة "المملكة المتح أنلسفير البريطاني لدى مصر السيد/ جيفري آدمز أضاف ا و 
ونحن نعتز بالتعاون القائم مع مصر ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة   ،بالبشر وتهريب المهاجرين 

 . "هذه المشكلة المحوريةوتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي فيما يخص  ،لتبادل الخبرات
لمكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق األوسط   ةاإلقليمي ةلالممث-كرستينا ألبرتن  /ورحبت السيدة 

ي للجان الوطنية ذات الصلة والمؤسسات المختصة التي تعمل على فريقبعقد المنتدى األول اإل -ياإفريقوشمال 
ع الهجرة غير الشرعية ب المهاجرين تحت قيادة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنبالبشر وتهري اإلتجارمكافحة 

 مصر.  فيبالبشر  اإلتجارو 

نهج شامل   ط الضوء على ضرورة استمرار تبنيسل تحيث  ؛ وقد وفر هذا المنتدى منصة لمشاركة الخبرات والمعرفة
وتوفير الحماية للضحايا   ،على الجرائم ومنعهامع فرض عقوبات  ،بالبشر وتهريب المهاجرين اإلتجارلمكافحة  
  .والناجين

الذي  "بالبشر اإلتجاريا حول تهريب المهاجرين و إفريق التعاون في شمال "هذا النشاط في إطار المشروع اإلقليمي  يأتي
 له حكومة المملكة المتحدة.تمو  

المشروع  ويس  هذا  مس  فيهم  بين  التعاون  القضائية  ئتعزيز  الجهات  شمال  ولي  دول  التحقيق  إفريق في  مجال  في  يا 
تنتج عن  التدفقات المالية غير القانونية التي    يمنعكما    ،بالبشر  اإلتجارتهريب المهاجرين و   الخاص بقضايا   والدعاء

 تلك الجرائم. 

كافحة التوصيات الصادرة عن المنتدى اإلقليمي للتعاون وتبادل المعرفة بين اللجان الوطنية التنسيقية المعنية بم
  ية فريقب المهاجرين في الدول اإلبالبشر وتهري اإلتجار
لمكافحة   - إقليمية  شبكة  إنشاء  جدوى  الدول   اإلتجاردراسة  بين  التنسيق  لهيئات  المهاجرين  وتهريب  بالبشر 

 يا. إفريقي التي تتأثر بطرق الهجرة الرئيسة المختلطة في فريق األعضاء في التحاد اإل 
المهاجرين من خالل تزويدهم    بالبشر وتهريب  اإلتجاروطنية الحالية المعنية بمكافحة  تعزيز هيئات التنسيق ال -

 بالموارد البشرية والمالية والفنية الالزمة.  
ية بينهم لتبادل  ية الوطنية وضمان عقد اجتماعات دور فريقزيادة التنسيق وتبادل المعلومات بين هيئات التنسيق اإل   -

 والمعرفة.أفضل الممارسات 
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العمل ترتكزإستراتيجضمان وجود    - األ  على  يات وطنية شاملة وخطط  )المنع المحاور  والمالحقة    ،والحماية  ،ربعة 
المحر  أعلى    ،والشراكات(  ،القضائية  التقدم  لمراجعة  دورية  آليات رصد  ذلك  يتضمن  و ن  التي  والتحديات  جهت،  و ز 

 بالبشر وتهريب المهاجرين.   اإلتجارائمة لمواجهة تبادل المعلومات حول أ طر التعاون الثنائية واإلقليمية الق و 
على    - المختصة  السلطات  على  وأالنضمام  تشجيع  بمكافحة  ي التفاق  التصديق  الصلة  ذات  الدولية  القانونية  ات 

 حكام هذه التفاقيات.  أمواءمة التشريعات الوطنية مع  علىوحفزها بالبشر وتهريب المهاجرين  اإلتجار
الممارسا   - الوعيتبادل  الجيدة في إعداد وتنسيق حمالت رفع مستوى  المهاجرين   اإلتجارحول    ت  بالبشر وتهريب 

 لجماعات المستهدفة. ا احتياجات في ضوء ا خصيصً  وال م ع د ة
المدني    - المجتمع  منظمات  مشاركة  في-تشجيع  األهلية  هابما  والمؤسسات  المرأة  لدى   -جمعيات  الوعى  لرفع 

 لمستهدفة.  المجموعات والمجتمعات ا
بالبشر وتهريب المهاجرين من خالل ضمان   اإلتجارض الشباب لخطر  ير على الحد من تع  تشجيع دول المصدر  - 

   .إشراك الشباب في تدريبات التعليم المهني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ددة وتعزيز قدرات مقدمي  من خالل التنسيق بين األطراف المعنية المتع  اإلتجارالعمل على تعزيز تحديد ضحايا    - 

 من األطفال.   اإلتجارضحايا  ها ا لالحتياجات الفردية بما في ة المتخصصة وفقً الخدمات لتقديم المساعد
كبر لجهود  أتنسيق    من أجل  هيئات التنسيق الوطنية  مع  -يفريقالتحاد اإل  ومنها-بحث إشراك الهيئات اإلقليمية    - 

 جرين.بالبشر وتهريب المها اإلتجارمكافحة 
 

 نة للمجالس القومية  الخطوط الساخ تخصيصلمناقشة  ول اجتماعأ
  ااجتماعً عقدت اللجنة الوطنية التنسيقية    ،بالبشر  اإلتجارفي إطار العمل على تعزيز الشق الخاص بحماية ضحايا   

تماع ممثلون الجوقد شارك في    ،22/10/2019الخطوط الساخنة التابعة للمجالس القومية بتاريخ    تخصيصلمناقشة  
 الجتماع: في مختصر ألبرز ما دار  وفيما يلى عرض ،مجلس القومي للمرأة وال اإلنسانلمجلس القومي لحقوق ل

للهجرة    عراضاست - الدولية  المنظمة  مع  التعاون  على  للموافقة  األمنية  الجهات  عنها  أعربت  التي  المحددات 
على  اقتصار دور المنظمة الدولية للهجرة    :أهمهاومن    ،الخطوط الساخنة التابعة للمجالس القومية  تخصيصل

اللجنة الوطنية مع الشركات المعنية للقيام باألعمال   تواصلو   ،توفير التمويل الالزم لإلمداد باألجهزة والمعدات
 المطلوبة. 
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ال الخاصة  ببيانات التص  نة  اللج  اإلنسانالقومي لحقوق    القومي للمرأة والمجلس    المجلس  يوافي  التفاق على أن    -
الفنية ا  المقبلةبالمسئولين عن الجوانب  الفترة  التنسيق معهم خالل  ليتنسى  المجلسين  الساخنة في  بالخطوط    ، لمتعلقة 

باألمور   يتعلق  فيما  المجلس  معها  يتعامل  التي  الشركة  باسم  موافاتها  للمرأة  القومي  المجلس  من  اللجنة  طلبت  كما 
 الفنية الخاصة بالخط الساخن.

أن  التف  - على  لحقوق    يخاطباق  القومي  على    نساناإلالمجلس  للحصول  التصالت  لتنظيم  القومي  الجهاز 
على أن يبدأ العمل مع المنظمة الدولية    ،للقواعد المنظمة لذلك  االموافقات المطلوبة لتخصيص الخطوط الساخنة طبقً 

 ونن يكأعلى  لمجلس القومي للطفولة واألمومة  ا  فق معوات    ،للهجرة على شراء األجهزة والمعدات المطلوبة وتشغيلها 
       نقطة التصال المعنية باألمور الفنية.

بالبشر    اإلتجاربعدد التصالت المتعلقة بجرائم    للجنة المجلس القومي للطفولة واألمومة ا  التفاق على أن يوافي  -
وردت جرييه  إل   التي  بشأن  التوعية  حملة  بدء  منذ  الساخن  الخط  طريق  من بالبشر    اإلتجارمة  عن  الفترة    خالل 
  ؛ نفس الفترة من العام الماضي   خالللمجلس  اإلى    تردمقارنة بعدد التصالت التي و   الماضي حتى تاريخه  أغسطس

 الخط الساخن.إلى  عدد التصالت الواردة  فيحتي يتسنى تقييم مدى تأثير حملة التوعية الوطنية  
و   - اللجنة  مع  اجتماعات  عدة  احتياجا استئناف  لتحديد  للهجرة  الدولية  للمجلسالمنظمة  التابع  الشكاوى  مكتب    ت 

على    منظمة الهجرة  ن يقتصر دورأ و   ،لس لمج لالخط الساخن    تخصيصمنية على  جاءت الموافقة األ  وقد   ،وتقديمها 
   .شراف اللجنة الوطنية إجهزة الالزمة للخط الساخن تحت توفير األتمويل هذا المشروع و 

تنفيذ الدورات التدريبية للقائمين على   الشروع في   ي إمكانية النظر فب  اإلنسانالمجلس القومي لحقوق  وطالبت ممثلة  
الساخنة بشأن موضوعات   الوطنية    ،بالبشر في أسرع وقت ممكن  اإلتجارالخطوط  آلية اإلحالة  استفسرت عن  كما 

حيث وعدت اللجنة بتضمين شرح مفصل    ،ربالبش  اإلتجار بها عند تلقي المجلس لالتصالت الخاصة بجرائم    لي ستعان
اإل الجاري  التدريبية  الدورات  في  لها بشأنها  ت  ، عداد  أن  بنقاط    وافيعلى  القومية  المجالس  الحالي  الوقت  في  اللجنة 

 . حالةلمختلفة التي تتألف منها آلية اإلالتصال داخل الجهات الوطنية ا 

د در حتى  شهأكورونا تأجل التدريب عدة  فيروس  نتشار  لا  ونظرً  الدورات التدريبية لبدء    موعًدا  2020سبتمبر    15  ح 
 .تدريبيةيام أ 3لكل منها  ثالث مجموعات إلى  حيث ي ق س مون  ،للمجالس القومية للقائمين على الخطوط الساخنة 
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 5/3/2020 - بالبشر اإلتجارورشة عمل لتبادل الخبرات حول حماية ضحايا 
  اإلتجار و ومنعها  لمكافحة الهجرة غير الشرعية    عقدتها اللجنة الوطنية التنسيقية  تيالورشة العمل    فيشارك المجلس   

بالتعاون مع    طفال والنساء بالبشر والمهاجرين الم هربين خاصة األ  اإلتجارلتبادل الخبرات حول حماية ضحايا    بالبشر
 كة المتحدة بالقاهرة. يا وسفارة المملإفريقبالمخدرات والجريمة بشمال  مكتب األمم المتحدة المعني 

الو است  الخبرات  هدفت  تبادل  ضحايا    فيرشة  مساعدة  الٌمهربين  اإلتجارمجالت  والمهاجرين    ، وحمايتهم   بالبشر 
بشأن مكافحة الهجرة    2016لسنة    82بالبشر و  اإلتجاربشأن مكافحة    2010لسنة    64  شهدت جلسات حول قانون يو 

الخبرات  عرض  إلى    باإلضافة   ،التنقلطفال عند  حماية األ ل يات الوطنية  يجستراتاإلو غير الشرعية وتهريب المهاجرين،  
لمكافحة    قد مها   التي البحرينية  اللجنة  حول    اإلتجارممثل  اليونانية  التضامن  وزارة  وممثل  السبل  أبالبشر    في فضل 

وحمايتهمالتحديد   المجلس    ق د متكما    ،ضحايا  قبل  من  واأل  القوميعروض  األومنظ   ،مومةللطفولة  المتحدة  مة  مم 
  والمنظمة الدولية للهجرة. ،مم المتحدة للمرأةاألوهيئة  ،للطفولة

 المدنيمنظمات المجتمع   -

 17/11/2019حلقة نقاشية مع منظمات المجتمع المدني 
الشرعية   غير  الهجرة  لمكافحة  التنسيقية  الوطنية  اللجنة  نظمتها  التي  النقاشية  الحلقة  في  المجلس  ومنعها  شارك 

يوم األحد    تجاراإلو  المدني تحت عنوان  2019مبر  نوف  17بالبشر  المجتمع  في    اإلتجار"جريمة    :لبعض منظمات 
 مع التركيز على زواج الصفقة".  ، وسبل مكافحتها  ،أشكالها  :البشر
  اإلتجار ية الوطنية لمكافحة جريمة  ستراتيج ضوء حرص اللجنة الوطنية التنسيقية على تنفيذ أهداف اإل  فيذلك    جاء

لتحقيق    ا ودعمه  المدنيالمجتمع  منظمات  للتعاون مع  اللجنة  وليه  ت  الذي    ( والهتمام الخاص2016-2021)  بالبشر
 "زواج الصفقة". لتلك الجريمة بكل أشكالها ول سيما  التصدي فيالفعال   ا دوره

  ء دون غيرهن والنساجهة ضد الفتيات  البشر المو في    اإلتجارأن "زواج الصفقة" صورة من صور  إلى    تجدر اإلشارة 
في    االوصي عليها( من شخص يكبرها كثيرً   واألخ أ  واألم أ  و ولي أمرها )كاألب أ  وأسرة الفتاة أ  تزويجعن طريق  

 السن مقابل نفع مالي. 
  الثار من    كثيرويتبع ذلك    ،وعن طريق سماسرة يتوسطون بين أسرة الفتاة والزوج   ا وعادة ما يكون هذا الزواج مؤقتً 

 وصعوبة إثبات نسب األطفال.  ،للعنف األسري ا أحيانً  ؛ حيث يتعرضناياالضح  الضارة على
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السفيرةأوقد   جبر    /كدت  الوطنية  ةرئيس-نائلة  استثناء  -اللجنة  بال  العالم  دول  جريمة    أن  مخاطر    اإلتجارتواجه 
لحقوق    ا خطيرً   ا اكً انته  وتعد  ،كما تتعدد أشكالها باختالف المجتمعات  ،بالبشر دون فرق بين دول نامية وأخرى متقدمة

  عرض جهود و   ،بالبشر وسبل مواجهاتها   اإلتجارفمن األهمية بمكان طرح الموضوعات الخاصة بجرائم    ، ولذا اإلنسان
 في إطار التوعية بجرائم استغالل الفئات المستضعفة.  الدولة في هذا الصدد

   
 2021 /22،  21 - القاهرةبملتقى المجتمع المدني الرابع عشر 

 مقرر ر التقري
بحضور    2020ديسمبر    22  ،21الرابع عشر بالقاهرة يومي  الملتقى السنوي    اإلنسانعقد المجلس القومي لحقوق   

العاملة  واهلية  األ  جمعياتلل  ممثلين لوزارات والهيئات المعنية بالمجتمع المدني والتنمية المستدامة والمنظمات الدولية 
 في مصر. 
األستاذ  الملتقى  أعمال  فا "م  /افتتح  لحقوق    -ق"  ي حمد  القومي  المجلس  الفتتاح    ،اإلنسانرئيس  وشارك في 
الموجود"    /األستاذ عبد  األهلية -"أيمن  الجمعيات  لشئون  الجتماعي  التضامن  الوزيرة،   ممثاًل   -مساعد وزيرة  للسيدة 
"هبة نصير"    /ستاذةاألمجلس النواب المقبل، و   ورئيس اتحاد الجمعيات األهلية وعض  -"طلعت عبد القوي"    /واألستاذ

 .اإلنسانالمجلس القومي لحقوق  وعض –"المنصف سليمان"  / ممثلة لمكتب األمم المتحدة في مصر، والمستشار -
دورته    جاء  في  تحتالملتقى  عشرة  ك  :عنوان  الرابعة  المدني  التنمية   ىحدإ "المجتمع  أهداف  تحقيق  آليات 

للمجتمع المدني في تفعيل أهداف التنمية المستدامة وفق الخطة    ريلبناء على الدور المحو ا إلى    المستدامة"، وسعى
المستدامة   للتنمية  القلب    تترجمالتي    2030، ورؤية مصر  2030  -  2015العالمية  العالمية، وفي  الخطة  أهداف 

 . وحمايتها  اإلنسانمان احترام حقوق منها ض
 التالية:   المحاورالملتقى  وتضمن
 . هلي ولئحته التنفيذيةآفاق قانون تنظيم العمل األ -
لحقوق  إستراتيجاستعراض   - القومي  المجلس  أهمو ومناقشتها  (  2024-2021)  اإلنسانية عمل  دور    ةيبيان 

 . المجتمع المدني
 .ية القومية للتحول الرقمي ستراتيجمن منظور اإل 2030رؤية مصر للتنمية المستدامة  -
 .اإلنسانتعزيز بيئة التمتع بحقوق  -
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 . ى بالرعايةل  فئات األو  تمكين ال -
 . تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  -

أن الملتقى يأتي في  إلى    أشار، و ومحوريته  " أهمية دور المجتمع المدنيقمحمد فايفي الفتتاح أكد األستاذ " 
وقرب    2019لسنة    149هلي  نظيم العمل األإقرار مجلس الوزراء لالئحة التنفيذية لقانون ت  تتمثل فيسياق متغيرات  

ما يرسم مالمح جديدة ألنشطة المجتمع المدني في سياق عالقات    وفي الجريدة الرسمية لبدء العمل بها، وه  نشرها 
التوجهات والستحقاقات الدستورية دون إخالل   للمجتمع المدني    بالدور الرقابيتكامل وتعاون مثالي مع الدولة يلبي 

 نمط الحوار اإليجابي. إلى  ااستنادً مسارات  تصحيح ال في 
"فاي   وبعض  وأضاف  الدولة  بين  العالقة  في  الختاللت  لتصحيح  مهمة  فرصة  يمنح  التطور  هذا  أن  ق" 

أن تقارير المجلس القومي    امؤكدً و إلسراع بمعالجة اإلشكاليات،  اإلى    ا غير الحكومية، داعيً   اإلنسانمنظمات حقوق  
في تعزيز المحرز  في البالد تحدد بشكل دقيق وأمين التقدم    اإلنسانالة حقوق  التي تتناول ح السنوية    اإلنسانلحقوق  
ية  أ للرد على    اونمط الفجوات والتحديات والعراقيل وتوصيات بشأن معالجتها، وأن المجلس ليس مدعو    اإلنسانحقوق  

تاحتمبالغات من أي جهات أجنبية في ضوء تجربة المجلس في نشر تقاريره   على    كفيلة بالرد  -ا ذاتهبحد  -ها، وهي  وا 
 أية مزاعم غير دقيقة. 

" أن الالئحة التنفيذية على وشك الصدور خالل أيام، وأن وزارة التضامن أيمن عبد الموجود"  /وأكد األستاذ 
المجتمع   مع  الشراكة  أسس  ووفق  إيجابية  بروح  الجديد  األهلي  العمل  تنظيم  قانون  تفعيل  على  عازمة  الجتماعي 

القانون جاء  سيمل  المدني،   جمعية أهلية وعشرات المنظمات األجنبية غير   1300مشاورات موسعة مع    ثمرةا أن 
 في هذا الصدد.  اإلنسانالعمل في مصر، وفي ضوء توصيات المجلس القومي لحقوق  بالحكومية المرخص لها 

ألمح  اوتمهيدً   الموجود"  /لذلك  قدراتإلى    "عبد  بناء  في  الوزارة  المعن  شروع  الجمعيات  الكوادر  بالعمل مع  ية 
اإل المعلومات  قواعد  وبناء  المهارات،  وتطوير  التدريب  برامج  عبر  تمهيدً لكتروناألهلية  وتحسين   اية  الشبكي  للربط 

عداد آليات لمساعدة الجمعيات في النهوض بأنشطتها بكفاءلكترونالخدمات اإل  القانون. يالئم ة وجدارة وبما ية، وا 
" أهمية دور المجتمع المدني الذي يتسع ليضم النقابات واألحزاب السياسية  القويطلعت عبد  "  /تاذوأكد األس 

التعاونية والتحادات  والروابط  مشيرً ا نب  ا جإلى    والنوادي  العام،  النفع  وجمعيات  األهلية  والمؤسسات  إلى    الجمعيات 
انتهى منها اتحاد الجمعيات األهلية مؤخرً  ي الخدمات  إجمال من    %35  وبنحالمجتمع المدني  تقدر إسهامات    ادراسة 

ثرائها تنشيط العمل المدني لزيادة الجهود الجارية إلى  ، ودعا ا الجتماعية المقدمة سنوي    في خطة التنمية.  سهام واإلوا 
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  اسعً او   توفر مجاًل   25و  20و   19و   18من الدستور فإن المواد    75عن المادة    فضاًل   :وأضاف "عبد القوي" 
فلنشاط   المدني  منوهً المجتمع  والخدمية،  والتعليمية  الصحية  المجالت  في    ا ي  المدني  للمجتمع  الكبيرة  بالمساهمة 

لتنمية  مثلث ا  بوصفه أحد أضالعأهمية اإلقرار بالمجتمع المدني  ب  وم ذ ك ًرامواجهة جائحة كورونا وغيرها من الكوارث،  
 مع الدولة والقطاع الخاص. 

سهامات المجتمع   اإلنسانير الكبير لدور المجلس القومي لحقوق  التقدإلى    "نصير  هبة"  /وأشارت الدكتورة  وا 
المدني، منوهة بالدور المحوري في التصدي لجائحة كورونا والتخفيف من آثارها السلبية، وموضحة أن برنامج األمم 

 التطوع. على فلسفة  القائمةلصيق الصلة بإسهامات المجتمع المدني   UNVالمتحدة للمتطوعين 
  نبا ج إلى    أهمية دور التشريعات في توفير البيئة المالئمة لتعظيم جهود المجتمع المدني،إلى    صير"ولفتت "ن 

القدرات  بناء  ببرامج  ا  العناية  الخطة  أهداف  تحقيق  في  ومثمر  فعال  بتعاون  يسمح  المستدامة بما  للتنمية  لعالمية 
2030 . 

المستشار  وال  أنإلى    "المنصف سليمان"  /وأشار  الكبير  األهلي  الجهد  العمل  تنظيم  قانون  إعداد  في  متميز 
مشيرً ووضعه   راقية،  تنفيذية  لئحة  بدون  يكتمل  مصر،  اإسهامات  إلى    ا ل  في  التعليم  تطوير  في  المدني  لمجتمع 

 جمعية اإلسعاف المصرية.  مستدل  بجهودوالجهود الجبارة التاريخية في مجال الخدمات الجتماعية، 
منظمات    جانبإلى    2017لسنة    70شارك بقوة في التصدي للقانون السابق رقم    سليمان" أن المجلس وأكد " 
إيمانً   اإلنسانحقوق   األهلي  العمل  دعم  ومؤسسات  في  المحوري  المدني  المجتمع  وبدور  للبالد  العامة  بالمصلحة  ا 

في مصر يكون   إلنسانامينة لوضعية حقوق  أن الرد على النتقادات غير األ  اخطوات التنمية بمعناها الشامل، ومؤكدً 
 .اإلنسانات البالد في مجال حقوق بالتقدم في تفعيل التزام 

 / المستشار  ها س أتر و التي تناولت قانون تنظيم العمل األهلي ولئحته التنفيذية    جلسة العمل العامة األولىوفي   
ممثل وزيرة التضامن    -"  أيمن عبد الموجود"  /األستاذ  :مداخالت كل منإلى    " استمع المشاركونالمنصف سليمان"

" رندة رزق"  /رئيس التحاد العام للجمعيات األهلية، واألستاذة الدكتورة  -"  طلعت عبد القوي"  /الجتماعي، والدكتور
 للمجلس العربي للمسئولية المجتمعية.  ةالعام  ةاإلعالم التربوي بجامعة القاهرة واألمين ةأستاذ -

مجتمع مدني فاعل وشريك في عملية التنمية،    وه الجدي للدولة نحتأكيد التوج على  الت  وقد أجمعت المداخ 
حول    كاماًل   ا تتضمن بابً   حيثما يضمنه القانون الجديد وما سوف تؤكده الالئحة التنفيذية خالل أيام معدودة،    ووه

 تنظيم التطوع للتشجيع على انخراط السكان بكثافة في العمل األهلي. 
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التي تهدف باألساستيجإستراخالت عرض  االمدكما شملت    المالي  اليومية  إلى    ية الشمول  المواطن  تحسين أحوال 
التكنولوجي   التي أصبحت ضرورة ل  يةوالمعيش العالم والتطور  بالتأهيل  ، مع الهتمام  بد منها حتى نستطيع مواكبة 

 .يموالتسرب من التعل ،ضرورة القضاء على األميةو التكنولوجي لألطفال،  
د القانون مدة أربع سنوات لمجالس  يحد ت إلى    ع المداخالت والمناقشات واألسئلةالتفاعل م  سياقفي    المتحدثون  وأشار 

تتكون    اإلدارة و  5  منالتي  أدنى  بحد  منتخبين  بعد    اعضوً   15أعضاء  الستبيانات  إجراء  تاحة  وا  أقصى،  كحد 
درات والحمالت، وحق الجمعيات في  والسماح بإطالق المبا   الجهاز المركزي للتعبة والحصاء،  موافقةعلى    الحصول

استثمار أموال لإلفادة من ريعها في تمويل أنشطتها، والتطور في جوانب جمع األموال والتبرعات    و تأسيس شركات أ
وفق أصول منظومة عملية الشمول المالي، ووضع اشتراطات ضمن مدونة السلوك الوظيفي، ومنح سنة كاملة كفترة  

احتياجات تنظيمات العمل  ت كوادر الجهة اإلدارية بما يلبي  لقانون الجديد، وتنمية قدرا ة لتكييف األوضاع مع امرن
الرقمي التحول  من  والستفادة  آلية    ، األهلي،  مستوىشبكي  الربط  الوتنفيذ  على  والجهات  الوزارات  الجمهورية    بكل 

 لتعزيز أطر الشفافية. 
خالل   اإلنسانية عمل المجلس القومي لحقوق  اتيجإستر التي تناولت عرض    جلسة العمل العامة الثانيةوفي   
، عرض اإلنسانالمحامي ورئيس المنظمة العربية لحقوق    -"  عالء شلبي"  / األستاذ  ها ترأسو   2024  -  2021الفترة  
طار عملها  ية  ستراتيجمالمح اإل  -اإلنسانالمجلس القومي لحقوق    وعض–"  محسن عوض"  /األستاذ لمجتمع  ودور اوا 

 ها. المدني في تفعيل
يستجيب لمعطيات    ويات العمل منذ تأسيسه على نحإستراتيج تاريخ المجلس في وضع  إلى    وأشار "عوض" 
فترة ب،  وتحدياتها   كل  ثور ونو ه  عقب  واألولويات  الهتمامات  خريطة  ،  2013ويوني  30و  2011يناير    تياختالف 
استقاء الدروس المستفادة من ، و 2014و  2011و   2008و  2005  يات عمل المجلسإستراتيجأهم مالمح    ا موضحً 

 ية الحالية للفترة المقبلة. ستراتيجلوضع اإل اتلك المراحل تمهيدً 
بحقوق    للنهوض  شاملة  قومية  في وضع خطة  المجلس  ولية  تناول   –  2007وتجربة خطة    ،اإلنسانكما 
والتقدم  ،2012 التميز  والعراقيل  ،ونقاط  التحديات  من    وطبيعة  شملته  المدنيللم  مجاًل   85وما    الهتمام و   ،جتمع 

بدء خالل الفترة المقبلة في وضع خطة قومية شاملة طويلة األمد بالتعاون مع المجتمع  لية المجلس الجديدة لبإستراتيج
 المدني وسلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية. 
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اإل  أوضحو   التحديات  ستراتيجأن  بمعالجة  تعنى  تداعيا ية  مقدمتها  وفي  اإلالجديدة،  بين   رهابت  والتوازن 
اإل حقوق    رهابمكافحة  المياه  ، اإلنسانوحماية  وأزمات  اإلقليمي،  الضطراب  آثار  المناخي،    ، وتخفيف  والتحول 

 وحماية الحقوق األساسية.  ،والنفجار السكاني، وتعزيز الحريات العامة لتطوير األداء الديمقراطي
في  كما    والم  ق سياأوضح  المداخالت  مع  اإلالتفاعل  أن  واألسئلة  ولية  ستراتيجناقشات  تعزيز  تتضمن  ية 

، وتعزيز التشبيك والتنسيق مع ومراجعتها   اإلنسانالمجلس الدستورية في مجال صوغ التشريعات ذات الصلة بحقوق  
ز طى التحرك لتعزي، ودعم خ  ساناإلنالمدني المحلي والعالمي، وتطوير التفاعل مع الليات الدولية لحقوق    ينالمجتمع

لحقوق   الدائمة  العليا  اللجنة  المؤسسية مع  العالقة  العام، وأهمية تطوير  المجال  الجنائية وتوسيع  التشريعات  تحديث 
تعمل على وضع    اإلنسان بحقوق  إستراتيج التي  للنهوض  التنفيذية  للسلطة  قطاعات حقوق    اإلنسانية    اإلنسان ومع 

 تميزة للمجالس القومية المتخصصة. ل مع الجهود القطاعية المواوين الحكم المحلي، والتكامبالوزارات ودووحداتها 
الثالثة   أما   العامة  العمل  المستدامة  إستراتيجتناولت  ف  جلسة  للتنمية  مصر  خطة  بالت  2030ية  على  أسيس 

  فيهاوتحدث    ، اإلنسانوق  المجلس القومي لحق  وعض  –"  ياسر عبد العزيز"  /الدكتور ها  ترأسو   ،2030التحول الرقمي  
 مدير المكتب الفني بوزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات.  -" أحمد خطاب" /اذاألست

وأهمية الستفادة   ،والتأثيرات الكبرى الجارية  ،وآفاق عصر المعرفة  ،سياق التطور التكنولوجي   است عرض فيها و  
 لبيروقراطية. ة للمواطنين وتجاوز العراقيل امن اقتصادات المعرفة ودورها في تحسين الخدمات المقدم

إلى   مقاصد الستدامة والوصول  وتعزيز التوجه نح  2030ية مصر الرقمية ورؤية مصر  إستراتيجوتتضمن   
مجرد عملية رقمنة صماء، وتعزيز مشاركة   توليس ، دولة قوية لديها رؤية تنموية حقيقية، وتقدم خدمات مميزة للمواطن

 طى تحقيق التنمية المستدامة. نتائج إيجابية لتعزيز خ  إلى  ديالقطاع الخاص بما يؤ و ع الحكومة المجتمع المدني م
اإل  الرقمية  ستراتيجوتبتغي  و إيجاد  ية  والحكومة،  المواطن  بين  متناغمة  حقوق  تعالقة  مفاهيم  إدماج  تضمن 
قرار   اإلنسان   زه، وحماية حق الخصوصية، وتجاو  في جهود الرقمنة، ومنها إصدار قانون حماية البيانات الشخصية وا 

المصري    اإلنسانبناء  و   ،التحول الرقميعبر مرتكزي  النظام الورقي  على    اخلق إدارة أقل اعتمادً إلى    مفهوم الميكنة 
 . ا رقمي  

والمناقشات واألسئلة    المداخالت  التفاعل مع  إطار  اإل بين    أن منوأوضح في  مواكبة  ستراتيجمستهدفات  الرقمية  ية 
الرقم  الشمول والتمكين  والرقمي،  )المالي  تكنولوجية  تحتية  بنية  وبناء  للمواطن،  وقدمت    بدأتي  بورسعيد  بمحافظة 
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ي  نموذجً  القدرات ىحتذ ا  وتعزيز  مكافحة    ،(،  أجل  من  وطالبها  الخدمة  مقدم  بين  الحتكاك  وتقليل  البتكار،  وتشجيع 
 . كافة والوزارات بين الهيئات الشبكيالفساد، وضمان سرية المعلومات، والربط 

 / برئاسة الدكتور  اإلنسانتعزيز بيئة التمتع بحقوق  األولى  ورشة  التناولت    ،لعمل المتوازيةا  اتورشوخالل   
أب" لحقوق    وعض   –"  الوفا  وأحمد  القومي  واألستاذاإلنسانالمجلس  شلبي "  /،  متحدثً عالء  والدكتورا "  يسري  "  /، 

المداخالت أن المتحقق    ضحتأو المدني وقضايا النوع الجتماعي،    عوالمجتم  اإلنسانالخبير في حقوق    -"  مصطفى
مع توافر اإلرادة السياسية للتقدم    ل سيما يمكن البناء عليه لسد الفجوات المتبقية،    اكبيرً   ا يمثل أساسً   اإلنسانفي حقوق  

وينهي صفحة    ،اإلنسانق  حقو   ومنظماتبما يمهد للمصالحة بين الدولة    ،من خالل تعزيز بيئة العمل األهلي الجارية
 في العمل بحرية بموجب القانون الجديد.  بانخراطها لمنظمات األزمة مع ا

 وخالل السنوات الثالث السابقة، والتوجه نح  اإلنسانالبنية المؤسساتية لحقوق    والتنويه بمكتسبات نم   وجاء 
اللجنة  راض الدوري الشامل باألمم المتحدة و ما تحقق في تجربة الستع  والتفاعل اإليجابي مع الليات الدولية على نح

والشعوب، والمأمول من تقديم التقارير الدورية المتأخرة للجان التعاهدية، بما يسهم في تقديم   اإلنسانية لحقوق  فريقاإل
 ها. في  ي ب ال غوتوضيح حجم الفجوات القائمة التي  ،في مصر  اإلنسانصورة منصفة عن وضعية حقوق 

الم  تناولت  لصالح   ا ي  عالم  اإلنسانناقشات صعود قضية حقوق  كما  وتراجعها  الماضي  القرن  تسعينيات  في 
المداخالت    أجمعت  ،عن الجدل الدولي   امن تلبية الغايات الوطنية وبعيدً   ا ، وانطالقً 2001منذ    رهابقضية مكافحة اإل

نهاء الصورة السلبية  على أهمية اإلسراع بتنفيذ حزمة من الخطوات الجوهرية خالل مدى زمني مالئم   لتعظيم األثر وا 
وتحديث   التعذيب،  من  للوقاية  المستقلة  واللية  التمييز،  لمناهضة  الوطنية  المفوضية  تأسيس  وخاصة  القائمة، 

التفاعل مع الليات الدولية ، ووضع ضوابط لوقف العدوان على معايير وتوسيعها   التشريعات الجنائية، وتمديد دائرة 
داء التقدير والحتفاء بإسهامات  بإلعالم المحلية، مع إفولة في الدستور من خالل بعض وسائل ا المك  اإلنسانحقوق  

قرارها وتبن   اإلنسانوضع التفاقيات الدولية لحقوق  في مصر في المراحل المختلفة   هتمام بقضية جمع  ال تعظيم، و يها وا 
عداد اإلحصاءات لبناء قاعدة معلومات   مية. اإلشكاليات ذات الطبيعة الك ي معالجةالتقدم ف تتيحالبيانات وا 

الثانيةوتناولت    األو    الورشة  الفئات  بالرعايةل  تمكين  المرأة   ى  وتمكين  األطفال  حماية  منظور  على  والتركيز 
 ةجمعية آل قر   ةمجلس النواب الحالي ورئيس  ةعضو   -"  منال ماهر"  /األستاذة  وقد ترأستهاواألشخاص ذوي اإلعاقة،  

محمد  "  / رئيس الجمعية المصرية لرعاية األحداث، واألستاذ  -"  ويمحمود البد"  /ستدامة، ومشاركة األستاذللتنمية الم
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واألستاذ-"  عزام المجتمعية،  للمسئولية  العربي  المجلس  مساعد  عام  الطفولة    -"  قاسحإحمد  أ"  /أمين  ممثل جمعية 
 واألمومة. 

الذي    ولى بالرعاية والتقدمالفئات األمة التي تلقاها جوانب تمكين  خالت التطورات الكبيرة والتحولت المها المد  أبزرتو  
ِرز  ، مع اإلقرار بتراكم اإلشكاليات التي تستدعي التدخل والمعالجة، وبعضها يجب أن يدخل  وجيزةخالل فترة زمنية    أ ح 

وتوفير سبل اإلتاحة  في نطاق الهتمام العاجل، وعلى وجه الخصوص تعزيز سبل جمع المعلومات والبيانات المدققة،  
القومي للطفولة  التكنولوجية، ومضاع المجلس  المؤسسات وخاصة  لتلبية الحتياجات، وتعزيز ولية  التأهيل  فة برامج 

 . واألمومة وحضوره الجغرافي
، وتفعيل مواد الحماية في  توسيع المجال أمام مزيد من انخراط مؤسسات المجتمع المدنيالنقاشات أهمية    أكدتكما   
وتجريم التحايل على الزواج المبكر بالمخالفة للقانون، وتجريم التسرب من ون الطفل على النطاق الجغرافي الكامل،  نا ق

ومنها   السلبية  الظواهر  مكافحة  في  الدينية  المؤسسات  دماج  وا  والنقدي،  الحر  والتفكير  اإلبداع  قنوات  وفتح  التعليم، 
  ، والمعيلة   ،واألرملة   ،طلقةوالم   ،ة والمعاق،  هشة  ا لمرأة التي تعاني أوضاعً جريمة ختان األطفال، وتوفير الحماية والدعم ل

 والمسنة. 
الثالثةوتناولت    المستدامة  الورشة  التنمية  أهداف  تحقيق  جهود  في  المدني  المجتمع  مشاركة    وترأسها،  تعزيز 

لحقوق    -"  عصام شيحة"  /األستاذ المصرية  المنظمة  ااإلنسانالمحامي ورئيس  بمشاركة  بدوي"  /ألستاذ،   -"  أحمد 
رئيس مؤسسة عدالة    -"  عصام الشريف "  /س إدارة المؤسسة المصرية لدعم الالجئين، واألستاذمجل   والمحامي وعض

 .اإلنسانللتنمية والتدريب وحقوق 
العمل األهلي في مصر   ة وبدء مرحلة جديد  ،ا والتفاؤل بانفراج األزمة قريبً   ،وتناولت النقاشات أهمية تخطي أزمات 

  ومنهاتراف باألدوار المستحقة والستقالل الالزم لمؤسسات المجتمع المدني،  مع الع  ،من التفاعل اإليجابي والتكامل
 . اإلنسانمنظمات حقوق 

للتنمية،    تضعرِ است  و   عدالة  الالجئين ومؤسسة  لدعم  المصرية  المؤسسة  تجربتي  من  المستفادة  على    ِفق وات  الدروس 
والتعا التنسيق  لتأهمية  المدني  المجتمع  مؤسسات  بين  والتشبيك  ببناء  ون  اهتمام  إيالء  ضرورة  مع  الفائدة،  عظيم 

المعارف والقدرات ألعضاء المؤسسات المدنية ومنفذي البرامج واألنشطة، مع التأهيل المستمر عبر مالحقة التطورات  
 جتمع المدني والتطوع.ة أنشطة المالمعرفية وتطوير المهارات، واللتزام بمنظومة قيمية في ممارس
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الثالثتق لالم تمت أعمال  وقد اخت    الورشات  نتائج عمل  الملتقى برئاسة األستاذ  ى بعرض    / والتوصيات الصادرة عن 
 ".عصام شيحة"  /"، واألستاذمنال ماهر" /" المقرر العام للملتقى، واألستاذةعالء شلبي "
 : التوصياتوتضمنت  
 األهلي ولئحته التنفيذية: قانون تنظيم العمل األولالمحور  

ليات آتأكيد التحول اإليجابي عبر ترسيخ  إلى    لالئحة التنفيذية وقرب إصدارها، مع الحاجةالترحيب بإقرار ا -
 وممارسات للتفاعل اإليجابي بين الجهات اإلدارية ومؤسسات المجتمع المدني. 

 ستجيب للتحديات والحتياجات. أهمية بناء قدرات كوادر الجهات اإلدارية لتأمين منظومة عمل ت -
 . كافة الرقمي والميكنة والربط الشبكي بين اإلدارات والهيئات تبني أدوات التحول -
 توفير الدعم والتدريب للمؤسسات األهلية في تنفيذ نشاطاتها.  -
قة المتدهورة ، خاصة العالوطي ها  اغتنام فرصة بدء تطبيق القانون الجديد في إنهاء عدد من األزمات المزمنة -

 يدة من التعاون اإليجابي. لفتح صفحة جد اإلنسانمع بعض منظمات حقوق  
حقوق   - ومنظمات  المدني  المجتمع  جهود  سياق   اإلنسانتعزيز  في  والتعصب  الكراهية  خطاب  مكافحة  في 

 . رهابمكافحة اإل
حقوق   - وحدات  بين  لشراكة  المحلي  اإلنسانالدعوة  الحكم  المجتم  بإدارات  في ومؤسسات  العاملة  المدني  ع 

 السياقات الجغرافية. 
 بالبشر. اإلتجارية مكافحة إستراتيججوهرية في تفعيل بوصفها شراكة تمع المدني شراكة المجتعزيز  -
 التنسيق لتوفير الدعم للمؤسسات األهلية بموجب المسئولية الجتماعية للشركات.  -

 2024-2021ية عمل المجلس إستراتيج: الثاني المحور 
الدور  - تعزيز  ال  ينأهمية  صوغ  في  للمجلس  والتشريعي  بحقوق  تشريعا الدستوري  الصلة  ذات   اإلنسانت 

التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني للعمل في  ، و دعم مسار تعزيز العدالة الجنائية والتقاضيو ومراجعتها،  
 . كافة يةستراتيجتنفيذ أهداف اإل

 ب دور جسر التواصل بين الدولة والمجتمع المدني.لهتمام بلعاإلى  دعوة المجلس  -
الحريا  - تعزيز  على  العمل  المجال أهمية  وفتح  العامة  الممارسة    ت  تعزيز  وسائل  ضمن  الديمقراطية  العام 

 والستحقاقات النتخابية وكمدخل لحماية الحقوق األساسية. 



184 
 

م المجتمع ا سهإتعزيز  و مع الليات الدولية    م المجتمع المدني المصري في التفاعل ا سهإبتعزيز  المجلس  اهتمام   -
 لمحلية. ليات االمدني الدولي في التفاعل مع ال

ب - بحقوق    إسهامالعناية  للنهوض  شاملة  قومية  خطة  لوضع  المرتقبة  المجلس  جهود  في  المدني  المجتمع 
 . اإلنسان

بحقوق   - للنهوض  الشاملة  القومية  الخطة  بين  لحقوق    ية ستراتيجواإل   اإلنسانالتكامل  التي    اإلنسانالوطنية 
 . اإلنسانا اللجنة العليا الدائمة لحقوق تصوغها حاليً 

لوحدات حقوق  اإلى    المجلس   دعوة - الدعم  لتوفير  المحلية  التنمية  مع وزارة  المؤسسي  التعاون  لتطوير  لسعي 
 المحلية والستمرار في بناء قدراتها.  اإلنسان

 . المختلفة  المجلس عبر قنوات التواصل إتاحة وسائل التواصل مع مكتب شكاوى  -
 ول الرقميوالتح 2030: رؤية مصر للتنمية المستدامة الثالثالمحور 
البالد - لنقل  الرقمي  التحول  التطور في سياق  إلى    أهمية  المعرفة وضمان ال  ونمالعصر  قتصادي ومجتمع 

 التغلب على العقبات البيروقراطية. 
 . وهدفهما  والتنمية المستدامةمحور التحول  اإلنسانتأكيد أن  -
 ي. اإلنسانالهتمام بتطور األمن  -
 ثارها في الواقع. آ ود التحول والشعور بضمن نجاح جه يالمجتمع المدني  إسهام -
 فضل األزمة كورونا، وكان  أ خالل    لتصدي لألزمات والكوارث، وقد تجلىي ادور المجتمع المدني جوهري ف -

 . ممكًنا 
 ية للخصوصية الشخصية. توفير األمان والحما  -
 وضمان عدم تأثير الختراقات على استدامة الخدمات.  ،حماية قواعد المعلومات -
 مية الرقمية. مين عمل نظم لمكافحة األأود مكافحة األمية بالتوازي مع ت تنمية جه -
 .DIS-CONNECTEDوالمجتمع غير المتواصل  CONNECTEDبين المجتمع المتواصل   الختالفمراعاة  -

 الحماية من األضرار البيئية للشبكات.  -
 الهتمام بدراسات منع تداعيات التحول الرقمي على معدلت التشغيل.  -
 ية وتهديدات األمن القومي. رهاباستخدام أدوات المعرفة في األنشطة اإل مكافحة -
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 اإلنسان: تعزيز بنية التمتع بحقوق الرابعالمحور 
الرا  - تنفيذية راقية، وأداء فاعلالمضمون  يكتمل بدون لئحة  العمل األهلي ل  لقانون  الثقة    ، قي  وبناء جسور 

 والعالقات اإليجابية. 
لتصحيح   - الفرصة  حقوق  اغتنام  منظمات  وبعض  السلطات  بين  ي    اإلنسانالعالقة  في   انخراطها توقع  التي 

جديدة،   وفتح صفحة  الضوابط  مع  والتكيف  القانون  وفق  القضائية  وص  يو العمل  المالحقة  ملفات  بإغالق  ى 
بعد صدور حكم البراءة في    سفر وتجميد األموال الشخصية، خصوًصا لغاء قرارات منع الا  و   ،لبعض الحقوقيين

 قضية المنظمات األجنبية. 
العقابية   - التشريعات  التعديالت المقترحة على قانون اإلجراءات الجنائي وتحديثها،  مراجعة    ة واإلسراع بمراجعة 

قرارها  تحديث قانون العقوبات. ول سيما ، وا 
اهضة التعذيب، لبروتوكول الختياري لتفاقية مناإلى    لالنضمام   اإنشاء آلية مستقلة للوقاية من التعذيب تمهيدً  -

 . 2015والتراجع الكمي للظاهرة منذ عام ومحاسبتهم خاصة بعد الجهود اإليجابية للدولة في مالحقة الجناة  
ا - حقوق  أهمية  برواد  تأكيدً   اإلنسانلحتفاء  حقوق    االمصريين  معايير  في والالدولية    اإلنسانلتبني  شتراك 

 صياغتها. 
 ة التمييز. اإلسراع بإنشاء المفوضية الوطنية لمناهض -

 بالرعاية  ىل  : تمكين الفئات األو  الخامسالمحور 
لى بالرعاية متعلقة باألشخاص األو  الوالنوعية  تحسين جمع البيانات الكمية  من شأنها  اعتماد آليات وسياسات   -

 ر أدلة مقارنة وموثقة. يتوفل
قة داخل المجتمع في التعليم  تاحة المكانية والتكنولوجية الالزمة إلدماج األشخاص ذوي اإلعا توفير سبل اإل -

 والعمل. 
المجتمعية  ت - النظرة  اإلعاقةالنمطية  عديل  ذوي  األشخاص  ا  ،تجاه  حالة  من  المعيقوالتحول  إلى    لمجتمع 

 . ها تفعيل فيرفع الوعي المجتمعي بالقوانين بما يساعد و المجتمع الداعم، 
ف الشخصي والجتماعي والندماج توفير برامج تأهيل اجتماعي تساعد األشخاص ذوي اإلعاقة على التكي -

 مع الحياة الجتماعية. 
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بدور فاعل    من اإلسهام نهم  بما يمك    ،الحياة  تشجيع األشخاص ذوي اإلعاقة على المشاركة في جميع مناحي -
 في عملية صنع اتخاذ القرار داخل الدولة. 

 فرع له بكل المحافظات. أتفعيل دور المجلس القومي لألمومة والطفولة بإنشاء   -
تعزيز دور المجتمع المدني في التعامل بشكل أكثر إيجابية فيما يتعلق بالموروثات الثقافية التي تنتقص من  -

 حقوق األطفال.
 . وتنشئته حماية أول لتربية الطفل حائط  بوصفها  تعزيز دور األسرة  -
أشكالهإ - بكل  األطفال  زواج  لتجريم  تشريع  ب  ،صدار  الخاصة  الطفل  قوانين  تفعيل  عمالة  مع ضرورة  تجريم 

 األطفال، وتجريم تسرب األطفال من التعليم. 
 ج لثقافات وعادات خاطئة. و  إيجاد آلية لمكافحة األعمال الفنية التي تر  -
 .  ومكافحتها   الرموز الدينية والطبية المناهضة لختان الناث في مواجهة هذه الظاهرةفادة من جهود اإل -
 . المسنة، و المعاقةرملة، و األو  ،المطلقة ل سيما و  ،اءلنس اإلى  ي نالحماية الموجه  الدعم و تعزيز  -

 مدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة: تعزيز مشاركة المجتمع الالسادسالمحور 
المدني - المجتمع  مؤسسات  استقاللية  على  بالحفاظ  التأثير    ،اإلقرار  محاولت  عن  تقاللية  سا  فيوالمتناع 

 ها وأنشطتها. اتقرار 
 إقصاء ألي منها.  أودون تحفظات النفتاح على مكونات المجتمع المدني كافة  إلى دعوة الدولة -
 والقدرات وتطوير المهارات.   م ببناء المعارفاهتما إيالء  -

 ونشاطاتها.   تبني منظومة قيم ومدونة سلوك لالسترشاد بها في عمل المنظمات -
كسب تأييد  و اعل اإليجابي مع اإلدارة من ناحية، الترحيب بتدابير الشفافية والمساءلة في عمل المنظمات في سياق التف  -

 .من ناحية أخرى الرأي العام
 . العينين )مقرر مساعد(، إسالم عبد ربه )مقرر مساعد( والمقرر العام، إسالم أب  -لمقررون: عالء شلبي )*( ا 
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 ها  ئ لياتها وخبراآ التعاون مع األمم المتحدة ومنظماتها و  :اثانيً 
 ألمم المتحدة  التعاون مع ا

قدمته  الذي    التقرير  ثنايا   في"  "سيداو  المرأةيز ضد  للجنة المعنية بالقضاء على التمي  المجلس بتقديم تقرير مواز  بادر   
  التيالتشريعية والجتماعية والقتصادية والسياسية    العقباتتذليل    في   ةأحرزته الدولالذي    الحكومة المصرية عن التقدم

الكاملة    أةالمر تقدم    تبطئكانت     ر الدو في  تعززت بشكل خاص  و   ،ناضلت من أجلها   التي على طريق يمثل حقوقها 
 .2013 ومنذ ثورة يوني -تزال ما و -لعبته الذي 

لجنة  اوقد    عن  الصادرة  التوصيات  مع  التفاعل  مبدأ  نهج  التقرير  هذا  الرئيسسيداو"تبع  الموضوعات  تناول  ثم  ة  "، 
العنفالقتصادية والجتما   المرأةلحقوق   المدنية وسبل حمايتها من  والحقوق  والثقافية  التقرير  )  .عية   فيمرفق نص 

  (1 رقمملحق ال
اإلنسان    لحقوق  السامي  المفوض  بالتعاون مع  الوطنية  للمؤسسات  العربية  الشبكة  بعنوانوقد نظمت  نقاشية    :حلقة 
حقوق  على    ا عامً   75" منظومة  ممثليناإلنسانتطوير  بحضور  ع  20من    "  الوطنية  دولة  المؤسسات  يمثلون  ربية 

 . ونشطاء حقوقيين المدنيالمجتمع األعضاء بالشبكة وعدد من منظمات   اإلنسانلحقوق  
 

 :اإلنسانالمشاركة في برنامج الزمالة الذي تنظمه المفوضية السامية لحقوق 
بالم   ةمسئول-أسماء فوزي سالم    /األستاذة  شاركت  الحقوق القتصادية والجتماعية  الزمالة    -جلس لجنة  في برنامج 

لحقوق   السامية  المفوضية  تنظمه  فبراير  استمر  و   ،اإلنسانالذي  في  بدأت  أشهر  ستة  وج  2019لمدة  فترة    تدد  ، 
يعمل  و   ، د بالمشاركة الفعالة خالل فترة البرنامجيشأ، و 2020أشهر إضافية انتهت في فبراير  ستة  بالبرنامج ل  اللتحاق
سسات  ملفات تقييم المؤ   يراجعو   ،ليات اإلقليميةيق عمل إدارة المؤسسات الوطنية والضمن فر في البرنامج  المشارك  

المعنية بحماية حقوق   تقريرً يو وتعزيزها،    اإلنسانالوطنية  المرشدة    امتثالها   ا بمدىقدم  العامة  باريس والقواعد  لمبادئ 
الوطنية المؤسسات  يعمل    ، لعمل  العلى  كما  األنشطة  وتنفيذ  التعاون  والمؤسسات  تعزيز  المفوضية  بين  مشتركة 

 الهيئات التعاهدية في هذا الشأن. والتعاون مع  ناإلنسا تابع تنفيذ اتفاقيات حقوق  يالوطنية، و 
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املة الثالثة للمراجعة الدورية الش الرابعة والثالثينالدورة  في  اإلنسانلحقوق  القومي  مشاركة وفد المجلس
 2019نوفمبر  16  :10 ،جنيفب لجمهورية مصر العربية 

 : مقدمة 
بوفد    المجلس  لمجم  فيشارك  والثالثين  الرابعة  ملف  الدورة  لمراجعة  الشاملة  الدورية  بالمراجعة  المعنية  العمل  وعة 

  ،رئيس المجلس   -  محمد فايق   /األستاذ  برئاسة  اإلنسان بالمفوضية السامية لحقوق    اإلنسانمجال حقوق    فيمصر  
  ، أعضاء المجلس   -الدكتور/ صالح سالم  و   ،سعدة  وحافظ أب  الدكتور/و   ،محسن عوض  /كل من: األستاذ  وعضوية

نجيب  مي  /ذةاألستا و  المتحدة،    ةمدير   -  محمد  األمم  مع  التعاون  بدار    /األستاذةو إدارة  ملف    -ياسمين  مسئولة 
رئيس المنظمة    -شلبيعالء    /األستاذو باحث باللجنة الدولية،  ال  -وجدي    وعمر   األستاذ/و   ،المراجعة الدورية الشاملة

 . اإلنسانالعربية لحقوق 
" بالتعاون مع المنظمة  مصرلحول "المراجعة الدورية الشاملة    أولهما  ،مش الدورةعلى ها   فعاليتين م المجلس  وقد نظ   

رى  بمناسبة ذك  احتفالية "   ةوالثاني   ،2019نوفمبر    12يوم    اإلنسانوالمنظمة المصرية لحقوق    اإلنسانالعربية لحقوق  
 . 2019نوفمبر  14يوم  "لدكتور بطرس بطرس غاليميالد ا

 

 عقدها المجلس على هامش جلسة الستعراض الدوري   التي الجتماعات الجانبية 
 : 2019نوفمبر  12" يوم عة الدورية الشاملة الثالثة لمصرندوة حول "المراج 
 كلمته:  فيل وتناو  -اإلنسانلحقوق  القوميرئيس المجلس  -الندوة األستاذ/ محمد فايق  افتتح 

باعتبار  - الشاملة  الدورية  المراجعة  آلية  مع  المجلس  أولوية تعامل  ذات  مهمة  قضية  الدول    إذ  ؛ها   في تساعد 
 بها.   اإلنسانتحسين حالة حقوق 

آلية المراجعة الدورية الشاملة مع عديد من منظمات المجتمع  إلى    تواصل المجلس قبل إعداد تقريره المقدم -
 تقارير منت  وقد تضومقترحاتها،  مختلف المحافظات لتعرف آراء المنظمات    فيتمرات  تنظيمه ستة مؤ المدني و 

 ووضع بدائل له.  الحتياطي المؤتمرات سرعة تعديل قانون اإلجراءات الجنائية لوضع حل لمشكلة الحبس 
نما تشمل الحقوق  و   ،منفصلة   ال يمكن التعامل معها باعتبارها حقوقً إذ    ؛اإلنسانقضية حقوق  عدم إمكانية اجتزاء    - ا 

 ول يمكن التغاضي عن حق مقابل آخر. كافة، 
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اإل  جهةموا  - تحدي  اإل  رهابمصر  من خطورة  زادت  العربية  المنطقة  في  سياسية  تطورات  لفًتا رهابوسط  إلى    ، 
 األخرى.  من أجليمكن التضحية بواحدة ل   إذ ؛رهاب أثناء محاربة اإل اإلنساناحترام حقوق  وجوب

  المراجعة حول    اإلنسانلحقوق    القوميمه المجلس  قد  الذي    لتقريرل  ا ملخصً   كلمته   فيمحسن عوض    /ذوتناول األستا
دورالد وأبرز  لمصر،  الثالثة  الشاملة  التوصيات    فيالمجلس    ورية    في المصرية    لحكومةاإلى    هتج  و    التيمتابعه 

 ، ومنها:2014
العسكرية   - دور  : القسري   والختفاءالمحاكمات  قدر    في  كبير  للمجلس  معلومات  تلك الستطاعة  جمع  عن 

هذا   فيـتأكيد ضرورة تقديم معلومات صحيحة من قبل الحكومة  مع    ،لها ك  ش    التية  الحالت من خالل اللجن
 . الشأن

ممنهج    :التعذيب - تعذيب  يوجد  فردية  بل  ،مصر  فيل  العقوبات و   ،حالت  قانون  بتعديل  المجلس  يطالب 
 . لتجريم التعذيب بصوره كاملة

من أهمها  و   ،تواجهها الحكومة  التيالكبيرة  ب التحديات  بسب  على الحريات العامةكبير    تأثيرهناك    :الحريات العامة
 .  رهابالحرب على اإل

 .المواطنين عن الضغوط والعمل على تخفيف  ،والجتماعية  القتصاديةتعزيز الحقوق  -
 . بالتعليم والصحة الهتمام -

 : يشلبعالء  /األستاذ تضمنت كلمةو 
المجلس  تثمين    :أوًل  لحقوق    اإلنسانلحقوق    القوميشراكة  العربية  لحقوق    اإلنسانوالمنظمة  المصرية  والمنظمة 

 أصعب اللحظات.   فيأن هذه الكيانات قادرة على إحداث التغيير  إلى   واإلشارة، اإلنسان
ا  كبيرً   اتطور تطورً الذي    رهاباإل  تحديول سيما    ،2011الدولة المصرية من تحديات منذ عام    هتناول ما تواجه  :ا ثانيً 

القرن  يتسعين  فيا عما كان  ختلفً ا م وأخذ نمطً  المتطورة، باإلضافة  بسبب العتماد على  الماضيات  إلى    التكنولوجيا 
 دول الجوار.  فيوما يحدث من تطورات سياسية وأمنية  ، لمصر اإلقليميالسياق 

  :والثاني ،  رهاببمحاربة اإل  األمني  التحدي  :األول  ؛ين أساسيينيتحد  الدولة المصرية أن تتغلب على   استطاعتثالثًا:   
 . 2014عام   فيبعد أن كانت الدولة على حافة اإلفالس  القتصاديبإجراءات اإلصالح   القتصادي التحدي

من    المنظمات  ممثليكثير من    ع  نِ هذا العام م    فيف ،  المدنيبين الحكومة ومنظمات المجتمع    ا مً اصد  2016عام  شهد   -
  ا متسقً   لم يكنكثير من العوار و الذي شابه  نون الجمعيات األهلية  صدر قا   2017وفي عام  أموالهم،    تدر و السفر وص
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ل هذا د  ع    المدنيومنظمات المجتمع    اإلنسانلحقوق    القوميوبفضل جهود المجلس    ،مع الدستور والمعايير الدولية
 المعنية. نفيذية لهذا القانون إل بالتشاور مع المنظمات صدر الالئحة التت، ونأمل أل 2019عام  فيالقانون 

نهاء كل اإلجراءات  ،ا نهائي   2011لسنة  173رقم  األجنبييجب إغالق قضية التمويل : رابعًا    تتبعها.  التيوا 
المتأخرة : إن  خامسًا   تقاريرها  المصرية  الحكومة  تقديم  لإلى    عدم  الفرصة  المعاهدات يعطى  ات  معلوم  تداول هيئات 

 مصر.   في اإلنسانحالة حقوق  بشأنمغلوطة وغير صحيحة 
 . المدنيأصدرتها منظمات المجتمع  التيمن التوصيات  %30أكد أن الحكومة المصرية قد نفذت   :اوأخيرً 

لحكومة  اإلى    اإلنسانهتها المنظمة المصرية لحقوق  توصيات وج    في كلمته عدة  سعدة  وحافظ أب  /األستاذ  قد تناولو 
 : أهمها ،ساناإلن إطار المراجعة الدورية الشاملة لحقوق  فيالمصرية  

 . تلك المؤسسات في الموظفين  و   اإلنسانتدريب القائمين على إنفاذ القانون على حقوق   -
 . الديني الخطاب  ، وتجديدمحاربة التطرفو  ،تعديل المناهج التعليمية  -
ظمة لب المن وتطا ،  هذا الصدد  في   اإلنسانوق  لحق  القوميهناك دور كبير تقوم به لجنة المجلس    :القسري  الختفاء -

 .من قانون العقوبات  81و 80 المصرية بتعديل المادتين
إنشاء آلية وطنية لمكافحة جريمة    واقتراح   ،من قانون العقوبات   129:  126  الموادتعديل  تطالب المنظمة ب  : التعذيب
 . التعذيب
براز صورة غير ص ،بعض المنظمات الحقوقية األمور  تسييس -  . مصر  فيوضاع حيحة عن األوا 
 . ا من الحرية في العمللمنحها مزيدً لالئحة التنفيذية لقانون الجمعيات األهلية إصدار ا -
 :المداخالت في  وردأهم ما 
 اإلنسان.تعزيز حقوق   في المدنيإبراز دور منظمات المجتمع  -
 . إصدار قانون تداول المعلومات إلى  دعوة الحكومة  -
 . نهائي م عقوبة التعذيب بشكلجر  ي  تعديل قانون العقوبات ل -
الذين  إ - التعذيب ففي    حوكمواعداد تقرير شامل عن الضباط  التعذيب إلثبات أن  ي رتكب  مصر ل    يقضايا 

 . ةبصورة ممنهج 
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للمجتمع   - الدقيقة  المعلومات  تقديم  يحدث    الدولي ضرورة  ما  المعلومات    كثيرهناك  ف  ؛ مصر  فيعن  من 
  لمعلومات واألحداث نقل اعن    ولةئمس  تكونآلية    حداثاستإلى    والدعوة  ،مة العا   تشوه الصورة  التي المغلوطة  

 . الدولي لخارج إليصال الصورة الصحيحة عن مصر للمجتمع ا إلى 
 

 :2019  نوفمبر 14 - "بطرس بطرس غالي  /ذكرى ميالد دكتور"بمناسبة  احتفالية -ب
ميالد  احتفالية  اإلنسانلحقوق    القوميالمجلس    ن ظ م    بطرس    /دكتور  بمناسبة  للمجلس  -  غاليبطرس  رئيس  أول 

 .بقصر األمم بجنيف -اإلنسانلحقوق   القومي
  الحضور   أمام السادةكلمة    -اإلنسانلحقوق    القوميرئيس المجلس  -محمد فايق    /ألقى األستاذ  الحتفاليةبداية    في 

 : جاء فيها
بطرس    /فيها الراحل العزيز دكتوركرم  ن    التي  فاليةالحتهذه  إلى    وأشكركم على تلبية الدعوة  ،ا رحب بكم جميعً بداية أ  

ذكرى   فيمصر    في  اإلنسانلحقوق    القومي لألمم المتحدة وأول رئيس للمجلس  األسبق  السكرتير العام    -  بطرس غالي
الجهود    مًعا ولنتذكر  ،  ( UPR)إشغالت المراجعة الشاملة    فيوجودنا هنا    (نوفمبر  14)يومنا هذا    ويصادف  ،مولده
وتوسيع   ،وتعميق مفاهيمها   ،بتأكيد عالميتها  اإلنسانلحقوق    بطرس غالي  /حققها الدكتور   التيمة  رة والنتائج المهالكبي

  في   اإلنسانلحقوق    الثاني  الدولي المؤتمر    فيوذلك    ،التراتب  وووحدة الحقوق وعدم قابليتها للتجزئة أ  ، دائرة إعمالها
 .1993عام  فيينا 

ت نتائج هذا المؤتمر  العالم بدعوة المؤتمرات الموازية  رسيخ فكرة المشا وكان من  لمنظمات  ل ركة الشعبية على مستوى 
 . Parallel Summits for NGOsجانب المؤتمرات الحكومية بما عرف إلى   حكومية الغير 
وكان   ،الموازي  NGOsط من مؤتمر  و ضغاستجابة ل   اإلنسانهذا المؤتمر إنشاء المفوضية السامية لحقوق    قرركما  
"  في ما جاء  إلى    ا دائمً   بطرس يشير  كتور/الد المتحدة  ميثاق األمم  العالمديباجة  المجتمع  نحن شعوب  لتأكيد دور   "

 . المدني
فقد جاء بسلسلة مؤتمرات القمة    اإلنسانبطرس على دائرة حقوق    الدكتور/أن يدخله    استطاعالذي    الحقيقيأما التوسع  

بقمة  و   ،إليها   ي  عِ د    التيالستة    UN Summit on Environment and  1992  وري  في  "اخالمن" بدأت 
Development،    قمة قمة  و   ،1995كوبنهاجن    في  "الجتماعيةالتنمية  "وقمة    ،1994القاهرة    في  "اإلسكان"ثم 

 .1996إسطنبول  في   "المدينة"قمة  اوأخيرً  ،1996روما  في " الغذاءالجوع و "قمة ثم  ،1995بكين  في "تمكين المرأة"
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نما أصبحت  اقتصادي، و   وبحيث لم تعد التنمية مجرد نم  اإلنسان، حقوق  و ات بين التنمية  ذه المؤتمر هوقد ربطت     في ا 
تمكينً  األمر  وسياسيةل  ا حقيقة  مدنية  حقوقه  جميع  على  يحصل  أن  من  الحقوق  ا ج إلى    لمواطن    القتصادية نب 

ا  ،الثقافية و   الجتماعيةو  التنمية  المفهوم جاء وضع برنامج  الدول  الذي    2030  لمستدامةومن خالل هذا  أقره رؤساء 
عام    فيوالحكومات   المتحدة  لألمم  العامة  عشر    2015الجمعية  السبعة  حقوقً   التيبأهدافه  منها  مجرد   ل  ا جعل 

نب  ا ج إلى    كافة السياسية  و تمكين المواطن من أن يحصل على حقوقه المدنية    فقد أصبحت التنمية تعني  ، متطلبات
 . والثقافية جتماعيةال و  القتصاديةالحقوق 

عندما ك لف    سكرتير عام لألمم المتحدة  وأن يطبق بعض ما سعى إليه وه  بطرس غالي   / الفرصة للدكتور   واتتوقد  
المجلس   رئاسة  بينها    ،اإلنسانلحقوق    القوميبمهمة  من  مهام  في    المجلس  استقالليةوكان  من  به  يقوم  ما  كل 

وضعها الراحل    التيكما التزمنا بكل األسس    ،التزمنا به من بعدهما    وهو   ،اقاطعً و   ا لبً ذلك ص    فيكان  قد  و   ،وواجبات
 . العزيز

عرفت غالي  لقد  بطرس  جيدة صديقً   الدكتور/  المهامفي    وزمياًل   امعرفة  من  للشئون    وزير    خلفنيوقد    ،كثير  دولة 
أتقن    ا جامعي    اأستاذً و   متيازبا أشهد أنه كان رجل دولة  و   ،اإلنسانلحقوق    يالقوم للمجلس    ا رئيسً كما خلفته    ،الخارجية 
فعندما تولى منصب سكرتير   ، عندما تولى مسئولية الشئون الخارجية  الدبلوماسيكما أتقن العمل    ،األكاديميالعمل  

 .ومواجهة األزمات  الفكر واإلدارة فيفأبدع   ،عام األمم المتحدة كان قد جمع بين كل هذه الخبرات
  Agenda for Peace"  أجندة من أجل السالمرف بكتابة " وع    ،قيقهل تحكان رجل سالم بذل كل جهد ممكن من أج

من الجامعات    كثير  فيالن  حتى  س  ر  د  ت    ، وما زالتPreventive Peaceوضع فيها تصوره للدبلوماسية الوقائية  
 .ومراكز األبحاث المهتمة بالسالم

الوزيرث  السيد  ذلك  بعد  تحدث  مروان  /م  يوسف  و   ،عمر  المتحدة من  -السفير/ عالء  األمم  لدى  الدائم  دوب مصر 
ية  اإلنسان والمسائل الجتماعية و   اإلنسانمساعد وزير الخارجية لشئون حقوق    -الدين    إيهاب جمال  /السفيرو   ،بجنيف
 اإلنسان.مندوب من المفوضية السامية لحقوق  و   ،للمرأة القومي المجلس  ةرئيس - مايا مرسي /الدكتورةو  ،الدولية 

 

 :2019 نوفمبر 13  -  مصرلالشامل  الدوري لالستعراض رابعة والثالثونال  جلسةال -جـ 
وضمت   ،إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة  فيبها  اإلنسانمراجعة سجل حقوق إلى  خضعت مصر للمرة الثالثة 

 . بريطانيا، والسنغال، وفيجي :من  مجموعة دول "الترويكا" المسئولة عن إعداد التقرير المصري كال  
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لنيابة  لممثلين  الوفد    وزير شئون مجلس النواب، وضم  -السيد المستشار/ عمر مروان    المصري  الرسميرأس الوفد  ت
والمجلس   الخارجية،  ووزارة  والمجلس    القوميالعامة،  والمجلس    القوميللمرأة،  واألمومة،  لألشخاص    القومي للطفولة 

 اإلعاقة.  ذوي
 ، 223توصية قبلت منها    300جهت لها  وقد و    ،2014املة الثانية عام  شلمراجعة الدورية اللكانت مصر قد خضعت  

 . 2019كفت الحكومة المصرية على تنفيذ تلك التوصيات خالل هذه الفترة حتى عام عو 
 : وزير الدولة لشئون مجلس النواب -عمر مروان  /الوزير للسيدالكلمة الفتتاحية وقد جاء في 

 ء الوفود، السيدات  والسادة الحضور. ا السيد الرئيس، السادة رؤساء وأعض 
حقوق    بمجلِس  الشاملة  الدورية  المراجعِة  آليِة  أمام  الثالث  تقريِرها  لستعراِض  مصر   وفِد  برئاسة   اإلنسان نتشرف  

 الموقر. 
طوير  مرار عملية الت الموضوعية لست  الحوار التفاعلي البناء، وتبادل الخبرات، وطرح الراء   على   هذه اللية القائمة  

 الدولي.  على المستوىوتعزِيزها وممارستها  اإلنسانحقوق في طرق كفالة 
يمانً   اون قدم تقريرنا اليوم  احترامً     عرض بأهمية الوقوف على رؤى شركائنا في المجتمع الدولي، و   ا للتزاماتنا الدولية، وا 

الواقع في مجال حماية حقوق   ملموس على أرض  تطور   أنجزته مصر من  و ودعمها وتعزيزها   ناإلنسا ما  يضاح ،    ا 
 مبالغة.  و ألي مغالطة أ ا ضً حد ؛األمور بصدق ووضِعها في نصاِبها الصحيح

 ،السيد الرئيس  
توصية بشكل   23توصية بشكل كلي، و  224توصية، قبلت منها    300الثانية للمراجعة    تلقت مصر في الجولة  •

 توصية واحدة غير دقيقة.  تتوصية، واعتبر  29بـ  ا توصية، وأخذت علمً  23جزئي، ورفضت 
خمس سنوات للوفاِء بما قبلته من توصيات في إطار رؤية وطنية  ما يقرب من    وقد عملت مصر بدأب على مدار  •

 : ت أساسية قوامها التيشاملة ومحد دا 
سياسة   - حقوق    تعملتبني  حماية  وتعزيزها    اإلنسانعلى  واتساقً ودعمها  الدستور،  لنصوص  مع    ا تلبيًة 

 المقررة بموجب المواثيق والتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبمراعاِة القيم والثوابت والهوية الوطنية،  ماتِ اللتزا
 لألولويات والحتياجات واإلمكانات المتاحة، ومراعاة مبادئ المساواة والعدل  امع تأكيد اتباع منهج التدرج وفقً 

 وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. 
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المختلفة  زيزها  وتع  اناإلنس  دعم حقوق  -   -والثقافية  ،والجتماعية   ،والقتصادية   ،والسياسية   ،المدنية-بأنواعها 
 .  تغليب أحدها بشكل متوازن دون 

ممارسة - في  التفاوت  مجتمع  احترام  من  والحريات  وفقً إلى    الحقوق  والقيم   ا آخر  والتقاليِد  والظروِف  لألعراف 
 السائدة في كل مجتمع. 

والمواثيق الدولية،    اإلنسان لما ورد باإلعالن العالمي لحقوق  إعماًل   ؛ليست مطلقة   رسة الحقوقأن مما   متفه   -
؛ بحيث ل هذه الحقوق  مراعاة الدقة في تنظيم  ا الذي ينظمه القانون، بما يلزم معه دومً   وإنما تمارس على النح
إحداها  تنظيم  حق إلى    يؤدي  فضاًل   انتهاك  التوازن  آخر،  مراعاة  الموا بين    عن  ومصلحة  مصلحة  طن 

 المجتمع، وهي األ ولى بالرعاية عند التعارض. 
التي    اإلنسانوالمواثيق الدولية لحقوق    والقضائية بالتفاقياِت والعهود  الدولة التشريعية والتنفيذية  التزام سلطات  -

 ( من الدستور. 93 للمادة ) ق عليها إعماًل د  ص  
إلى   وذوي اإلعاقة  قومية للمرأة والطفولة واألمومةال   والمجالس  اإلنسانبدور المجلس القومي لحقوق    اإليمان -

 اء للحكومة في النهوض بحقوق وحريات المواطنين. نظمات المجتمع المدني كشركجانب م
الدولية  مع    التواصل  أهمية  إدراك - أ-كافة  المنظمات  حقوِق   العاملة  -حكومية ال   غير  والحكومية  مجاِل  في 

تقصير  قد يقع أثناء الممارسة العملية، على أن يكون   و رِة بأي تجاوز  أاألوضاع والتبص  قيقةلبيان ح  اإلنسان
المهنية والموضوعية عند طرح األسئلة  ا ذلك مقرونً  أ  وأ  بقواعد  بعيدً   ونشر األخبار  البيانات،  عن   اإصدار 

على -  ظ، فالبعض يستخدمفاالتالعب باألل  و، أنشر األكاذيب  والمصالِح الشخصية أ  والمواقِف السياسية أ
المثال "  -سبيل  يرتي جسعبارة   العنف  كب جرائمِن رأ ي" لمن  الشائعات، كما والك   التحريض على  راهية ونشر 

عن  المتظاهرين" لوقائع قبض قانونية ألشخاص  خالفوا قانون التظاهر بعدم اإلخطار    : "اعتقالعبارة  يستخدم
ة الجماعية" على الجريمة "المحاكم  ية، وعبارةِ رهابم اإلسية" على الجرائ"جراِئم سيا   عبارةِ   إطالق   والمظاهرة، أ

المتهمون فيها  يتعدد  المعروضة  التي  الحاِلة  على  الصحيحة  الكلمات  استعمِال  الصورة   دون  تسويِق   بقصد 
 المغلوِطة. 
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 جامعة الدول العربية   -
   2020 /7  /6 -" األزماتفي أوقات  اإلنسانالمؤسسات الوطنية لحقوق  دور"ندوة  تقرير

الفنية للجنة    األمانة - اإلنسانإدارة حقوق    -  الجتماعيةون  ئ قطاع الش)العامة لجامعة الدول العربية    األمانة عقدت  
سسات  المؤ "دور    :كونفرانس ندوة بعنوان  وعبر تقنية الفيدي  2020تموز    ليو/يو   6يوم    (اإلنسانالعربية الدائمة لحقوق  

لحقوق   أوقات    إلنساناالوطنية  ل   بمشاركة،  "األزماتفي  العربية  لجامعة  العامة ألمانة  ممثلين  الش)   الدول  ون  ئقطاع 
 . الدول العربية في اإلنسانلحقوق  وطنية مؤسسات ( 7)و( اإلنسانإدارة حقوق   - تماعيةالج

 

  التداعيات  لىربية للوقوف عالعامة لجامعة الدول الع  األمانةانعقاد الندوة في سياق الجهد القائم على مستوى  جاء   
كوفيد    والقتصادية الجتماعية   تجاوز    ،19لجائحة  دعائم  رساء  الجهات  خالل  من  األزمة  وا  تشمل  تشاركية  عملية 
على الجهات    عالوةكاديميين،  األوالقطاع الخاص والباحثين    المدنيجتمع  المسسات الوطنية ومنظمات  المؤ الحكومية و 
  .والدولية الشريكة  اإلقليمية

 

من  استهالليةكلمات    ةالفتتاحي الجلسة    شهدت السفيرة    :لكل  أب  الدكتورة/معالي    ة العام   ةيناألم   -  غزالة  وهيفاء 
أسامة    ستاذ/األوصاحب السعادة    الدول العربية،   العامة لجامعة  باألمانة  جتماعيةالون  ئقطاع الش   ةرئيسو   ةساعدالم

  .اإلنسانلحقوق  مةالدائ  العربية اللجنة رئيس - سليمان الذويخ 
 

يعيش    فو الظر إلى    شارةباإل  ةالفتتاحي   كلمتها   غزالة  وأب  هيفاء   الدكتورة/   السفيرة  استهلت التي  الدقة  شديدة  الحالية 
ا لكل  ا تشاركي  تطلب التصدي لها جهدً يو   ،أزمة ناجمة عن جائحة ذات تبعات اقتصادية واجتماعية وخيمة فيها  العالم  

"نبدأ من   : من آثار الوباء وبلورة خارطة طريق مستقبلية شعارها   ليمي للتخفيفإلقين الوطني واستويالمالفاعلين على  
 خرون".  التهى ناحيث 

للمؤسسات أن  سيادتها  من   خالل  من  ا ومحوري    ا هم  م  ا استشاري    ادورً   اإلنسان  لحقوق   الوطنية   وأضافت  به  تتمتع  ما 
بها   لالسترشادالسلطات الرسمية    وتقديم توصيات تضعها بين يدي  تخولها اتخاذ مبادرات ونشر مقترحات  صالحيات

 في عملية اتخاذ القرار.  
 

جابي للمؤسسات الوطنية لحقوق  اإليالعامة لجامعة الدول العربية تابعت باهتمام كبير التفاعل  نة  ا األمكما أكدت أن  
ا   الوبائيةاألزمة  جابهة  لم  المتخذةلتدابير  وا  اإلنسان هذا  تمثل  الراهنة،  الذي  تباألساس  لتفاعل   المواطنين  وعية في 
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والوقائية    الحترازية   التدابير  فيان  ساإلن   حقوق   مبادئ  مراعاة  أكيد أهميةتو   ،الرسمية   ودعم جهود السلطات  ،وتثقيفهم
  .تخذة للحد من انتشار الفيروس الم

 

هرين والسا المعنية  والسلطات    ن عليها ؤسسات الصحية والقائميالممن قبل    المبذولوفي ختام كلمتها أشادت بالجهد  
  .    الحياة الحق في  ووه، اإلنسانأسمى حقوق   على  أنها جهود تسهم في الحفاظ بمنوهة  متنا،وسال على استقرارنا

 

كلمة  ذلك  ال  تال  الذويخ    /ستاذألسعادة  سليمان  الدائمة-أسامة  العربية  اللجنة  أن  فيها    أكد  -اإلنسانلحقوق    رئيس 
ساسية جراء  األساس ببعض الحقوق  المإلى    وأدت  ، كل القطاعات  علىضغطت    19  كوفيد  اجمة عن جائحةالن ألزمة  ا

من بينها تسجيل ارتفاعات في    اقتصادي واجتماعي،  يننجم عنه تبعات ذات بعداألمر الذي  منزلي،  التدابير العزل  
 البطالة.  نسب

 

  ، اومحوري    ا هم  ما  دورً   -ادائهألبحكم مبادئ باريس الناظمة  -  بنىتت  اإلنسانسسات الوطنية لحقوق  المؤ أن    وأكد سيادته
تنموي  وتعتبر شريكً  و ا  الرسمية،  للسلطات  ذلك  تجل  قد  ا  كوفيد  خالل ى  جائحة  أزمة  سيما على مستوى   ل  ،19  إدارة 

ر فاعلية في  بشكل أكث  النخراط إلى    اإلنسانسسات الوطنية لحقوق  المؤ بدعوة    الكلمةته  قطاع الصحة. واختتم سعاد
  تقديم طلب   ا إياها علىمشجعً   ،المستفادة  لتبادل الخبرات والدروس   اإلنسانية الدائمة لحقوق  اجتماعات اللجنة العرب

  .لدى اللجنة  مراقب صفة للحصول على 
 

 . القدرات  بناءو التوعية و التثقيف  :المحور األول 
الحوار     الحق في  للمحور أن  استهاللي أشار في عرض  و   ، سالفا  منير  مفوض/الوزير  ال  األولىالجلسة    خاللأدار 

  الوطنيةالمؤسسات  أن  إلى    امشيرً   ،اإلنسانلحقوق    صلبة   نواة  ويشكالن  يفترقان،  لصنوان    الصحة   والحق في  الحياة
 19  جائحة كوفيدخالل أزمة    سهمتقد أ   -وحمايتها   اإلنسانتعزيز حقوق    في  الواسعة  وليتها بحكم  -  اإلنسانلحقوق  

والتصدي  ل لاإلى    دعوتهم  خاللمن  المواطنين    وعي   رفع  في بالتعليمات  وترشيد  ئشا للتزام    المياه   استهالكعات 
  .الرسمية للسلطاتوالمشورة تقديم الرأي جانب إلى    ترنت،اإلنوالكهرباء وخدمة 

السعادة  ألقت    ثم ا  اإلنسانلحقوق    الوطنيةالمؤسسة    رئيسة-ماريا خوري    سة/نالصاحبة   كلمة   -لبحرينفي مملكة 
وتقديم الشكاوى عن بعد المساعدة  تفعيل عملية الرصد وآلية  جرى  ؤسسة  المي إطار عمل  سيادتها أنه فذكرت فيها  

اتصال    300بـ    رنةمقا )  2020ويوني  30يناير و  1الفترة بين    خاللاتصال    800  ونحساخن تلقى    خط خالل  من  
  .(2019نفس الفترة من عام  خالل
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متخذة شملت  ال  اإلجراءات  أن  -بالمؤسسةحافظين  الم  مجلس  وعض –جعفر الحمادي  مال اهلل    كتور/وأضاف سعادة الد
وتأكيد  والمقيمينواطنين  الم الوعي  رفع  على  وركزت  سواء،  من   على حد  الرسمية  السلطات  تعليمات  اتباع  ضرورة 

التواصل    التقليدية اإلعالم    وسائل   عبر  أخرى  وبلغات  العربية  باللغة  بيانات  إصدار   خالل   ، الجتماعي وعبر وسائل 
  ،اإلنسانلحقوق    بادئ العامةالمشملت    ت محاضرات للطالبسسة زيارات ميدانية، وقدمالمؤ   أجرتعلى ذلك    وعالوة
  .الحترازية  التدابير وأهمية

 

هذا   سياق  الدكتورة  المحوروفي  سعادة  الجمل    /أفادت  لحقوق    ةأمين -رنا  الوطنية  الهيئة  جمهورية  بال   اإلنسانسر 
في عم  -اللبنانية الهيئة ركزت  بشأن ضرورة  أن  الفئات  لدى عدد من  الوعي  لرفع  دورات متخصصة  لها على عقد 

سيماوصيانتها    اإلنسانحماية حقوق   مشير الظروف    خالل  ل  الدقة،  شديدة  عمل إلى    ةالراهنة  في  الهيئة  مساهمة 
بجمهورية    نساناإلوضية العليا لحقوق  المفوعن عمل  ،  لوزراءا   مجلس  مات" التابعة لرئاسةاألز "لجنة إدارة الكوارث و 
فرق الرصد إلى    أشارتو فوضية،  الممجلس    ةعضو -بسمة محمد مصطفى    / الدكتورة  ةالمفوضالعراق تحدثت سعادة  

 ويفيد  مثل  ، ية للمفوضيةلكتروناإلفيديوهات توعوية ونشرها على البوابة    جا إنتعلى  عالوة  ،  بالمحافظات  تف ظ  التي و  
يتعلق بمرض   األمراطنين، خاصة أن  المو تثقيف    وا نحسعيً   عاقة اإل  ويذإلى    موجه   ووفيدي  "،تهمنا   صحتك"  بعنوان
يصالها لذوي الحاجة،  إلى    سيادتها   أشارت كما    ،بالسمعة  يتصل أصحاب الكسب اليومي الذين    ل سيما جمع تبرعات وا 

  .تعطلت أعمالهم جراء الجائحة 
 

التث   خلةمدا  وفي الرمل  /السيد  والتوعية استهل سعادة  قيف حول    بالمجلسالخارجية والتعاون    العالقاتمدير  -  يخالد 
تابع  و الجائحة    عقبقانون الطوارئ الصحية الصادر  إلى    ارةباإلشحديثه    -بالمملكة المغربية  اإلنسانالوطني لحقوق  

ستجد،  المفيروس كورونا    دبير جائحةخصص لتالم جلس في الصندوق  المم أعضاء  ا هإسإلى    اجلس تنفيذه، مشيرً الم
لى اهتما  الهشةالمم  وا  الفئات  بإدماج  الفئات    وعف  وتثمينه إصدار  ،جلس  ا على  تشكل خطرً و لإلصابة    المعرضةعن 
تجاوزها    بهدف  اللتمن اخت  وجدي  ما قد  على  للوقوف   ميدانية  زيارات  المجلسأعضاء    إجراء على    عالوة،  المجتمع 

رئي،  الم  التصالندوة عبر تقنية    30من    جلس في أكثرالمشارك  وقد  ستفادة،  المب والدروس  تبادل الخبرات والتجار و 
ولهجة  " wolof ية منها لهجة "الولوفإفريقشارة وبلهجات  اإل  ولغة  غربيةالم  تحسيسية بالدارجة  وصدر مقاطع فيديأكما  

لندوات الصحفية  ا  شارة عند بثاإل  إدراج لغة  إلى  العموميةالتليفزيونية    دعوة القنواتإلى    ضافةإ ،Lingala  لينجال"
 .19  الصلة بجائحة كوفيد ذات
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من أجل    اإلنسانعمال التجارية وحقوق  األ"نداء بشأن    أصدر  اإلنسانلس الوطني لحقوق  المج أن  كما أفاد سيادته  
حقوق    اللتزام عالم  اإلنسانباحترام  الصحي  في  الحجر  بعد  ما  لفترة  حديثه  تخاو   ،" الشغل  تقديم إلى    شارةباإلتم 

  .ية فريقإ دولة  15 ولنحمساعدات طبية 
 

الكلمة سعادة   تناول  لحقوق  ال  وعض–محسن عوض    ستاذ/األثم  القومي  العربية  اإلنسانمجلس   -بجمهورية مصر 
اهتمام   أكد  و المحيث  الهشة  بالفئات  للوباء  األجلس  عرضة  عنكثر  مشيدً األ  فضاًل  بمعاملة  طباء،  منهم  وف  المت ا  ى 

-  الطريقويبقى    ،الحترازيةسجين في إطار التدابير    آلف  10  عن  فراج اإلا  سلحة، ومثمنً الممعاملة شهداء القوات  
سيادته تقدير  مضاعفةم م  قليمية،اإل والنزاعات    بالخالفات ا  محفوفً   -في  يحتم  لتجاوزها    ا  سيما الجهد  إطار    في  ل 

  .الدول العربية جامعة
 

شد د   السيد/وقد  بشير  بش  سعادة  لحقوق  الم  وعض–ير محمد  القومية  على    -السودان  في جمهورية  اإلنسانفوضية 
 على   والتثقيف  التوعية  دورها في  أداءمن    لتمكينها   إعالميةوتخصيص منابر    ،ضرورة توفير دعم للمؤسسات الوطنية 

  .واضحة  مثل وبصورةاأل والنح
 

سؤال   بين  موفي  التعاون  واقع  عن  الجلسة  أعمال  لحقوق  ؤ الميسر  الوطنية  في    الخرين  والفاعلين  اإلنسانسسات 
ثرة، وتعزيز التعاون مع القطاعات التي  المؤ محسن عوض أهمية التشبيك مع الجهات    ستاذ/األجتمع أكد سعادة  لما

العام   بالرأي  مضيفً   كاإلعالملها صلة  أشك والثقافة،  تأخذ  تعاون  أوجه  أنها  ومشيرً   اًل ا  ومتدرجة،  د  عق إلى    ا مختلفة 
 بما لديهم من رؤى. اإلنسان القومي لحقوق س المجلفادة إلدني الم المجتمعمؤتمر دوري مع منظمات 

 

سعادة قد    ثم اهلل    الدكتور/   م  إحاطة مال  الحمادي  عن    جعفر  القائمةعالقة  مقتضبة    الوطنية   سسة المؤ بين    التنسيق 
الوزارات  اإلنسانلحقوق   أ  بهدف  العامة   والهيئات  وعدد من  إبرام مذكرات   عالوة  ، المؤسسة لمهامها   داءتسهيل  على 
 سسات العسكرية.  المؤ والخاصة، والتشبيك مع  األهلية ع الجامعات تفاهم م

 

  في   اإلنسانلحقوق    الديوان الوطني  و عض–الصقر    يوسف   الدكتور/األستاذ    وفي مداخلة في هذا الصدد أفاد سعادة
الديوان أعضا أن عددً   -الكويت  دولة الديوان ف  إلى    امشيرً   ،المدنيجتمع  الممنظمات  في  ء  ا من أعضاء  ل آلية  ع  أن 

كما تفاعل مع سؤال ميسر الجلسة    ، فترة الحجر الصحي  خاللعاقة  اإلضاع ذوي  أو ب   ا خاص    ا اهتمامً وأولى  الشكاوى،  
الدكتور/ المسعادة   الغراوي    فوض  الزهرة  عبد  لحقوق    فوضيةالممجلس    وعض–فاضل    وريةبجمه  اإلنسانالعليا 
دورات لرفع وعي بعقد    الناجمة عن الجائحة  شكالتالممع    فوضية تفاعلت بشكل إيجابيالمأن  بحيث أفاد    -العراق 
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دورية  اصدا  و   ،المدني جتمع  الم منظمات   تقارير  الحكومية    تمد  ق  ر  ميز  مؤكدً   ،لبرلمانا و للجهات  ما  أن    تعاملا 
 ة العمل التنفيذي. بيئ إلى  من بيئة الرصد النتقال األزمةمع   المفوضية

 

لتواصل مع او   الجامعات  القائم مع شباب  التشبيكإلى    باإلشارةمحمد مصطفى    مةبس  /الدكتورة  ةالمفوض بت سعادة  وعق  
 عملهم. توفير الحماية لهم أثناء أداءإلى  ا العمال سعيً 

 

 اإلنسان جلس الوطني لحقوق  لمبا متحدة  ال  األمممع    المكلفة بالعالقات-بن الصغير    مالك  /واختتمت سعادة السيدة 
الصدد    المداخالت  -غربيةالم  بالمملكة  هذا  القائمةإلى    باإلشارةفي  التعاون  هيئات    أطر  والتحالف    ،المعاهداتمع 
مشروع   أعدتالتي    اإلنسانلحقوق    الوطنية  للمؤسسات  يةفريقاإل  والشبكة  ،اإلنسانلحقوق    الوطنية  للمؤسسات  العالمي

 . "األزمة مواجهة في  اإلنسانلحقوق  الوطنيةسات  المؤس بيان حول "دور
 

 : ستقبليةالمفاق  ال: اني الث   المحور
  ن ما قدمه حيث ثم    -اإلنسانلحقوق    الدائمة  العربية  رئيس اللجنة-أسامة سليمان الذويخ    /ستاذاألأدار الحوار سعادة  

ما بعد   مرئياتهم بشأن مرحلة   عرضإلى    ا إياهممن رؤى ومقترحات، داعيً   اإلنسان لحقوق    الوطنية  المؤسسات  وممثل
   .اإلنسانلحقوق  الدائمة العربية ة نوعية للجهد القائم في إطار اللجنةشكل إضافحتى ت ،األزمة

الكلمة سعادة    تناول  السياق  هذا  اللقاءات  يوسف  الدكتور/ األستاذ  في  أن  أكد  الذي  منظمات    الصقر  جتمع  الممع 
  19ة كوفيد  الناجمة عن جائح  واألزمةا  عمومً   اإلنسانموعة قضايا تهم حقوق  لتشاور حول مجاإلى    تهدف  المدني

 و أ   مسلحة  أزمات  كانت  سواء  ،األزمات  إدارة  كيفية  بالتدريب على  اهتمام خاصإيالء  ا  على وجه الخصوص، مؤكدً 
تفاهم تحدد  علىعالوة  مسلحة،    غير القائم مع  إطار   إبرام مذكرات  مداخلة في هذا    وفي ،  الشريكة  الجهات  التعاون 

سعادة    اإلطار  أن    ستاذ/األأكد  لحقوق  الم بين    ةالعالقمحسن عوض  الوطنية  الحكومية    اإلنسانؤسسات  والجهات 
  . اإلنسانلحقوق   الوطنية سساتالمؤ مة لعمل ظ ن مفي إطار يوائم مبادئ باريس ال تكون يجب أن 

 

ة مراقب في  لها صف  اإلنسان وضية العليا لحقوق  المف  فاضل عبد الزهرة الغراوي أن  وض الدكتور/المف سعادة    وقد أفاد 
يتعلق بالتعامل مع كارثة في    األمرأن    ل سيما   األمنيةطنية والصحية، كما تسهم في تدريب القوات  الو   خلية السالمة
 . ضروري لتمكينها من أداء مهامها  الخرين والفاعلينالمفوضية وشدد على أن التكامل بين   ،وقت السلم

 

يشكلون ممن  سجين    آلف  3  ونحر أن  وذكجعفر الحمادي،    مال اهلل  تحدث سعادة الدكتور/  عقوبات البديلة وعن ال
جهات معنية  يضم ممثلين ل  اإلنسانالوطنية لحقوق  المؤسسة  أن مجلس    وأكد،  قد استفادوا منها   جتمعالما على  خطرً 
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من إرساء دعائم خطة عمل متكاملة    لمؤسسةان  ك  م  دني، ما ي  المتمع  المجومنظمات    ، للمرأةاألعلى  جلس  لم كا   ،مختلفة
إبرام  إلى    مالك بن الصغير  /أشارت سعادة السيدة  ، ومن جانب آخردون تمييز  المجتمع فئات في  تراعي حقوق كل ال
ى بمناهضة  ن  ع  جمعيات ت    5  بالرباط لتمويل أنشطة   والسفارة الكندية  اإلنسانجلس الوطني لحقوق  لممذكرة تفاهم بين ا

ضد  ا أن    ،المرأةلعنف  يو مضيفة  و ااكب  المجلس  العمومية،  يومي  يجري  لسياسات  رصد  بأماكن  لألوضاع  عملية 
  . ومراكز الحرمان من الحرية

 

 : التوصيات أبرز
  التوصيات نوجزها فيما يلي:  عدد منإلى    "األزمات    أوقات  في  اإلنسانلحقوق  الوطنية  المؤسسات  خلصت ندوة "دور
  :إلى اإلنسانلحقوق   الوطنيةالمؤسسات دعوة : ي على الصعيد الوطن

سواء كانت مسلحة    األزماتسيما في أوقات    ل  المجتمع  فيجميع الجهات الفاعلة  بين  و   نها تعزيز التنسيق بي -
برام مذكرات تفاهم مع وأ  . ماتاألز  بإدارةالمعنية   الجهات  غير مسلحة، وا 

 ية اإلنسان  المساعداتوضوابط إيصال    األزماتلى كيفية إدارة  اهتمام خاص بالتدريب وبناء القدرات ع  إيالء -
   .ومعاييرها

وطنيةا - "هيئة  إنشاء  على  و ت    " لعمل  الطوارئ  بإدارة  لحقوق    المؤسسةتكون  و   ، األزماتعنى    اإلنسان الوطنية 
   .فيها  ةعضو 

   .الكوارثاألزمات و   مواجهة في  الوطنية التشريعاتمة ءمالمدى  دراسة -
 

  :إلى (اإلنسانلحقوق    الدائمة العربية  اللجنة  إطار في)  الدول العربية دعوة جامعة: اإلقليمي  على الصعيد
   . زمات لتبادل الخبراتاأل استبيان بشأن إدارة إعداد -
 . زمات"األ  إدارة في اإلنسانلحقوق    الوطنيةالمؤسسات  دليل استرشادي حول دور إعداد" -

تضمين    - على  لتنفيذ  التوجيه  المبادئالعمل  لحقوق    يةستراتيجاإلية  ذات  اإلنسانالعربية    بأوقات   صلة  مقتضيات 
   .األزمات
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 يفريقاإل  التحاد -
في التحاد  19تمع المدني في سياق جائحة كوفيد ومنظمات المج اإلنسانردود فعل المؤسسات الوطنية لحقوق  
 ي  فريقاإل

اإل التحاد  بمفوضية  السياسية  الشئون  إدارة  اإل فريقعقدت  الوطنية  المؤسسات  شبكة  مع  بالتعاون  لحقوق  فريقي  ية 
اإل  اإلنسان لفريقوالمركز  وحقوق  ي  الديمقراطية  الحكومية  س  ووه-  اإلنساندراسات  غير  المنظمات  منتدى  كرتارية 

لحقوق    2020ويوني  22يوم    ا افتراضي    ا اجتماعً   -يةفريقاإل الوطنية  المؤسسات  فعل  "ردود  ات  ومنظم  اإلنسانحول 
المدني في سياق جائحة كوفيد اإل   19  المجتمع  التحاد  الدول أعضاء    ، التحديات و والتعاون،    ،التدخالت  : يفريقفي 

 ". لمستقبلوالدروس ل
ممثل الجتماع  اإل  وشارك في  التحاد  اإل  ، ي فريقمفوضية  للشبكة  التنفيذي  لحقوق  فريقوالمدير  الوطنية  للمؤسسات  ية 

  اإلنسان ي لدراسات الديمقراطية وحقوق  فريقومديرة المركز اإل  ،أعضاء الشبكةمن  طنية  وممثلون لمؤسسات و   اإلنسان،
م اإلوهي  الحكومية  غير  المنظمات  منتدى  بانجول  فريقديرة  في  ومقرهما  المجتمع  (جامبيا )ية  لمنظمات  وممثلون   ،

 . مستشار رئيس المجلس -محمد نجيب  /السفير   مجلس  ، ومث ل الاإلنسانمعنية بحقوق ال يا إفريقالمدني في  
 اإلنسانية لحقوق  فريقلمؤسسات الوطنية اإل ي وشبكة افريقشاء منتدى يستخدمه التحاد اإلنهدف هذا الجتماع إاست

حقوق   مجال  في  المدني  المجتمع  ومنظمات  بها  األعضاء  الوطنية  جائحة  فريقاإل  اإلنسانوالمؤسسات  سياق  في  ية 
الوفاء بالتزاماتها بالنسبة    في ي  فريقاإل  التحادلدول أعضاء  ابه هذه األطراف    تساعدللنظر فيما يمكن أن    19كوفيد  

والطوارئ  ساناإلنلحقوق   األزمات  مواقف  تعرف   ، في  خالل  لمواجهة    من  الممارسات  وأفضل  المستفادة  الدروس 
دعم   من  مزيد  تحقيق  سبل  واستشراف  األفكار،  وتبادل  لاالجائحة،  الوطنية  المؤسسات  بين   اإلنسان حقوق  لعالقة 

 ومنظمات المجتمع المدني في التعامل مع الجائحة في الدول األعضاء.  
 رزت الجلسة الفتتاحية ما يلي:  وقد أب -
 مفوضية التحاد اإلفريقي أن:  وذكر ممثل -1 
 ا أدى احترام حقوق اإلنسان، م  -في بعض األحيان-* اإلجراءات التي اتخذتها حكومات الدول اإلفريقية لم تراِع   

 طفال.  حالت وفاة على أيدى أفراد قوات األمن وانتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان ل سيما األإلى  
 * الجائحة أثرت بشكل سلبي على القطاعين القتصادي والجتماعي.   



202 
 

الميدانية من أجل تعرف كيفية  التجارب  للمشاركين فيه تدارس  ال   * هذا الجتماع سيتيح  التحديات  تي  التعامل مع 
 اإلفريقية والحكومات. تفرضها الجائحة، والتعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني  

بإدارة    يتعلق  فيما  اإلفريقي  التحاد  في  األعضاء  الدول  رشاد  ووا  الجائحة  بمواجهة  يتصل  فيما  الخبرات  تبادل   *
 الموقف سوف يستمر خالل الجائحة وما بعدها. 

 شارت المديرة التنفيذية لمنتدى المنظمات غير الحكومية اإلفريقية في بانجول إلى:  أ -2 
األطفال  * حدوث    وانتهاكات طالت  أسرى  للمرأة وعنف  اإلناث-انتهاكات جنسية وعاطفية  من جانب    -وبخاصة 

 الباء وأقرب األقارب.  
 روس فيها.  * سوء األحوال في السجون وتكدسها وانتشار حالت اإلصابة بالفي  
 القضاء.إلى   * تعذر اللجوء 
ات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني اإلفريقية  * وجوب دعم الشراكة بين التحاد اإلفريقي والمؤسس 

كمال جهود الدول اإلفريقية، ووضع اإلستراتيجيات الالزمة لتحقيق ذلك، حيث تتجاوز استلمواجهة الجائحة، و 
  إمكانات الدول.أبعاد الجائحة  

 ان بـ:نو ه المدير التنفيذي لشبكة المؤسسات الوطنية اإلفريقية لحقوق اإلنس -3 
* وجوب وضع األطراف المشاركة في هذا الجتماع إستراتيجيات لمساعدة الدول األعضاء بالتحاد اإلفريقي في   

 مواجهة الجائحة. 
عالنوفيات، و إلى    * حدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان أدت   مؤسسات وطنية إفريقية لحقوق اإلنسان عن انتهاكات    ا 

 دولها بما يجب فعله. إلى  م توصياتيقدتر بيانات صحفية و اصدا  قها و يوثتو 
             لتبادل ت الوطنية وتنظيم ندوات افتراضية * متابعة سكرتارية الشبكة اإلفريقية عمل المؤسسا 

 الخبرات.     
 الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني الدول  المؤسسات مساعدة * وجوب  
 حة. مواجهة هذه الجائ ل بأفكاراإلفريقية  
هي:    -4 إقليم،  شبه  كل  عن  وطنية  مؤسسة  بواقع  رؤاهم  اإلنسان  لحقوق  وطنية  لمؤسسات  ممثلين  عرض خمسة 

 أن: الديموقراطية، وغانا، والمغرب، حيث أوضحوا  وجنوب إفريقيا، وأوغندا، والكونغ
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ودها وجهود المؤسسات  )أ( الجائحة أثبتت أن الحكومات ل يمكنها وحدها القيام بكل شيء، بل ل بد من تضافر جه  
 الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني.  

الشرب   مياه  توافر  لعدم  للجائحة  تعرًضا  أكثر  الفقراء  إن  إذ  المواطنين،  بين  المساواة  عدم  أظهرت  الجائحة    )ب( 
هرات، ول يتوفر والصرف الصحي والرعاية الطبية والتعليم لديهم، كما أنهم ل يستطيعون توفير الكمامات والمط 

 لديهم سكن صحي، ولم يتسن الستمرار في فتح المدارس لعدم توافر المياه النظيفة فيها )جنوب إفريقيا(. 
وتلق  الجائحة،  ظل  في  األوضاع  رصدت  قد  الوطنية  المؤسسات  اإلنسان، )ج(  حقوق  انتهاكات  بشأن  شكاوى  ت 

نية في جنوب إفريقيا صعوبة في إجراء عمليات  وأصدرت بيانات صحفية بتوصيات، بينما تجد المؤسسة الوط 
بالتقرير  تزويدها  في  الحكومية  غير  المنظمات  مع  التعاون  على  وتعتمد  لالنتهاكات،  الميداني  الرصد 

 مناطق النائية. والمعلومات، ول سيما في األقاليم وال
كتسب أهمية خاصة من أجل تعرف )د( التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني ي 

 أفضل السبل للعمل في ظل الجائحة. 
)هـ( هناك مشورات كثيرة قدمت للحكومات منذ اندلع الجائحة وتوصيات بعدم المساس بحقوق اإلنسان مهما كانت   

 ت الحترازية التي تتخذها الحكومات. اإلجراءا
غير متوافرة لدى عدد من الدول    -ا أجهزة التنفس الصناعي ومنه  -)و( التجهيزات الطبية الالزمة لمواجهة الجائحة   

 اإلفريقية.  
  ، مثل المسنين في ظل غياب قوانين لحمايتهم، واألشخاص الذين ل يتوافر الركب)ز( هناك فئات كثيرة ت ِرك ت خلف   

ر تساؤل  لهم مأوى خالل حظر التجول، والفئات الضعيفة من الالجئين والمهاجرين وذوي اإلعاقة، وقدر ثا 
 -وبصفة خاصة الحوامل -أن النساء  إلى    بشأن كيفية توفير المعلومات عن األشخاص ذوي اإلعاقة، وأشير
 ل يجدن الرعاية الطبية الالزمة واألدوية في ظل ظروف الجائحة. 

ول وتعذر مث  ،القضاء من جراء غلق المحاكمإلى    ين التحديات األخرى في سياق الجائحة تعذر اللجوء)ح( من ب 
 المسجونين في السجون أمام المحاكم، فضاًل عن عدم تمكينهم من مقابلة محاميهم. 

 يون لمتابعة دراستهم.والتليفز  والرادي و، حيث ل تتاح لهم خدمات اإلنترنت أ الركبتركون خلف ي  )ط( األطفال الفقراء  
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ؤسسة الوطنية في األقاليم لتوعية المواطنين )ي( إعداد برامج توعية للمواطنين من األمور الواجبة، وتوجيه فروع الم 
عداد فقرات فيدي  وباإلجراءات الحترازية مثل التباعد وغيرها )الكونغ للتوعية باللهجات المختلفة، مع    والديموقراطية(، وا 

 الفئات الضعيفة )المغرب(. إلى   ة خاصةتوجهيها بصف 
( لرصد أي انتهاكات لحقوق المسجونين، والوقوف على  الديموقراطية والمغرب  و)ك( هناك زيارات للسجون )الكونغ 

 الديموقراطية(.  والظروف الصحية داخل السجون في ظل الجائحة، وقد تبين عدم مراعاة قواعد التباعد فيها )الكونغ
الشرط  إلقاء  الكمام)ل(  ارتداء  عدم  بسبب  جاء  المواطنين  على  القبض  توعية   اتة  في  صعوبة  وهناك  الواقية، 

يتوافر  المواطني الجائحة، حيث ل  التعامل مع  بكيفية  النائية  المناطق  أ لدى  ن في  الكهرباء  المواطنين   و جميع 
 ى. جهاز التليفزيون، ويتطلب األمر توعية باستخدام الميكروفونات المكبرة في القر 

مسجونين خالل فترة  )م( من الواجب إعداد برنامج لتوعية أفراد الشرطة باحترام حقوق اإلنسان وكذلك حسن معاملة ال
 الديمقراطية(.  و والقضاة )الكونغ وكالء النيابةإلى  الجائحة، وتوجيه برامج توعية

 لعدم  أثر في عدم حصول الجميع على التعليم ا )ن( فرض قيود من جانب الحكومة كان له
ية، وعدم توافر الختبار  ، وعدم توافر مياه الشرب لقاطني المناطق النائالتعليم عن بعد لكل الطالب  توافر متطلبات

المصابين بالفيروس، وعدم تشخيص المرض وتوفير أماكن العزل للمصابين، وكذلك نقص الرعاية    لكتشافالطبي  
 الطبية. 

لحقوق اإلنسان وتقديم المؤسسة الوطنية تجربتها وتقاريرها، فضاًل عن تقديم   )س( التفاعل متواصل مع الليات الدولية 
 توكول الختياري لمناهضة التعذيب )المغرب(. تقارير للجنة البرو 

مستمر)ع(   نشاء    التعاون  وا  باألطفال،  يتعلق  فيما  وبصفة خاصة  الهجرة،  مجال  في  الحكومية  غير  المنظمات  مع 
 الحق في حرية التعبير يتاح للمواطنين دخولها )المغرب(. منصة افتراضية تفاعلية حول 

ممثلين    -5 خمسة  حكوميةلعرض  غير  اإلنسان    منظمات  إفريقيا -لحقوق  في  إقليم  شبه  كل  عن  منظمة    -بواقع 
 مالحظاتهم حيث ذكروا: 

 )أ( توعية المواطنين بخطورة الجائحة وكيفية مواجهة انتشار الفيروس. 
حرية   في  الحق  تأثر  النوع    )ب(  أساس  على  القائم  العنف  وانتشار  الجائحة،  جراء  من  التنظيم  في  والحق  التعبير 

 الجتماعي. 
 )ج( توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان التي ر ِصد ت.  
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 )د( تنظيم عدد من الندوات الفتراضية لدعم المفوضية السامية لحقوق اإلنسان واللجنة اإلفريقية 
 لحقوق اإلنسان والشعوب.  
 ـ( تقديم الدعم للمدافعين عن حقوق اإلنسان، وتقديم المشورة القانونية لهم. )ه 
 مفوضية التحاد اإلفريقي فيما يتصل بالتمييز العنصري ضد األفارقة في الصين.  )و( التفاعل مع رئيس 
 )ز( تأكيد أهمية اتباع منهج يقوم على مقاربة حقوق اإلنسان لمواجهة الجائحة.  
 المواطنين على أيدى رجال الشرطة خالل فترة حظر التجول )نيجيريا(.   من)ح( وفاة عدد  
 ذائية األساسية. )ط( حدوث نقص في المواد الغ 
 جزًءا منها. و)ي( الستغناء عن كثير من العمال، وفق د الكثيرين وظائفهم ورواتبهم أ 
ج عن كثير منهم، وعدم التزام السجون )ك( توقف دول غرب إفريقيا عن حبس المدافعين عن حقوق اإلنسان، واإلفرا 

 اعي. بكثير من اإلجراءات الحترازية ومنها مراعاة التباعد الجتم
 )ل( طلب منظمات غير حكومية من دولها التعامل مع الجائحة على أساس مقاربة قائمة على حقوق اإلنسان.  
  مدونين خالل فترة الجائحة، والتكدس الكبير   )م( حدوث انتهاكات عديدة لحقوق اإلنسان، من بينها إلقاء القبض على 

الكثافة في السجون، وتقييد حرية الصحفيين والعاملين في اإلفراج عن مسجونين لتقليل  إلى    السجون، الذي أدىفي  
 المنظمات غير الحكومية بسبب عدم توافر األمن.

 

 التعاون مع الشبكات الدولية واإلقليمية   :اثالثً 
   (جانري)لمؤسسات الوطنية ل الدولي التحالف  -

الالجئين   لشئون  المتحدة  األمم  مفوضية  الع  UNCHRعقدت  التحالف  مع  الوطنية بالتعاون  للمؤسسات  المي 
الموافق    افتراضيةندوة    GANHRI  اإلنسانلحقوق   حماية األشخاص  "  :تحت عنوان  2020  ويوني  3يوم األربعاء 

وفرص التعاون مع مفوضية    ،اإلنسانوخبرة المؤسسات الوطنية لحقوق    ،covid-19في ظل جائحة    النازحين قسري ا 
  .األمم المتحدة لشئون الالجئين

في  المتحدثين  الجتماع  شارك  من  منهمعدد   ،:  KATHARINA ROSE -    للمؤسسات العالمي  التحالف  ممثل 
السامي لألم  -  Gillian Triggs،  اإلنسانالوطنية لحقوق   المفوض  المتحدة لشئون الالجئين  مساعد  ،  UNCHRم 

Cecilia Jimenez -  اللنازحين داخلي   اإلنسانالمقرر الخاص المعني بحقوق.   
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 اإلنسان إجراءات دعم السكان المتضررين ودور المؤسسات الوطنية لحقوق    المناقشات حولمن    االلقاء عددً تناول  و 
داخلي   النازحين  حقوق  حماية  جائوتعزيزها    ا في  و COVID-19حة  خالل  للمؤسسات    ياتإستراتيج وضع  ،  عملية 

من إرشادات المقرر الخاص    الستفادةمع    ،في معالجة وضع األشخاص المشردين  لعتمادها   اإلنسانالوطنية لحقوق  
 وتحديد   الالجئينون  ئوكذلك خبراء مفوضية األمم المتحدة السامية لشوخبراته    ا للنازحين داخلي    اإلنسانالمعني بحقوق  

   .افرص التعاون لدعم النازحين داخلي  
دراسة حالة    عكف علىن المكتب  أ إلى    النائب األول للمدافع العام عن أنشطة مكتب المحامي العام وأولوياته  أشار

الوباء و   اإلنسانحقوق   بداية  منذ  البالد  اليوميكان  في  المواطنين على مدار  الظروف    انعدام إلى    أشار  كما   ،ساعد 
   . التي تفاقمت خالل الجائحة الئقةال المعيشية 

تلق  فردية  ىكما  العام شكاوى  المحامي  به  ،مكتب  استباقي  بشكل  البيانات  المشكالت ويعمل على جمع  تحديد  دف 
   .الجهات ذات الصلةإلى  وتقديم التوصيات

ما    ،أوضاعهمن  شأ بونقص المعلومات    ،أوضاع السكان الذين يعيشون في األراضي المحتلةإلى    نو شار المتحدثوأ 
   .يشكل مصدر قلق

 

 2020ديسمبر  4،  3 - "اإلنسانللمؤسسات الوطنية لحقوق  العالمي للتحالف  السنوي الجتماع"
عبر تطبيق   2020ديسمبر  4و 3 يومي السنوي  اجتماعه اإلنسانللمؤسسات الوطنية لحقوق    العالميعقد التحالف 

التعامل مع جائحة   فيوالدروس المستفادة  ،تبادل الخبرات و ى،  حيث تناول اليوم األول الممارسات الفضل  ؛زوم
 . المناخيالتغير  الثاني وتناول اليوم  ،كورونا

 3 - التعامل مع جائحة كورونا في تبادل الخبرات والدروس المستفادة و : الممارسات الفضلى األولاليوم فعاليات 
 2020ديسمبر 

ف المتحدة  لألمم  العام  األمين  تداعيات سلبية  إ حسب تصريحات  لها  كان  كثيًرا من مجالت    طالتن جائحة كورونا 
المجالت  ،اإلنسانحقوق   أكثر  بالجائحة    ومن  الفئات الضعيفة والمهمشة،  بو   لجتماعياالمجال  تأثًرا  كبار  و خاصة 
الحرية،  والمحرومو الخاصة,    الحتياجات  ووذو السن،   من  واألطفالو ن  م  وقد  ،النساء  العام  األمين  تهديد  حذر  ن 

 البلدان.  في الجتماعيالتماسك  
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بذلت لحقوق    وقد  الوطنية  الجا   في  اإلنسانالمؤسسات  لمجابهة  كبيرة  مجهودات  الدول  وتأثير شتى  على  اتئحة  ها 
اإلجراءات    ،اإلنسانمجالت حقوق   متابعة  كوفيد    ،الحترازية من  بمخاطر    في الدول    جهود ومتابعة    ،19والتوعية 
  2020سبتمبر    اإلنسانقرار مجلس حقوق  و يتفق    بما وسبل الوقاية    ،صحيةال خدمات  التوفير  من    ،مواجهة الجائحة 

 .19مواجهة تداعيات كوفيد  في اإلنسانلحقوق  هم للمؤسسات الوطنيةمفيما يخص الدور ال

المتحدة   األمم  منظومة  المتحدة    اإلنمائيالبرنامج    فيلة  ثالمتم-كانت  لحقوق  و لألمم  السامية   اإلنسانالمفوضية 
التحالف   الوطنية  في    ا كبيرً   جهًدا  قد بذلت   -والشبكات اإلقليمية األربع  العالميبالشراكة مع  للمؤسسات  الدعم  توفير 

 لمواجهة الجائحة.  اإلنسانقوق  لح

 ت وعمل   من التداعيات  كثيًرا  اإلنسانالمؤسسات الوطنية لحقوق    فقد رصدتلتداعيات الجائحة    العالميا للطابع  ونظرً 
 ومنها:  ،مواجهتهاعلى 

 . كافة  وتوفير الرعاية الصحية للفئات ،الحكومات لمواجهة الجائحة  استجابةمتابعة  -
 تأثر حقوق الفئات المهمشة.  -
 الخاصة.  الحتياجات تأثر كبار السن وذوي -
 تأثر النساء واألطفال.  -
 .  زيادة نسب العنف األسري -
 زيادة نسب العنف ضد المرأة.  -
 عليم.  تأثر الت -
 .  القتصادية تأثر الحقوق  -
 تأثر الحقوق المدنية والسياسية.  -
 حماية العمال المهاجرين.  -
 النازحين.  زيادة أعداد -
 كراهية األجانب والتمييز. زيادة نسبة  تجنب محاولة  -
 . الجتماعيةتفاقم النزاعات  تجنب -
 حماية حرية الصحافة.  -
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 قوات الشرطة لتنفيذ تطبيق الحظر الشامل.  المفرط للقوة من قبل  الستخدام -
 .النتخابات ومنها  ،الديمقراطية  الستحقاقاتتجنب تعليق  -
 ضمان حماية األطفال والشباب من الهجمات الجنسية.  -
 هور حالة أطفال الشوارع.زيادة تد -
و  باستخدامالمطالبة   - اإلشارة  لمكافحة  "برايل"لغة  الحكومية  التوجيهات  يخص  الوقاية    فيما  وسبل  المرض 

 . كافة واإلرشادات الصحية
 البالد األجنبية بسبب ظروف إغالق الحدود.  فياللجوء والعالقين  وطالبيحماية المشردين  -
 الوباء بين المحتجزين. ومنع تفشي الحتجازمتابعة أماكن  -
 محاولة خفض األعداد داخل السجون.  -
 إدارة حمالت ضد خطاب الكراهية.  -

ا لحقوق    التيلتحديات  ورغم  الوطنية  المؤسسات  نظرً   اإلنسانواجهتها  اإلغالق  أمام  بسبب  األبواب  وغلق  للحظر  ا 
بعضها    خص ص كما    ، الشكاوى  قبالباستإل انها استكملت أنشطتها بالتواصل عن بعد خاصة فيما يتعلق    ،ريها الجم 

 لتواصل مع الجمهور فيما يخص الشكاوى وحمالت التوعية. ل تطبيقات 

من    والدعم لمؤسسات منفردة أ  اإلنسانة لحقوق  ياألمم المتحدة السام  ومفوضةوقد قدم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  
المقد م من التحالف العالمي والشبكات اإلقليميةالدإلى    باإلضافة-ا الدعم  هذخالل الشراكة الثالثية، وقد أدى     -عم 

 . ءةا بن  أنشطة  أداء عة من تمكين المؤسسات الوطنية منفردة ومجتمإلى 

 الوطنية:   المؤسساتلدول فيما يتعلق ب ا إلى  م عدد من التوصيات د  وقد ق  
تمكين   - اللمؤسسات  اضمان  كوروناآ عالج    فيمشاركة  من  جائحة  المؤ   ،ثار  تعرض  ألعمال وعدم  سسات 

 انتقامية. 
 ها. امداء مهألضمان توفير ميزانيات عادلة للمؤسسات   -
بالاإل - و   اءةوالبن  يجابية  اإل  مشاركةقرار  وصنع ا  للمؤسسات  القوانين  إعداد  جهود  نشطة ضمن  بصورة  دراجها 

 السياسات لمجابهة الجائحة. 
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لحقوق   - الوطنية  المؤسسات  الطوا إتدريبات  في    اإلنساندمج  حالة  وقت    ،رئدارة  القرار  ومنها جهات صنع 
 الذروة. 

 منصوص عليها. اإلقرار بالمؤسسات الوطنية كخدمة أساسية  -

جهزة  أا من  موغيره  اإلنسانوالمفوضية السامية لحقوق    اإلنمائيبرنامج األمم المتحدة  إلى    التوصيات د م عدد من  كما ق  
 األمم المتحدة والجهات المانحة: 

 .اإلنسانة لحقوق دور المؤسسات الوطني  إبراز -
 . اإلنسانمؤسسات الوطنية لحقوق  طويل المدى بالتعاون مع تحالف ال  يستراتيجاإلتوفير الدعم  -
 .اإلنسانللتعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق   تمكينيةتكوين شراكة   -
 من تحضير المسار.  للتمكين يستراتيجاإلتوفير الدعم  -
 قليمية والتحالف. ين المؤسسات الوطنية من خالل الشبكات اإلوتبادل الخبرات ب  الداخليدعم ثقافة التعلم  -
 . لتواصل مع الجهات المانحة ل جسور مد -

 :اإلنسانللمؤسسات الوطنية لحقوق  العالميتوصيات خاصة بالتحالف 

التحالف    ت،مد  ق    التي التوصيات    استعراض - بين  التعاون  سبل  والشبكات   اإلنسانلحقوق    العالميوبحث 
 .التنفيذ ودعم المؤسسات الوطنية لتمكينها من   ،ها لتنفيذ ربعاإلقليمية األ

التركيز  د - لحقوق    هوتعزيز   ي ستراتيجاإلعم  الوطنية  المؤسسات  قبل  تحقيق   اإلنسانمن  أجل  الجاهزية    من 
وبناء   ،الوطني صحاب المصلحة على المستوى  أ المشاركة مع  بلها والتعامل معها    الستجابة لألزمات وسرعة  

 ين العاملين بالمؤسسات الوطنية. قدرات الموظف
ال - لمواقف  المستمر  اإلقليمية    العالميتحالف  التعزيز  المعرفة    في   رئيًسا   ا وسيطً   باعتبارها والشبكات  تبادل 

  2022  -2020  ية إستراتيجمع التركيز على    ،والممارسات الفضلى وتبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية 
 ا. مؤخرً   تدمِ عت  ا التي
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 2020ديسمبر  4 - اإلنسان المؤسسات الوطنية لحقوق: دور المناخي التغير : الثاني ليوم افعاليات 
 حقوقال   هافي بما  ،بشكل مباشر وغير مباشر  اإلنسانتؤثر على حقوق    التيمن أكبر التحديات    المناخي يعد التغير  
 بيئة  في والحق  التنمية في  الحق  صعلى وجه الخصو ، و والسياسية المدنية والحقوق والثقافية والقتصادية الجتماعية

ن التدابير المتخذة من أكما    ،واجتماعية  اقتصاديةويخلق تفاوتات    ،على زيادة الفوارق   مناخيالر  ويؤثر التغي  ،سليمة
من   للحد  كافية  ليست  األزمة  مع  التعامل  للتغير    الثارأجل  حقوق    المناخي السلبية  هناك  أكما    ،اإلنسانعلى  ن 

مع مراعاة التوصيات    ، وتطبيقها   المناخير  يالخاصة بالتغ  واإلقليميةالتصديق على المعاهدات الدولية  مطالبات للدول ب
  194الترحيب بتوقيع    جاء  ،ليات التعاهديةواإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة وال  اإلنسانالصادرة عن مجلس حقوق  

القائمة على حقوق    في مما يعد خطوة كبيرة    ؛باريس  اتفاق دولة على    189دولة وتصديق   المناخية  تعزيز السياسة 
 باريس.  اتفاق تنفيذ  فيم مهن يكون لها دور أ يمكن 2030ن خطة أ  ، كما اإلنسان

لحقوق   الوطنية  المؤسسات  دورها تماشيً -  اإلنسانوأقرت  مع  المناخية    التزامها ب  -ا  العدالة  تحقيق  على    التي العمل 
  بتقييمات ت كما طالب  ، ألصحاب المصلحة والمشورات للحكوماتالتقارير  من خالل تقديم اإلنسانتمتثل لمبادئ حقوق 
وشفافة   اصحيحة  البيئية  حول  والتأثيرات  بحقوق    والجتماعيةلمخاطر  إقامة  اإلنسانالمتعلقة    ، ات عو ر المش  قبل 

جميًعا  حة  صحاب المصلأمشتركة من    افيما يخص التغيرات المناخية جهودً   اإلنسانويتطلب النهج القائم على حقوق  
 . ةواإلقليمي سياسات المناخ الدولية بوالمعنيين 

دور المؤسسات    ويبرز  ،والدولية   ،اإلقليمية  ،المحلية   :األطراف كل  من    ان تغير المناخ ظاهرة عالمية تتطلب جهودً إ
  واللتزام  ،والدولية  واإلقليميةاألعمال الوطنية    ياألطراف من خالل مشاركتها ف هذه  تحقيق التواصل بين    في الوطنية  
بالغ النتائج  ، معه  أقلمالمترتبة عليه وكيفية الت  الثارو   ساناإلنعلى حقوق    المناخي ثار التغيير  آبرصد   ليات  الإلى    وا 

 . اإلنسانات المناخية الحكومية مع حقوق ء الدولية واإلقليمية بشأن توافق اإلجرا

حقوق    في  المناخيقة بتغير المناخ وتعزيز نهج العمل  بتوفير نتائج الرصد المتعل  اللتزامقرت المؤسسات الوطنية  أو 
لتعزيز    تأكيد أهمية تصنيف البياناتجرى  كما    ،األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  اتفاقيةمؤتمر    في  نساناإل

للخطر   المعرضة  الفئات  وذويمثل-حماية  السن،  وكبار  واألطفال،  النساء،    ، واألقليات   ، الخاصة  الحتياجات  : 
 من مالحقات قضائية وعنف. يتعرضون لهلما  -اإلنسانوالمدافعين عن حقوق   ،والمهاجرين ،النازحينو 

 : على  قد ات ِفق و 
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 العمل على دعم المبادرات البيئية والمناخية وضمان امتثالها للمعايير الدولية.  -
للمؤسسات الوطنية لحقوق   العالمي من خالل التحالف    اإلنسانوثيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق  ال التعاون   -

 لعمل بين تلك المؤسسات. محرك ا باعتباره اإلنسان
المتحدة   - األمم  وبرنامج  المتحدة  لألمم  السامية  المفوضية  خالل  من  المتحدة  األمم  منظومة   اإلنمائي دعوة 

للبيئة المتحدة  األمم  لحقوق  إلى    وبرامج  الوطنية  المؤسسات  ات  للمؤسس   العالميالتحالف  و   اإلنساندعم 
 جل بناء القدرات المؤسسات الوطنية. أمن والشبكات اإلقليمية  اإلنسانالوطنية لحقوق 

 

"دور وخبرة المؤسسات الوطنية   :الخاصة بفيروس كورونا اإلنسانتقرير الجلسة الخاصة بأبعاد حقوق  -جـ 
 "اإلنسانلحقوق 

"دور وخبرة المؤسسات الوطنية   :عنوانالخاصة بفيروس كورونا تحت  اإلنسانت جلسة خاصة بأبعاد حقوق د  قِ ع  
مكتب  و ، GANHRI اإلنسانللمؤسسات الوطنية لحقوق  العالميالتحالف   :الشراكة بين ثالثيتنظيم ب" نساناإللحقوق  

وبرعاية مشتركة من البعثات   ،UNDP  اإلنمائيوبرنامج األمم المتحدة  ،OHCHR اإلنسانلحقوق  الساميالمفوض  
 . 2020سبتمبر  28ثنين الموافق يج يوم اإلبنغالديش والنرو و  وكوستاريكا تحدة ألستراليا الدائمة لدى األمم الم

الفتتاحية، وأكدت الجلسة    -سفيرة النرويج لدى البعثة الدائمة لألمم المتحدة-  Tine Morch Smith  /السفيرة   ترأست
أن هذا  إلى    مشيرةحترامها،  وا  نساناإلترسيخ حماية مبادئ حقوق  في    اإلنسانأهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق  

كوروناأ الدور   جائحة  خالل  أهمية  أكثر  المؤسساتأ  إذ   ؛صبح  لحقوق    سهمت  الدعم في    اإلنسانالوطنية  تقديم 
 . المختلفة ؤسسات الدوللموالمشورة 

أكدت لألمم -  Sally Manstield  /السفيرة  كما  الدائمة  البعثة  لدى  أستراليا  المؤسسأ  -المتحدة  سفيرة  الوطنية  ن  ات 
شريكً أ حقوق    في  يسهم  ا دولي    ا صبحت  ت  اإلنساننشر  إذ  دورً وحمايتها،  في  م  مه   العب  حقوق    احتراممراقبة وضع  ا 

 اإلنسانما تقوم به المؤسسة الوطنية األسترالية لحقوق    ووه  ،خالل الجائحة وتوفير المشورة والدعم للحكومات  اإلنسان
األطفال،  و يز على أساس السن،  التميعديددة، منها:  مجالت    فين  و يها مفوضلدو   كذلك على نشر الوعي،تعمل    التي

. وتشيد الحكومة األسترالية بجهود المؤسسة والعرقي  الجنسيالتمييز  و الخاصة،    الحتياجات  ووذو ،  النتقاليةالعدالة  و 
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كما تقدم الدعم لمنتدى    ،ونا خالل جائحة كور   اإلنسانحقوق    احترام   مراعاة  فيبه    تنهضالذي    الوطنية للدولة والدور
 . المؤسسات الوطنية بالمنطقة  كفاءةرفع بهدف  الهادي  سيا والمحيط آ

 اإلنسانللمؤسسات الوطنية لحقوق    العالميلتحالف  لالرئيس القادم  -  Freddy Carrion Intriago  /الدكتور وأشار  
GANHRI  الشعب"    يو"محامDefenseur du people  جائحةأإلى    -كوادورباإل تؤثر    ن  لم  مجال    ي فكورونا 

ن األقليات والمجموعات المستضعفة  أ وغني  عن البيان    ،شتى المجالت بالعالم كله في    نها أثرتلكفحسب،  الصحة  
  باإلجراءات عدم تأثر الحقوق  مراعاة  وأكد سيادته    ،التجمع  فيومنها الحق  كل الحقوق،    تأثرت، كما  ا أشد تضررً   تكان

  ، عدم حدوث انتهاكات خالل الحظر  ئحة لضمانا تلعبه المؤسسات الوطنية خالل الج الذي    وأشاد بالدور  ،الحترازية 
  ، مفرط للقوة والعنف خالل تطبيق الحظر   استخداموما يحدث من    ،أماكن الحتجاز في  وخاصة    الحترازية والتطبيقات  
أثبتت    نأا  وأكد أخيرً  النجاح  المستفادة وتجارب  المثلى لمحار أالدروس  الوباء  ن الطريقة  تطبيق معايير  تكمن في  بة 

 .اإلنسانحقوق   احترام

ن أ  -اإلنمائيمكتب األزمات ببرنامج األمم المتحدة    ةومدير   ةالمساعد  ةالعام   ةاألمين-  Asako Okai  /ت السيدةذكر و 
قوق  خاصة الحبو   اإلنسانخالل الجائحة لضمان حماية حقوق    ا جوهري    العبت دورً   اإلنسانالمؤسسات الوطنية لحقوق  

ن جائحة  بأ حيث صرح األمين العام لألمم المتحدة  تأثًرا من بين كل الحقوق؛  أكثر    كانت  التي  والجتماعية  القتصادية
ت المؤسسات الوطنية الفئات  دعم، كما  والجتماعي  القتصادي  أزمة حقوق إنسان على المستويينإلى    كورونا أدت

والمهمشة التحديات  كثيرإلى    ستجابتاو   ،الحتجازأماكن    توراقب  ،المستضعفة  أكدت  ال  يوف  ،من    تعدد ن  أ نهاية 
 على تحقيق التنمية المستدامة.  امؤشرً  وفي مناخ مستقر يعد بكفاءةتعمل  التي اإلنسانالمؤسسات الوطنية لحقوق  

السيدة والتعاون    ةمدير -  Georgette Gagnon  /أما  الميدانية  العمليات  المتحدة  التقنيشعبة  األمم  قوق  لح  بمكتب 
ا  اإلنسان عن  بالنيابة  غير    -الساميلمفوض  والمتحدثة  الطارئة  بالحالة  الجائحة  وصفت  مجال   فيمسبوقة  الفقد 
الدول  أأثرت    التي الصحة   على  مختلفة  بأشكال  التمييز  أفقد  كافة؛  بعادها  الحقوق    فيبرزت    القتصادية مجال 

ألوعر    ،والصحية   والجتماعية واألقليات  المهمشة  الفئات  التمييزضت  من  جديدة  المفوض  مكترصد  فقد    ،نواع  ب 
الجنس   في  تزايًدا  اإلنسانلحقوق    السامي أساس  على  والتمييز  العنف  األجانب   ،حالت  ضد  وصعوبة    ،والتمييز 

الخدما على  القانونيةو المياه  و الغذاء  و الصحية    اتلحصول  والخدمات  هائلة  ر كما    ، التعليم  تفاوتات  تلك    في صد 
مكتب  وتعمل  ، المجالت مع  بالتعاون  السامية  المتحدة    المفوضية  األمم    اإلنمائي األمم  مكاتب  من  الشركاء  وبعض 
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تقديم ضمان  على  حقوق    المتحدة  عادل    اإلنسانمعايير  المستوى  وتطبيقها  بشكل    والقتصادي   ياإلنسانعلى 
  ، الوطني على المستوى  وحمايتها    اإلنسانحقوق    احتراملتوافر    ا ضامنً   ا وتعتبر المؤسسات الوطنية شريكً   ، والجتماعي

للمفوضية  كما   المختلفة  المكاتب  مع  العالم  ا مكتبً   80وعددها  -تتعاون  مستوى  الكامل    -على  الدعم  منها  وتتلقى 
   والمساعدات التقنية.

الجائحة  طورت  2020إبريل    يوف الوطنية خالل  المؤسسات  المفوض    أرسلحيث  ،  المفوضية إرشادات لدعم عمل 
يجب العمل عليها    التي  اإلنسانعلى أبعاد حقوق    إللقاء الضوء  المؤسسات الوطنيةكل  إلى    ا ة وخطابً مذكر   السامي

الجائحة المشورة  ،خالل  تقديم  ومراعاةمن  "ا  وأخيرً   ، والثقافية  والجتماعية  القتصاديةالحقوق    ،   طالبت 
"Gagnon  كبار  و خاصة األقليات  ب و -اية  الرع  في ن ينال حقه  أطرف مهمش دون    أيعدم ترك  بالمؤسسات الوطنية

على   مع التشديد  ،وبنما  مالوي في    كما أكدت التعاون مع بعض المؤسسات  ين،المهمشأعداد  حتى ل تزيد    -السن
تقوم    يفير الضمانات الالزمة للمؤسسات كوتو   ، الحتجاز ماكن  أ  فيالوقاية من قبل السلطات    جراءاتإ ضمان اتباع  

 بعملها دون معوقات. 

السيدة التحالف    ا عرضً   دمتفق  -ىولاأل  ةباحث ال-  Lone Lindholt  /أما  بين  المشتركة  للبحوث  النتائج األولية  عن 
دور    فيلألمم المتحدة    اإلنمائيوالمكتب    اإلنسانوالمفوضية العليا لحقوق    اإلنسانللمؤسسات الوطنية لحقوق    العالمي

الوطنية   المؤسسات  حقوق    فيخبرة  خالل   اإلنسانمعالجة  العالمية   ودعمها  الصحية  الطوارئ  هذا وتلخ    ،حالة  ص 
 : في العرض 

   .المؤسسات الوطنية بالجائحة عمل مدى تأثر  -
 وحمايتها.  اإلنسانمؤسسات وكيفية مواصلة العمل فيما يخص نشر حقوق الالخطوات المتخذة من قبل  -
  . تعاون المؤسسات مع أصحاب المصلحة -
ا  فيكبير  الابه  التش - المؤسسات  بين  المختلفةالنتائج  أماكن   حالة  :مثل   ،موضوعات مشتركة  هناك ف  ؛ لوطنية 

ذويالتمييز،  و ،  الحتجاز التنقل،  و الخاصة،    الحتياجات  واألشخاص  فقرً و حرية  األكثر  المناطق  ا، سكان 
والصحافة،  و  اإلعالم  الجنس  الثارو حرية  أساس  على  للتمييز  العاملة    ،السلبية  الطبية  األطقم  وحماية 

العز  الجائحةبمستشفيات  خالل  المصلحة  اتوالجه  ،ل  القضائية و السلطات،  وهي:    ، أصحاب   ، الجهات 
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 ، بعد  ن الدراسة لم تنتهأإلى    أشارتو   ،والقطاع الخاص  ،اإلعالمو حكومية،  الغير    المنظماتا  وأخيرً   ،والبرلمان
 الدروس المستفادة.   متضمنة ر  ش  ن  ت  منها سوف   النتهاءمجرد بو 

السيدة  كما   بالدها   -اإلنسانلحقوق    ةاألوكراني  ةالبرلماني  ةالمفوض -  yla DenisovaLyudm  /عرضت    ، تجربة 
التباعدية    والجتماعاتالجهود المبذولة فيما يخص الحماية من التعذيب من خالل الزيارات الدورية للسجون    وتناولت

ا يخص  فيم   اإلنسانحقوق    ات انتهاكعدد من    ها خالل ر ِصد  زيارة    576تنظيم    جرىحيث    ، للمعلومات  اليوميوالتجميع  
دوات الوقاية الطبية،  أ فر المعدات الطبية و اعدم تو و ،  الحترازيةعدم تطبيق اإلجراءات    :ومنها  ،حق الرعاية الصحية

كل لجنة بعد الزيارة    ت ِعد  و   ،الجتماعيعدم تطبيق معايير التباعد  و عدم قياس حرارة العاملين والمحتجزين والزوار،  و 
نتيجتها رفع  ا إلى    توصية  11اللجنة    رفعتحيث    طات،السلإلى    توصياتال  رفعتو   اتقريرً  دعوى    13لسلطات كانت 

اللجنة األوربية لمنع التعذيب واللجنة الفرعية لألمم المتحدة لمنع التعذيب   ثم نتوقد    ،النتهاكات  مرتكبيجنائية ضد  
  الحتجازأماكن    تزورزالت  ما  ية  ة من خمس لجان أوربواحد  التي تعد  قامت به اللجنة األوكرانيةالذي    اإليجابيالعمل  

للمحتجزين وحمايتهم الصحية  الرعاية  توافر  اللجنة  اتخذكما    ،لضمان  المدنية    كلت  الحقوق  توافر  التدابير لضمان 
 الخاصة والمشردين. الحتياجات للحكومة بضرورة حماية األشخاص ذويتوصيات  تورفع ، خالل الحظر

المؤسسة    تبذلها  التيالجهود    -بالعراق   اإلنسانبالمفوضية العليا لحقوق  المفوض  -  Anas Abbas  /السيد  وقد عرض
الجائحة بداية  منذ  العراقية  من    تلك  ش  إذ    ؛الوطنية  األل  ا مفوضً   15لجنة  رصد  ت،  المحافظاتفي    وضاعمتابعة 

ا  ،النتهاكات اإلجراءات  وتتحرى  الحكومة  الحترازيةتباع  قبل  مراكز  و شفيات  المستو   الحتجازن  ماك أ  تزورو ،  من 
الحكوميةو التسوق   لضمات  و   المصالح  والمؤسسات  الوقائية  اتخاذ المتاجر  ثالثأ وقد    ،التدابير  اللجنة  تلك    ة صدرت 

الحكومة  ت تطبيق  مدى  حول  استبيانً أجرت  كما    ،لإلجراءات قارير  العراقية  الوطنية  تطبيق  مدى  لقياس    االمؤسسة 
حملة توعية بالتعاون مع بعض   يلكتروناإل طلقت على موقعها  وأ   ،ية للحمايةبادرة إنسانملقت  وأط  ،الحترازيةالتدابير  

ن الحكومة  كمتواجه المؤسسة عدم ت  التيكبر التحديات  بأن أسيادته    في نهاية كلمته نو هو   ،المدنيمنظمات المجتمع  
  في لسجون تكون  ا  ةيار ز ات  جراءإن  أ كما    ،ااألكثر فقرً ل سيما المناطق    مناطق بعض ال  فيمن فرض التدابير الوقائية  

 األحوال مشددة. معظم

 -اإلنسانللجنة الوطنية الكينية لحقوق    التنفيذيالرئيس  -  Bernard Mogesa  /السيد  إلقاءالجلسة ب   متتخت  ا ا  وأخيرً 
أ فيها  أوضح  ش  كلمة  قد  الكينية  الوطنية  اللجنة  باسملج  تل ك  ن  األوضاع  بمتابعة  ك "  نة خاصة  فور    "19وفيد  لجنة 
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العام  أور  ظه من  مارس  منتصف  حالة  قبل   جمعتوقد    الماضي،ول  من  دعم  على  تبرعات وحصلت  اللجنة  تلك 
لتدابير الوقائية،  لمتابعة اتخاذ الدولة  و الشكاوى،    يتلق بالتوازي في عدد من المحاور، منها:    وعملت،  األوربي  التحاد

ول  أصدرت  أوقد    ،طبيق الحظر تفي سياق  السلطات  من قبل  للقوة    المفرط   الستخدامرصد  و التعاون مع اإلعالم،  و 
لها   "الجائحة  بتقرير  فيه  Pain and Pandemic"  واأللمعنوان  حقوق  أ  عرضت  خالل    اإلنسانوضاع  بالبالد 

  ، ل الجائحة خالالخاصة    الحتياجات  بشأن التحديات التي تواجه األشخاص ذوي  الثانيتقريرها    ستصدركما    ،الجائحة
   لمواجهة األزمات. الصحيلتكشف عدم جاهزية القطاع  جاءتن جائحة كورونا  بأ مه تتم سيادته كالخاو 

 

 الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية   -
  2020لعام بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية  األول للجنة التنفيذية الجتماع

عن بعد عبر   2020نة التنفيذية لعام  األول للج  الجتماع   اإلنسانعقدت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق   
في فلسطين" في دورتها   اإلنسانرئيس الهيئة المستقلة لحقوق  و   ة رئيس الشبك  -عصام يونس    /نترنت برئاسة السيداإل

من  ،2020الحالية   كل  في  للشبكة  التنفيذية  باللجنة  األعضاء  الوطنية  المؤسسات  رؤساء   ، ع مان  : وبحضور 
إلى    ،ومستشاريها وخبرائها   وأعضاء هذه المؤسسات  ،وعدد من األمناء العامين  ،وقطر  ،والمغرب  ،ومصر  ،وفلسطين

وناقش    ، وكادر اإلدارة العامة في الدوحة   -المدير التنفيذي للشبكة العربية-سلطان بن حسن الجم الي    /جانب السيد
،  وتوصياتها  ت الجمعية العامة السابقةمن قرارا  ذ ف  ما ن  و ية الشبكة  إستراتيجالجتماع حزمة من المحاور ذات الصلة ب

 اإلنسان رونا والتحديات والحلول ودور المؤسسات الوطنية لحقوق  و يروس ك تداعيات فإلى    نيالمجتمعحديث    وتطرق 
          .19في ظل جائحة كوفيد 

إقرار موعد الجمعية   جمعت على كما أ ،خالل هذه الجائحةوجهودها أشادت اللجنة تنفيذية بدور اإلدارة العامة للشبكة  
حيث ستنظم في الدوحة لتنتقل من الهيئة المستقلة   ،2021 واألول من يونيفي العمومية القادمة "السابعة عشرة" 

موضوع مؤتمر الشبكة الدولي ليكون  وأ ِقر   في قطر، اإلنساناللجنة الوطنية لحقوق  إلى  في فلسطين اإلنسانلحقوق  
السالم والعدل والمؤسسات  : 16... محورية الهدف 2030داف التنمية المستدامة نفيذ أه"التضامن الدولي في ت

في الدوحة بالتوازي مع اجتماع الجمعية العمومية، كما أكدت اللجنة التنفيذية استعداد الشبكة  المؤتمر  عق دوسي   ،القوية"
بالتنسيق والتعاون  وفق مبادئ باريس   إلنساناوق  العربية لتقديم العون لجمهورية السودان إلنشاء مؤسسة وطنية لحق

          .اإلنسانالعالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق   والتحالف اإلنسانمع المفوضية السامية لحقوق 
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دارة حقوق    اإلنساناللجنة التنفيذية على استكمال التعاون مع لجنة الميثاق العربي لحقوق    كما حثت     في   اإلنسانوا 
ب العربية  يسهمالجامعة  تنمية  ما  لحقوق    في  العربية  المنظومة  وتطوير  حقوق    اإلنسانالقدرات  في   اإلنسانوتعزيز 

من محاولت ضم   ،ذلك تناول الجتماع التحديات الجديدة للقضية الفلسطينيةعلى    عالوةو   وحمايتها،  الوطن العربي
ن تحديات جديدة وانتهاكات  ا متج عنهوما ن  وهدم المنازل الذي تضاعف بعد موجة التطبيع  ،وتهويد القدس   ،الضفة

و  فلسطين،  في  العربي  الشعب  ا  الحضور  أجمعلحقوق  أن  الفلسطينية  على  مكان  لقضية  لها  يكن  لم  داعي إن  فال 
ويجب أن تقف الشبكة العربية وقفة تدعم من    ،غير مسبوق   الوجود مؤسسات حقوقية، وأكدوا أن فلسطين تشهد مشهدً 

الدولي  من خ  ا خاللها موقف فلسطين دولي   القانون  تفعيل  الدولية لحقوق  اإلنسان الل  أكدت  اإلنساني والليات  ، كما 
لهيئة المستقلة لحقوق  ا  ودعموتبن يها  اللجنة التنفيذية باإلجماع قرارات الشبكة السابقة ومواقفها بدعم القضية الفلسطينية  

فلسطين و   اإلنسان افي  اإلشكا مساندة  مواجهة  الفلسطيني في  أليات و لشعب  التي  التطبيع من خالل    فرزها التحديات 
  و موقف واضح حول التزامات الدولة أ لتبني  التنفيذية على ضرورة العمل  اللجنة  ي، وشددت  اإلنسانالقانوني و   ينالبعد

الدولي،   القانون  وفق  الثالث  واتخاذ خطوات  وعالطرف  جراءاته،  وا  اإلسرائيلي  بالحتالل  العتراف  بإنهاء  إلدم  لزامه 
       .الل وفق القانون الدوليالحت

 

. تطوير  .اعامً   75"  بعنوان   اإلنسانحلقة نقاشية نظمتها الشبكة العربية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق   
 "، واآلفاقاآلثار :اإلنسانمنظومة حقوق 

في  ممثلة  -  اإلنسانوق  لحق   بالتعاون مع المفوضية السامية   اإلنسانالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق    عقدت 
  في حلقة نقاشية    -لجنوب وغرب آسيا والمنطقة العربية  اإلنسانمركز األمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق  

 اإلنساندولة عربية يمثلون المؤسسات الوطنية لحقوق    20ومشاركة من    ا مشاركً   75، بحضور  2020أكتوبر    22
وعددً  بالشبكة  منظ   ااألعضاء  المدنيمات  من  حقوقيي  المجتمع  الهدف    نونشطاء  والعدل    16لمناقشة  "السالم 

يجاد أدوات وسبل وآليات تمكن األمم المتحدة من تنفيذ   ، لقانون الدولياإلى    وضرورة الحتكام  ،" والمؤسسات القوية وا 
القوة وفرض  من  قراراتها، بما يقوض   الع ل  غ  ي  و   ،األمر الواقع سياسة  استخدام  الفع ال    امة ب المصلحة  الدولي  والتعاون 

نهاء معاناة الشعب العربي الفلسطيني  ،ينوالبن اء لتحقيق السلم واألمن الدولي وحل القضية الفلسطينية وفق قرارات    ،وا 
حالل السالم العادل والشامل    ،الشرعية الدولية قامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وا  نهاء الحتالل اإلسرائيلي وا  وا 

      .رض مقابل السالماأل  وفق مبدأ
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أهمية تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام  في كلمته    -المدير التنفيذي للشبكة-  الجمالي سلطان    /السيدوقد أكد   
تضامن  إلى    وأن  تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يحتاج  ،الحلول  اسستشكل أس  -ها حال تنفيذ-  ا أنه ب  ا ، منوهً 2030

المتعلق    16الهدف    فيما يخصالشبكة  برؤية    ، وأشادل بين الدول وجميع أصحاب المصلحةادولي جدي وصادق وفع  
للعام ـ  ب المستدامة  التنمية  تنفيذ خطة  باعتباره مفتاح  ي هم ش فيها أحد..."  إقامة مجتمعات مسالمة ل  "التشجيع على 

رئيس  2030 دور  من  له  لما  وحك   ومحورها،  الدول  لدى  إرادة صادقة  إيجاد  التنمية  ومفي  أهداف  على  للعمل  اتها 
في الوقت نفسه أن من أولى أولويات التنمية الحماية من الجريمة والعنف ووجود حكومات نزيهة    االمستدامة، مؤكدً 

تعدومستجيبة حيث  و   ،  الفع الةالعدالة  والحوكمة  تنموية  السالم  أ نتائج  م دخالت  فقط  وليست  في   و،  تساعد  عوامل 
التنمية  لذاتحقيق  الهدف  إ ف  ،  القوية"السالم والعدل    16ن    ف محوري يمكن من خالله تحقيق سائر " هدوالمؤسسات 

حد من جميع  ال أهداف التنمية المستدامة  من بين  أن  إلى    ااألهداف عن طريق إدارات حكومية فاعلة ومحوكمة، مشيرً 
       اع وانعدام األمن.صر أشكال العنف، والعمل مع الحكومات والمجتمعات المحلية إليجاد حلول دائمة لل 

عمال مبدأ عدم ترك   الجماليسلطان    وطالب السيد/  بتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحكم العالمية، وا 
 . إنشاء األمم المتحدة على اعامً  75وجه التهنئة بمناسبة مرور ، و أحد خلف الركب

    
آخر  جانب  السيد  من  قاعود    /قدم  ا-عالء  مركز  والتوثيق ألمدير  للتدريب  المتحدة  تناول  ورقة    -باإلنابة  مم  عمل 

ومدى التفاعل    ،منذ تأسيس األمم المتحدة  اإلنسانة التي مرت بها المنظومة الدولية لحقوق  خاللها المحطات الرئيس
،  ات العمل على تطوير المعايير والضمان  وحمايتها ل سيما   اإلنسانمع عمل هذه الليات على صعيد تعزيز حقوق  

 اإلنسان من الجهة المركزية المعنية بحقوق    اإلنسانة في تطور منظومة حقوق  المحطات الرئيسإلى    "قاعود"وتطرق  
المتحدة األمم  العنصريةإلى    ،في  المتحدة ضد  األمم  :  اإلنسانوالتطور على صعيد مضمون حقوق    ،جانب نضال 

المبادرا  ببعض  واختتم  اإلعاقة"،  ذوي  األشخاص  حقوق  من  "نموذج  مزيد  بتوفير  المعنية  اإلنجاز  قيد  األخيرة  ت 
           .باألمم المتحدة اإلنسانفي إطار منظومة حقوق  وحمايتها  اإلنسانالضمانات لتعزيز حقوق 

نهاء وشهدت الحلقة النقاشية مداخالت من قبل المشاركين تركزت حول دور األمم المتحدة في محاربة العنصرية     ، وا 
لمصادقة عليها، وأهمية العمل على خطة  على ادولها    ، ودور المؤسسات الوطنية في حثة اللياتيوأهم  ،الستعمار

سن  والتدريب عليها في    اإلنسانحقوق  بلتعريف  ل همة  مو   بالقضاء على الفساد كخطوة أولى   2030التنمية المستدامة  
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حقوق  إلى    ،مبكرة منظومة  العربية    ،العربية  اإلنسانجانب  اللجنة  نشاء  لحقوق  اوا  وأشاد وأدوارها   اإلنسانلدائمة   ،
         في المنطقة العربية. اإلنسانلتعزيز حقوق  اإلنسانبالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق  

 

 "مخطط الضم اإلسرائيلي ألراضي الضفة الغربيةالندوة " تقرير 
لحقوق    الوطنية  للمؤسسات  العربية  الشبكة  ب  ند  اإلنسانعقدت  عن  اإلوة  عبر  الضم  "  بعنوان:نترنت  عد  مخطط 

     .2020 ويولي 15 في "اإلسرائيلي ألراضي الضفة الغربية
ورئيس الهيئة المستقلة    اإلنسانرئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق  -  عصام يونس  /فتتح الندوة األستاذا 

ِمع عن العالم  أ  امؤكدً   -بفلسطين  اإلنسانلحقوق   أن هذه الخطوة تأتي    وولكن يبد  ،الضم اإلسرائيلية  خطة  رفضلى  ي ج 
األمريكي الرئيس  أعلنها  التي  الخطة  سياق  األراضي  المسماة  ترامب    /في  من  أجزاء  تعني ضم  التي  القرن  بصفقة 

أ بالفعل  بد  قدر  يخط لأن هذا القرار ا إلى    أشارو ة،  وتجعل قيام الدولة الفلسطينية عملية غير ممكن  ،الفلسطينية المحتلة 
كل أنواع ارتكبت  طرق التفافية، و بمستوطنات  عليها  وأقامت    فلسطينية  أراضي  ت إسرائيل  صادر   ، حين1967منذ عام  

على  الن  وقد أقدمت    ،لعالم المتحضر لنفسه من قواعد ناظمةلكل ما يرتضيه االموبقات والنتهاكات للقانون الدولي و 
مستوى جرائم الحرب وانتهاك إلى    وهذا تطور خطير يرتقي  ،ي الفلسطينيةراضوهي الضم القانوني لأل  ،الخطوة األهم

أن العالم كان يسمع إلى    وأشار  ،ميثاق األمم المتحدة الذي يؤكد على عدم جواز الستيالء على أراضي الغير بالقوة
الموقف القانوني  حسم  ما يحدث في األراضي الفلسطينية في محاولت حميمة لحسم القضايا الكبرى في الصراع مثل  

األمريكية السفارة  نقل  أعقبه  الذي  المقدسة  ال  ، القدسإلى    للمدينة  القضايا  من  للعدالة  موغيرها  تغييب  في ظل  همة 
في    اوتكرارً   افإن إسرائيل أساءت األدب مرارً   "األدب  أساء  العقاب    ن  مِ من أ  "وعلى قاعدة    ، وقواعدها وتغييب للمحاسبة 

الد  تخاذلظل   أداء  ولي  المجتمع  به عن  المنوط  األخيرة    ،الدور  الخطوة  هذه  تشكل  أن  نأمل  الضم-وقال:   -خطة 
وتحقيقها  العدالة  إنجاز  محاولت  من  ليقترب  للعالم  الذي    ؛فرصة  الوضع  هذا  في  الستمرار  يمكن  ل  بالفعل  ألنه 

الدولتين   موت حل  إعالن  على  ينطوي  ووأده،  ينطوي  الكما  للس بمساس  على  أصيلة  احقوق  المحميين كان  لمدنيين 
  ، علينا إظهار هذه الحقائق   -كمؤسسات وطنية في المنطقة وفي العالم-وأضاف: نحن    ،بموجب قواعد القانون الدولي

بي لقرار  رفض التحاد األور إلى    وألمح،  فع المؤسسات باتجاه حراك إقليمي ودولي يليق بحجم هذا التطور الخطير دو 
بهذ خطوات  اتخاذ  ودراسته  الشالضم  يبد  ،أنا  الخطوات  هذه  الن  حتى  مشجعة  ووقال:  غير  بهذا    ، أنها  تليق  ول 
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علينا الدفع    -كمؤسسات وطنية-وأضاف: نحن    ،وهي جريمة حرب بامتياز   ،النتهاك الخطير لقواعد القانون الدولي 
            عليه. و هى ما ألن األسوأ قادم إذا ما استمر الوضع عل ؛ليةعباتجاه تأكيد المؤكد، وينتظرنا دور أكثر فا

على   -اإلنسانالمدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق  -سلطان بن حسن الجم الي    /وشدد السيد 
ف   الفلسطينية  العالمية ومن ورائها    ض  رِ أن الحتالل اإلسرائيلي لألراضي  تثبيته الصهيونية  كأمر واقع، وعملت على 

العمل الن على قدم   وجار  ش رعن بقوة الدول الستعمارية وسطوتها على المجتمع الدولي،    حيث  ؛اإلمبريالية العالمية 
 ،1967  لت سنة التي احت    يضااألر   بما في ذلك ،  وشرعنته   الفلسطينية  يضاستكماله بتثبيت احتالل كامل األر وساق ل

اإلسرائيلي الحتالل  ممارسات  مناهضة  عن  تعبر  الندوة  هذه  أن  و ططهوخ   وأوضح  مخططه  إلى    تهدف،  كشف 
ضاءة البو  في الوقت ذاته أن قيام دولة الحتالل    امؤكدً   ، اقتراح الخطط لتقويضهو خطورة الوضع  بيان  عد القانوني و ا 

وانتهاك    1948اإلسرائيلي على أراضي   المجازر  والتدمير وارتكاب  والتشريد  والقتل  بالقوة  جاء عن طريق الحتالل 
الحائط    ترتكبكالعادة  وقال:    بالجملة،  اإلنسانحقوق   عرض  ضاربة  النتهاكات  هذه  اإلسرائيلي  الحتالل  دولة 
دون    اإلنساني والقانون الدولي لحقوق  اإلنسانوبالقانون الدولي    ا مستهزئة بهو ة الدولية وقرارات المجتمع الدولي  يالشرع
       ة الدولية بهذا الخصوص.ي ت الشرعللمجتمع الدولي، لذلك ل بد من ممارسة الضغوط لتنفيذ قرارا  عتبارأي ا

أن مشروع الضم  أكد  -بجمهورية مصر العربية  اإلنسانرئيس المجلس القومي لحقوق - ق يالسيد/ محمد فا كلمة وفي  
مساعدات    ، مما يتطلب خيار سوى المقاومة"  ووقال: "لم يعد هنالك طريق آخر أ  ،ا ا وعربي  الحتاللي مرفوض فلسطيني  

وأضاف: سوف تمارس سلطات الحتالل    ،يني من الدول العربية حتى تستمر الحياة في فلسطينب الفلسط مادية للشع
على الشعب الفلسطيني وعلى حياته حتى يقبل أن يبيع وطنه مقابل خمسين مليار   اشديدً   ا في المرحلة القادمة ضغطً 

معلنة الحال  ،دولر  ت  فإن  وبطبيعة  األوطان ل  أن   يفهمون  المصالحة  وط  ،باع""هؤلء ل  الفلسطينيين بضرورة  الب 
  باستمراركما طالب    ،وقال: إن المصالحة والوحدة الوطنية أصبحت ضرورة ملحة في هذه المرحلة الحرجة   ، الوطنية

عالمي  ا ودبلوماسي  الضغط بكل الطرق شعبي   وقال:    ،سرائيلإللحمل األمم المتحدة على فرض مقاطعة اقتصادية    ا ا وا 
من بعض الشخصيات ذات التأثير    وستكون هناك مبادرة  ،لكن الرأي العام الدولي بدأ يتغير  ،اذ وقتً مر قد يأخهذا األ

                . األمم المتحدة لصياغة بيان ضغط لتهيئة العالم للضغط على األمم المتحدة في
النسور    وشدد  محمد  وشمال  -السيد/  األوسط  الشرق  قسم  السامية لمفوضبا يا  إفريقرئيس  على   -اإلنسانلحقوق    ية 

ميشيل باشلي    /اليوم األول لإلعالن عن خطة الضم الوارد في بيان المفوضة السامية   ذموقف المفوضية الثابت من
يتنافى مع قرارات مجلس األمن وميثاق    ي، حيثاإلنسان الدولي والدولي    ينالقانونوفق  بعدم قانونية قرار إعالن الضم  
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 مث ل أن هذا البيان  إلى    وأشار  "،عدم جواز الستيالء على أراضي الغير بالقوة"حة  يتضمن صرا  األمم المتحدة الذي
الذي   القانوني  الجدل  الحديث حول  كا نقطة فاصلة في حسم  الضم خاصة في ظل  بداية إعالن خطة  ن سائًدا مع 

على مقترح السيد/    ا يقً وتعل  ،شكالا بأي شكل من األقانوني  ليس  يعني أن قرار الضم    بما   ،تدرج الضم بنسب مختلفة
فا  المتحدة  يمحمد  األمم  على  بالضغط  بحاجةأذكر  ق  ليست  المفوضية  أحد  إلى    ن  من  بحقوق  فضغط  يتعلق  يما 

من   اتتطلب قرارً فإنها  : أما أمر المقاطعة القتصادية إلسرائيل  واستطرد قائاًل   ، الشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير
ال باألمم  أخرى  أعلى  هيئات  حقوق  متحدة  ومجلس  السامية  المفوضية  وقال اإلنسانمن  بيان،  صدر  كذلك    مهم   : 

عن   لحقوق    ا خاص    امقررً   67مشترك  األممية  الليات  جميع  مجملهم  في  يمثلون  المتحدة  باألمم  عمل  ومجموعة 
إصدار  على  لمتحدة  أصحاب الوليات الخاصة في منظومة األمم ا كل  جمع فيها  وهي المرة األولى التي ي  ،  اإلنسان

الدولي والدولي    ينتأكيد أن مخطط الضم انتهاك للقانون  منها   ؛همة م  وأضاف: تضمن هذا البيان محاور   ،بيان مشترك
  ، بها السكان في الضفة الغربية   ملوتكريس لعدم المساواة في األنظمة القانونية التي يتعا  ،اإلنساني وحقوق  اإلنسان
وطالب المؤسسات الوطنية    ،التصرف من النواحي القانونيةكيفية  د الضم و بع  ما مسألة    التفكير فيإلى    " النسور"ودعا  

عادة التفكير  ب  اإلنسانلحقوق   المبادئ القانونية الخاصة  في  دعم الجهود الوطنية إلعادة الهتمام بالشأن الفلسطيني وا 
دفع إلبقاء هذا األمر ضمن في ال  ا هم  م   ادورً   اإلنسانللمؤسسات الوطنية لحقوق    وذكر أن  ،بحقوق الشعب الفلسطيني 

وأكد حرص المفوضية السامية    ،الوطنية واإلقليمية والدولية وعدم الكتفاء فقط بردود الفعل النيةالمؤسسات  أولويات  
أية دعوة لنقاش حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه  تلبية  تأخر عن  تلن  ها  وأن  ، على دعم هذا التجاه  اإلنسانلحقوق  

حصو  الفلسطينية  خاذاتو   يها عل  هالمن  األراضي  بضم  اإلسرائيلية  القرارات  إلجهاض  وقائية  إجراءات  وتوجه    ،أية 
المشاركة في هذه الندوة التي إلى    دعوتهعلى    اإلنسانلشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق  اإلى    بالشكر  "النسور"

                  .ب المنطقة بشكل كاملبل لشعو فحسب، ليس للشعب الفلسطيني    ،همة ذات الموضوع الحساس موصفها بال
دويك    عمار  الدكتور/  لحقوق  -وعرض  المستقلة  الهيئة  عام  حول    -اإلنسان مدير  عمل  الضم    وسيناري"ورقة 

وأوضح أن موضوع الضم أمر ثابت على طاولة    "،الحتاللي وأثره على حقوق الشعب الفلسطيني والخطوات القادمة
أن القانون  إلى    الفتً   ، لضم في القانون الدولي ل  تعريًفا وقدم  ،  1967المتعاقبة منذ عام  ل اإلسرائيلي  حكومات الحتال

الرسمي القانوني  والضم  الفعلي  الضم  بين  يميز  ومتدر إلى    امشيرً   ،الدولي  مستمر  مشروع  الفعلي  الضم  منذ أن  ج 
في   الغربية  الضفة  يصف    ،1967احتالل  الدولي  القانون  إن  انتها وقال:  بأنه  الشعب  الضم  تقرير مصير  لحق  ك 

انتهاكً   ، الفلسطيني يمثل  الدولية  كثيرل  ا كما  والتفاقيات  المواثيق  لهاي    ،من  اتفاقية  الرابعة    ،1907مثل  وجنيف 
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  ، وغيرها من التفاقيات الدولية   ،وفتوى محكمة العدل الدولية  ، ونظام روما األساسي  ، وقرارات الشرعة الدولية  ،1949
جانب عدد المستوطنين والبؤر  إلى    لتوسع الستيطاني وأهدافه وسياساته المتبعةاقته خارطة  في ور   "دويك"  رضاستعو 

تطرق  كما  وسيناريوهاتهإلى    الستيطانية،  الحالي  الضم  التوصيات  قترحوا  ، إعالن  من  الموقف    :منها   ،جملة  تأكيد 
ضرورة التزام  و الدولي وميثاق األمم المتحدة،    لمبادئ القانون  ا جسيمً   ا الرافض لقرار الضم بجميع أشكاله باعتباره انتهاكً 
إسرائيل بمبدأ التمييز بين باتفاقيات    تربطهاوالتزام جميع الدول التي    ،جميع الدول بقرارات مجلس األمن ذات الصلة

الشرقية القدس  فيها  بما  المحتلة  الفلسطينية  واألرض  إسرائيل  اإلى    باإلضافة   ،أراضي  قيام  السياسية  أهمية  لقوى 
تجريم حق الفلسطينيين في مقاومة    -لم يسمها -الحكومات    عدد منمنظمات المجتمع المدني بالتصدي لمحاولت  و 

تجريم مقاطعة إسرائيل لعتبارات سياسية وأخالقية باعتبار ذلك   وأ  ،للقانون الدولي  ا الستعمار باعتبار التجريم انتهاكً 
اتفاقيات مع    و وحث في توصياته الدول التي لها عالقات أ  ،دول لمواطن في تلك الالتجريم يخل بالحقوق األساسية ل

 . تلك التفاقيات في حال تنفيذ إسرائيل لخطة الضمتأسيًسا على إسرائيل باتخاذ إجراءات عقابية ضدها 
 

 

 ية للمؤسسات الوطنية  فريقالشبكة اإل -
 :لطفلورفاهية ا لحقوق للخبراء يةفريقاجتماعات اللجنة اإل

المجلس   -أ اإل  الفتراضية الندوات    يفشارك  الشبكة  نظمتها  لحقوق    للمؤسساتية  فريقالتي  خالل   اإلنسانالوطنية 
على  وركزت باألساس    ،قشت خالل الندوات و ، وتنوعت الموضوعات التي ن2020أكتوبر  إلى    ويوني  الفترلة من أول

 ، والمهاجرين  ،حقوق النازحينإلى    ت الجتماعات، وتطرق19  ي في ظل جائحة كوفيدفريقحماية حقوق المواطن اإل 
 ستخدام القوة. واساءة إ اإلعاقة، ، واألشخاص ذويواألطفال ،حقوق النساء و 
  31ورفاهية الطفل خالل الفترة من    لحقوق   ية للخبراءفريقللجنة اإل  35في اجتماعات الدورة  شارك المجلس  كما    -ب

ي، وقدم بعض فريقاية حقوق الطفل اإل لحم  ت فيها الدول األعضاء جهودها ض، وعر 2020سبتمبر    8إلى    أغسطس
الواردة الطفل  وتعزيز حقوق  حماية  في  المحرز  التقدم  لمتابعة  الدورية  التقارير  لحقوق  فريق اإل بالميثاق  أعضائها  ي 

 ورفاه الطفل. 
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 الجمعية الفرانكفونية للمؤسسات الوطنية
 : نكفونيةاالفر  الدوليةالتعاون مع المنظمة  -1
المشاركة في    في المتمثل نكفونية االفر  الدوليةمع المنظمة  اإلنسانلحقوق  القومي ن المجلس لتعاو  ااستطرادً  -

شهر  في  اتقريرً  أصدرتو  ،الجتماعات من اللقاءات و  اعقدت البعثة عددً  ،2019 تونس عام في التشريعية  النتخابات
  ،والتغطية اإلعالمية ، النتخابية والحمالت  ،القانونيو  التشريعي ينمن الجانب تلالنتخاباداد اإلع  :تناول  2020إبريل 

والممارسات   ،المشاركة ، ونسبة النتخاباتومرحلة ما بعد  ،المدنيودور المجتمع  ،والمالحظات ،القتراعووقائع يوم 
 . والتوصيات  ،الجيدة

لومات التي والمع أجريتتصالت المختلفة التي ضوء ال  في تمكنت البعثة من تحديد بعض الممارسات الجيدةو  
المصلحة  أصحاب  رها التي طو  والنظم   ،خالل جولت التصويت الثالث التي جرت بين سبتمبر وأكتوبر  تع  مِ ج  

يجب تعزيزها عند تنظيم النتخابات المقبلة في  التياألخرى و  ومراقبتها، م العملية النتخابيةن في تنظيالمشاركو 
 تونس. 

 : يالبعثة ما يلدت كأو 
اعتماد   -   .ثلى م الجيد من قبل السلطات التونسية إلجراء عمليات القتراع في ظروف أمنية م  التنسيق العا  - 

 . اإلعاقة( والتكافؤ الرأسي على القوائم ،مبادئ الشمولية )الشباب 
مشترك قبل  الل اعتماد قرارول سيما خ ،التعاون بين هيئة إدارة النتخابات وهيئة تنظيم وسائل اإلعالم -

 . ات النتخاب 
وعلى وجه  بطريقة جيدة،  ير عمليات القتراعسالمعرفة التنظيمية والفنية للهيئة العليا المستقلة لالنتخابات من أجل   -

  :الخصوص 
   .استخدام األدوات الرقمية ب عملية تسجيل الناخبين في جميع أنحاء تونس  -أ

عن التمثيل القوي   فضاًل وتدريبهم، لقتراع اكز القتراع واإلشراف على عمليات اولين عن إدارة مر دعم المسئ -ب
     .مراكز القتراعالعاملين في عضاء  األللموظفات بين 
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معدلت المشاركة  ومنها معدلت المشاركة ) لقياسفي أيام النتخابات  ISIE التواصل المنتظم والجماعي لـ -ج
دارة  ،الشفافيةو  ،األولية والنتائج ،عمر والجنس( حسب ال  .لنتائجإعالن ا وا 

  في الوصول  إتاحة فرص متساويةمراقبة من  (HAICA) ن الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي والبصريتمك   -د
      .وكذلك قياس مشاركة السياسيات في وسائل اإلعالم ،وتوازن المعلومات في وسائل اإلعالم ،المرشحينإلى 

ية ووسائل اإلعالم والمجتمع المدني من أجل تنظيم حوارات بين الفاعلين في العملية النتخابشتى بين التنسيق  -ه
 . المرشحين لالنتخابات الرئاسية والتشريعية

 . لمنظمات المجتمع المدني التونسية في مجال المراقبة الوطنية لالنتخابات  الحضور القوي -و

تالعب بالمعلومات خالل فترة المجتمع المدني في تحديد المنظمات ات و إلعالميين والمؤسسل الدور الكبير -ز 
 النتخابات. 

ليات العمل واإلجراءات  آلتعرف  اإلقليميةو  الدولية المراقبةبعثات  فيليه مشاركة الباحثين اإلشارة إجدر ت ولعل ما 
 . البعثة فيالهيئات والمؤسسات المشاركة  ممثليتبادل التجارب مع  و عن قرب،  التنظيمية

دارة و  اإلنسانلحقوق   القوميبين المجلس  الثنائيةعلى األنشطة  ونا بظاللها لقت جائحة كور أ  بخالف ما سبق،و  ا 
الفروع    مديريمشتركة لصالح  ر تنظيم دورات تدريبيةتعذ  و  ،فونيةانك الفر  الدوليةبالمنظمة  اإلنسانحقوق و  الديمقراطية

  .إلعالميينا المدني و منظمات المجتمع المجلس و  في

 AFCNDH اإلنسانلحقوق  الوطنيةؤسسات لم نكفونيةاالفر  الجمعية -2

ظم  نوال اإلنسانلحقوق  الوطنيةالمؤسسات "دليل حول  صياغة في اإلنسانلحقوق   القوميشارك المجلس  -
  نساناإللحقوق   الوطنيةجميع المؤسسات   فيهعمل عام سابق تعاونت   حصيلة ويمثل هذا الدليل  "،النتخابية

  فيالمجلس  إسهامج ائنتمن أهم و  ،ات والدروس المستفادة من تجارب الدول للخروج بأفضل الممارس  نكفونيةاالفر 
 :الدليل   صياغة

 العمليات   آليات تنظيم غرفةو  النتخابات ة متابعةليآ عدم وجود دليل حول سد ثغرة   -1
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يتعلق  فيما  نكفونيةاالفر  الدوليةمن المنظمة  ديالما و  الفني ينالحصول على الدعم في  أولويةصبح للمجلس أ -2
 . النتخابيةباألنشطة  
 النتخاباتدليل  :األول الجتماع

 المنصة فكرة  ت ح  رِ وط   ، التعديالت المطلوبة رواجأو  األولى من الدليل النسخة   مؤسسة وطنية 18 و ممثل بحث -
 ةالمحددة من قبل أعضاء الجمعي التصاللنقاط  خ صصلت  يتزامن إطالقها مع إصدار الدليل  س التي يةلكتروناإل
دو  و    من الدول األعضاءوخصوًصا أن كثيًرا  ،إصدارات ونشر وثائق أ وأتجارب  وأبكل ما يستجد من أفكار  ت ز 

النصف األول خالل سوف تشهد استحقاقات   وأ  2020خالل النصف األخير من عام   انتخابية  استحقاقات شهدت
 .2021من عام 

لقت بظاللها على مجريات  أكورونا المستجد قد  أن جائحة -عيةللجم ةالتنفيذي ةالمدير -دلفين  /األستاذةرت شا أ -
 . نشطة الجمعيةأمن الدول وعلى مستوى  كثير فياألمور 

مراسلون بال حدود  "مع  نكفونيةاالفر المنظمة الدولية  أصدرتهالذي  إطالع الدول األعضاء على الدليل ةأكدت أهميو  -
RSF ،ل هذا   للدليل الجديد محل البحث خالويعتبر مكماًل  ،خابيةالنتبتغطية الصحفيين للعمليات   على صلة

ما قبل   هذا الشأن خالل فترتيالدولية في  للمعايير  النتخابيةوجه سير العمليات أ  الجتماع، بهدف ضمان مالءمة
 . وما بعدها   النتخابات

 : قد تناولت المداخالت ما يليو 
عن طريق البعثات   alerte précoce post élections بكرنظام اإلنذار الم المؤسسة ت استحدث :ساحل العاج  -1

تذليل صعوبات  بشكل فعال في  قد أسهمو  ،النتخابيةبالعمليات  األطراف المعنيينمع  الجتماعاتالميدانية وتنظيم 
 . المساواة لمسألةالدولة  وتتابع اللجنة تطبيق  ،كثيرة

لتنظيم الدورات    بكثافة النتخابيةمراقبة خالل العمليات المعنية تصاريح ال  اللجنة تصدر أ  :المغربيةملكة الم -2
  النتخابات يتمكنوا من تغطية كي  ؛حول المراجع القانونية النتخابية التدريبية للصحفيين خالل الفترة السابقة للعملية

 ا. ونص  صحفية مضبوطة شكاًل  اتبيان الحقوق والواجبات، وصياغة احترامإطار   في
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  ا انتهاكً  بما يعد ،األخيرة النتخاباتخالل  ةالمكالمات الدولية ألول مر و نترنت خدمة اإل  انقطاعأفادت ب :بنين -3
ت  رصدو  ،الذاتية اإلحالة  إلى  المؤسسةلجأت إذ  ؛ التعسفي  وانتشار حالت القبض ،المعلومات تداول ة ا لحريصارخً 

 لجهات المختصة. اإلى   رفعتها اقع و رض الو أحالت من 

تسمح    التي  همية حرية التجمعات السلميةكافة على أالتشديد عبر وسائل اإلعالم أبرزت  :مقراطيةالدي والكونغ -4
األخبار  هذا الشأن بشرط ضمان صحة المعلومات و  في وتعزز الوعي ،انتخابية عملية أيقبل  الراءللمواطنين بتبادل 

اإلحالة الذاتية  إلى  وكذلك لجوء المؤسسة ،حكومية الدت بإصدار دليل المراقب مع الجمعيات غير فاأو  ،المتداولة
التجهيزات   ومدى توافر ،القوائم النتخابية فيالنساء   ن المؤسسة تتابع ضعف تمثيلوذكرت أ ،من القضايا كثيرل

 . القتراعلجان   فياإلعاقة  الخاصة باألشخاص متحدي 

  عدد العاملين بها بمحاولة لعدم كفاية  ارجاء الدولة نظرً كل أ في النتشار عجزها عنتعويض  إلى : لجأتمالي  -4
ن يتناوب عليه العاملو الذي  en veille يلكتروناإلبضمان نشاط الموقع   ،بين المواطنين والفعلي الدائم حضورال

تعد تنسيق اللجنة   أن  كما أوضحت  ،دعم للمنظماتو  خبار ومعلومات موثوق بها أالنهاية مصدر  فيليصبح  24/24
  ليكون تحت يد غرفة النتخابية  بالعملية المعنييناألطراف  بشأنبيانات محدثة ومؤكدة  على يشتمل كاماًل  ا ملف  

   .العددكوسيلة لتعويض عدم كفاية   من الجامعات متطوعينبشباب  وتستعين, النتخابيةالعمليات 

تعزيز  في سهاملإل وتوزيعها على المواطنين   النتخابيبسطة من القانون م بإعداد نسخة ةوأوصت المؤسسات كاف
 . من جهة أخرى وواجباتهف المواطن البسيط بأهم حقوقه يعر ت وضمان  ،جهةمن  اإلنسانحقوق  ثقافة

 توصيات  -ب
كان البرلمان و  الجيدة مع العالقةحول  "بوركينا فاسو ةمؤسس" تقدمه الذي  النموذج في دلفين بالنظر األستاذة/ وصت أ

  ضمان سرعةو  اإلنسانبحقوق  المتعلقةتقديم التوصيات   وأنشطتها أعلى صعيد تعزيز تنفيذ  لها نتائج مهمة
 . لها الستجابة
 بشأن دعم قدرات المؤسسات  AFCNDHمع   الحاليمشروع التعاون  نكفونية االفر تابعت وحدة : الثاني  الجتماع

   .تخابيةالوطنية فيما يخص الستحقاقات الن
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المنصة  المؤسسات على مع جميع  مشاركتهتسنى تلها لكى لدليل النتخابي الخاص بأعماا ةكل مؤسس عرضت -
  وجه التعاون المستقبلي،أيد لتحد   (OIF) نكفونيةاالفر  من قبل المنظمة الدولية هوبحث  ،المخصصة لذلك  يةلكتروناإل
ودليل   ،كتينيلألمر نفدرالية البرلمانية و صدرته الك أالذي   النتخابيل  الدلي ، أهمها عدًدا من األدلةالمؤسسات   وفرتقد و 

 . نكفونيةاالفر للمنظمة  النتخابيةإدارة العمليات 

 الثالث:  الجتماع
لة انعقاد  أ لبحث مس مكتب" و بصفته "عض  AFCNDH اجتماع  في 2020سبتمبر   30يوم  شارك المجلس -

مين األو  ،يخيريإخالد   /السيدالنيجر( )  بحضور رئيس الجمعية ،اكورون ظل جائحة  في 2020 الجمعية العمومية
 .نكفونية االفر وممثل  ،ميشيل فورست /السيدفرنسا(  ) العام 

، كما  الوطني القتصادو المواطنين   حياة  فيثرت أ صاحبت الجائحة و  التي الستثنائية الظروف   إيخيري /السيدأكد  -
دول ل  كن تتمكن أ و  ،وقت قريب فيالعقار المناسب  إلى  التوصل في لهأما عن معربً  ، العالمي  القتصاد  في أثرت

 العالم من الحصول عليه. 

  وقد حظي القرار ،لعام القادما إلى  حول تأجيل الجمعية العمومية  ا ميشيل فورست تصويتً  / سيدالاألمين العام  أجرى -
 به.  الجمعية  أبلغا و ق مسبقً األستاذ/ محمد فاي رهأقو  ،باإلجماع

  الفنيسواء بالدعم  وتنظيمها واستضافتها  عيةالجمإعداد أنشطة  في همتسأ  تيألعضاء الالدول اإلى  دم الشكرق -
ه الشكر ،لوكسمبرجو   ،المغرب و  ،ساحل العاج ي:وه  ،الماديو أ  اإلنساناللجنة الوطنية الفرنسية لحقوق إلى  كما وج 

 . وغيرها  مكتبيةال  األدواتالجمعية وتوفير مقر  استضافة في  لستمرارها 

  الماديالدعم  ثنى علىأو  ،دون تأخير السنوية داد قيمة الشتراكاتالتي بادرت بسألعضاء الدول اإلى  قدم الشكر -
 لعدد من األنشطة.  المغربيةوطنية  المقدم من اللجنة ال

 :المداخالت 
في الفضاء   اإلنساناتير وحقوق  ح تنظيم مسابقة حول الكاريكا قتر ا ب اإلنسانلحقوق  القوميممثل المجلس  تقدم -
 األعضاء. إلى  بمذكرة مفاهيم لتقديمها  ا عام اقتراحً وقد طلب األمين ال  ،نكفونياالفر 
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، ول سيما المهمشةحماية حقوق الفئات  و  ،العنف ضد المرأةة العمل في موضوعات مواصل ةهميأ المغربأكدت  -
 حقوق المهاجرين واألشخاص ذوي اإلعاقة.  

إلى   وأشار ،(OPCالمواطن )مكتب حماية  اتخذها بعض اإلجراءات التي   هايتي  فيالحامي الجديد عرض نائب  -
 . ومرافقتهم استعداد المؤسسة لدعم أعضاء آخرين في الجمعية

في عام كثيرة عن أسفه لعدم استفادة مؤسسته من أنشطة  مالي  في اإلنسانرئيس المجلس الوطني لحقوق  أعرب  -
أجل تنظيم بعض  التعاون من  إطالق على   AFCNDHو  نكفونيةاالفر لمنظمة الدولية اإلى   قدم الشكرو  ،2019

 األنشطة. 

عن أسفه ألن ملخصات بعض  اإلنسان: أعرب رئيس المجلس الوطني لحقوق الديمقراطية وجمهورية الكونغ -
والعمليات   INDHدليل "في المسائل النتخابية الواردة في  اإلنسانالممارسات الجيدة للمجلس الوطني لحقوق 

  في الملخصات أكثر لهذه الممارسات ورح تخصيص صفحة واحدة أقتاو  ،ل تعكس الحقائق الموصوفة النتخابية
   القادمة.

المجلس الوطني لحقوق   كرر هذا الطلب من قبل رئيستو   ،مشاركة قائمة محدثة من األعضاء الكاميرون اقترحت -
 في كوت ديفوار.  اإلنسان

  في في طور التنظيمزالت ما  وأ متظ  عض األنشطة التي ن  ب نكفونيةاالمنظمة الدولية للفر   ضتاستعر  -
AFCNDH،   وتوفير برمجيات   ،والعمليات النتخابية"  اإلنسانول سيما تصميم دليل "المؤسسات الوطنية لحقوق

 يا الوسطى. إفريقية تشاد والكاميرون وجمهور في  اإلنسانمعالجة الشكاوى للمؤسسات الوطنية لحقوق 

 : رابعجتماع الال
 ات وطنية مؤسسيمثلون  18منهم  ا مشاركً  33بحضور " المعاهدات هيئة و  وازيةالم  التقارير ندوة حول "صياغة

 . اإلنسانلحقوق  نكفونيةافر 
ديم مع لجنة المعاهدات من خالل تق اإلنسانتلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق  الذي  استعرضت الندوة الدور المهم

نشر  أهمية ، وجاء تأكيدر مع الحكومة قبل إعداد التقريرلتشاو ل لتقديم التقريرالثالث  مراحل الوكذلك  ،التقارير الموازية
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على الموقع   اإلنسانآلية مراقبة حقوق إلى  بمجرد تقديم تقرير الدولةهذا الشأن   في  آراءها  المؤسسات الوطنية
 نسان.اإلللمؤسسة الوطنية لحقوق    يلكتروناإل
 ". اإلنسانة وحقوق مجموعة العمل حول "األعمال التجاريعن مشروع اإلعالن  اعتماد -

  تنظيم أنشطة الشركاتإلى  بمشروع "الصك القانوني الملزم الذي يهدف المعنية AFCNDH تتألف مجموعة عمل -
  اإلنسانالمؤسسات الوطنية لحقوق " من اإلنسانعبر الوطنية والمؤسسات التجارية األخرى في القانون الدولي لحقوق 

 والسنغال.  ،ورواندا  ،والمغرب ،ومدغشقر  ،ا وفرنس ،من البلدان التالية: الكاميرون

(  AFCNDHفي  وعض ،A)حالة   اإلنساناقترحت هذه المجموعة إعالًنا ستقرأه إحدى المؤسسات الوطنية لحقوق   -
ضع صك دولي ملزم قانوًنا بشأن الشركات عبر الوطنية  خالل الدورة السادسة للفريق العامل الحكومي الدولي لو 

 . 2020أكتوبر  30إلى  26الفترة من  خاللفي جنيف  اإلنسانوق  والشركات األخرى وحق 

 : يافق عليه المجلس كما يل وو وجاء مشروع اإلعالن الذي اقترحه الفريق العامل  
 اإلنسانلية المفتوحة العضوية حول حقوق رئاسة مجموعة العمل الحكومية الدو إلى  تحياتها  AFCNDHي تهد -

  في اإلنسانالشركات لنشر المسودة الثانية ألداة ملزمة لألعمال التجارية وحقوق  والشركات عبر الوطنية وغيرها من
المشاورات والمناقشات التي جرت في الجلسة الخامسة لمجموعة العمل الحكومية   الذي نتج عن 2020أغسطس  6

 .عين العتباروأخذها ب الدولية
حماية حقوق األفراد والمجتمعات من إلى   تي تهدفأهمية المناقشات الخاصة بمشروع المعاهدة الإلى   النظرب -

  ،من خالل إغفال األنشطة التجارية  وإهمال أ وتواطؤ أ  والتي قد تنجم عن عمل مباشر أ اإلنسانانتهاكات حقوق 
ومنظمات المجتمع المدني  اإلنسانؤسسات الوطنية لحقوق  جميع أصحاب المصلحة )الدول والم  AFCNDHتدعو

  ةوالدولي ةواإلقليمي ة الوطني  اتفي المناقشات البناءة على المستوي بدور الضطالعإلى   العمالية( والشركات والنقابات
 حول تحديات اعتماد هذه المعاهدة.

 : يتعلق بـ  ل سيما فيما  ، معاهدةالتعديالت الجوهرية التي تظهر في المسودة الثانية لل AFCNDH تقدرو 
 . العامة وغيرها من المؤسسات متوسطة الحجمتوسيع نطاق المعاهدة بإدراج المؤسسات  -
 . اإلنسانمراعاة المدافعين عن حقوق  -
 .اإلنسانتعميم منظور النوع الجتماعي في إجراءات العناية الواجبة اإللزامية بحقوق   -
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 . قة الحرة والوقائية والمستنيرة طوال العمليةالموافإلى  اإلشارة الضمنية -
المالءمة من قبل محاكم الدول األطراف لرفض اإلجراءات القانونية المشروعة التي   تحريم الحتجاج بمبدأ عدم -

 . يباشرها الضحايا 
روط  تعديالت في بعض النواحي من أجل تحقيق الهدف والجمع بين أقصى الشإلى  بحاجةيزال النص   ما  ورغم ذلك

تتعلق هذه التحسينات  وقد   ،اإلنسانعلى حقوق  السلبية لألنشطة التجارية  الثارلحماية حقوق األفراد والمجتمعات من 
 :بـ
 . والمحامين والصحفيين اإلنسانعلى المدافعين عن حقوق  كذلكتوضيح مفهوم الضحايا الذي ينطبق  -
بدونها تصحيح اختالل ل يمكن المعلومات التي إلى   صياغة أحكام واضحة وقابلة للتطبيق لحل مشكلة الوصول -

 . عين عن الضحايا والشركات فيما يتعلق بتقديم األدلةتوازن القوى بين المداف
 . وليات الجنائية والمدنية واإلداريةئالدقة في تحديد المس -
  دة التي يحتاج محتواها من مشروع المعاه 4جبر الضرر للضحايا في كتابة المادة   حق إلى   اإلشارةإلى  الحاجة -

 . توضيحإلى 
إلى   في أحكام مختلفة الصيغ للمعاهدة المتعلقة بالوصول  أجريتالتي   لعتبار التعديالتبعين ايجب األخذ  كما 

  المنشأة وفق ل سيما - اإلنسانالمؤسسات الوطنية لحقوق تصبح أن   AFCNDHتقترح و  ،العدالة وسبل النصاف 
في   ساناإلن دوات منع النتهاكات المحتملة وحماية حقوق  أمن  -ة التعامل مع الشكاوىتتمتع بصالحيو مبادئ باريس  

 .13/2في المادة   اإلنسانوترحب بذكر صريح للمؤسسات الوطنية لحقوق    ،سياق األنشطة التجارية
تتمكن  أنو  ،ة الستجابجنب مع الدول للضمان إلى    على أهمية تشجيع مشاركة المجتمع المدني جنًبا التشديد  أخيًراو 

 المؤسسات من مواجهه تحديات هذه القضية. 
 

  مؤسسات األمبودسمان 
المجلس    المتحدة    بقرار  اإلنسانلحقوق    القوميرحب  لألمم  العامة  الخامسة    بالموافقةالجمعية  باإلجماع في دورتها 

يط والمؤسسات الوطنية األخرى  والسبعين في نيويورك على قرار األمم المتحدة المعدل بشأن "دور أمين المظالم والوس
 . وحمايتها  اإلنسانفي تعزيز حقوق  اإلنسانلحقوق  
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المغرب    تمقد ملحوظ  دولة  جهد  وبفضل  المملكة  منالمبادرة،  كبير    تمثيل  دولي  وبدعم  المتحدة  األمم  لدى  الدائم 
 . 2020ديسمبر  16المبادرة باإلجماع في  اعت ِمدت

األ  قرار  في  الواردة  التعديالت  يتعلق  تكرس  فيما  المتحدة  األمم  هيئات  لرؤية  متطوًرا  تصوًرا  المذكور  المتحدة  مم 
ماشى مع  تتمن خالل تعديالت جوهرية    ،مؤسسات الوساطة وأمناء المظالم في تعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانونب

وأدوارهم وصالحياتهم المظالم  وأمناء  الوساطة  ي  ،واقع مؤسسات  فيما  المرجعي  نظامهم  فينيسيا    بمبادئتعلق  وترسخ 
حاكمة لمؤسسات عمل الوسيط    "فينسيا   مبادئ"صبحت  ، أبناء على ما سبق و   ،"وتعزيزها   مؤسسة الوسيط بشأن "حماية  

بهدف توفيرها    العربية  اللغةإلى    المبادئترجمة  على  ا  المجلس حاليً   ، يعكفباريس   مبادئعلى غرار  ، و مناء المظالم وأ
 عام.  بوجه العربية  باللغةالناطقة لمؤسسات وا خاصللباحثين بشكل 

 "لجنة فينسيا"التعاون مع  -1
المجل   فينسيا    اإلنسانلحقوق    القوميس  تعاون  الديمقراطية  -للمرة األولى مع لجنة  بمسائل    اإلنسان حقوق  و المعنية 
   ." المفتوحة  الحكومة"حول  فبراير 26و 25 يومي ةتعريفي تنظيم ندوة دولية في -بياألور الحوكمة داخل المجلس  و 
  ممثلو و   ،لمؤسسات األمبودسمان  رؤساء  ةتسع  هحضر و   ،نائب رئيس اللجنة   هس أاللجنة بوفد رفيع المستوى تر   شاركت  -

لمكافحةاأل   :مثل  ،المعنيةاألجهزة   الوطنية  اإلداريةو   ،الفساد  كاديمية  العامة و   ،الرقابة  الشكاوى و   ،النيابه  منظومة 
للحوكمةو   ،للمحاسبات  المركزيالجهاز  و   ،لت التصا وزارة  و   ،الموحدة  الحكومية الوطنية  الخارجية  ،اللجنة    ، ووزارة 

المنافسة و  حماية  للصحافة و   ،جهاز  الوطنية  العامة  إلى    إضافة  ،الهيئة  الشخصيات  من  الجامعات  وأعدد  ساتذة 
 ن.يالمعني

المؤسستين  هذه  مث لت  - التعاون بين  من المعلومات    اكثيرً   -يومينرت  التي استم-ضافت جلساتها  أو   ،الندوة باكورة 
مفهوم    الدقيقة المفتوحة"حول  المصرية    قطعتهالذي    الشوط أوضحت  و   "، الحكومة    ة كيفي و   ،الشأنهذا    فيالحكومة 

 . المصريبصورة مبسطة للمواطن   تقديمهو تعزيز هذا المفهوم 
 اإلقليميةمنظمات األمبودسمان  -2
 : المتوسطي منظمة األمبودسمان  -أ
  . ائها على إنش بأرمينيا بمرور خمسة عشر عامً  اإلنسانالمدافع عن حقوق حتفال ا -
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فايق  ستاذ/  األتلقى    - المجلس-محمد  السيد  -رئيس  تاتويان  أ  /دعوة من  المدافع عن حقوق    مؤسسةرئيس  -رمان 
  القومي لمجلس  ل  ا بصفته رئيسً   ها ا على إنشائ" بمناسبة مرور خمسة عشر عامً دوليلحضور "مؤتمر    -بأرمينيا   اإلنسان
 . للمؤسسات الوطنية  يةفريقاإلللشبكة  ا رئيسً و  اإلنسانلحقوق  

شارك فيه رؤساء مؤسسات  و   ،العاصمة يريفان  فيمبنى البرلمان    يف  2019  نوفمبر   27و  26ي  المؤتمر يوم  انعقد  -
لحقوق  و المجالس  و مبودسمان  أ الوطنية    ،جورجياو   ،الهندو روسيا،  و مصر،  و السويد،  و ألبانيا،    :في  اإلنساناللجان 
  ، صربيا و   ، سلوفانيا و   ،النرويج و زستان،  قيرغيو   ، مونتينيجروو مولدوفا،  و لوكسمبرج،  و كازاخستان،  و   ،اليونانو 
المؤتمر  كما    ، طاجكستان و  األوربي    ودير محضر  المجلس  فينيسيا  و أقسام  تربطهم   نماركياالدالمعهد  و لجنة  الذين 

 . كل خاص مؤسسات األمبودسمان بشب عالقات تعاون وثيقة
البرلمان، و ا يمينأر رئيس وزراء    الجلسة الفتتاحية حضر    - دور   تناول فيها   كلمة  محمد فايق اذ/  وألقى األست  ،رئيس 

لحقوق   الوطنية  المعاصر    فيالتحديات    مواجهة  في  اإلنسانالمؤسسات  المرتبطةو عالمنا  السالم   التحديات  بتهديد 
تحقيق التي تح  -رهاباإلمثل  -  إلقليميا و   الجتماعي السالم ه  ، وأكدهدافها ألالمؤسسات    ول دون  بناء  الحل    وأن 

   .لمواجهتها  الحقيقي
المؤتمر    - خالل  األمبودسمان  وحدة  من  تلقت  المتوسطي    لتعاونامقترحات  كثيًرا  األمبودسمان  جمعية  رئيس  من 

الموقع    لمراجعة   أندرياسبوتاكيسالسيد/   العربية   للجمعية  الرسميمحتوى  من  الو   ،باللغة  دعم  أتعاون    انضمام جل 
 . الجمعية  عضويةإلى  أمبودسمان ليبيا 

التعاون    - إدارة  تعاون  اإلنسانالمدافع عن حقوق    بمؤسسة   الدوليتقدمت  بمقترح  الخبراء  في    بأرمينيا  تبادل  مجال 
 ية. فريقالتعاون من خالل المجلس مع الشبكة اإلو 
  Enrique Múgica  / سبانيا األسبق السيدإرئيس وسيط    وهو   ها، مؤسسي  أحد  المتوسطيسرة األمبودسمان  أفقدت    -

لت   كما   ، ناكورو   إثر إصابته بفيروس   وفيتالذي   ا بدعم من  المنظمة سنوي    عقدها ت  التي  ةالحادية عشر   التدريبيةالدورة    أ ج 
 . فرضتها الجائحة  التيبسبب الظروف  المغربيةوسيط المملكة 

 :قةالوسطاء األفار و منظمة األمبودسمان  -ب
  المصرية العام للدولة    لتوجهاا مع  تماشيً   الوسطاء األفارقةو التعاون مع منظمة األمبودسمان    تعزيز  2020عام    شهد 

  التي فارقة  األ  ن خبرات مؤسسات األمبودسمانم  لستفادة اإلى    المجلس  اتجاهو   ،التعاون مع األشقاء األفارقة  بتكثيف
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عمل  ال طبيعة في  تؤثر التيالنزاعات الداخلية  وأ المادية   المواردقلة  و أ الستقرارظروف من عدم في   يعمل كثير منها 
 الشكاوى. و الوساطة  يل  مجا  في  خصوًصا و 
تواصل دائم مع األعضاء  المنظمة ظلت على    لكن  ،نشطة المنظمة ألقت جائحة كورونا المستجد بظاللها على  أ  -
بالمستجدات  إل بأولوًل أخطارهم  تعيين  فيسواء    ،  افتراضية  وأ  ،مبودسمان جددأ  رؤساءما يخص  دورات    وأ  ،تنظيم 

الوثائق   ا  األساسيةإرسال  مؤسسات  تلك  ههموأ  ،ألمبودسمانلعمل  المتحدة   الجمعيةاعتمدتها    التيا  لألمم  العامة 
 ا. مؤخرً 

ورات دفي تنظيم    (للمنظمة  ةالتدريبيالذراع  )  ("AORCي )فريقالمجلس مع مركز أبحاث أمين المظالم اإل   تعاون  -
أجل    افتراضية  ةتدريب الترجمة  من  اإلنجليزية    الفورية توفير  اللغات  الباحثا و   ، لعربيةا إلى    الفرنسية و من  تولها  ن  قد 

األنشطة التي تمتد   تلك  فيدعم المنظمة  من المجلس في    إسهاًما   يالشرنوب  إنجي  /األستاذةو ياسمين بدار    /األستاذ
 .2021حتى عام 

عا  بشكل  الدورات  في  استهدفت  المظالم  أمناء  مؤسسات  داخل  القدرات  تنمية  دعم  م م تو   ،يا إفريقم  خصيًصا    قد ص 
 وتناولت:  ،قق الشكاوىلمكاتب مح

ا في  حدث فرقً وكيف يمكن ألمين المظالم أن ي    ،يفريق اإل   معمجتالالتحديات التي تواجهها "أمينات المظالم" في    -1
 ؟حياة الفقراء والمهمشين

الم  المظ  ة أمين  Nichole Tirant-Gherard  /السيدة  في الدورة  تشارك  ياإفريقل بشهر المرأة في جنوب  الحتفاا مع  تزامنً و 
    Monique Andréas Esoavelomandroso /مدغشقر السيدة ةووسيط  ،سيشيلفي 
التي  -2 التقارير  فيها    ، صياغتها   تقدمها األمبودسمان وكيفية  أنواع  الشنطي  /السيدوتحدث  رئيس    نائب  -  سليمان 

 و عض-الوفا    وبأحمد  أ   / الدكتور  /المقرر العام للندوة  شارأو ،  بالجمهورية الليبية  اإلدارية  الرقابة  رئيس هيئة و المنظمة  
لحقوق  المجلس   األمبودسمان    طبيعةإلى    دوةنلا  تقديم  في  -اإلنسانالقومي  مؤسساتها،  مكاتب    ، التقارير   أهميةو أو 

 .ساراتهماستفعلى   رد  و تواصل مع المشاركين و 
التهديد  هعمل  ةكيفيه ممارسو حماية األمبودسمان    -3 الندوةتحت  دد كبير من رؤساء  ع  بحضور  ، وقد حظيت هذه 

كمتحدثين  مؤسسات تجاربهم  األمبودسمان  للمعهد    دولته،  في  كل    نقلوا  العام  األمين  كذلك  فيها    الدولي وشارك 
ر بإعالن ذك  و   ،تعمل تحت التهديد  التي   "األمبودسمان  اتمؤسسآليات دعم  "عمل حول    قدم ورقةالذي  لألمبودسمان  
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بحماية    "بانكوكو ولينجتون  " الت   تمؤسسا الخاص  اعتمدتها األمبودسمان  للمعهد    الجمعية  ي  من العامة  الفترة    في 
 هذا الشأن. في  األمبودسمان لمؤسساتالحاكمة    المبادئلتكون بمثابة  2016إلى  2012

األمبودسمسستعامل مؤ   -4 الصحفية  ات  البيانات  الصحافة  تقييم  و ان مع  األمبودسمان  و حرية    ي جرى و   منها،موقف 
للحاليً  اإلعداد  األولى  ا  التحديات  ه  تعاون   ا هفيالمجلس    يواصل  التي  2021عام    فيندوة  حول  المنظمة    التيمع 

 فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد. 
المجلس  أو   الموضوعات  في  رأيهبدى  تنظ   التي  كل  المنظمةأيم  تخص  السكرتارية من كينيا   ، عمال  انتقال  إلى   مثل 

 . هلي إ لترسأ  التي الستبيانات كلشارك بالرد على  و   ،األعضاءغلبية  أ تقرر بموافقة الذي  يا إفريقجنوب  
 : بورونديمبودسمان أزيارة  -ج 

الزيارة  استهدفت  و   ،ديسمبر  9  :5من  المجلس خالل الفترة    -بورونديمبودسمان  أرئيس  -إدوارد نيدومينا    /سيدزار ال
المشاركة  ا ب دون    التي  التشريعية  النتخابات  متابعة  فيألساس  بالحصول  تمامهإحال  المتعلقة  اإلدارية  اإلجراءات  ا 

   ،لالنتخابات الوطنيةمن قبل اللجنة   المتابعة على تصاريح  
تقدم    اتنفيذً   أتتكما   المنظ   بهلمقترح  الدول في    النتخابات  ةمتابعلاإلجماع  بمة  المجلس ووافق عليه مجلس اإلدارة 

جزءً أ كونها  المنظمة  الديمقراطية  عضاء  تعزيز  عن  ينفصل  ل  متابعةاو ا  بعثة  أول  بتنظيم  البدء  مع  إلى    لشفافية 
 . التشريعية  النتخابات خالل  ربيةعمهورية مصر الج
ال  وقد  اللقاءات  من  تنظيم عدد  من  المجلس  مع  م تمكن    النتخابية العملية  و   اإلنسانبحقوق    ين المعني  األطرافهمة 

  ،يةفريقاإل مساعد وزير الخارجية للشئون  -ند لوزا  س  حمدي  /السفير  السيدلقاء مع    :منهاو   ،الضيف   وجودمن    لالستفادة
الوطنية    ةرئيس  -جبر    نائلة  /السفيرةالسيدة  و  لشين   / المستشار  والسيد  ،بالبشر  اإلتجار مكافحة  ل  التنسيقية اللجنة 

  نباء الشرق األوسط أرئيس مجلس إدارة وكالة    -حسن    علي  / األستاذو   ،لالنتخاباترئيس اللجنة الوطنية    -هيم  إبرا
  في مع اختالف الظروف السياسية  مالها عن قرب،  أع  طبيعةو األمبودسان األفارقة    مؤسساتتعرف  في  سهمت  أ  التي

المجلس ال  أسفرت عن تصور لمشروعاتو   ،كل دولة  يعمل  الحصول على  و   ،تمامها إ  ن علىتعاون    الموافقة كذلك 
 . عةالمتاب المبدئية للمنظمة إلعادة التقدم بأوراق الحصول على تصاريح 

السيد قد  و  المجلس  /زار  مع  و   ،نيدومينا  فايق   السيد/اتفق  تعز   محمد  يهدف  مشترك  تعاون  بروتوكول  توقيع  ز  يعلى 
      التعاون بين المؤسستين بهدف دعم القدرات.
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  ، النتخابات العمليات المركزية لمتابعه    غرفةإلى    الضيف   -مين عام المجلسأ -مخلص قطب    /السفير  ب  قد صاح  و  
الغرفة -  شلبينبيل  لسيد/  االتقى  و  شرحً الذي    مدير  وافيً قدم  لعمليات  ا  بها    التي  المتابعة ا  داخل    الغرفةتقوم  سواء 

 هذا الشأن.  في المدني المجتمعات نظمآلية التعاون مع مو   ،البعثات الميدانية  وأاألفرع   وأالمجلس 
 

 التعاون مع المنظمات الدولية  :ارابعً 
 ( GIZ) األلماني التعاون وكالة 

في  " اإلنساننشطة خطة المشروع المشترك "دعم المجلس القومي لحقوق  أكمل التعاون مع هيئة المعونة في تنفيذ است   
وقد   "،دارة العامة والتنمية وربي "تعزيز مبادرات اإلصالح في اإلالتعاون بين جمهورية مصر العربية والتحاد األ سياق 
لمانية على مد فترة بي ورئيس هيئة المعونة األور التحاد األ وممثلو 2020ويوني 16محمد فايق في  /السيد  ات ف ق 

محاور التي تندرج تحت  في خطة المشروعاألخرى نشطة األحتى يتسنى تنفيذ  2021ديسمبر   31المشروع حتى 
 . وتحسين خدمات شكاوى المجلس  اإلنسانرفع الوعي بحقوق  
   .للفئات المختلفةوأدواتها ا المحور استهداف مكونات رفع الوعي اشتملت األنشطة المنفذة تحت هذ  :محور رفع الوعي 

لمشروع في  سهم اأحيث  ؛استكمل مشروع التعاون أنشطة تبادل الخبرات على المستوى اإلقليمي  :محور تبادل الخبرات
برات  بمصر لتعرف خ اإلنسانللمجلس القومي لحقوق  2019تنظيم زيارة المؤسسة الوطنية بزمبابوي في سبتمبر 

   .ومعالجة الشكاوى اإلنسانالمجلس في مجالت نشر ثقافة حقوق 
 ر، حمد نصوأ ، معتز فادي األساتذة/و  -المجلس وعض-حمد حجاج  أ / مشاركة وفد من المجلس برئاسة السفير  
السنوي حول حالة المؤسسات الوطنية    في منتدى السياسات  أعضاء األمانة الفنية -طه القصراوي  ،وجدي وعمر و 

ية للمؤسسات الوطنية  فريقاإل ي والشبكةفريقم بالشراكة بين مفوضية التحاد اإليا الذي ينظ  إفريقفي  اإلنسانقوق  لح
، وتمثل المحور  اإلنساندة اإلنمائي ومكتب المفوض السامي لحقوق وبالتعاون مع برنامج األمم المتح اإلنسانلحقوق  
سبتمبر  6و 5د المنتدى خالل يومي قِ ع  وقد  ،ياإفريقلتشريد القسري في الحلول الدائمة والمستديمة ل فيللندوة  الرئيس
 . باباأديس أ ب 2019
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 محور رفع القدرات 
 على صعيد رفع القدرات المؤسسية 

وقد بدأت السيارات في التحرك لتنفيذ  ،2019ديسمبر  17س سيارات الشكاوى المتنقلة في سلمت المعونة المجل
نشطة المجلس في محافظتي جنوب  أمت في  دِ خ  ، حيث است  "اإلنسانسابيع حقوق أ"وخطط  ا لالحتياجمها طبقً ا مه

 . السويسو سيناء 
  عداد الختبارات األوليةإ  وجار   ،يلكترونبالموقع اإل ط  ب  ر  ي  الشكاوى  ي لتلقيإلكترونانتهى المشروع من تصميم برنامج و 

تاحدامه قبل اإلعالن عنه و على استخالباحثين بمكتب الشكاوى وفروع المجلس وتدريب  بداية عام مع ته للجمهور ا 
ا، ويحقق سهولة في التفاعل الداخلي بين ي  إلكترون، حيث يتيح البرنامج للمواطن تقديم الشكوى ومتابعتها 2021

 ن الشكوى.أ دارات المجلس المختلفة بشإ
في    فرًدا، ويمكن الستفادة منها  25ع تس للمجلس اعة للتدريب مجهزة بالمقر الرئيسم المشروع تطوير قع  د  كما  

 .إعداد لقاءات ومحاضرات وتدريب
أجهزة  )ية لكترون اإل من قبل مشروع التعاون في تجهيز فروع المجلس الجديدة باألثاث المكتبي واألجهزة اإلسهام  يجري

من قبل المشروع   وقد أسهم ،سوانأسيوط وسوهاج و أتصوير( في محافظات   ات نيكا وم  ،بعاتا وط  ،وحواسيب ،بتوبل
 .2019حتى منتصف  2018الل الفترة من منتصف خللمجلس   أخرى فرعأ  3جديدة وتحديث   ستة أفرعفي تجهيز 

ي الجديد للمجلس والتدريب على استخدامه حتى تسليم لكترونوقع اإلالقيام بالختبارات النهائية إلعدادات الم  جار  
 .2021طالقه على اإلنترنت في بداية عام ا  جلس و ي من قبل الشركة المنفذة للملكترونالموقع اإل

   على صعيد رفع القدرات والمهارات لألمانة العامة
ذ من خطة رفع  ف  وقد ن   ،احثين بالمجلس وفروعهللب ومعالجتها  في تلقي الشكاوى  ةتنظيم دورات تدريبية متخصص  جار  
   .ا باحثً  75 استفاد منها و  ،يام(أ 5ا حتى الن ثالث دورات تدريبية )مدة كل منههارات  الم

 

  اإلنسانلحقوق  العربيالمعهد 
  ،العربيةحول مستقبل التربية والتعليم في المنطقة    حمدي  مينجيب، و   مي  :مشترك بين الزميلتين  تشاوريلقاء    ع ِقد  

المجلس   للمؤسسات  ،اإلنسانلحقوق    العربيوالمعهد    ،اإلنسانلحقوق    القوميبالتعاون بين  العربية    الوطنية  والشبكة 
عبد الباسط حسن   /بحضور الدكتورو   ،للشبكة العربية  المدير التنفيذي  -سلطان بن حسان الجمالي    /السيدممثلة في  
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التربية والتعليم بحلول  هيئة الدولية رفيعة المستوى إلعداد تصور مستقبل  في ال  بوصفه عضًوا  العربي  رئيس المعهد  -
عالمية لليونسكو، حيث تتمثل مهمة فريق الهيئة في التفكير بشكل جماعي  المبادرة ال  بموجب   أنشئتالتي    2050عام  

 ، 2021في نوفمبر    يسفي شكل تقرير رئ  ا وتقديم الحلول والتوصياتالتعليم في عالم يزداد تعقيدً   تطويرفي كيفية  
اللقاء العربيةإلى    وسعى  المجتمعات  صوت  م ع حيث    ، إيصال  اللقاء  ت ج  التق  توصيات  في  ضوء   ريركمشاركة  في 

  التشاور مع المعنيين.
جانب المجلس من السودان وفلسطين ولبنان واألردن والعراق وسلطنة  إلى    ،مؤسسة وطنية   11  شارك في اللقاء ممثلو

و  والكويت  التعليم  عمان  واقع  المشاركون  استعرض  حيث  والجزائر،  والمغرب  والبحرين  شكالياته  قطر  بلدانهم وا    ، في 
 . 2050بل التعليم في وصيات لمستقت وقدموا

ممثلتا وقد    التوصياتالمجلس    قدمت  من  أبرزها:    ، عدًدا  ب  من  عن  التعليم  تجربة  وكيفتقييم  بها  يةعد،    ، الستفادة 
المناهج علىوالعت  ،وتطوير  واإل  ماد  بدًل البحث  واألنشطة  المرتبطة  بداع  المهارات  وتنمية  والتلقين،  الحفظ  من   

المعلومات  الذاتي  وغرس  ،بتكنولوجيا  التعلم  اإلإلى    ضافةإ   ،مهارات  التربية  نموذج  لبناء  تفعيل  المدارس  في  يجابية 
 في التعليم. اإلنسانوق  ولية والحترام، واستخدام النهج القائم على حق ئشخصيات الطالب على المس

  اإلنسانرئيس المعهد العربي لحقوق   -عبد الباسط حسن  /الدكتور مشاركة 
اللق  سيادته  م  استهل  بالمشاركينبً رح  اء  المجتمعاتا  ومؤكدً   ، ا  نهضة  في  ودوره  التعليم  أشار  ،أهمية  إعالن إلى    ثم 

مهمة إدارة حوار كوني بهدف   تقبل التعليم أسند لها المستوى حول مس  رفيعةتشكيل هيئة  ب  2019في سبتمبر    واليونسك
طال أ إعداد تقرير دولي لوضع   شكال في مختلف أنحاء  ق استشارات متعددة األساسيات التربية والتعليم في العالم، وا 

  اا دامجً ليمً كالحرب، والتمييز، والبيئة...إلخ، وأن يكون تع ،تعليم يبحث قضايا العالمإلى  لوصولاالعالم للرقي بالتعليم و 
 والمساواة والتنمية المستدامة.    لقيم العدالةحاماًل 

 اإلنسان نفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق  المدير الت -سلطان بن حسان الجمالي    /كلمة السيد 
رغبته و ليم،  في إعداد تصور لتشكيل مستقبل التربية والتع  سهامتوصيات لإلخروج بال إلى    تطلعهإلى    أشار في كلمته

 ،و وجميع أصحاب المصلحة مع الشبكة ومع اليونسك في تعاون المؤسسات الوطنية
المدارس    دور  أهمية  المعلميباعتبا وأكد  أن  والمناهج ركيزةر  التعليمية   ن  ل  ،العملية  كريمة من  بد    لذا  حياة  تأمين 

األدوات   وتطوير  العربية ومللمعلمين  المنطقة  في  المناهج  خطاب  واستب  ،راجعة  الكراهيةدال  بخطاب  الخر  ،  قبول 
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وتدريبهم  اإلنسانحقوق    مبادئوتضمين   وتعزيزها،  بها  المطالبة  على  الطالب  وتدريب  العنف،  ،  ونبذ  الحوار  على 
 .ي ف ع لعليه بالفعل وما سوف العمل  جرىالمستديرة التي عقدتها الشبكة وتتضمن ما  ةتوصيات المائدإلى  امشيرً 

  اإلنسانلحقوق  المعهد العربي  مداخالت متطوعي
 إليضاح ما يلي:  وشارك متطوعون من المعهد بمعلومات حول مبادرة اليونسك 

مناقشات عالمية مع مختلف   أجريتالستشارات مع الخبراء، حيث  وهي الن في مرحلة    ، 2019  رة فيبدأت المباد
 . الجهات وأصحاب المصلحة

عن طريق استطالع    وويمكن تلقي مشاركات فردية من خالل موقع اليونسكلمشاركة،  اإلى    ومر مدعكل من يهمه األ
 ال والكبار. أدبي لألطف  وإرسال عمل فني أ وكتابة المقال أ والرأي أ

لقاء ي  سوف  و    ، النسخة الثانية من التقرير  طالقإلآخر مع المؤسسات الوطنية  و   ،لتدارس النسخة األولية للتقرير   عقد 
 .  2021 نوفمبرلنهائي في طالق ااإل على أن يكون

 اإلنسان مداخالت ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق 
شكالياته  المشاركون واقع التعليم    استعرض مع تقديم توصيات لمستقبل    انهم بما يتضمن التحديات والفرص،في بلدوا 

 ، وتضمنت التوصيات: 2050التعليم في 
 . تطوير اإلطار التشريعي للتعليم، وتطوير السياسات -
و  - الخاصة  المدارس  دور  في  من  النظر  في  التحقق  الحق  على  تأثيرها  التعليم، عدم  في    مجانية  والنظر 

المدار  تقدمه  ما  بين  و الختالف  وبرامج  مناهج  من  والتعليمية  الخاصة  العمل    ،مكانيتا  س  على ضبط  مع 
 من التسرب من التعليم. الحد  الزيادة المطردة للرسوم، و 

عادة تأهيلهلهتمام بزيادة ا - شراكو   ،وتقديم حوافز مادية ومعنوية   مالمعلمين وا   ،في العملية التعليمية   ينالمتعلم  ا 
 تنمية اإلبداع والتفكير الناقد. صفية، و  خالل أنشطة ل التعليم من و 

 . بللطال  بشكل مجاني جميع المناطق إلى   مع العمل على تيسير توصيل اإلنترنت ،تفعيل التعليم عن بعد -
 في التعليم.   اإلنسانل على تطبيق النهج القائم على حقوق العم -
 والقضاء ،  سامح وقبول الخرفي السياسات التعليمية والمناهج، وتعميم ثقافة الت  اإلنسانإدماج مفاهيم حقوق   -

 على خطاب الكراهية. 
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و  - العربية،  الدول  بين  التربوي  التبادل  البحاثا  تشبيك  لدعم  مستقل  عربي  التربية   نشاء صندوق  ميادين  في 
 والتعليم. 

 ا.  ، واعتماد أنظمة تعليمية عربية موحدة، واعتماد برامج تعليمية معتمدة دولي  للتعليمية عربية إستراتيجوضع  -
تقارير سنوية حول التعليم بصفة تشاركية مع المجتمع المدني و قديم المؤسسات الوطنية مشورات للحكومات،  ت -

 إلسهام في العملية التعليمية.  اإلى  القطاع الخاص والقطاع الخاص، ودعوة 
 .بجودة التعليم فيما يتعلق تفعيل توصيات لجنة الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية  -
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 الفصل الخامس

 ــــــــــــــــ 
 اإلنسانالمجلس القومي لحقوق 

 ية جديدة لواقع متغيرإستراتيج
(2021-  2024 ) 
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 تقديم
الم  لحقوق  خاض  القومي  في    اإلنسانجلس  ثرية  تجربة  تأسيسه  حقوق  ستراتيجاإل  التخطيطمنذ  لحماية   اإلنساني 

إليه إعداد خطة عمل قومية  إلى    ا وتعزيزها في البالد، استنادً  قانون تأسيسه الذي يضع في صدارة المهام الموكولة 
 بالتفاعل مع المتغيرات  ( اتصاًل 1/ 3الخطة )م  ، واقتراح وسائل تحقيق هذهوتنميتها   في مصر  اإلنسانلتعزيز حقوق  

في  ونظمه  حقت بمعايير العمل الدولي  العميقة التي شهدتها الدولة والمجتمع خالل تلك الفترة من ناحية، وتلك التي ل
 . اإلنسانمجال حقوق  

وتعزيزها   نساناإل خطة وطنية لتحسين حقوق  وفي استهالل طموح بدأ المجلس أولى تجاربه في هذا الشأن بإعداد "
 ية هي: إستراتيجاستهدفت تحقيق أربعة أهداف  "وحمايتها

   وتعزيزها.  إلنسانا( نشر ثقافة حقوق  2) .اإلنسان( تحسين أوضاع حقوق  1)
 ( بلوغ أهداف األلفية.  4)   .( دعم آليات الحماية3)

رسمي   وعد  حصل على  و   ،لممارساتمعايير األمم المتحدة وأفضل ا إلى    واستند المجلس في منهجية إعداد هذه الخطة
( للتنمية  الدولة  خطة  في  بإدماجها  الحكومة  لمتاب  ،(2012  -2007من  وحدة  بإنشاء  المجلس  بادر  مسار  كما  عة 

على اقتراح آليات العمل المالئمة    وعمل،  2007منذ بداية شهر مارس  وتقييمه  العمل بالخطة مع الجهات المعنية  
 ين المجلس والجهات الحكومية وغير الحكومية من أجل تحقيق هذه األهداف.لتنفيذ أهداف الخطة والتنسيق ب

قد  اضطرابات وأعمال عنف في بعض المناطق، و   حدوثو   2011قطع مسار تنفيذ هذه الخطة نشوب ثورة يناير  وقد  
يقع الحزب الوطني الذي  مقر  حريق كان يستهدف  إلى    حيث تعرض مقره  ؛معروف  وكما هنال منها المجلس نصيًبا  

كانت  التي  من السيارات المجهزة كمكاتب متنقلة    هوأسطول   -ذاكرته المؤسسية  :أي-قرب منه، كما نال من أرشيفه  بال
   المحافظات المختلفة بطول البالد وعرضها.إلى  ل معدة للوصو 

بل كان أبرز أسباب    ، متابعة الخطة  أمامالوحيد  العائق  ثورة يناير وحدها وتغيير الواقع السياسي والجتماعي  كن  تلم  و 
يين اإلخفاق عدم جدية الحكومة في إدماج الخطة الوطنية في خطة الدولة للتنمية رغم وعودها بذلك، وتباطؤها في تع

من تقارير نجاح بدًل  إلى    على متابعة تنفيذ الخطة، وتحويل بعض الوزارات تقاريرها للمجلسالمشرفة  اللجنة الوطنية  
 85رك، وتجاهل إمكانات المجتمع المدني الذي كانت خطة المجلس قد خصصت له  ا للعمل المشتأن تكون خططً 

بناء خطة  يمكن في ضوئها  الدولة معلومات دقيقة    إتاحةم  وأخيًرا عد  ،مهمة من مهام النهوض بتنفيذ أهداف الخطة
 وطنية. 

ص الدروس المستفادة  ( على استخال 2024  -2021ية عمله للفترة القادمة )إستراتيجوقد حرص المجلس في إعداد  
حقوق   لتعزيز  الوطنية  الخطة  مع  تجربته  سياق  في  السابقة  تجاربه  مصر  اإلنسانمن  خطتين  وتنميتها   في  عبر   ،

من    في كثير، وكذلك الستفادة من أبرز الممارسات  2013وويوني  2010لعمله في سياق ثورتي يناير    يتينراتيجإست
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وفي مقدمتها التحاد    ،اإلنسانفاعله معها، ومع الشبكات الدولية لحقوق  التجارب وخبرات المؤسسات الوطنية خالل ت
لحقوق   الوطنية  للمؤسسات  واإلوالشب   ،(GANHRI)  اإلنسانالدولى  العربية  لحقوق  فريقكتين  الوطنية  للمؤسسات  ية 

 . اإلنسان
اإل  أثبتتوقد   أصلح  أن  المتنوعة  الخبرات  التستراتيجهذه  بتقييم  تبدأ  التي  تلك  هي  و يات  السابقة،  تخاطب  جارب 

وامل  هذه الع  تماس  إذ ت  ؛ة للدولة والمجتمع من ناحية، وتالمس تطلعات المجتمعات من ناحية أخرى التحديات الرئيس
 الغايات الممكنة.  وخارطة الطريق نحمع   ةالثالث

العمل  لفريق  الشكر  اإلالذي    ويبقي  مشروع  من  ستراتيجوضع  وللزمالء  واألمانأية،  المجلس  الذين عضاء  العامة  ة 
 جازوها. وأهم ات ها بنقاشو  أثر  
 

 قيمحمد فا                                                            
 اإلنسانرئيس المجلس القومي لحقوق                                                          
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 القسم األول 
 2011اير ية عمل المجلس في سياق ثورة ينإستراتيج

 

طة  السياسي والجتماعي في الدولة، كما تبدلت خري  ينونشوب ثورة يناير تبدلت تضاريس الواقع  2011بحلول عام  
لمسار الجديد،  اإلى    بتقديم استقالته ليفسح الطريق   اإلنسانوبادر المجلس القومي لحقوق    ،الهتمامات في المجتمع
حين انتخاب مجلس الشورى أيهما  إلى    وللفترة المتبقية من مدته القانونية أ  2011  لسنة  55وأعيد تشكيله بالقرار رقم  

الدكتور برئاسة  األ  /أقرب  وتولى  غالي،  فا   / ستاذبطرس  و يمحمد  الرئيس،  نائب  منصب  بتشكيله    تفاعلق  المجلس 
 ية عمل تناولت: إستراتيج الجديد مع الوقائع التي أفرزتها الثورة، واستهلها ب

 المرحلة النتقالية األولى في مهام اإلنسانحقوق أوًل: دمج 
 المرحلة النتقالية في جانبين رئيسين: صنفت الخطة مهام -1

معالجة الميراث المؤسسي للنظام السابق بحل مجلسي الشعب والشورى، وتغيير الحكومة،    نب األولالجا أ. يتضمن  
ومالحقة المتورطين في    ،ية وقيادات المؤسسات الصحفية وتغيير المحافظين والقيادات اإلعالم  ،وحل الحزب الوطني

د األموال الناتجة عن جرائم الفساد المالي  استرداإلى    في قضايا الفساد، والسعي  وأ  السلميينجرائم قتل المتظاهرين  
 وضع المجلس على عاتقه: قد و  ،وتصحيح الختاللت الناجمة عن اإلهدار ،واإلداري

التعويضات    :لتها الحكومة، وفي مقدمتها شك  و جنتي تقصي الحقائق التي أجراها المجلس  متابعة تنفيذ توصيات ل  -1
جالء مصير المفقودين والمختفين. الثورة، وا    مصابيوجبر األضرار، ومعالجة   طالق سراح المعتقلين، وا 

قانون وترسيخ مبدأ عدم  لمشتبه بهم في هذه الجرائم إلنفاذ سيادة حكم الوافر معايير المحاكمة العادلة لضمان ت  -2
 اإلفالت من العقاب. 

 ا المهنية على أسس جديدة.تسريع وتيرة القضاء على النفالت األمني، ودعم أجهزة الشرطة لستئناف واجباته  -3

 ترتيب زيارات للسجون وغيرها من مراكز الحتجاز بالتنسيق مع النيابة العامة.  -4

لة النتقالية استكمال اإلطار التشريعي لنتخاب المجالس التمثيلية التي  المرح   من مهام  الجانب الثانيب. ويتضمن  
 بقضايا خالفية.   ال  فِ حقوق السياسية وح  األحزاب ومباشرة ال  ي، وقد بدأت بإصدار قانونت ل  ح  

 وقد استهدف المجلس في هذا الصدد: 
القوانين -1 هذه  من  ما صدر  مبادئ حقوق   ،دراسة  مع  انسجامها  من  تمثيل اإلنسان  والتيقن  لمطلب  وتلبيتها   ،

 النساء والشباب وغيرهم من الفئات المهمشة. 



243 
 

ي   -2 التي  األساسية  المبادئ  بتضمينها  بلورة  المجلس  ألوصي  مواكبة  تأتي  حتى  التشريعات  هذه   هداف في 
 . اإلنسانشية مع المعايير الدولية لحقوق االمجتمع من إصدارها ومتم 

 ى تضمينها في الدستور الجديد. وخ  ت  ئ األساسية التي ي  بلورة رؤية المجلس للمباد -3
 . قبة النتخابات المقررة تعزيز دور المجلس في مرا -4
  ل سيما  ،تقويض المكتسبات التي أنجزها المجتمع تجاه حقوق المرأةإلى    مية مكافحة التجاهات البازغة الرا -5

 في سياق األحوال الشخصية.
 ة والعدالة الجتماعيةمنهج التنمية القتصادي -2

يناير    ثورة  على  السابق  النظام  انطالقً انتهج  ومالية  اقتصادية  النم  ا سياسات  مفهوم  التنمية  بدًل   ومن    ، من 
في توزيع الموارد واألعباء،    اجتماعي اوانحاز    ،لسوق دون ضوابط تحد من الحتكار والستغالل والفسادلق حوافز اأط و 

والوقي   النقابي  العمل  النمإلى    ما أفضىمهني،  د  الدولة، و   وتشوهات عميقة في  أقاليم  العمال،  ا  بين  جحافات لحقوق 
فادحة   اجتماعية  القتص   تقر أواختاللت  الدراسات  والتنموية بها معظم  يتطلع  ،ادية  المجلس  كان  اعتماد  إلى    بينما 

وال لمنظور   األفراد  وتمكين  الناس،  خيارات  توسيع  على  يقوم  البشرية  التصرفلتنمية  من  العدالة    ،جماعات  وتعزيز 
 نصاف. واإل
 القضايا الملحة  -3

ى المدى البعيد، شهدت عل  اإلنسانالطبيعية للمرحلة النتقالية التي تؤسس لمسار حقوق    إلى جانب المهام 
أولوية  حظى بأن تكان من الالزم  و   ، العامة  الحرياتو   اإلنسانحقوق    أثرت فيمن القضايا الملحة التي    االبالد عددً 

   مقدمتها:جاء في و   ،خاصة في جهد المجلس
وكان المجلس قد    ،في األعوام األخيرة  ااستفحل بالتراكم والحلول المجتزأة، وأخذ منحى خطيرً   حيث   :الحتقان الطائفي 

كبيرً اهتمامً   أولى  أولوياتهبا  ا  مقدمة  في  ووضعها  القضية  سياقها    ،هذه  في  التشريعية  كثيًراوطرح  التوصيات   من 
إنفاذ القانون لمحاصرة  إلى    لسعيا  هذا المسار سرعةوقد استهدف  يها،  عن تبن  تقاعس  النظام السابق    واإلجرائية، لكن

 ة. التداعيات الخطيرة لهذه المشكل
وكان من   ،التي برزت بشكل حاد في السنوات السابقة  الحتقان الجتماعي مقدمة هذه القضايا قضية  في    تكما جاء 

الثورة، وقد تطورت هذه المظاهر  والمسيرات واإلالحتجاجية  فات  تجلياتها الوق العامين السابقين على  ضرابات خالل 
عن الفساد والهدر   ر  شِ حجم ما ن    ا ضاعف منهو الب الفئوية"،  "المط بـ  بعد الثورة في سياق ما اصطلح على تسميته  

مما جعل هذه في قضايا الكسب غير المشروع،  والستغالل وسوء توزيع الثروة خالل مالحقة المسئولين المتورطين  
 أكثر حدة. المظاهر 
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وجهوده   ،لتنميةوا  اإلنسانالمعنية بحقوق    تعزيز عالقته بمنظمات المجتمع المدنيمتابعة جهد المجلس في   -
توجيه اهتمام خاص لمنظمات األقاليم والمنظمات  و في مأسسة هذه العالقات، وتنشيط اللقاءات الدورية معها،  

 ية النقابية التي برزت بعد الثورة. دديثة النشأة لدعم قدراتها، والتفاعل مع التعدح
جانب  إلى    هذه القضايا من ناحية،المعنية ب  لقضايا المرأة في ضوء تأثر الهياكل الحكوميةجهد خاص    بذل -

 الفترة السابقة.   المكتسبات التي حققتها النساء في في تزايد وزن التيارات المتشددة التي طرحت رؤى تؤثر 
وخاصة لجنة التنسيق بين المؤسسات الوطنية   أطر التعاون مع المؤسسات الوطنية ولجانها التنسيقيةتعزيز   -

"ICC تأثيره خاصة إزاء تداعيات المرحلة النتقالية التي قد تثير الجدل لدى " للحفاظ على مكانة المجلس و
 اللجنة. 

المتتكثيف   - األمم  آليات  مع  المعنية التعاون  حقوق    خاصة ب و   ،حدة  الدورية  اإلنسانمجلس  المراجعة  وآلية   ،
والمقرر  الخاص و الشاملة،  الت   ،نو ن  التوصيات  تنفيذ  الدولة في  الذي تحرزه  التقدم  قبلتها في  ومتابعة مدى  ي 

 سياق المراجعة الدورية الشاملة. 
ورغم أن   ،المجلس في فترة وليتهمن    أولوية  قضية العاملين والمهاجرين المصريين في الخارج  احتلت كذلك   -

، إل أن جهود ا بشأنهعديدة  توصيات    تفي السنوات السابقة وصدر   المجلسباهتمام    تحظيهذه القضية قد  
مهمة متابعة حقوق    هذا السياق وضع المجلس على عاتقه  وفي  ،ا كر في التفاعل معهذي    ا الدولة لم تحقق تقدمً 

   .حقوقها ستعادة اهذه الفئات واإلصرار على  
 

 تحليل الصعوبات التي اعترضت عمل المجلس وسبل تخطيها 
تنفيذ من الصعوبات حدت من فاعلية جهوده في بعض المجالت وعرقلت    اواجه المجلس منذ تأسيسه عددً  

والحريات    اإلنسانمن العقبات التي تعيق التقدم في مجال حقوق  كثير    تذليلتوصيات مفيدة كان من شأنها معالجة  
 عامة. ال

فمن ناحية   ،في مصر  اإلنسانملف حقوق    إزاءيأتي في مقدمة هذه الصعوبات: التوجه العام للنظام السابق   
ي، ومن ناحية أخرى لم يكن هناك توافق بين أجهزة الدولة  في سياق ضغط دول  التوجه؛ إذ جاءكن هناك جدية في  تلم  

صرار ا  ،فتح هذه الملف   على والحريات العامة قد    اإلنسانلمجتمع على النهوض بحقوق  ول شك أن تغيير النظام وا 
 أزال أهم عقبة واجهت جهود المجلس. 

للمجلسكذلك  العقبات  ين  بومن   الستشارية  للطبيعة  الخاطئ  ا   ؛الفهم  المجلس  فأجهزة  توصيات  مع  تفاعلت  لدولة 
درة عن جهة استشارية، وهي كلمة  صا   على أنها   -ةى واجباته الرئيسحدذلك إ  باعتبار-والشكاوى التي أحالها إليها  
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باطل بها  أريد  خ  ؛حق  من  للمجلس خاصية  الستشاري  على    واصفالطابع  يتوجب  أنه  يتممها  الوطنية  المؤسسات 
 يطرحه من توصيات.  أجهزة الدولة أن تتفاعل مع ما 

ل بعض  ، وأمكن تذليلها بإدخا قصور في صالحيات المجلس في بعض المجالتوهناك صعوبات أخرى نجمت عن  
 . 2003لسنة  94ن تأسيس المجلس رقم التعديالت على قانو 

 2013 وية عمل المجلس في سياق ثورة يونيإستراتيج
عمل    يةإستراتيجيونيو وضع    30بعد ثورة    -كيله السادسبتش-  اإلنسانفي مستهل اجتماعات المجلس القومي لحقوق  

في ظروف    2010ضعها في تشكيله الرابع عقب ثورة ينايرمع هذه المرحلة التاريخية، على غرار تلك التي و   تتالءم
والواجبات واللتزامات   ناحية،  الشعبية من  التطلعات والفاق  الحكومة من الموضوعة  مشابهة من حيث  على عاتق 

المتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي والجتماعي والثقافي للمرحلة التي    مع الوضع في العتبار أخرى،    ناحية
 وما انتهت إليه مناقشات المجلس حول أولويات عمله خالل المرحلة التأسيسية.  ،ثورة الشعبإلى  تأد

إعداد   في  المجلس  بتجربة  ينا إستراتيجوأسوة  ثورة  سياق  في  السابقة  مرحلتين ستراتيجاإل  تضمنتير،  يته  الجديدة    ؛ ية 
حقوق    :األولى  على    اإلنساندمج  سواء  التأسيسية  المرحلة  مهمات  أفي  التشريعي    : ة ثانيالالمؤسسي.    والمستوى 

التي كشف التحديات  الماضية  التفاعل مع  المراحل  التي استخلصها  إلى    كما تستند  ، عنها مسار  الخبرات اإليجابية 
السابقة  المجلس في مراحل  القانوني    وسبل تخطي   ، عمله  العقبات التي واجهته في تطبيق مقترحاته، وقصور إطاره 
 بات إنجاز مهامه. عن الوفاء بمتطل

 
 

 المرحلة النتقالية الثانية في مهام اإلنسان: دمج حقوق أوًل 
والعنف، ومالحقة    رهاباإلومواجهة    ،تعديل الدستور  أولهماتضمن  لمرحلة التأسيسية جانبين رئيسين:  شملت مهام ا

زالة التوتر والحتقان بين أبن  ،السلميينالمتورطين في جرائم قتل المتظاهرين     اء الوطن، واستكمال خارطة الطريق. وا 
 نجاز هذه المهام: إووضع المجلس على عاتقه في  

 ى تضمينها في الدستور.خ  و  ت  بلورة رؤية للمبادئ األساسية التي ي   -1
العمــل علــى إطــالق و ، 30/6حقــائق لرصــد النتهاكــات التــي شــهدتها الســاحة المصــرية منــذ  تقصــيشــكيل لجــان ت -2

 الج مصابي األحداث.سراح المعتقلين، وع
 .لجرائم إلنفاذ سيادة القانونضمان توافر معايير المحاكمة العادلة للمشتبه بهم في هذه ا -3
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، ودعــم أجهــزة الشــرطة لســتئناف واجباتهــا المهنيــة علــى العمــل علــى تســريع وتيــرة القضــاء علــى النفــالت األمنــي -4
 أسس جديدة.

 مراكز الحتجاز بالتنسيق مع النيابة العامة.لسجون وغيرها من اإلى    تنظيم زيارات -5
اســتكمال اإلطــار التشــريعي لنتخــاب المجــالس التمثيليــة، م المرحلـة النتقاليـة الثانيـة  امـن مهـ  الجانب الثاني وتضمن  
 ، بما في ذلك:ا ونزاهته  لقانوني واإلداري والتنفيذي الذي يضمن اكتمال العملية الديمقراطيةواإلطار ا

 ها.يلإزوال األسباب الداعية   ة الطوارئ فورإلغاء حال -1
 صدور تشريعات جديدة تسمح بحرية العمل األهلي، وحرية تداول المعلومات، وحرية التظاهر السلمي. -2
شــرافها علــى العمليــة النتخابيــة بأكملهــا، تنظــيم تمويــل النتخابــا  -3 ت، وضــمان اســتقالل اللجنــة العليــا لالنتخابــات وا 

 ي والدولي عليها.واإلشراف األهل
يقطع الطريــق  وم من يخالف سلمية التظاهر أر  ج  ا للقانون والمعايير الدولية التي ت  ضمان حق التظاهر السلمي وفقً   -4
 يحرض على ذلك. والعامة والخاصة بالقوة أ  الممتلكات ويهدد أرواح الناس أ وأ

القــوانين المقترحــة والتــيقن مــن انســجامها   مشــروعات  :أبرزهــا كثيــرة،  ووضع المجلس على عاتقه في هذا السياق واجبــات  
 .لحريات األساسيةوا  اإلنسانحقوق   مع مبادئ

مراقبــــة العمليــــات فــــي  المجلــــس دورو دراســــة النظــــام النتخــــابي األمثــــل وقواعــــده فــــي ظــــل المرحلــــة التأسيســــية للدولــــة، 
 النتخابات.

 

 منهج التنمية القتصادية والعدالة الجتماعية  -1
ــن  أفضـــت ــد مـ ــوابط تحـ ــوافز الســـوق دون ضـ ــابقة بـــإطالق حـ ــنظم السـ ــا الـ ــي انتهجتهـ ــة التـ ــادية والماليـ السياســـات القتصـ

 وارد واألعبــاء وتقييــد العمــل النقــابي والمهنــيفصيل اجتمــاعي فــي توزيــع المــ إلى    النحيازالحتكار والستغالل والفساد و 
جحاف وتشوهات عميقة في النمإلى    ختاللت اجتماعية فادحة.اعمال، و ات لحقوق البين أقاليم الدولة، وا 
 
 قضايا المرحلة  -2
لى جانب المهو     تها يأتي في مقدم  ،ركز المجلس على عدة قضايا الطبيعية للمرحلة التأسيسية    ما ا 

ضاعفها حكم  و   ،يرةفي األعوام األخ  اى خطيرً راكم والحلول المجتزأة، وأخذ منحبالت  تاستفحل   يتال  فيةالوضعية الطائ
 .اإلخوان المسلمين
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 :ضع هذا المسار على عاتق المجلس مهمتينقد و و 
 إنفاذ القانون لمحاصرة التداعيات الخطيرة لهذه المشكلة. إلى  بالسعي  :مهمة عاجلة
وتعزيز آليات المجلس    ،يلة المدى للتفاعل مع الجوانب الجتماعية والثقافية للمشكلة وضع أسس طو ب  :ومهمة ممتدة

 هذه القضية.في التفاعل مع 
 

الجتماعية تسميته  ا  الوضعية  على  اصطلح  ما  سياق  في  الثورة  بعد  حاد  بشكل  برزت  الفئوية"،  بـ  لتي  "المطالب 
والستغالل وسوء  ا ضاعفه و  والهدر  الفساد  نشر عن  ما  في    حجم  المتورطين  المسئولين  الثروة خالل مالحقة  توزيع 

، وأخذت مظاهر أكثر حدة 30/6بان أحداث ثورة  إهدتها البالد  قضايا الكسب غير المشروع وأعمال العنف التي ش
 ية. إرهابوعمليات  ا واختلطت بها مظاهر عنف أحيانً 

 
استهدفو  المرحلة في    المجلس  قد  الذي    هذه  التعاون  برتوكول  والمصالحة  وق  تفعيل  النتقالية  العدالة  وزارة  مع  عه 

 لس ألعمالها. واستكمال لجنة العدالة النتقالية بالمج  ،الوطنية
مــن الدولــة أيــة تهــدد إرهابالذي ساعده النظام السابق في خلق بيئة خصبة لبؤر   في سيناء  رهابقضية مواجهة اإل   -ج

أنهــا لــن تتــوانى عــن التصــدي بكــل عــزم لكــل مــن برطــة الطريــق  وتعهدت الحكومة المصرية في خا   واستقرارها،  المصرية
 ،وأنها ستظل رافعة المصلحة الوطنيــة فــوق كــل اعتبــار ،ضيها ومواطنيها سالمة أرا ويستهدف األمن القومي المصري أ

 تجــاه حمايــة الــوطن والمــواطنين واســتعدادها اجبهــا كــاماًل و  جيــة، كمــا تؤكــد إصــرارها علــى تحمــلرافضــة أي ضــغوط خار 
 لذود عنه.للبذل كل نفيس  

 مهام:   بأربعالمجلس في هذه المرحلة    واضطلع
 .على مسرح العمليات العسكرية بسيناءمتابعة مستجدات األمور  -
 سيناء.  األساسية التي يعاني منها مواطنو  حل المشكالتبمتابعة تعهدات الحكومة   -
 ومردودها عليهم.  مراعاة أسبقية تشغيل مواطني محافظات سيناء في مشروعات التنمية -
 فيذها منذ إطالقها.لتن  جاد ا ا اإللحاح على استكمال خطة تنمية سيناء التي لم تجد دفعً  -

 

  قضية العاملين والمهاجرين المصريين في الخارج  -د
 المهام التالية:  بالمجلس في هذه المرحلة  وقد نهض 

إلثــارة مــا اعتــرى حقــوقهم  امن ليبيــا، تمهيــدً  ة عن طرد العمال المصرييناد دراسة وافية عن األضرار الناتجإعد -
 بيا.في لياألحداث  من انتهاكات عقب تغيرات  

 في هذا الشأن.العديدة  اإلنسانلمجلس القومي لحقوق  اإحياء الهتمام بمقترحات   -
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الصــورة النمطيــة الســلبية للعــرب فــي المهجــر الغربــي الثــورة الســلمية ببدل ســتبلــورة مقترحــات جديــدة لســتثمار ت -
 .لمصرية لتعزيز وجودهم ودمجهم في مجتمعات المهجرا

 عاقة وتمكينهم قضية احتياجات ذوي اإل -هـ 
 المجلس في هذه المرحلة المهام التالية:   وقد نف ذ
ومنها   ،شئون اإلعاقة بالمجلس للنقاش المجتمعي مع الجهات المعنية  رح مشروع القانون الذي أعدته وحدةط  -

 ومنظمات المجتمع المدني. ،اقة المجلس القومي لشئون اإلع
 لدمج المجتمعي والتمكين. اتنفيذ خطة  -
 عادة التأهيل المهني لمساعدة ذوي اإلعاقة على العمل. إ -
 مواجهتها. ل حلولواقتراح   ،تحديات التي تواجههمالحصر احتياجاتهم و و إعداد الدراسات الخاصة بذوي اإلعاقة  -
 : خطة العمل على المدى الطويلاثانيً 
 مقدمتها:  في  ، الجهدالمجلس في وليته الحالية عدة مهام لتعزيز هذا استهدف  وقد

 

بحقوق   - للنهوض  الوطنية  العمل  خطة  المقرر   اإلنسانتطوير  من  وكان  المجلس  اعتمدها  التي  البالد  في 
في خطة   الجديدة    2011/2012-2007/2008دمجها  المعطيات  متطلبات   تي ثور ب  على صلةفي ضوء 

جها  ا دمإعن    ا اعسها عملي  وتق   ، ، وخبرة المرحلة السابقة في تفاعل أجهزة الدولة مع الخطة30/6يناير و  25
 في خطة التنمية. 

والتنمية وجهوده   اإلنساند المجلس في تعزيز عالقته بمنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق  و متابعة جه -
معها،   الدورية  اللقاءات  وتنشيط  العالقات،  هذه  مأسسة  خاصتوجيو في  اهتمام  األقاليم  إلى    ه  منظمات 

 .تيندية النقابية التي برزت بعد الثور دعم قدراتها، والتفاعل مع التعوالمنظمات حديثة النشأة لد 
قضايا المرأة في ضوء تأثر الهياكل الحكومية المعنية بهذه القضايا من ناحية،  فيما يتصل بجهد خاص    بذل -

 قة. المكتسبات التي حققتها النساء في الفترة الساب تهددرح رؤى وتزايد وزن التيارات المتشددة التي تط 
تعزيز أطر التعاون مع المؤسسات الوطنية ولجانها التنسيقية، وخاصة لجنة التنسيق بين المؤسسات الوطنية   -

"ICCإزاء تداعيات المرحلة التأسيسية التي قد تثير الجدل   وخصوًصا   ،" للحفاظ على مكانة المجلس وتأثيره
 اللجنة.  أنبش

المع - المتحدة  األمم  آليات  مع  التعاون  حقوق  ب و   ،نية تكثيف  مجلس  ا اإلنسانخاصة  المراجعة  وآلية  لدورية  ، 
التي قبلتها في سياق    ن،و ن الخاص و الشاملة، والمقرر  التقدم الذي تحرزه الدولة في تنفيذ التوصيات  ومتابعة 

 المراجعة الدورية الشاملة. 
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 التي اعترضت عمل المجلس وسبل تخطيها : تحليل الصعوبات اثالثً 
توصيات  تنفيذ  ا من الصعوبات حدت من فاعلية جهوده في بعض المجالت، وعرقلت  تأسيسه عددً واجه المجلس منذ  

 . والحريات العامة اإلنسانل حقوق كثير من العقبات التي تعيق التقدم في مجا   تذليلمفيدة كان من شأنها 
   :أهمها   ،ها ويمكن تذليل  بعض المجالت  فيقصور في صالحيات المجلس   وهناك صعوبات أخرى ناجمة عن

في مواجهة التحديات، وتنظيم العالقة بــإبرام برتوكــولت تعــاون وخطــط عمــل والتعاون معها التفاق مع الجهات المعنية 
 تنفيذية مشتركة.

 القوانين المتعلقة بالحريات األساسية.  اقتراح التعديالت على مشروعات
تدريس والطالب وأولياء األمور في تبني خطط عملية لألنشطة  ال   يمية وهيئاتعلتال  يز منهج التشاركية بين اإلداراتتعز 

 الطالبية المرافقة للعملية التعليمية. 
  . تعزيز الستفادة من مسار التحول الرقمي

 ا: القضايا النوعيةرابعً 
 تنمية المناطق الحدودية: 

استفادة   بدعم  اهتمام  العمالإيالء  التنموية  المشروعات  من  الحدودية  المناطق  عبر  سكان  الجديدة  والستثمارات  قة 
 نشاء مراكز التأهيل المهني.إ

استنادً  التنمية  خطط  لتطوير  الحدودية  بالمناطق  المحلي  المجتمع  قادة  مع  مشاورات  مسار  الموارد  إلى    ا إطالق 
 واستجابة لألهداف.

 : الهتمام بدعم جهود مكافحة الفساد
 اد.تشكيل فريق عمل بالمجلس لمتابعة جهود مكافحة الفس

لة على المستويين الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، وخاصة في مجال تعزيز الدراية بالجهود المبذو عمل مع اللجنة  ال
 .توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة اإلدارية في  ما تبلور ووه ،المحلي والدولي

 مجال مكافحة الفساد. تناول الجهود المبذولة في يالتقرير السنوي للمجلس إفراد باب خاص ب
 

 اإلنسان: وضع خطة قومية للنهوض بحقوق اسً خام
 تشكيل لجنة فنية ووضع خطة إعداد

الصلة إلعداد خطة ومسار  نة المجلس والخبراء ذوي ا احثين بأم تشكيل لجنة من ذوي الخبرات من أعضاء المجلس والب 
 وضع الخطة الوطنية.  تنفيذ لجهود

 . تعاون مع الجهات الرسمية والمجتمع المدنيبالتشكيل اللجنة التحضيرية: 
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إجراء مشاورات مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى الصعيدين النوعي إطالق مسار المشاورات الوطنية:  
 المؤسساتي والنوعي الجغرافي. 

العام:   للنقاش  من ألطراف  كيل فريق تكوين هيئة استشارية مشتركة تضم مختلف اتشوضع مسودة الخطة وطرحها 
 مسودة نهائية. إلى   ذوي المصلحة للتوصل

 اقتراح الخطة على الصعيدين التنفيذي والتشريعي بغرض التبني واإلقرار: 
 نشر المسودة وعقد أنشطة إعالمية للتعريف بها والترويج لمضمونها وتلقي اإلفادات والمقترحات. 

الم تمهيدً عرض  والبرلمان  الحكومية  النهائية على  للتنمية ورؤية  قرارها وتبن  إل  اسودة  الوطنية  الخطة  دماجها في  وا  يها 
 .2030مصر 

 تشكيل لجنة المتابعة الوطنية: 
ت   واإلدماج  اإلقرار  ممثلين  ك  ش  عقب  تضم  وطنية  متابعة  لجنة  بتدابير لل  للنهوض  المصلحة  الفئات صاحبة  مختلف 

الخطة العملية   ، تفعيل  البرامج  ال  ،وتوفير  اإلجراءات  الهادفة   ،تنفيذية ومتابعة  المقترحات  مجريات  إلى    وتقديم  تعزيز 
عداد التقييمات لمراحل التنفيذ.  ،التفعيل  وا 

 
 القسم الثاني 

 ية عمل المجلسستراتيجخطة العمل التنفيذية إل
(2021 - 2024) 

 

  س: تعزيز تفعيل الولية الدستورية للمجلأوًل 
 الدور التشريعي

 .راء في المجالين التشريعي والقضائي تعزيز تشكيل لجان المجلس بخب
 . التي صادقت عليها البالد اإلنسانمع الدستور والتفاقيات الدولية لحقوق  تتسق إعداد مقترحات تشريعية 

لتشريع وفق مبادئ بلغراد وا  اإلنسانتنظيم آلية تنسيق وتواصل نشطة مع غرفتي البرلمان واللجان المختصة بحقوق  
 . ؤسسات الوطنية والبرلماناتللتعاون بين الم 2012

 

 المساعدة القانونية 
 .تطوير مكتب شكاوى المجلس للنهوض باألعباء المرتبطة وضمان تيسير تلقي الشكاوى

 . لسثر تدخالت المجأآلية الشكاوى الوطنية برئاسة مجلس الوزراء لضمان تعزيز مع تنسيق للآلية  إيجاد
 ومعالجتها.  واإلقليمية في مجال تلقي الشكاوىتعزيز تبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية 
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المجلس شكاوى  بمكتب  القانوني  للتقاضي  مساعدة  آلية  الدعم   ،تشكيل  جهود  لتعزيز  المحامين  نقابة  مع  والتنسيق 
 . القانوني للمتقاضين في القضايا محل الهتمام

انوني للمتقاضين والتفاعل في مجال تلقي  غير الحكومية في توفير الدعم القالمحلية  قية  التنسيق مع المنظمات الحقو 
 ومعالجتها.  الشكاوى

 

 تعزيز التفاعل مع الليات الدولية 
   .ضمان مشاركة المجلس بصفة دائمة في جلسات الليات الدولية واإلقليمية ذات الصلة

التفاعل مع الليات التعاهدية من خ املة من خالل تقارير  الل تقارير الظل وآلية المراجعة الدورية الش تنشيط جهود 
 .ذوي المصلحة 

لمقررين الخاصين والخبراء المستقلين والفرق لالتواصل المستمر مع اإلجراءات الخاصة  بتكليف وحدة العالقات الدولية  
 . في البالد اإلنسانمع القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق  التفاعلالعاملة والمعنية في سياق  

الدو  الليات  أعضاء  مشاركة  اإللما تنشيط  لتعزيز  اهتمامهم  محل  وتقع  المجلس  يعقدها  التي  األنشطة  في  م  لية 
 .اسات المعتادةباألوضاع والحقائق وتجنب اللتب

 
 : الحقوق المدنية والسياسيةاثانيً 

 من ناحية أخرى  ابرهوجهود مكافحة اإلواحترامها من ناحية  اإلنسانالتوازن بين حماية حقوق 
 . وتوفير التحليالت العلمية المتصلة بها وتوثيقها   رهابائم اإلإنشاء مرصد متخصص لرصد جر 
 وتطويرها. األطراف الرسمية والمجتمعية المعنية بهدف تقييم الممارسات والتدابير  كلعقد ندوات وطنية بالشراكة مع 
 . هدف معالجتها وبيان أوجه الخلل ب  ،رهابمراجعة تشريعات مكافحة اإل

أهمية دورها في دعم إلى    بالنظرلالستحقاق الدستوري    ا الوطنية لمناهضة التمييز طبقً   نشاء المفوضيةإل  الجهود  حشد
 .الكراهية والتطرفخطاب ومكافحة  ،وتجديد الخطاب الديني ،مسار اإلصالح الثقافي

رقم  الجمعيات، ومتابعة الجهود لمعالجة القضية  تعزيز حريات الجتماع و   التي تكتنفتكثيف الجهود إلزالة العقبات  
 . يضمن معالجة آثارها السلبية على بعض الكيانات الحقوقية وعلى نح 173
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 وتعزيزها دعم جهود تطوير العدالة الجنائية
النصوص التي    الحد منتوجهات  و بما يتفق  وتحديثه  تنظيم مؤتمر وطني شامل لمراجعة قانون العقوبات  إلى    الدعوة

اإلى    فضيت   حظر  جهود  وتعزيز  اإلعدام،  وتبن  عقوبة  القانوني،  غير  الحتجاز  وحظر  المعاملة،  وسوء  ي  لتعذيب 
 . العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحريات في الجرائم البسيطة

 . النخراط في جهود تعديل قانون اإلجراءات الجنائية بما يضمن اتساقه مع الدستور واللتزامات الدولية
دراسات   اإجراء  واإلبشأن  التشريعية  واألطفال  لفجوات  بالمرأة  الخاصة  القوانين  تطبيقات  سياق  في  تجلت  التي  دارية 

 . ا تشريعي   ها يتبن  و وذوي اإلعاقات والالجئين والمهاجرين بهدف إعداد المقترحات  
 

 توسيع المجال العام ودعم المشاركة المجتمعية
  149/2019نون العمل األهلي  حق الجتماع وحرية الجمعيات في سياق قا   عيدعلى صترسيخ المكاسب المتحققة  

صدار لئحته التنفيذية بعد التشاور المجتمعي، مع تشكيل آلية متابعة بالتعاون مع مؤسسات العمل األهلي والتحاد   وا 
 . العام للجمعيات األهلية )عقب انتخاب مؤسساته( 

تطوير التشريعات ذات الطبيعة  اإلعالمية، ومنح األولوية إلعداد مقترحات لمراجعة التشريعات ذات الصلة بالحريات  
 . الجنائية، ووضع آلية للتنسيق مع المؤسسات اإلعالمية والنقابات ذات الصلة 

المحلية المجالس  انتخابات  بإجراء  اهتمام  المجتمعية   ؛إيالء  المشاركة  تعزيز  في  السياسية    ،ألهميتها  الحياة  وتجديد 
 . والحزبية

 
 

 عية: الحقوق القتصادية والجتمااثالثً 
 أشكال التمييز وتعزيز مسار اإلدماج الجتماعي  القضاء على كل

الموجهة  - التنموية  المشروعات  استدامة  بتنمية  إلى    دعم  الهتمام  يالء  وا  األطراف،  ومناطق  الحدودية  المناطق 
 . لمشروعات الصغيرة والمتوسطة اإلعفاءات للمشروعات كثيفة التشغيل ومضاعفة الدعم المقدم ل

م  - مجال  العمل  في  والتعاون  العامة،  الوظائف  في  بالتمييز  المتعلقة  الشكاوى  لمعالجة  الولية  ذات  المؤسسات  ع 
 . الستمرار في جهود تنمية معدلت مشاركة المرأة والشباب وذوي اإلعاقات

 

 حماية المكاسب التنموية المحققة  
لتع  - القصوى  األولوية  الالئقة،  منح  الصحية  الرعاية  الحق في  التحديات  زيز  لمجابهة  المقررة  الموازنات  ومضاعفة 

 .التقليدية والستثنائية، وتسريع وتيرة تغطية تفعيل منظومة التأمين الصحي في عموم البالد في أقرب وقت ممكن
 . تنمية الحق في العيش الكريملجهود  تكريًسا تعزيز قيم الدعم العيني والتكافل الجتماعي للفئات المستحقة  -
 . تويات الدخول بالغالء في أسعار السلع الغذائية والخدمات األساسيةربط مس -
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للمعلمين وهيئات التدريس،    ينعداد والتأهيل المستمر باإلمتابعة جهود تنفيذ خطة إصالح التعليم، مع إيالء اهتمام    -
 .لألعباء عن كاهل األسر ا صية تخفيفً منظومة تكفل القضاء على ظاهرة الدروس الخصو  وتطوير

 . تعزيز الحريات النقابية واحترام الحق في المفاوضة الجماعية والحق في اإلضراب -
 

 * تقييم األولويات بهدف جسر الفجوات 
النابعة عن    - الثغرات  المتخصصة بهدف الوقوف على  المؤسسات  إجراء الدراسات والبحوث الميدانية بالشراكة مع 

 . باألثر الجتماعي على الطبقتين المتوسطة والدنيا  على صلةني  إلصالح اإلداري والنقدي والتطور التقسياسات ا
تفعياًل   - تصاعدية  أسس  وفق  الضريبي  النظام  الدستوري  تطوير  الضريبي    ، لالستحقاق  اإلعفاء  مستويات  وزيادة 

 .للفئات األقل دخاًل 
 

 اإلنسان: التربية على حقوق ارابعً 
 ثقافي ومكافحة التطرف في جهود اإلصالح ال  اإلنسانون حقوق * تعزيز مك

   .العمل مع الشركاء المعنيين لبلورة مبادرة شاملة لإلصالح الثقافي وتنمية القيم المدنية -
 وتأهيلهم. في برامج إعداد األئمة والدعاة اإلنسانإيالء اهتمام بتنمية مكون حقوق  -
ال   - اإلعالمية  المؤسسات  مع  حقوق  التعاون  مكون  تعزيز  مجال  في  العمل    نساناإلمتخصصة  في  والمواطنة 

 . مختلف قنواته باإلعالمي 
 

 * تنمية جهود تطوير التعليم
 . والمواطنة  اإلنسانالهتمام بدور المعلمين في ترسيخ قيم حقوق  -
التي تتعارض مع قيم حقوق    - الدراسية من الشوائب  ، مع تنمية ومبادئها   اإلنسانتسريع وتيرة جهود تنقية المناهج 

 . في مراحل التعليم اإلنسانون حقوق جهود تعزيز مك
يث تشمل في مرحلتها األولى  حإنشاء فصول نموذجية لترسيخ المواطنة بالتنسيق مع لجان المجلس المتخصصة، ب  -
 .تعميمها  يتيح وفصول في كل محافظة على نح 7إلى  فصول 3
ط عملية لألنشطة  ياء األمور في تبني خط علمية وهيئة التدريس والطالب وأولتعزيز منهج التشاركية بين اإلدارة ال  -

 . للعملية التعليمية الطالبية المرافقة
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 * تعزيز الستفادة من مسار التحول الرقمي
  .اإلنسانإطالق برنامج ذكي لتنمية الوعي بقاعدة معلومات حقوق  -
 . ستوريةالضمانات الدإلى   ااستنادً  اإلنسانبناء قدرات موظفي الخدمة العامة في مجال حقوق   -
ورة إعالنات الخدمة العامة  لالتوعية في مجال البيئة واإلدارة الرشيدة للمياه من خالل العمل مع الشركاء المعنيين لب  -

البيئة بحماية  الصلة  ذات  والجماعية  الفردية  السلوكيات  يتناول  ذكي  معرفة  برنامج  طالق  لمو   وا  الرشيدة  ارد  واإلدارة 
 . المياه

 عية: القضايا النو اخامسً 
 تنمية المناطق الحدودية 

إيالء اهتمام بدعم استفادة سكان المناطق الحدودية من المشروعات التنموية العمالقة والستثمارات الجديدة عبر    -
 .إنشاء مراكز التأهيل المهني 

ل  - الحدودية  بالمناطق  المحلي  المجتمع  قادة  مع  مشاورات  مسار  استنادً إطالق  التنمية  خطط  لموارد اإلى    اتطوير 
  .واستجابة لألهداف

 

 الهتمام بدعم جهود مكافحة الفساد 
   .تشكيل فريق عمل بالمجلس لمتابعة جهود مكافحة الفساد -
الفساد،    التعاون  - لمكافحة  التنسيقية  الوطنية  اللجنة  سيما مع  على    ل  المبذولة  بالجهود  الدراية  تعزيز  مجال  في 

 . ويين المحلي والدولي المست
 . تناول الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساديب خاص بالتقرير السنوي للمجلس إفراد با -

 اإلنسان: وضع خطة قومية للنهوض بحقوق اسادسً 
 * تشكيل لجنة فنية ووضع خطة إعداد 

المجلس والخبر   - بأمانة  المجلس والباحثين  الخبرات من أعضاء  اء ذوي الصلة إلعداد خطة  تشكيل لجنة من ذوي 
 . جهود وضع الخطة الوطنيةلتنفيذي ومسار 

 

 * تشكيل اللجنة التحضيرية 
 . المجتمع المدنيمنظمات التعاون مع الجهات الرسمية و  -
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 * إطالق مسار المشاورات الوطنية 
   تيالمؤسسا  ينإجراء مشاورات مع القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وعلى الصعيدين النوعي -
 . والجغرافي   

 . الخطة وطرحها للنقاش العام* وضع مسودة 
للتوصل  - مسودة إلى    تشكيل فريق صياغة وتكوين هيئة استشارية مشتركة تضم مختلف األطراف ذوي المصلحة 

 . نهائية
 

 . * اقتراح الخطة على الصعيدين التنفيذي والتشريعي بغرض التبني واإلقرار
 . ضمونها وتلقي اإلفادات والمقترحاتمية للتعريف بها والترويج لمنشر المسودة وعقد أنشطة إعال -
دماجها في الخطة  إلقرارها وتبن    اعرض المسودة النهائية على الحكومة والبرلمان تمهيدً   - الوطنية للتنمية ورؤية     يها وا 

 .2030مصر 
 * تشكيل لجنة المتابعة الوطنية 

للنهوض بتدابير   ؛المصلحة  من ذوي  الفئات مختلف  لبعة وطنية تضم ممثلين  ل لجنة متاك  ش  عقب اإلقرار واإلدماج ت    -
الخطة العملية   ، تفعيل  البرامج  التنفيذية   ،وتوفير  اإلجراءات  الهادفة   ،ومتابعة  المقترحات  مجريات  إلى    وتقديم  تعزيز 

عداد تقييمات مراحل التنفيذ ،التفعيل  . وا 

 : تعزيز البنية المؤسساتية للمجلساسابعً 
 زيز قدرات اللجان المتخصصة * تع

  به تعزيز قدرة المجلس للوفاء بالدور التشريعي المنوط  لتزويد لجان المجلس المتخصصة بخبرات تشريعية وقضائية    -
 .ا دستوري  

ذات    - والقضايا  الشئون  في  المهارات  لتطوير  الفنية  والعناصر  للباحثين  مستمر  وتأهيل  قدرات  بناء  برنامج  تنظيم 
 . النهوض بالمهام الموكلة إليها خصصة لدعم قدرة اللجان على الطبيعة المت 

القضايا محل    - في  الشريكة  المدني  المجتمع  مع مؤسسات  بالتشاور  والمقترحات  لآلراء  تداول مستمر  آلية  إطالق 
 . المنتدى السنوي الذي ينظمه المجلس إلى  الهتمام باإلضافة
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 * تطوير مكتب شكاوى المجلس 
ا  - آليات  الشكاوى،  تطوير  الشكاوى  دعم قو لوصول وتلقي  بالمكتب في مجال فحص  الفنية  العناصر  وتدقيق  درات 

 . وتقييم التفاعل معها مضمونها 
معالجة    - مجال  في  الجهود  لتعزيز  الوزراء  مجلس  برئاسة  الحكومية  الشكاوى  آلية  مع  مشتركة  عمل  آلية  تنسيق 

 . لمصداقية توافر لها اتالشكاوى التي تقع في اختصاص المجلس و 
ين متخصص لتقديم الدعم القانوني والقضايا للضحايا في القضايا التي يتبناها المجلس في ضوء تكوين فريق محام  -

 . اختصاصه الدستوري والقانوني
 . نى ولية الحماية والدعم القانونيغير الحكومية التي تتب اإلنسانالتنسيق مع منظمات حقوق  -

 ق* تعزيز قدرات الرصد والتوثي
ف  - متخصص  فني  فريق  الحتجاز  تكوين  مراكز  )زيارات  الميداني  والتقصي  الحقائق  وتقصي  الرصد  مجال   -ي 

 . ....(. العمليات النتخابية  -متابعة المحاكمات 
لتحدي الذي تشكله قضايا  ا  بكم    اتصاًل   رهابفريق الرصد للعمل كمرصد دائم لمكافحة اإليتبع  تكوين فريق فرعي    -
 . حمايتها و  اإلنسانزز احترام حقوق عي نحوومكافحته على وعيته ون  رهاباإل
 . ية لتوثيق عمليات ومخرجات الرصد وفق معايير التوثيق المهنية المتبعةإلكترونإنشاء قاعدة بيانات   -
بحقوق    - المتعلقة  والوقائع  التطورات  يتضمن  سنوي  ربع  تقرير  والتوثيق    اإلنسانإعداد  الرصد  عمليات  ومخرجات 
اجتماعات لعل في  المجلس  على  حقوق  رض  حالة  تطورات  على  للوقوف  الدورية  األولويات    اإلنسانه  خريطة  ورسم 

 . لتحركات المجلس في مجال الحماية وتطوير التقرير السنوي الذي يتيحه التقرير للنشر والرأي العام
 * تعزيز الحضور اإلعالمي للمجلس 

على  - للحفاظ  المجلس  باسم  رسمي  متحدث  اإلعال  تعيين  بوسائل  منتظمة  التصريحات    ،مصلة  ازدواج  وتجنب 
 . اإلعالمية

عداد نشرة فصلية    - تعزيز قدرات وحدة اإلعالم بالمجلس، بما في ذلك قدرات مجال الترجمة المهنية المتخصصة، وا 
 . تتناول أنشطة المجلس 

 . بناء شبكة من ممثلي وسائل اإلعالم ذوي الختصاص -
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التواصل    - آليات  الملكتروناإلتطوير  تحديث  عبر  اإلي  على  التواصل  وقع  وسائل  عبر  المنظم  والتفاعل  نترنت، 
 . الجتماعي باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية
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 الفصل السادس                                            
 التوصيات 
 ـــــــــــــ 
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ال  يسهل مالحظتها خالل  إلى    بالدتحتاج  إيجابية  بمدى  تطوير جهود  يقدر  وتكثيفها    ، سنواتثالث  منظور 

وبلوغ الحد األدنى في بعض الجوانب المهمة، وخاصة توسيع الفضاء    ،سد ما تبقى من فجوات  ولستكمال الخطى نح
حتمً  ستنتعش  التي  الجوانب  وهي  فعلي    االعام،  الحاصلة  المهمة  التقدمات  على    ا بفضل  وخاصة  أخرى،  جوانب  في 

 ريات الدينية واإلنجازات في الحقوق القتصادية والجتماعية. صعيد المرأة والشباب والح
وطرحها ومناقشتها بصورة مستفيضة في سياق    جرى التوافق بشأنها ويجب اإلقرار بأن الجهود المنشودة قد   

وودية   رسمية  التقرير-حوارات  يغطيها  التي  الفترة  المجلس    -خالل  السلطات  و جمعت  وممثلي  الحكومية  األطراف 
 يعية والقضائية بحضور بعض المنظمات الحقوقية الرائدة.التشر 

السبيل الوحيد لإلنجاز، ألنه    وه  وعلى مدى قصير في تلبيتها بوتيرة أسرع    اولتحقيق ذلك، بات المضي قدمً  
  ، ا قً ساب  ات ِخذتالخطوات اإليجابية التي  شأن  يحط من    باطؤالتنفيذ من ناحية، كما أن التل مبرر للتباطؤ في التبني و 

السلطات حاجة  يلبي  التي  إلى    ول  والدولية  المحلية  النتقادات  مبرر  يكون  ردع  في  اإلى    وتفتقد  أحياًنا،لها  لمبرر 
 . ايين كثيرةأح
 موقع الصدارة. لتحتلني أجندة العمل الوط  في اإلنسانمرتبة الهتمام بحقوق  تصعيدبهذا الهدف سوى  ل يتحقق و 
 

 التوصيات 
عد  يقد م  على   امحدودً   ادً المجلس  وهي  عاجلة،  بصورة  عليها  للعمل  أولويات  تشكل  التي  التوصيات  من 
 الترتيب: 

األهلي - العمل  تنظيم  لقانون  الكامل  اإليجابي  المالحقات  ، التنفيذ  حقوق    ووقف  نشطاء  لبعض  القضائية 
النشاط والتفاعل بين   فتح قنواتي  بما في البالد    اإلنسانبين قضايا حقوق  أولوية قصوى    ؛ إذ يمثالناإلنسان

حقوق   وحركة  عامة  بصفة  المدني  المجتمع  خاصة   اإلنسانمؤسسات  جهة  بصفة  بمختلف   من  والدولة 
 . من جهة أخرى  مؤسساتها 

قرارها في أقرب وقت  -   .ممكنتطوير التعديالت المقترحة المقدمة على قانون اإلجراءات الجنائية وا 
العقابية   - التشريعات  الماضيين ف وتحديثها  مراجعة  العامين  خالل  جرت  التي  النقاشات  مخرجات  ضوء  ي 

 . بمشاركة المجلس والمجتمع المدني والسلطات المعنية 
 . ولية آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب إصدار قانون يمنح المجلسإلى  تجديد الدعوة -
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 .الدستور من 53 لمادةا بموجب التمييز  لمناهضة الوطنية  مفوضيةال  إنشاء  قانون مشروع إقرار -
 . يةلكترونخاصة تخفيف حجب المواقع اإلبمراجعة لئحة جزاءات المجلس األعلى لإلعالم، و  -
 .والتطرف رهاباإل  ثقافة مكافحة  مسار في كافة اإلنسان حقوق   مؤسسات جهود  إدماج -
  .اإلنسان وحقوق  السلم  يموق  التنوع ثقافة تعزيز عبر ليميةالتع المناهج إصالح في  الجارية الجهود  تطوير -
 األصعدة   على  التنمية  ثمار  وتعزيز  السياسية  الحياة  تنشيط   في  يسهم  بما   المحلية  النتخابات  بإجراء  اإلسراع -

 . المحلية
 . تقييم أثر السياسات القتصادية على الطبقة الوسطىإلى  الحاجة -
 . ة بالتفاقية الدولية لمكافحة الفسادالفساد وفق التزام الدول إنشاء لجنة وطنية مستقلة لمكافحة -

يتوقع المجلس مشاركة فاعلة من جانب مؤسسات الدولة المعنية ومختلف    ( 2024  -  2021ل الفترة القادمة )وخال
 .اإلنسانفي تفعيل ولية المجلس بوضع خطة قومية شاملة للنهوض بحقوق  سهامقطاعات المجتمع المدني لإل
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 الفصل السابع

 المالحق 
 ـــــــ ـــــــ
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 ( 1ملحق ) 

لتقرير مصر للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة  الموازي اإلنسانرير المجلس القومي لحقوق تق
 "سيداو"

فاقية  من الت 18العاشر لمصر بموجب المادة إلى  للتقارير الدورية من الثامن ا جامعً  اقدمت الحكومة المصرية تقريرً  
والسياسية التي   الذي أحرزته الدولة في تذليل العقبات التشريعية والجتماعية والقتصاديةأعطى صورة جامعة للتقدم 

تعززت بشكل و  م المرأة على طريق نيل حقوقها الكاملة التي ناضلت من أجلها منذ أكثر من قرنئ تقد  طِ ب  كانت ت  
 .2013 ورة يونيمنذ ثو  -تزالما و -خاص بالدور الذي لعبته 

بل   ،فحسب  قدم من معلومات دقيقة على هذا المسارفيما  تكمنل  اإلنسانرير المجلس القومي لحقوق لكن أهمية تق  
ة من اإلجراءات على طريق تعزيز التعاون مع آليات األمم المتحدة ولجانها التعاهدية  لاعتباره مقدمة لسلسفي 
 .لتخصيص آلية وطنية لتعزيز هذا التعاونعداد واإل ،التعاون القائمة أشكال  جانبإلى  ،كذلك مقرريها الخاصينو 
ة "، ثم يتناول الموضوعات الرئيسوسيدا"يبدأ بالتفاعل مع التوصيات الصادرة عن لجنة  ا ويتبع هذا التقرير نهجً  

موضوعات ذات أهمية كما يتفاعل مع ، الحقوق المدنية والسياسيةو لحقوق المرأة القتصادية والجتماعية والثقافية 
 مقدمتها العنف ضد المرأة وسبل حمايتها.  يوف  ،كبرى

 الحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية  :أوًل 

وتلتزم بتشجيع التعليم الفني    ،نهاية المرحلة الثانوية إلزامي حتى ووه ،تكفل الدولة التعليم لكل مواطن :التعليم -1
كما تكفل تنمية    ،لمعايير الجودة العالمية ا وفقً   نيالمجا تعليم الجامعي المستقل ر التوفوالتقني والتدريب المهني، و 

س اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني در  وحرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، وت   ،كفاءات المعلمين
مية  تزم بوضع خطة للقضاء على األوتل  اإلنسان،وتعمل الجامعات على تدريس مواد حقوق  ،التعليم فيمواد أساسية  ك

 من الدستور(  25: 19المواد ) .الهجائية والرقمية بين المواطنين

  يخصصو   ،األلعاب الرياضية والتربية البدنيةو األنشطة   فيمتساوية للذكور واإلناث للمشاركة  ا تتيح المدارس فرصً و  
لبعثات التعليمية  األزهرية با  علمية للفتاة ا وفر فرصً ي كما  ، التخصصاتكل   فيكلية للبنات   39األزهر الشريف 

 الخارجية والتعيين بالمناصب القيادية بالجامعة والكليات التابعة لها.
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خطة   في الجتماعيوزارة البحث العلمي لتضمين مفهوم النوع  فيالعلم والتكنولوجيا    فياللجنة القومية   وأنشئت 
  فيالتخصصات العلمية والتكنولوجية  في ات وتشجيعهن على النخراط وجذب الفتي  ،الدولة للبحث العلمي والتكنولوجيا 

 . العلوم والتكنولوجيا   فيلعربية ي للمرأة ا لكترون الشبكة والموقع اإل وكذلك ،التعليم قبل الجامعي 

وتلتزم الدولة بموجب الدستور بتحقيق    ،للرجل  و  مسا  والعمل على نح فيالمرأة المصرية بالحق   العمل: تتمتع - 2
 من الدستور( 9،12،14،17)المواد   .تلتزم بتوفير خدمات الـتأمين الجتماعيو  ،واطنينتكافؤ الفرص بين جميع الم

تشغيل النساء وما  ب ا خاص   ويتضمن فصاًل   ،القطاع الخاص فيأحوال العاملين  2003لسنة  12وينظم القانون رقم  
لسنة  81ن الخدمة المدنية رقم وقانو  ،طاع األعمال العام بشأن ق 1991لسنة  203القانون رقم  فيلم يرد بشأنه نص 

 . كافة  وتكفل هذه القوانين حقوق المرأة ،2016

الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثالث    فيقانون الخدمة المدنية للمرأة الحق  كما يضمن 
عمل اليومية خفض عدد ساعات اليو   ،وضعويجوز أن تبدأ هذه اإلجازة قبل شهر ال  مرات طوال حياتها الوظيفية،

جازة لرعاية طفلها لمدة عامين على األكثر ، ترضع طفلها حتى بلوغه العامين  التيللموظفة   المرة الواحدة بحد  فيوا 
منحها ربع  وأقصى ست سنوات طوال مدة عملها، وتقوم الجهة الحكومية بسداد التأمينات الجتماعية المستحقة لها، أ

 ب اختيارها. المرتب بحس 

تاحة فرص العمل لهن. كثيًرالدولة والقطاع الخاص والجمعيات األهلية ا  توفركما    من البرامج لتشغيل النساء وا 

ورفع مستوى معيشة  ،الصحي والمسكن  ، والبيئة، والغذاء ،الرعاية الصحية فيالصحة: أكد الدستور حق المرأة 
 .الصحي واألمن  ،من المخاطر البيئية وحمايتها  ،السكن

 من الدستور(. 8،14،17،18،27،29،41،46،59،78،79المواد )

 ومن بينها:  ،لمرأة والطفل اإلى   لتحسين الرعاية الصحية الموجهةعديدة واتخذت الدولة تدابير سياسات 
 (.2010  - 2000) المصريإعالن العقد الثاني لحماية الطفل 

الزواج   فيللراغبين  الطبيالفحص  بين بنودها من  2018  قومية لحماية الطفولة واألمومة عام  يةإستراتيجوضع 
 صحة نسلهما كشرط إلبرام عقد الزواج.  وأأو صحته تؤثر على حياة كل منهما  التيخلو من األمراض ال للتحقق من 
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ار دو أوتفعيل  ،والمركزية المستشفيات العامة فيوتطوير أقسام النساء والتوليد  ،توفير خدمات رعاية األم أثناء الحمل 
 شمل التوعية بصحة األسرة ككل.يفيات لتالرائدات الر 

 التوعية بالصحة اإلنجابية. و  ،مثل برامج سرطان الثدي وأمراض النساء ،إطالق سلسلة من البرامج الصحية
 لمرأة المعيلة.التي تواجه امشكلة ال  للتغلب على تلك "غارمات وسجون بال غارمين أ" إطالق حملة 

تماعية والترويجية واأللعاب الرياضية والحياة الثقافية دون تمييز بينها وبين األنشطة الج فيأة تعزيز مشاركة المر 
 . ةوالعالمي ةواإلقليمي ةالوطني  البطولت المصرية على المستويات في ةمشاركالو  ،الرجل

 

 .بينهنبات  ا من الصعو موغيره األمية والفقر لشيوع اخاص نظرً   باهتمام النساء الريفياتالمرأة الريفية: اختصت الدولة 

وتوفير التدريب    ،القروض الميسرة منح :تشمل  ،الحكومة المرأة الريفية من خالل برامج قومية تنموية تساند -
 والمساعدة الفنية التي تحتاجها المشروعات القتصادية والحرفية الصغيرة والمتناهية الصغر. 

إلى  األسرية في الزواج والطالق والحضانة والميراثالمنظمة للعالقات تستند القوانين   :الزواج والحياة العائلية-5
التشريعات المنظمة  إلى  الشريعة اإلسالمية بالنسبة للمسلمين، وبالنسبة للمصريين من المسيحيين واليهود تستند

 من الدستور(.  3، 2 تانماد ال) ألحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية 

للمرأة حقوًقا مالية في الميراث   2019السنة  219ل بالقانون رقم المعد 1943لسنة  77كفل قانون المواريث رقم و  
واجبات المرأة والتزامات الرجل من أعباء  إلى  أحكام الشريعة على أساس من العدل واإلنصاف بالنظر إلى  استناًدا

 مالية، فحدد نصيبها في الميراث حسب درجة قرابتها للمتوفى. 

 نية والسياسية: الحقوق المد  :ا ثانيً 

تنقية اإلجراءات والقوانين واللوائح من أي شكل من بعملت الحكومة على اتخاذ التدابير الكفيلة  :إلجراءات السياسيةا
 : ها ومن  ،أشكال التمييز ضد المرأة

مواطن من محافظات   3000محافظة بحضور   27في   نوقشالذي  2011 وإصدار ميثاق المرأة المصرية في يوني
 ألف مواطن.  500 ع عليهووق   ،مصر
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 ،2010لسنة  137وضع إطار قانوني لتحديد الفئات المستفيدة من معاش الضمان الجتماعي الصادر بالقانون رقم   
ززت بوجه خاص السيدات األرامل والمعيالت  ع   ا قرارات وزارية متعاقبة لدعم الفئات األكثر احتياجً  تصدر  وقد

 والمطلقات والمسنات. 
لسنة  11والمعدل بقانون رقم  ،2005لسنة  91لقانون الضرائب الموحد رقم   ا عائل لألسرة وفقً لمرأة كالعتراف با 

2013 . 
دارة األعمال مثلها   اإلنسانحقوق   -2 والحريات األساسية: أكدت القوانين المصرية حق المرأة في إقامة المشروعات وا 

 ذمة المالية للزوج، وحق التصرف في ممتلكاتها. ة عن الك العقارات، والذمة المالية المستقلمثل الرجل، وتمل  

الرعاية الخاصة للمسجونة الحامل منذ ثبوت حملها بتقرير  2009لسنة  6كفل قانون السجون المعدل بالقانون رقم  -
  فيها دار للحضانة بكل سجن للنساء إليداع أطفال السجينات   أنشئتيوًما بعد الوضع، كما  40 ي  ضِ طبي وحتى م  

 حتى بلوغه عامين.  على أن تالزم السجينة طفلها  ،غ سن الرابعة تى بلو ح

بوزارة العدل لمناهضة العنف ضد المرأة وتوفير الحماية القانونية   اإلنسانقطاع حقوق في إنشاء إدارة للمرأة والطفل   -
نشاء إدارة عامة لمتابعة مكاتب دعم المرأة بالمحا لها،   بتدائية. كم الوالمالحقة القضائية للجاني، وا 

تتبع مكتب النائب العام، ومن اختصاصاتها متابعة  2017في عام  اإلنساناستحداث إدارة عامة لحقوق  -
 الممارسات المتعلقة بالمساس بحقوق المرأة. 

وتقديم حزمة من البرامج تستهدف المرأة واألسر التي تعاني الفقر الذي   ،تطوير شبكة الحماية الجتماعية العادلة -
 ون إشباع احتياجاتها األساسية، وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية. يحول د

الدعم اإليجابي لتنظيم األسرة من خالل و  خالل مبادرة "ل أمية مع تكافل"، أمية السيدات من وإطالق برامج مح -
  ستخراج البطاقاتفي ا مساعدة األسرو ، " سكن كريم"وتحسين بيئة المسكن من خالل مبادرة  "،كفاية 2"مبادرة 

 التموينية. 

د قيمتها طبًقا لعدد األفراد، د  ح  برنامج الضمان الجتماعي لمنح مساعدات نقدية شهرية لألفراد واألسر الفقيرة ت   -
مايو(  إلى  أشهر )من أكتوبر 8المتوسط لمدة  و وتقديم منحة دراسية شهرية لألسرة التي لديها أبناء بالتعليم األساسي أ

 دراسي.  ل عاممن ك



266 
 

على المهن المحدود الدخل ذوات مشروًعا لتدريب النساء   430 إطالق مشروعات لألسر المنتجة بلغ عددها  -
 والحرف التراثية والبيئية والمنزلية. 

لرعاية الجتماعية  ا دور الرعاية لتلقيإلى  أوى ونقلهنإنشاء فريق للتدخل السريع للتعامل مع حالت السيدات بال م -
 والصحية.  نفسيةوال

 : العنف ضد المرأة

المرأة بناًء  و دور كل من الرجل و رتبط في الغالب بمفاهيم النوع الجتماعي وي عديدة، لعنف ضد النساء أشكاًل يتخذ ا 
السيطرة  و ممارسة السلطة إلى  ما يؤدي بالتبعيةنظرة دوينة، لمرأة ا إلى  المتخلفة التي تنظر الثقافاتو على األعراف 

  . حياتهاو المرأة رات مقدعلى 

في مقدمتها تضمين  ،في سياق مواجهة العنف القائم على النوع الجتماعي   من اإلجراءات االدولة عددً  اتخذتقد و  
نفاًذا ألحكام هذه إصدرت عدة قوانين وأحكام قضائية   الدستور "إلزام الدولة بحماية المرأة من أشكال العنف"، كما 

من   12التعليق على المادة  ، وفي24، 23، 16، 15توصيات أرقام ا بالرد على الليهاإلشارة إ التي سبقتالمادة 
   .التقرير

محاور رئيسة هي: "الوقاية، والحماية، والتدخالت،   ةالوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة "أربع  يةستراتيجاإلتناقش " 
 . والمالحقة القانونية"

التحرش الجنسي  و ن العنف ضد المرأة خاصة في جرائم الغتصاب شأ ألنماط الخطيرة في ل شددت الدولة مواجهتها  و  
 . خاصة في جرائم الغتصاببو تشديد العقوبات في الحالتين و  ،التوعية لمواجهة هذه الجرائمو 

 ، النسائية  ا لمكافحة العنف بمديريات األمن تضم عناصر من الشرطةأنشأت وزارة الداخلية أقسامً 
فات  ن  ع  أة والمجلس القومي لألمومة والطفولة بروتوكول تعاون لتقديم الدعم للسيدات الم  مر المجلس القومي لل  وق عكما 

 واألطفال. 
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ساواة بين الجنسين وتمكين هيئة األمم المتحدة للمو للقضاء على العنف بالتعاون بين وزارة الداخلية  مبادرة توعوية
من خالل إعالم إيجابي   ارسات العنف ضد المرأةمم مضاد لماستهدفت توفير مناخ اجتماعي وثقافي عا   ،المرأة

 .ح وحاسم في رفض جميع أشكال العنفوخطاب ديني واض
 

لتوفير   بالتعاون مع البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة 2008إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بمحاكم األسرة في عام 
 .ا مكتبً  34  غ عددها بل ،المشورة والمساعدة القانونية بمحاكم األسرة 

  وت وزارة التضامن الجتماعي مراكز استضافة وتوجيه للمرأة توفر المشورة األسرية عبر لقاءات شخصية أأنشأ  -
حالتهن  ، تصالح أسرية و وعقد جلسات استشارات   ، مكالمات هاتفية  وجماعية أ وتوفير خدمات نفسية وقانونية للنساء، وا 

  ،أطفالها بصحبة من أنواع العنف   المرأة التي تتعرض ألي    تضافةللحصول على خدمات صحية عند الحاجة، واس
تاحة فرص    .  المناسبةعمل الوا 

في سياق    المتخذةتجريمه والتدابير المتمثل في  التقدم" فرغم عضاء التناسلية لإلناث "الختانتشويه األ وفيما يتصل ب -
كان  ،اتخاذ إجراءاتإلى  مما دفع الدولة ؛ا تمامً  م تختفِ الحملة الوطنية لمكافحة تلك الممارسة، إل أن تلك الظاهرة ل

 : من أهمها 
عديد من الجهات الرسمية بالدولة  و بمشاركة المجالس القومية   "اللجنة الوطنية للقضاء على ختان اإلناث"إطالق  -
 . المجتمع المدني منظمات و 
ل تجاوز سبع سنوات و خمس سنوات تقل عن لسجن مدة ل اإلى   ختان اإلناث لتصلعلى تشديد العقوبة الجنائية  -

إلى   اإلفضاء  والسجن المشدد في حالة حدوث عاهة مستديمة أو  ، "دون مبرر طبيعلى كل من قام بختان ألنثى "
 . الوفاة

 . لمناهضة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث تبني الخطة التنفيذية -
 . المشورةتقديم و تدريب الرائدات الريفيات على مناهضة الختان  -
حال اعتبارها   -خاصة األطباء -من العقوبة  اإلفالت فيالعمل على سد الثغرات القانونية التي تساعد الجناة  -

 .عملية تجميلية 
،  كافة بالبشر اإلتجارصدقت مصر على جميع التفاقيات المعنية بالقضاء على األشكال الشبيهة بالرق وأشكال كما  

والسترقاق والقهر والستغالل القسري لإلنسان وتجارة الجنس وغيرها من لعبودية وتضمن الدستور حظر كل صور ا
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تجريم كافة  "بالبشر يتضمن  اإلتجاربشأن مكافحة  2010لسنة  64صدر قانون و  ،(89بالبشر )مادة  اإلتجارأشكال 
 م الستئناف.اخل محاكبالبشر د اإلتجارظر جرائم ن لدوائر جنائية  تصص  كما خ   "،بالبشر اإلتجارصور وأشكال 

ك مإطار جهود المكافحة  وفي الرقابة على منافذ الدخول والخروج من البالد باعتبار مصر دولة معبر، من خالل  ت ح 
 باألشخاص التابع لوزارة الداخلية   اإلتجارقسم متابعة جرائم الهجرة غير الشرعية و 

وشركات السياحة األجنبية وعدد من الدول في   ت المصريةنتربول، فضاًل عن التعاون بين السلطابالتعاون مع اإلو 
 مجال تبادل المعلومات. 

ضافة مادة جديدة بقانون العقوبات  و " حظر زواج األطفال" إضافة باب الرعاية الجتماعية بقانون الطفل بعنوان  ا 
 المدة.  ي  ضِ ول تسقط هذه الجريمة بم   ،عشر عاًما  ةقل من ثمانياأللتجريم زواج األطفال  227/2

بالبشر من النساء واألطفال في محافظة القليوبية تابع لجمعية الهالل األحمر  اإلتجارإنشاء مأوى لضحايا    ار  ج
 ودعمه بالكوادر الفنية والطبية المؤهلة للتعامل مع الضحايا.  ،الضحايا لستقبالبالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية 

ر الشرعية يلجنة مكافحة الهجرة غ فيبالبشر ودمجها   اإلتجارة ومنع  لمكافح  يةالتنسيقإعادة تشكيل اللجنة الوطنية 
وتتبع رئاسة مجلس    ،ا ن معً ي  لتختص اللجنة الجديدة بالملف   2017لسنة  192مجلس الوزراء رقم  بموجب قرار رئيس

 الوزراء. 
جيع التفاقات الثنائية  عن طريق تشتعزيز آليات التعاون األمني الدولي في مجال الجرائم الم نظمة عبر الوطنية 

 واإلقليمية، وتفعيل أحكام التفاقيات الدولية متعددة األطراف. 
 بالبشر. اإلتجارسياسة إعالمية بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة اإلعالم هدفها رفع الوعي بمخاطر قضية  تبني

للضحايا والشهود، وتبصيرهن بوضعهن ر الحماية  ، مع توفيالمعلوماتبالبشر على اإلدلء ب اإلتجار ايا تشجيع ضح
 األجانب.   انوني، وتوفير مترجمين للضحايا الق

وزارة التضامن الجتماعي خدمات رعاية "األمهات بدون زواج" من خالل مؤسسات متخصصة تعمل على  توفر
لالحقة من خالل  الرعاية ا كما توفر لخريجات السجون المتهمات في جرائم الدعارة ،حماية المرأة في ثالث محافظات

 . مؤسسات خاصة
ي سمي زيجات   ما ولمنع زواج الصفقة أ "في األطفال  اإلتجاروحدة منع "أنشأ المجلس القومي لألمومة والطفولة 

عداد دراسات مقارنة لرصد مشكلة زواج األطفال بالقرى األكثر فقًرا، و “، "صيفية"  وأ "موسمية" صدار مطويات  و ا  ا 
عادة تأهيلهم.  اإلتجار( للتوعية بمخاطر IOMالمنظمة الدولية للهجرة ) بالتعاون معومواد إعالمية   باألطفال وا 
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التنفيذ الفع ال إلى  ( تهدف2021-2016)ومنعه  بالبشر   اإلتجارلمكافحة  "ية وطنية شاملةإستراتيج"إطالق أول 
)ب(   ومكافحتها. ع هذه الجريمةة: )أ( منيس، وأهدافها الرئبالبشر اإلتجاربشأن مكافحة  2010لسنة  64للقانون رقم 

  ةالوطني  مرتكبي هذه الجريمة ومعاقبتهم. )د( الشراكة على المستويات)ج( تتبع  ومساعدتهم. حماية الضحايا والشهود
 للتصدي لها.  ةوالدولي ةواإلقليمي

( 27للمادة رقم ) وفًقا   لوزراءيتبع رئيس مجلس ا "بالبشر  اإلتجارصندوق لمساعدة ضحايا  " إعداد مشروع قرار بإنشاء 
 . 2010لسنة  64من القانون رقم 

بالبشر كنظام وطني لتيسير التصالت المتبادلة   اإلتجاروضع اإلطار العام للية اإلحالة الوطنية لمساندة ضحايا 
نفاذ القانون في هذا الشأ  اإلتجاربين األطراف الوطنية المعنية بمناهضة جريمة وتسريعها   ن. بالبشر وا 

 : التوصيات -ا ثالثً 
لجنة القضاء على جميع أشكال  إلى  ني  التقريرين السادس والسابع المقدم   في ثنايا توصية   38تلقت الحكومة المصرية 

 . التمييز ضد المرأة

دورية لعرض تنفيذ تلك   قدت جلسات تشاوريةجميع الجهات المعنية، وع  إلى  رسلت التوصيات الختامية للجنةأ  وقد  
للمرأة والمجالس القومية األخرى  وأعضاء المجلس القومي  البرلمان ب  د عي إليها نواو ، ومتابعتها   ومناقشتها   ياتالتوص
دا   من منظمات المجتمع المدني وممثلووعددٌ  الهيئة الوطنية لإلعالم  رات تكافؤ الفرص بالوزارات وممثلووحدات وا 

 في نطاق عمله.  كل   فيذ ما جاء بها لستعراض التوصيات وتبادل الخبرات واعتماد خطة تن 

ا لتنفيذ التفاقية،  بهالتركيز على األنشطة التي تضطلع "مطالبة الحكومة المصرية بــ  12و 11 التوصيتانتضمنت 
، وقد التزمت الحكومة المصرية بتنفيذ " الوزارات المعنية والمجلس النيابي والجهاز القضائيإلى  وتقديم هذه التوصيات

 ية في حينها. هذه التوص

- منح أولوية لعملية اإلصالح التشريعي للنصوص التي تميز بين الرجل والمرأة"إلى  16و 15التوصيتان دعت  
تمعات المحلية والمحامين لمجبالتعاون مع الزعماء الدينيين وقادة ا -العقوبات واألحوال الشخصية وبخاصة قانونا 

 . "تمع المدنيلمجوالقضاة والنقابات ومنظمات ا



270 
 

فش ك لت اللجنة العليا لإلصالح التشريعي  ،األولوية لعملية اإلصالح التشريعي حكومة المصرية بمنحواستجابت ال  
  .2014لسنة  187بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 

بما فيها الجهاز - لكفالة تعريف جميع أجهزة الحكومةاتخاذ التدابير المالئمة "إلى  18و 17التوصيتان وذهبت 
ل يتجزأ من التعليم والتدريب القانوني   اا من تشريعات محلية جزءً به قية وتطبيقها، وجعلها وما يتعلق بالتفا  -لقضائيا

 . "للقضاة والمحامين والمدعين العامين، وزيادة وعي المرأة بها 

  ها بمجرد نشر  يذ والحتجاج بها ا، وتتحقق المعرفة بها وتكون قابلة للتنفوطني   اقانونً   التفاقية تعدإلى   بانضمام مصرو  
 (.24 )المادة 2014ج بالمناهج التعليمية بموجب ما قرره دستور ر  د  في الجريدة الرسمية، وت  

 

قلق اللجنة من عدم اختصاص مكتب شكاوى المرأة بالتحقيق في الشكاوى المقدمة " 20و 19التوصيتان  عكست
 . " إليه

الشكاوى والبالغات ضد أي ممارسات    ة جهة لتلقيشكاوى المرأمكتب أن إلى   وعقبت الحكومة على ذلك بالتنبيه 
وأن المكتب ليس   ،تمييزية تتعرض لها المرأة، وتقديم المساعدة القانونية من خالل برنامج المساعدة القضائية والمشورة

ئية  والمساعدة القضا  ،لجهات المعنية اإلى  يتولى إرسال الشكاوىبل  ،هيئة تنفيذية، وليس له سلطة التحقيق القضائي 
 في قضايا األحوال الشخصية. 

 وقد بلغ عددها  ،2019و  2008 بين عاميالفترة   خاللمكتب ال تلقاها وأورد تقرير الحكومة إحصائية بالشكاوى التي 
شكوى، تنوعت بين أحوال شخصية، وعنف، ومساعدات اجتماعية واقتصادية، وضمان اجتماعي، وقضائي،    50841

ترواحت  وى ا شك 15806، وا شكوى سلبي   749ا، و شكوى إيجابي   3296منها  أغلق وى، و ا شك  23705متداول منها  
 بين عدم أحقية وتصالح وتنازل وحفظ. 

جامعة تشمل استعراض ووضع التشريعات وتحديد األهداف والجداول    يةإستراتيجوضع " 22و 21التوصيتان تناولت 
 . القضاء عليها  والتي تميز ضد المرأة أالنمطية التقليدية الزمنية من أجل تغيير الممارسات والقوالب 
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أطلقت اإلطار  كما ،لتمكينلكوثيقة  2017عام   "2016/2030المرأة المصرية  يةإستراتيج"وقد تبنت الحكومة  
طالق حمالت "طرق األبواب، و 2015العنف ضد المرأة  يةستراتيجإل  الخمسيةالتنفيذي والخطة   بهدف التواصل مع   "ا 

  المجتمع.  إلى   رسالتها  إيصالفي   الفنونعلى  اعتمدتكما  ،قهن المختلفةسيدات للتوعية بحقو ال

يالء الهتمام على سبيل األولوية لمكافحة العنف ضد المرأة والفتاة ولتخاذ تدابير شاملة  إ" 24و 23التوصيتان ذكرت 
 ". للتصدي لهذا العنف

لى و  ،هذا الشأن في المصريتور  الدس فيمات الواردة اللتزاإلى  وقد أحال رد الحكومة المصرية  القومية   يةستراتيجاإلا 
 7وكذلك  ،(2030الوطنية لتمكين المرأة المصرية ) يةستراتيجاإلو  ،(2020-2015لمناهضة العنف ضد المرأة )

نية لتمكين المرأة الوط   يةستراتيجاإلو  ،القومية للسكان يةستراتيجواإليات وطنية للحد من الزواج المبكر، إستراتيج
ستراتيجو  ،(2020-2016القومية لمناهضة ختان اإلناث ) ية ستراتيجاإلو  ،(2030-2016لمصرية )ا التنمية   يةا 

ستراتيجو  ،(2016) تها وزارة الصناعة لتحسين وضع المرأةالصناعية التي تبن   التنمية المستدامة )رؤية مصر   يةا 
2030.) 

وأن النسبة مقتصرة على دورتين  ، لمرأة في مجلس الشورىم وجود نسبة لتمثيل اعد"بـ  30و 29التوصيتان  نو هتو 
 ". فقط بالنسبة لمجلس النواب، ومحدودية المشاركة في الحياة السياسية والعامة

دد مقاعد مجلس النواب كحد أدنى للمرأة بموجب التعديل الدستوري  عا يخصص ربع استحدث الدستور نص  و  
عدد المقاعد  ربعما يعادل  180فة دائمة، كما كفلت المادة بصقاعد مخصصة للنساء لتكون م 2019في عام 

مقعد في    13500عدد المقاعد التي ستشغلها السيدات من   يقترب ل ،للنساء في المجلس المنتخب لكل وحدة محلية 
 .2014خالل خمس سنوات من تاريخ إقرار التعديالت الدستورية في  أول انتخابات محلية ت عق د

عديد من القرى   انخفاض متوسط عدد اإلناث الملتحقات بالتعليم البتدائي في"إلى  32و 13التوصيتان أشارت  
 . "وترك الشابات للدراسة الثانوية والجامعية ،والمناطق الريفية

شاركة نجاحات ملموسة في النسب المتعلقة بمعليه  لفتياتا كومية بشأن إتاحة التعليم وتشجيعحققت الجهود الح
 حصائيات تؤكد ذلك. سلسلة من اإل تخالل الفترة التي يغطيها التقرير، وورد التعليمالفتيات بمراحل 



272 
 

  ،ز النساء في القطاع غير النظامي وترك    ،سد فجوة األجور بين الرجال والنساء " 34و 33التوصيتان  تناولت
 ". حرش في أماكن العمللتتعرضهن ل و  ،وحرمانهن من الضمان الجتماعي والمستحقات األخرى 

ع على صاحب العمل الذي ورصد عقوبة جنائية توق   ،وأوضح رد الحكومة حظر قانون العمل أي تمييز في األجور 
سلطة   مشد د قانون العقوبات عقوبة التحرش الجنسي إذا كان الجاني ممن لهكما  ،هذا النوع من التمييزيرتكب 

 . وظيفية على المجني عليه

  12 أن قانون العمل رقم ا وأوضحت   ،" نالمهاجرو بمن فيهم  ،ل خدم المنازلتنظيم عم" 36و 35صيتان التو وتضمنت 
 منه لتنظيم العمل في الخدمة المنزلية.  28ص  المادة ص ( عمل األجانب، وخ30: 27نظم في )المواد  2003لسنة 

ؤقت  لمنزل ورب البيت كبديل ما فيتنظم العالقة بين العامل  استرشادية عقود "وجاء رد الحكومة بوجود  
حول حماية العاملين   لضمان تحسين أحوال العمالة المنزلية وضمان حقوقهم لحين تضمين قانون العمل فصاًل 

 صدور قانون منفصل بشأنهم". وبالمنازل أ

كون المرأة  ب علق من التفاقية بما يت 9ا مع المادة تعديل قانون الجنسية بجعله متماشيً بـ " 38و 37التوصيتان لبت  ا وط
على عكس الرجل المصري الذي يتمتع بهذا الحق،   ،زوجها األجنبيإلى  غير مكفول لها نقل جنسيتها المصرية 

 ".والعقبات التي تواجه أطفال النساء المصريات المتزوجات من أجانب 

  تغييرها، وفي  واظ بها أالحتف  وبين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية أ 2004لسنة  154ساوى القانون رقم وقد  
مصري، وي منح الن أبناء المصريات   األبناء في حالة زواج أي من األبوين من طرف غيرإلى  قل الجنسية المصريةن

 9ال طلبهم ذلك، وأعقب ذلك إيداع مصر وثيقة برفع التحفظ على المادة حالمتزوجات من أجانب الجنسية المصرية  
 من التفاقية. 

نسية زوجته المصرية فإنه يخضع للقاعدة العامة للتجنس المنصوص  غير المصري في التجنس بج بشأن حق الزوجو  
جعل إقامته العادية في مصر  لكل أجنبي"التي تجيز  1975لسنة  26خامًسا من القانون  /  عليها في المادة الرابعة

ه الشروط  الًغا سن الرشد وتوافرت في مدة عشر سنوات متتالية على األقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان ب
 . "المبينة في المادة
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(، وحدد القانون شروط اكتساب  6ألم مصرية )مادة  ووتضمن الدستور حق الجنسية لمن يولد ألب مصري أ  
جنسية  تتغير   وا حال زواجها من أجنبي أتغييرها، كما ل تتغير جنسية المرأة تلقائي    والحتفاظ بها أ والجنسية أ

 ا، كما ل يجوز أن تصبح بال جنسية. تها بذلك رسمي  ها إل بناء على إعالن رغبزوج

بلغ عددهم  2018  و 2008 بين عاميطفال على الجنسية المصرية تبًعا لجنسية األم خالل الفترة حصل أ وقد 
ِلدوا طفاًل  37835  . 1/1/2008اعتباًرا من  و 

 : تحفظات مصر على التفاقية ا رابعً 

 .1 فقرة 29، 16 ، 2فقرة  9 ،2:  الموادصلة ب على  فاقية على التأربعة تحفظات صرية لحكومة الم ل

تقريرها على أنه لم يعد هناك مبرر لإلبقاء على التحفظ على  فيالحكومة المصرية الوارد  ويتفق المجلس مع رأي
لمجلس  لجنسية ألبنائهما، ويطالب احق ا   فيبالمساواة بين الرجل والمرأة  المصريبعد اعتراف القانون  2فقرة   9المادة 

 بسحب هذا التحفظ. 
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 ( 2) ملحق 

 وتصنيفها الشكاوى أعداد حصر
 2020 أكتوبر حتى 2019 أكتوبر من الفترة خالل

 الشكاوى عدادأ  حصر :أوًل 
 العدد  ا وفقً  الشكاوى حصر (أ)

 تنموي  حريات  بالخارج مصريين نهائي  حفظ  ي إجمال

2728 124 16 2069 519 
 

 وصول ال لط رق  ا وفقً  الشكاوى حصر  (ب)
 

  مكاتب ي إجمال
 متنقلة 

  واتس
 حضور  بريد  فاكس  ي إلكترون بريد تلغراف  بآ

 
2728 
 

12 
 
110 - - 215 631 1760 

 

 النوعي للتصنيف  ا وفقً  الشكاوى  حصر  (ج)
 النوع  العدد
 ذكر 2341
 نثى أ 324
 مجمع  63

 ي إجمال 2728
 

 الجغرافي للتوزيع  ا وفقً  الشكاوى حصر (د)
 م المحافظة  العدد
 1   الجيزة 405
 2  القاهرة 375
 3 المنيا 317
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 4 القليوبية  201
 5 الشرقية  168
 6 الدقهلية  151
 7 اإلسكندرية 128
 8 الفيوم  60
 9 الغربية  95
 10 أسيوط 65
 11 ة اإلسماعيلي 30
 12 الشيخ كفر 75
 13 دمياط 48
 14 المنوفية   .75
 15 سيناء  شمال 11
 16 بورسعيد  30
 17 سويف بني 85
 18 البحيرة  90
 19 أسوان 25
 20 قنا 36
 21 سوهاج 55
 22 األقصر  7
 23 الجديد  الوادي 6
 24 سيناء  جنوب 3

 25 السويس  105
 26 األحمر   البحر 5
 27 مطروح  مرسى 6
 28 مبين  غير 71

 ي جمالاإل 2728
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 تصنيفاتها فق و  الشكاوى حصر  :ا ثانيً 
 والسياسية المدنية الحقوق  لملف الفرعية   بالتصنيفات حصر (أ)

 الشكاوى تصنيفات العدد
 شكوى  467  والسياسية  المدنية الحقوق 

 ( لوفاةا إلى المؤدية العنف شكالأ كافة مواجهة) الحياة في الحق  2
 "تعذيب" الجسدية  السالمة في الحق  18
 (السكن حرمة انتهاك)  لشخصيا األمانو  الحرية في الحق  15
 السلطة ماستخدا في التعسف 26
 والنفوذ  السلطة استغالل 65
 القانونية و  الشرطية اإلجراءات  اتخاذ 25
   مراقبة فترة من عفاءإ  طلب 10
 قضايا تلفيق  ادعاء 10
 تغيب 31
 عقوبة  جب   5
 تعسفي  قبض 10
 تحقيق فتح إعادة  طلب 16
   معاملة  وسوء اضطهاد 10
 قسري  اختفاء 103
 نقض  جلسة  استعجال 8
   قانوني   غير ازاحتج  10
 " بلطجة أعمال"  المجتمعي العنف من الحماية في الحق  28
 " قضائي حكم تنفيذ"  والم نصفة العادلة الم حاكمة في الحق  49
 " التحقيقات ذمة على سبيل إخالء" والمنصفة العادلة المحاكمة في الحق  14
 "ي الحتياط  الحبس مدة تجاوز" والمنصفة العادلة حاكمةالم  في الحق  3
 " التقاضي إجراءات سير سالمة" والمنصفة العادلة المحاكمة في الحق  7
 مواطنة  -
 قضائية أوراق  استخراج   طلب 1
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 الطعام  عن إضراب 1
 ة جمعي تكوين  في  حق  -

 (شكوى 1602)  السجناء لم عاملة الدنيا   النموذجية القواعد ملف
 لسجناء ا لم عاملة الدنيا  النموذجية القواعد تطبيق طلبات 24
 سجون  نقل طلبات 82
 ي صح إفراج  طلبات 65
 الصحية  الرعاية في الحق  111
 عفو  طلبات 896
   زيارة طلب 13
 شرطي  إفراج  طلبات 394
 الجسدية  السالمة في الحق  14
   التعليم في  السجناء  حق  3

  شكوى 2069 الحريات ملف حصر   يإجمال
 
   والثقافية والجتماعية القتصادية الحقوق  لملف الفرعية  بالتصنيفات  حصر (:ب)

 الشكاوى تصنيفات العدد

  (شكوى 227) الجتماعية الحقوق 
 الدولة  نفقة على عالج  :الصحية  الرعاية في الحق  22
   نظيفة  بيئة  في الحق  19
 اة الحي  مقومات من الكفاية  حق  3
 وثائق صدارإ في الحق  13
 ( طبي  همالإ)   الصحية الرعاية في الحق  17
 عامة  مرافق  51
 التعليم في الحق  15
 رض أ قطعة  على الحصول في الحق  -
 التمييز عدم 2
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 تعويض  طلب 1
 الجتماعي  التضامن في الحق  2
 وم خالفات  تجاوزات 62
 التعيين في الحق  4
 الصحية  الرعاية في الحق  8
 الخاصة  الملكية حماية في الحق  8

 (شكوى 84) الع مالية الحقوق 
 معاملة  وسوء هاداضط  19
 تعسفي  نقل 11
 مالية مستحقات 20
 تعسفي  فصل 7
 ومخالفات  تجاوزات 1
 العمل  في   المرأة  حق  -
 للعمل عودة طلب 8
 النقل في الحق  12
 العمل  جهة من تعسف 2
 العمل في تثبيت 1
 وظيفي  وضع تعديل 2
 التعيين في الحق  1
 ونفوذ  سلطة استغالل -

 (وىا شك 208)  القتصادية الحقوق 
  كشك تخصيص طلب 4
 السكن في الحق  17
 نظيفة  بيئة على  الحصول 12
 وظيفة  على الحصول  طلب 20
 معاش  على الحصول طلبات 107
 مناسب معيشة مستوى على الحصول  طلب 4
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 اقتصادية  روعاتمش إلنشاء التعاقد حق  2
 وكرامة  تكافل 10
 ة مالي ةمساعد طلب 7
 واإلصابة  العجز عن ضالتعوي في الحق  25
 ومخالفات  تجاوزات -

  شكوى 519 الملف شكاوى حصر   يإجمال
 
   بالخارج المصريين حقوق   لملف الفرعية تصنيفات حصر(  ج)

 (شكوى 16) الشكاوى تصنيفات العدد
 ( قانونية  مساعدة) األساسية بالحقوق  التمتع في الحق  5
 ( يتعسف قبض )  األساسية بالحقوق  التمتع في الحق  2
 اختفاء  -
  العمل  في اضطهاد -
   مالية مستحقات 7
 إفراج   طلب -
 ( للوطن العودة ) األساسية بالحقوق  التمتع في الحق  2
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 ( 3) ملحق 
 جدول حالت الدعاءات بالختفاء القسري
   خالل فترة التقرير السنوي 2019/ 2020

 م الصادررق الختفاءظروف  الختفاء تاريخ  العنوان  السم م
محمد أشرف  1

 حنفيصبره 
ش محمد طلعت  9
  -العجوزة  -

 .الجيزة

 ،بوالدته ، واتصلأنهى المذكور عمله 3/10/2019بتاريخ  3/10/2019
  ومن بعدها ،الجديدةأحد أصدقائه بمصر إلى  وأخبرها أنه ذاهب

من أحد األشخاص  تليفوني اتصالحتى ورد  ، به التصال انقطع
مع المذكور بقسم شرطة قصر  اكان محتجزً  لوالدته يفيد بأنه

ِلي ،جهة غير معلومةإلى  بعد ذلك اترحيلهم جرىالنيل ومنه   وُأخ 
خر بعد ذلك يفيد بأن المذكور  آ اتصال جاءهاثم   ،فقط وسبيله ه

وعلى  ،بقسم شرطة قصر النيلمحبوس على ذمة قضية تظاهر 
 تتوصلولم  ،قسم شرطة قصر النيلإلى  والدتهثر ذلك ذهبت إ

 . أسبابه وأ الحتجاز مكان إلى 

 الداخلية  النائب العام  
بتاريخ  998
17/10/2019 

بتاريخ  999
17/10/2019 

سيد حسن   2
 علي مرسي

  -ش العدوية  4
  -وراق العرب 

 . الجيزة -الوراق 

  2014لسنة  14877الجناية رقم    فيالقبض على المذكور    أُل ِقي   7/12/2017
وال الجيزة  برقم  جنايات  جنوب   كلي  2014لسنة  3455مقيدة 

مصر( )أجناد  بـ  المعروفة  وقدم    ،2016إبريل  في    الجيزة 
بجلسة   بالبراءة    ،7/12/2017للمحاكمة  المحكمة  قرار  وصدر 

ل خرينآربعة  أل و له   مديرية أمن  إلى    أحيل و   ،بيلهس  ، ولكن لم ُيخ 
معلومةإلى    ومنها  ،الجيزة غير  اآل  ،جهة  مرور  -ن  وحتى  رغم 
عرف مكان لم يُ   -من سنة ونصف على صدور قرار البراءة  أكثر

 الحتجاز أو أسبابه.

بتاريخ  998
17/10/2019 

بتاريخ  999
17/10/2019 

أحمد عباس   3
إمام محمد  

 أحمد 

  ش الشيخ علي 1
د المسج - البيلي

 -المرج الجديدة  -
 .القاهرة

المذكور من منزله من قبل قوة    أُل ِقي   8/10/2019   ي رتدتشرطة  القبض على 
مدنية  معلومإلى    واقتيد  ،مالبس  غير  نما  ،مكان  علم إلى    وقد 

من خالل أحد أفراد الشرطة أنه محتجز    رسميذويه بشكل غير  
 .الوطنيبقسم شرطة المرج لدى األمن 

 بتاريخ 998
17/10/2019 

بتاريخ  999
17/10/2019 

حسنين سعيد  4
  حسنين عبد

 الصمد

أوسيم  -القيراطين 
 .الجيزة -

الموافق    أُل ِقي 20/9/2019 الجمعة  يوم  مساء  المذكور  على    20القبض 
 بعد ذلك   اواقتيد  ،وأحد أصدقائه  وسبتمبر من منطقة وسط البلد ه

معلومإلى   عل  ،مكان غير  أيام  ظهر   هاختفائى  وبعد مرور عدة 
المذكور   معهأُلقي    الذي-صديق  عليه  ِلي  أن  بعد    -القبض    ُأخ 

قطاع    10.5  ومع المذكور بالكيل  امحتجزً تبين أنه كان  و   ،سبيله
 . التأكد من ذلكه يذو ل يتسنم ول ،المركزياألمن 

بتاريخ  998
17/10/2019 

بتاريخ  999
17/10/2019 

الرحمن   عبد 5
  أحمد عبد

 الحميد عيد 

ارة عويس  ح 1
ش مسجد  -سالم 
 -الساحل  -الرحمة
  .القاهرة

11/12/
2017 

  ارة جامعة القاهرة( من منزله طالب بكلية التجوهو  )  خرج المذكور 
  حضر   اختفائهوبعد يومين على    ،ولم يعد 11/12/2017بتاريخ  
أمنية   همنزلإلى   لجهة  تابع  أنه  أفاد  أن   ،شخص  ذويه  وأخبر 

الجميع عن ميول    سألو   ،لى نجلهمع  متحفظةيتبعها    التيالجهة  
الواقعة    ،وانتماءاته   المذكور هذه  أيام على  اسُتد ِعي وبعد عشرة 

وطُ إلى    المذكور  ذوو شبرا  نجلهمئنوا  م  نيابة  بروا  و   ،على  أنه  ُأخ 

بتاريخ  998
17/10/2019 

بتاريخ  999
17/10/2019 
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يوم   بعد  األمن    ،10/1/2018سيعود  إجراءات   الوطني وأن 
اإل تأخر  سبب  وهى  يعد  ، عنه  فراجبطيئة  لم    شهر   يوف   ،ولكنه 

المذكور من أحد الضباط أن    علم ذويإلى    نما  الماضيأغسطس  
محتجزً  كان  األمن  في    ا نجلهم  إلى    ل  قِ ونُ   ،بالجيزة  الوطنيقطاع 
 . إدارة مدينة نصر

 ليمحمود ع 6
 يحسن عل

 -  ش المهدي 18
  -روض الفرج 

 .القاهرة

قوة  القب  أُل ِقي   26/9/2019 قبل  من  المذكور  على  مالبس    يرتدترطة  شض 
 دتيواق  ،تفتيشه  جرىحيث    ، مدنية أثناء خروجه من صالة المغرب

 .جهة غير معلومةإلى 

بتاريخ  993
17/10/2019 

بتاريخ  1003
17/10/2019 

إسالم أحمد  7
 الربيعي 

  عبد يش عل
عابدين  -اللطيف 

 .القاهرة -

منزله 30/9/2019 من  المذكور  البلد  لى  إ  خرج  وسط  بتاريخ منطقة 
بهوأُ   التصال  انقطعو   30/9/2019 الخاص  التليفون   ،غلق 

بأنه كانت هناك حمالت    اعلمً   ،تواصل معهوفشلت كل محاولت ال
البلد   وسط  بمنطقة  اليوم  فيأمنية  على   أُل ِقي  و   ،ذلك  القبض 

 عديدين.  أشخاص

بتاريخ  993
17/10/2019 

 بتاريخ 1003
17/10/2019 

عزت أحمد   8
 حافظ أحمد 

 -قرية أم دينار 
 –منشأة القناطر 

 .الجيزة

من  أُل ِقي    2/10/2019 المذكور  على  العشاء  القبض  صالة  بعد   علىمنزله 
القرية   مالبس   يرتد تقوة شرطة    على يدمرأى ومسمع من أهل 

ب من ل  سيارة "ميكروباص" بعد أن ط  إلى    عنوة  دخلأُ حيث    ،مدنية
النيابة    وةالق أمر  بعد ذلك    ،باستدعائهإظهار  وبسؤال ذويه عنه 

معرفتهم    بقسم بالقسم  المعنيون  أنكر  القناطر  منشأة  شرطة 
   .بمكانه

بتاريخ  993
17/10/2019 

بتاريخ  1003
17/10/2019 

فرحان  رامي 9
 زايد عودة
 ضبعان

قرية عاطف 
العريش  -السادات 

 . شمال سيناء -

بض على المذكور من قبل أحد ضباط قسم أول العريش القأُل ِقي    4/3/2018
منزله ذلك  دواقتي  ،من  معلومإلى    بعد  غير  مرور   ،مكان  ورغم 

وثم سنة  من  على  أكثر  أشهر  مكان   اختفائهانية  يحدد  لم 
 أو أسبابه. حتجازال

بتاريخ  1094
4/11/2019 

بتاريخ  1097
4/11/2019 

أسامة محمد  10
الحميد   عبد

 الحراكي 

ش   - 34 عمارة
  -البوسطة 

العمرانية الشرقية 
 .الجيزة -

 د واقتي  ،القبض على المذكور من قبل قوة شرطة من منزله  أُل ق ي   26/9/2019
أقسام الشرطة والنيابات  في    وبالسؤال عنه  ،مكان غير معلومى  إل

 . ن ستدل عليه حتى اآلالمختلفة لم يُ 

بتاريخ  1094
4/11/2019 

 بتاريخ 1097
4/11/2019 

مدحت صالح  11
 حسن محمد

 عبد حمديش 
 -الوراق  -العزيز 
 .الجيزة

بتاريخ    أُل ِقي   16/9/2019 المذكور  على  ُوج    ،15/3/2019القبض  له   ه تو 
العامة   أخلتوقد    ، يةإرهابجماعة  إلى    النضمامتهمة   النيابة 

بتاريخ   قسم إلى    ه تونقل  ،احترازيةبتدابير    8/2019/ 4سبيله 
به حتى   زجِ احتُ و   ،قسم شرطة الوراقإلى    ومنه  ،ة العمرانيةشرط

 . جهة غير معلومةإلى  ل  قِ وبعدها نُ  ،16/9/2019تاريخ 

بتاريخ  1094
4/11/2019 

بتاريخ  1097
4/11/2019 

معتز أحمد   12
محمد حسن 

 صبيح

 -ش الحرية  1
شبرا  -ش الوحدة 
  -الخيمة أول 

 . القليوبية

الم  م  كِ حُ  28/6/2019 )على  الهندسة(  وهو  ذكور  بكلية  ثالث   بالحبسطالب 
، وبعد 2017  شرق عسكرية لسنة  148القضية رقم  في    سنوات

بسجن طرة العقوبة  مدة  )  قضاء  الحراسة   ترحيله  جرى  (1شديد 
القليوبيةإلى   أمن  الخيمة  إلى    ومنها  ،مديرية  شبرا  أول  قسم 

بتاريخ   سبيله  إخالء  إجراءات  هذا  ، 2019/ 28/6إلكمال   ومنذ 
ل  التاريخ وحتى اآل إلى    وقد نما  ، هولم يعرف مكان  ،سبيله  ن لم ُيخ 

بتاريخ  1094
4/11/2019 

بتاريخ  1097
4/11/2019 
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 الوطني محتجز لدى مقر األمن    هأن  رسميعلم ذويه بشكل غير  
   .بشبرا الخيمة

  صبريمحمد  13
الحميد   عبد
 العزيز  عبد

ش المنتصر   10
-المدرسة  -باهلل

 -صفط اللبن 
-ولق الدكرور ب

 .الجيزة

)  م  كِ حُ  29/6/2019 المذكور  العلوموهو  على  بكلية  ثالث    بالحبس  (طالب 
عد ، وب2017  شرق عسكرية لسنة  148القضية رقم  في    سنوات

بسجن طرة العقوبة  مدة  )  قضاء  الحراسة   ترحيله  جرى  (1شديد 
كمال ستقسم بولق الدكرور لإلى    ومنها  ،مديرية أمن الجيزةإلى  
بتاريخ  إجر  سبيله  إخالء  التاريخ   ،2019/ 29/6اءات  هذا  ومنذ 

اآل ل  وحتى  ُيخ  لم  مكان  ن  يعرف  ولم  نما   ،هسبيله  علم  إلى    وقد 
غير   بشكل  األمن  محت  هأن  رسميذويه  مقر  لدى   الوطنيجز 

 . بالشيخ زايد

بتاريخ  1094
4/11/2019 

بتاريخ  1097
4/11/2019 

دعاء إبراهيم  14
 لبيب الموافي 

ت عمارا 18
اإلسكان والتعمير 

  - المعادي -
 .القاهرة

17/10/
2019 

القبض على المذكورة من قبل قوة شرطة تابعة لمباحث قسم   أُل ق ي
المقطم   وجأشرطة  بو ثناء  هضبة دها  بمنطقة  الكافيهات  أحد 

الثانية مع إحدى قريباتها وتدعى هالة محمد ا البو   -  األهرام   ، بة 
لسؤال عنها من قبل ذويها قيل وبا  ،جهة غير معلومةإلى    واقتيدتا

محتجزة الجيزة  إنها  لحقً   ،بقسم  تبين  بقسم   اثم  محتجزة  أنها 
ذلك  ،المقطم أنكروا  بالقسم  المعنيين  أن  تأكيد    إل    / لمدعوةارغم 

محمد   محتجزة  التي هالة  المقطم  كانت  شرطة  بقسم   ، معها 
   .20/10/2019على النيابة بتاريخ  تض  رِ عُ و 

بتاريخ  1092
4/11/2019 

بتاريخ  1098
4/11/2019 

خالد أحمد عيد   15
 إبراهيم 

مساكن تاج  8
 -إمبابة  -الدول 
 .الجيزة

ة من أمام هايبر وان  القبض على المذكور من قبل قوة شرطأُل ق ي   18/8/2019
زايد غير  إلى    واقتيد  ،بالشيخ    في عنه    وبالسؤال  ،معلومةجهة 

حاول   التالياليوم    يوف  ،المختلفة لم يستدل عليه  الحتجازأماكن  
محضر    ذوو تحرير  إمبابة  باختفائه المذكور  شرطة   لكن   ،بقسم 

 حضر شخص   10/10/2019وبتاريخ    ،المحضرتحرير    ض  فِ رُ 
معه بمبنى األمن   اوأخبر ذويه أنه كان محتجزً منزل المذكور  إلى  

 .بالشيخ زايد  الوطني

بتاريخ  1092
4/11/2019 

بتاريخ  1098
4/11/2019 

 يجدسيد م 16
 سيد محمد

-ش نصراهلل  7
 .الشرقية -فاقوس  

لبنان    اختفى 2/5/2019 بميدان  عمله  مقر  أمام  من  بتاريخ  المذكور 
محضر تغيب   تحررو   باختفائهبالغات    تحررتوقد  ،  2/5/2019

برقم    3/5/2019بتاريخ   الشرقية  أمن    لسنة   1505بمديرية 
 ه فائاختورغم مرور أكثر من خمسة أشهر على    ،الشرقية  2019

   ه.ه ألية معلومة بشأن مكانلم يتوصل ذوو 

بتاريخ  1092
4/11/2019 

بتاريخ  1098
4/11/2019 

 أبو  خالد سيد 17
 ضيف محمد

  -الخصوص 
 -الخانكة 
 . ةالقليوبي

القبض على المذكور من أحد شوارع منطقة الخصوص من أُل ِقي    8/5/2019
بالخصوص    هقوة من الشرطة منزل  فت شتوبعدها    ،قبل قوة شرطة

  ، مركز طما بمحافظة سوهاج  وكذلك منزل عائلته بقرية العتامنة
أنه   لم يخبروهم    ، القبض عليه  أُل ِقي  وأخبروا ذويه  أسباب بولكن 
مك أو  على ر و   انه،الحتجاز  أشهر  خمسة  من  أكثر  مرور  غم 

   ه.مكان ع ر فلم يُ  هاختفائ

بتاريخ  1092
4/11/2019 

 بتاريخ 1098
4/11/2019 
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إسماعيل جمال   18
 إسماعيل محمد 

 -العزبة البيضا 
 .القاهرة -المرج 

إلى    طريقه  فيالقبض على المذكور بعد خروجه من منزله    أًل ِقي   14/5/2019
بالمرج   عمله  شرطةمحل  قوة  قبل  غير  إلى    واقتيد  ،من  مكان 

قوة    التالياليوم    يوف  ،معلوم المذكور  إلى    شرطةجاءت  منزل 
وأخبرتوفتش تحديد  عليه  مقبوض   أنهذويه    ته،  أسباب   دون 

من قبل شخص كان -علم ذويه  إلى    وقد نما  ، همكان  والحتجاز أ 
 .محتجز بقسم شرطة أول شبرا الخيمة  أنه -محتجًزا معه

اريخ بت 1092
4/11/2019 

بتاريخ  1098
4/11/2019 

محمد جمال   19
 إسماعيل محمد 

 -العزبة البيضا 
 .القاهرة -المرج 

المذكور    اقتحمت 19/5/2019 منزل  الشرطة  من    15/5/2019بتاريخ  قوة 
وستوفتش عنه    ألته  يكن    إذذويه  ذلك في    بالمنزل  ادً و وجملم 
إبالغه    ،الوقت وبال ضرورة  بوطلبت  نفسه،    سل مفعل  تسليم 

  ،2019/ 19/5بتاريخ    قسم شرطة الخصوصإلى    المذكور نفسه
  ،هأسباب  و أ الحتجاز  ف مكان  عر ن لم يُ حتى اآل  ذلك التاريخ  ذومن

نما لدى قسم    رسميعلم ذويه بشكل غير  إلى    وقد  أنه محتجز 
 . شرطة أول شبرا الخيمة

بتاريخ  1092
4/11/2019 

بتاريخ  1098
4/11/2019 

العزيز   عبد 20
 حسن عبدم

 العزيز العزب 

ش عبدالحميد   5
بولق  - الزرقاني
 .الجيزة -الدكرور 

منطقة وسط البلد لشراء إلى    21/9/2019تاريخ  ذهب المذكور ب 21/9/2019
أماكن    كلفي    وهذو   بحث عنهو   ، أخباره بعد ذلك  وانقطعت   مالبس

البلد  فيتقع    التي  الحتجاز وسط  منطقة  شهدت -  نطاق  حيث 
 وقد نما   ،جدوى  دونلكن    -ذلك الوقت  فيظاهرات  لمنطقة تتلك ا
الشرطةإلى   أمناء  بمعهد  محتجز  أنه  ذويه  لم   ولكنهم  ،علم 

   .هاختفائ منذ  يستطيعوا التواصل معه أو معرفة مكانه

بتاريخ  1092
4/11/2019 

بتاريخ  1098
4/11/2019 

محمد   21
 الطنطاوي

حسن حسن  
 السكري 

ش محمود   21
المنطقة   -غنيم 

مدينة  - السادسة
 . القاهرة -نصر 

ه  أُل ِقي   5/2/2019 سيره  أثناء  شرطة  قوة  قبل  من  المذكور  على   والقبض 
إلى    دواقتي  ،بالمقطم  9شارع    فيالعمل    في  زمالئهمجموعة من  و 

معلومة غير  الشرطة   التالياليوم    وفي  ،جهة  من  قوة  حضرت 
المذكور وفتشإلى    "الوطني"األمن   على جهاز   استولتو ه  تمنزل 

حرر  وقد    ،أوراقه الشخصيةو   هالالب توب" الخاص به وجواز سفر "
  في دعوى    واعرفلمعنية و الجهات ا  لكإلى    المذكور بالغات  ذوو

مكان    اإلداريالقضاء   عن  لكن    احتجازللكشف  دون المذكور 
نما  ،جدوى ذويهإلى    وقد  محتجزً   علم  كان  األمن    في   اأنه  مقر 
ولظو   في  الوطني نصر  ومدينة  حتى    ليغالعباسية 

10/9/2019.   

بتاريخ  1092
4/11/2019 

بتاريخ  1098
4/11/2019 

محمد خلف  22
الحفيظ   عبد
 مد حسين أح

مركز  -سالم  بني
 - دير مواس

 . المنيا

بالعبور   3/7/2019 هوس"  "الدورة  بشركة  عمله  مقر  من  المذكور  خرج 
مستقلين  3/7/2019بتاريخ العمل   فيمن زمالئه  اثنينبصحبة 

الش إلى    ومنها  ،الجتماعيةالتأمينات  إلى    وذهبوا  ،ركةسيارة 
العبور مدينة  المذكور  ؛جهاز  دخل  الجهازمإلى    حيث  في   قر 

وبالبحث عنه لم يستدل   ،ولم يخرج  االساعة الواحدة والنصف ظهرً 
ر ذووثر ذلك  إوعلى    ،هعلى مكان المذكور محضر تغيب بقسم   حر 
 ،دير مواس  إداري  2019  لسنة   4867برقم    دير مواسشرطة  

تحرير   العبور  قسم شرطة  أن رفض  نما  ،المحضربعد  إلى    وقد 
خالل   من  ذويه  أن  تليفوني  اتصالعلم  األشخاص  أحد   ه مع 

بتاريخ  1089
4/11/2019 

بتاريخ  1100
4/11/2019 
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التأكد  لهم    ، ولكن لم يتسن  بالعباسية   الوطنيبمقر األمن    موجود
   .ذلك من

عبد الرحمن   23
محمد طه  

 زيادة 

مركز   -ناهيا 
  .الجيزة -كرداسة 

من    ألِقي   14/1/2019 شرطة  قوة  قبل  من  المذكور  على  عمله  القبض  محل 
جهة غير  إلى    واقتيد  ،"محل إكسسوارات موبيالت" بمنطقة كرداسة

 لالستدللللجهات المعنية    عديدة  ه بالغاتو ذو   حرروقد    ،معلومة
بشكل غير   يهعلم ذو إلى    وقد نما  ،جدوىدون  كن  ه لمكان  على

 . بالشيخ زايد الوطنيأنه محتجز لدى األمن  رسمي

بتاريخ  1089
4/11/2019 

بتاريخ  1100
4/11/2019 

محمود سيد  24
 سليمان إبراهيم 

ش بهاء الدين  54
  -الدراسة  -

 القاهرة.  -الجمالية 

المذكور 22/9/2019 توجه  "إلى    أثناء  عمله  "  اجتماعيباحث  وهو  محل 
ستيقافه بأحد ا  جرى  بمدينة العريش  جتماعيالبمديرية التضامن  

عليه والقبض  بشمال قسم  إلى    واقتيده  ،األكمنة  رمانة  شرطة 
عنه    ،سيناء المعنيو  فيوبالسؤال  أنكر  رمانة  شرطة  ن  قسم 

هناك أنه موجإلى    نماو   ،بالقسم وجوده  ذويه  القسم في    دو علم 
   .الوطنيعهدة األمن  فيالمذكور 

بتاريخ  1089
4/11/2019 

بتاريخ  1100
4/11/2019 

محمود محمد   25
 رمضان الغمري

عبد  ش محمد 
الشوبك   - الدايم

 -التبين  -الشرقي
  .القاهرة

الساعة الثامنة مساء أثناء عودته   فيالقبض على المذكور    أُل ِقي 18/9/2019
كمين    فيإيقافه    جرىحيث    ،سمنتلألمن عمله بالشركة القومية  

وتفتيش القاهرة  بجنوب  به  التبين  الخاص  ألقي ثم    ،الهاتف 
عليه  معلومةإلى    واقتيد  ،القبض  غير    التاريخ ذلك    ذومن  ،جهة 

 ه.أسباب و أ الحتجاز عرف مكان ن لم يُ حتى اآل

بتاريخ  1172
5/12/2019 

بتاريخ  1174
5/12/2019 

وليد سمير  26
خليل   يمتول

 السواح

شبين  -مليح 
   .المنوفية -الكوم 

األمن  المذك  يعِ د  استُ  1/9/2019 قبل  من  السبع  الوطنيور  بركة   ،بمدينة 
توجه عليه  التاريخ  ومنذ    ،هناكإلى    وبناء  التواصل   انقطعذلك 

د  معه ولم   أقسام    جميع  فيعنه    بحثوابأن ذويه    اعلمً   ،هد مكانُيح 
 .جدوى دونالشرطة والجهات المعنية ذات الصلة 

بتاريخ  1172
5/12/2019 

بتاريخ  1174
5/12/2019 

محمد  سحر 27
 ياسين  عيسوي

 -ش السيد عمر 3
فيصل  -المطبعة 

 .الجيزة -

من منزلها لقضاء بعض    22/9/2019بتاريخ  خرجت المذكورة   22/9/2019
ذووها وقد بحث عنها    ،المنزل حتى تاريخهإلى    لم تعدو   ،الطلبات

)المستشفيات  جميع  في وغيرها(  ،األماكن  الشرطة....   ، وأقسام 
بالواقُحر  كما   محضر    إداري   2019  لسنة  17274برقم    عةر 
بها المذكورة شهدت   كانت موجودة  تيال بأن المنطقة    اعلمً   ،الهرم

 ،ذلك اليوم فيبعض التظاهرات 

بتاريخ  1172
5/12/2019 

بتاريخ  1174
5/12/2019 

محسن محمد  28
 عامر إبراهيم 

  - غازي سيدي
 - كفر الدوار

 . البحيرة

16/10/
2019 

منزله   من  المذكور  إلى   امتجهً   16/10/2019تاريخ  بخرج 
المنصورة وصولهو   ، مدينة  بذويه   اتصلالمنصورة  لى  إ  عند 
قد   أنه  عليه    أُل ِقيوأخبرهم  األكمنة  فيالقبض  إلى   واقتيد  ،أحد 

معلومة  غير  ذلك  إوعلى    ،جهة  أقسام    يف ه  و ذو عنه    بحثثر 
المختلفة   تحرر  ،جدوى  دونالشرطة  برقم    باختفائه محضر وقد 

 .الدوار كفر إداري 2019 لسنة 697

بتاريخ  1293
30/12/2019 

 بتاريخ 1295
30/12/2019 

محمود مجدى  29
 العال  طه عبد

  -ش العبور  86
 -مدينة الهدى 
 -حدائق حلوان 

14/11/
2019 

إقامته    أُل ِقي   محل  من  المذكور  على  الثانية    فيالقبض  الساعة 
جهة غير  إلى    اقتيدو   ،(الوطنيمن قبل قوة شرطة )األمن    اصباحً 
بالجا  اعلمً   ،معلومة مصاب  المذكور  الوجه  بأن  من  األيمن  نب 

بتاريخ  1293
30/12/2019 

بتاريخ  1295
30/12/2019 
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 . دوريعالج بشكل إلى  ويحتاج ،إصابة بالغة .القاهرة

اهلل   محمد عبد 30
الخالق   عبد

 عبداهلل 

  -أكتوبر  6ش 
بندر   -دار الرماد 

 .الفيوم -

من منزله من    20/1/2019القبض على المذكور بتاريخ    أُل ِقي   22/8/2019
  نحو وبعد مرور    ،جهة غير معلومةإلى    دواقتي  ،ة شرطةقبل قو 

أشهر   المذكور    -9/5/2019بتاريخ    اوتحديدً -أربعة   فيظهر 
رقم   المحضر  ذمة  على  العامة   ،2019  لسنة  3355النيابة 
سبيله بإخالء  النيابة  من  قرار  لم  ،وصدر  القرار  أن   ، ينفذ  إل 

المذكور    22/8/2019وبتاريخ   الفيوم  فيظهر   التي   محكمة 
قرارً  ينفذ  ،عنه  فراجباإل  اأصدرت  لم  أنه  تاريخه    ومن   كذلك،  إل 

  ه.أسباب و أ الحتجاز ن لم يعرف مكان حتى اآل

بتاريخ  1293
30/12/2019 

بتاريخ  1295
30/12/2019 

نبيل محمود   31
 عواد بدر 

طوخ  -شبرا هارس 
  .يةالقليوب -

من قبل قوة شرطة "األمن  القبض على المذكور من منزله    أُل ِقي   15/4/2019
 . جهة غير معلومةإلى  دواقتي ،"الوطني

بتاريخ  1293
30/12/2019 

بتاريخ  1295
30/12/2019 

خالد محمد   32
 إبراهيم  مغربي

ش   - 15 الملك
منوف   -الصاغة 

 .المنوفية -

المذ  أُل ِقي   16/7/2019 بقيادة  القبض على  كور من منزله من قبل قوة شرطة 
 د واقتي  ،الوطنيز السادات وعدد من أفراد األمن  رئيس مباحث مرك

التواصل   انقطع   ثم  ،المنوفيةبمديرية أمن    الوطنيمقر األمن  إلى  
 اآلن. حتى  بهسباالحتجاز أو أولم يعرف مكان  ،معه

بتاريخ  1293
30/12/2019 

بتاريخ  1295
30/12/2019 

د شريف  أحم 33
  رمضان عبد

 السالم

ش سيد  12
 البحر -  األنصاري
 .الجيزة -األعظم 

القبض على المذكور من شارع نصر الدين بالهرم من قبل    أُل ِقي   1/10/2019
قيامهاقوة   أثناء  بالشارع  شرطة  غير إلى    دواقتي  ،بحملة  جهة 

  7141برقم    باختفائه  امحضرً   روار ح  قدبأن ذويه    اعلمً   ،معلومة
هات الج  جميعإلى    بالغات  أرسلوا كما    ،الجيزة  إداري   2019  لسنة

   .دوىدون ج المعنية لكن 

بتاريخ  1293
30/12/2019 

بتاريخ  1295
30/12/2019 

سيد حميد  34
 أحمد حميد 

قرية عرب المنشية 
 -ومركز كوم أمب -

  .أسوان

14/11/
2018 

الدكتور  أُل ِقي   بعيادة  وجوده  أثناء  المذكور  على    أحمد   /القبض 
الظاهر أمب  عبد  األفراد    وبكوم  قبل مجموعة من  يًّا يرتدون ز من 

"  مدنيًّا ماركة  سيارة  غير  إلى    دواقتي  ،"بيجوويستقلون  جهة 
 .معلومة

بتاريخ  1293
30/12/2019 

بتاريخ  1295
30/12/2019 

إسالم حسين  35
 محمود حسن

شارع    36 عمارة
 -المرج  -الفيروز 
 .القاهرة

المذكور من منزله    القبض  ألقي 1/11/2019  االساعة الخامسة فجرً   فيعلى 
ألقت المنزل و   متاقتححيث    ،"الوطنيمن قبل قوة شرطة "األمن  
ه المذكور  على  عمرهوزوجته    والقبض  "رضيع  ثالثة   ونجله 

معلومةإلى    اجميعً   همتواقتاد  ،أشهر" غير  مرأى   جهة  على 
العمارة وبواب  الجيران  من  قطع  ،ومسمع    هربائي الكالتيار    تكما 

من البواب عدم    ت، وطلبعلى الباب  قفاًل   تووضع  ،المسكن  نع
شخص  السماح   المسكنألي  على    ،بدخول  أسبوع  حوالى  وبعد 
"مقيمذوو    توجهالواقعة   بأسيوط"والمذكور  نجلهم إلى    ن  منزل 

المسكن من   واعُ نِ ومُ   ،ما حدث  واكتشفوا  ،للسؤال عنه من دخول 
، وقد نفت  ها من الشرطةاتلق  تيالقبل البواب بناء على التعليمات  

م ذو   اعلمً   ،هأسباب  و أ  الحتجاز  بمكانعرفتها  الشرطة   ي بأن 
المذكور كانوا على تواصل مع نجلهم وزوجته لمدة أسبوع كامل 

عليهم  القبض  أنهم  ابعد  يكتشفوا  ولم  التليفون  خالل  كانا    امن 

بتاريخ  1319
30/12/2019 

 بتاريخ 1313
30/12/2019 
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األمنية  فيمحتجزين   الجهات  لدى  الفترة  ح م  س  يُ   كان  هوأن  ،تلك 
حتى    الهم يثيروابالتواصل    انقطع حتى    ،مباختفائهالشكوك    ل 

بهم  غلقتوأُ   ،التواصل الخاصة  األهل   ا،التليفونات  بدأ  وبعدها 
ذلك  ثر  إوعلى    ،من خالل الجيران والبواب  ما حدثالبحث ومعرفة  

أقسام   فيعنهم    واوبحث  ،الجهات المعنية  كلإلى    بالغات  أرسلوا
 . ختلفةالم الحتجازالشرطة وأماكن 

  محمد عبد مي 36
 الستار

شارع    36 عمارة
 -المرج  -الفيروز 
 .القاهرة

 االساعة الخامسة فجرً   فيالقبض على المذكورة من منزلها    أُل ِقي   1/11/2019
"األمن   قبل قوة شرطة  المنزل    ت قتحماحيث    ،"الوطنيوذلك من 

عمره  هيعليها  القبض  ألقت  و  "رضيع  ونجلها  ثالثة   وزوجها 
معلومةإلى    اجميعً   همتواقتاد  ،أشهر" غير  مرأى   جهة  على 

العمارة وبواب  الجيران  من    الكهربائي التيار    قطعتكما    ،ومسمع 
من البواب عدم    ، وطلبتعلى الباب  قفاًل   تووضع  ،المسكن  عن

شخص  السماح   المسكنألي  على    ،بدخول  أسبوع  حوالى  وبعد 
بأسيوط"والمذكورة "مقيمذوو    توجهواقعة  ال منزل نجلتهم إلى    ن 

المسكن من   وُمِنعوا  ،ما حدث  واكتشفواللسؤال عنها   دخول  من 
نفت  ، وقد  ها من الشرطةاتلق  التيقبل البواب بناء على التعليمات  

بمكان  الشرطة   أو  معرفتها  ذوي   اعلمً   ،هأسبابالحتجاز   بأن 
نجلتهم وزوجها لمدة أسبوع كامل المذكورة كانوا على تواصل مع  

القب التليفونبعد  خالل  من  عليهم  كانوا    ،ض  أنهم  يكتشفوا  ولم 
األمنية  فيمحتجزين   الجهات  لدى  الفترة  ح م  س  يُ   كان  وأنه  ،تلك 

حتى    الهم معهم  يثيروا بالتواصل  حتى    ،باختفائهمالشكوك    ل 
بهم  غلقتوأُ   ،التواصل  انقطع الخاصة  بد  ،التليفونات  أ وبعدها 
ومعرفة    فياألهل   حدثالبحث  الجيران  لذويهم    ما  خالل  من 
  كافة الجهات المعنية إلى    بالغات  أرسلواثر ذلك  إوعلى    ،والبواب

 . المختلفة الحتجازأقسام الشرطة وأماكن  فيعنهم   واوكذلك بحث

بتاريخ  1319
30/12/2019 

بتاريخ  1313
30/12/2019 

اهلل عزت   عبد 37
 حسن محمد

حارة  -بكر ش أبو
مركز  -شعيب 
 .سوهاج -أخميم 

منزله 7/8/2019 من  المذكور  مساء  في    خرج  السادسة  يوم  الساعة 
األغراض  إلى    امتوجهً   7/8/2019 بعض  لشراء  سوهاج  مدينة 

اآل  ،الشخصية لى  يرجعوا  لم  أإلى    ن  مكان  ومنزله  وقد   ،هيعرف 
ذويهإلى    نما قد    علم  األمن   أُل ِقي  أنه  قبل  من  عليه  القبض 
  إداري   2019  لسنة  3361  ر محضر بذلك برقمر  حُ وقد    ،طنيالو 
 . خميمأ

بتاريخ  1319
30/12/2019 

بتاريخ  1313
30/12/2019 

محمود فاروق  38
الدين  سعد

 أحمد  

  ش عبد 22
 - السحيميالحميد 
  -الحمراء  الزاوية
 .القاهرة

13/11/
2019 

تاب  أُل ِقي   قوة شرطة  قبل  من  منزله  من  المذكور  على  عة  القبض 
شرطة   األمن الحمراء    الزاويةلقسم  قطاع  يتبعون  ضباط  ومعهم 

بقسم   بحث عنه ذووهوقد    ،جهة غير معلومة إلى    واقتيد  ،الوطني
ولكنهمالحمراء  الزاويةشرطة   به  ،  معرفتهم  أرسل كما    ،أنكروا 

ن لم يعرف مكان  وحتى اآل  ، الجهات المعنية  كلإلى    بالغات  ذووه
  ه. أسباب وأاحتجازه 

تاريخ ب 1319
30/12/2019 

 بتاريخ 1313
30/12/2019 
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أحمد محمد   39
 عيسى محمد 

 -منشأة ربيع 
 . الفيوم -أطسا 

13/12/
2019 

القبض على المذكور أثناء دخوله مطار القاهرة لتوديع أحد    أُل ِقي  
المسافرين  فيزمالئه   أمن  اإلى    العمل  مباحث  قبل  من  لخارج 
معلومةإلى    واقتيد  ،المطار غير  نماو   ،جهة  ذو إلى    قد   يهعلم 

غي األمن  موجو أنه    رسمير  بشكل  لدى  ولم    ،بالقاهرة  الوطنيد 
  حتجاز الأسباب    وأاحتجازه  تسفر محاولت بحثهم لمعرفة مكان  

 . عن نتيجة حتى تاريخه

بتاريخ  1319
30/12/2019 

بتاريخ  1313
30/12/2019 

أمين   40
عبدالهادى 

 أمين 

ش مسجد   7
الرحمن خلف 
ية عمارات السعود

مساكن كامل  -
ئق حدا - صدقي
 القاهرة. -حلوان 

القبض على المذكور من منزله من قبل قوة شرطة "األمن    أُل ِقي   29/5/2019
ألقت و  ،2019/ 29/5فجر يوم  في همنزل  تقتحماحيث   ،"الوطني

تاريخ  ال  ذ ذلكومن  ،جهة غير معلومةإلى    هتواقتاد  ،القبض عليه 
المعنية    جميعلدى    المذكور عنه  وذو   بحثن  حتى اآلو  الجهات 

 .جدوى لكن دون

بتاريخ  1319
30/12/2019 

بتاريخ  1313
30/12/2019 

  نهال حسن أبو 41
 القاسم حسن 

ش مسجد   7
الرحمن خلف 

عمارات السعودية 
مساكن كامل  -

حدائق  - صدقي
  .القاهرة -حلوان 

من  القبض على المذكورة من منزلها من قبل قوة شرطة "األألقي   29/5/2019
يوم  فمنزلها    تقتحماحيث    ،"الوطني ألقت و   ،2019/ 29/5جر 

عل معلومةإلى    هتواقتاد  ،زوجها  ىالقبض  غير   يوف  ،جهة 
إلى    الساعة الثامنة من صباح نفس اليوم رجعت القوة مره أخرى

أخذ  إلى    المذكورة  ت صطحباو   ،المنزل بحجة  معلومة  غير  جهة 
تاريخه  ،أقوالها حتى  ترجع  لم  المذكورة   و ذو بحث  وقد    ،ولكنها 
 الجهات المعنية.  كلدى عنها ل

بتاريخ  1319
30/12/2019 

بتاريخ  1313
30/12/2019 

محمد   وعمر  42
  أحمد عبد

 الرازق 

  -ش الواحة  6
 جسر  -مدينة قباء  
  -السويس 

 .القاهرة

11/11/
2019 

القبض على المذكور من مطار القاهرة من قبل قوة شرطة   أُل ِقي  
بأن المذكور    اعلمً   ،مةجهة غير معلو إلى    داقتيو   ، "الوطني"األمن  
من ف  وقِ أُ لمطار وأخبره أنه قد  اإلى    وصوله  لدىبشقيقه    اتصل

األمن   سفر   ئلوسُ   الوطنيقبل  سبب  وبعدها   ،لصين اإلى    ه عن 
  اآلن.عرف مصيره حتى ولم يُ  ،أخباره وانقطعت ،ق التليفون لِ غ  أُ 

بتاريخ  1319
30/12/2019 

بتاريخ  1313
30/12/2019 

مازن شريف   43
 ربه محمد  دعب

 -درب البلهاون  5
 -ش زين العابدين 

 -السيدة زينب 
 القاهرة. 

27/11/
2019 

 واقتيد  ،القبض على المذكور من منزله من قبل قوة شرطة  أُل ِقي  
علم ذويه أنه محتجز بقسم إلى    قد نماو   ،جهة غير معلومةإلى  

زينب السيدة  الت  ،شرطة  يستطيعوا  لم  معهلكنهم  فقط   ،واصل 
والمالبس    يرسلون بالقسم يلإالطعام  الشرطة  أفراد  خالل  من  ه 

 .غير موجود بالقسم ومن الناحية الرسمية هو  ،رسميبشكل غير 

بتاريخ  1319
30/12/2019 

بتاريخ  1313
30/12/2019 

أحمد سعد  44
 محمد الكبراتي 

  -ش الجمهورية 
  -حوش عيسى 

 . البحيرة

28/12/
2018 

  ي فتهمة الهجرة غير الشرعية  نة بسلمذكور بالسجن  على ا  م  كِ حُ 
رقم   قضاء  ، 2017  لسنة  77القضية  العقوبة    وبعد  جرى  مدة 

قنارحيلت سجن  من  "أولإلى    ه  بتاريخ  قسم  الغردقة  شرطة   "
عنه حتى    ولم ُيف ر ج  ،إلنهاء إجراءات إخالء سبيله  6/12/2018

رهم حيث أخب  رآه فيه ذووه؛خر يوم  آ  ووه  ،28/12/2018يوم  
ل ىم "أول" شرطة الغردقة أنه لن  السيد مأمور قس ه، بل  سبيل  ُيخ 

هناكإلى    سيرحل من  سبيله  إلخالء  يحدث   ووه  ،القاهرة  لم  ما 
  ه.أسباب أوالحتجاز عرف مكان ولم يُ  ،حتى تاريخه

بتاريخ  1319
30/12/2019 

بتاريخ  1313
30/12/2019 
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  أحمد عبد 45
  العليم عبد

 السالم عمر

ة زايد ب روض 35
  -يد الشيخ زا -

 .الجيزة

 ا رديس متوجهً   القبض على المذكور أثناء مروره بكمين أبو  أُل ِقي   31/8/2019
 ،جهة غير معلومةإلى    اقِتيدحيث    ؛مدينة دهب بشرم الشيخإلى  
إلى   ، كما نما"التخيليمن مرض نفسى "الذهان  يعاني    هبأن   اعلمً 

 ي. ببسجن برج العرب الحر  موجودأنه علم ذويه 

 بتاريخ 150
9/2/2020 

 بتاريخ 161
 9/2/2020 

محمد طلعت   46
نصر  يحرب

 محروس

عمارات هيئة قناة  
  بور-السويس 
 السويس. -توفيق 

20/12/
2019 

 دواقتي  ،القبض على المذكور من منزله من قبل قوة شرطة  أُل ِقي  
نما  ،جهة غير معلومةإلى   أنه  إلى    وقد  ذويه  لدى    موجودعلم 

 . الوطنياألمن 

 بتاريخ 150
9/2/2020 

 بتاريخ 161
 9/2/2020 

 عبد محمود 47
النبى سعيد 

 القاضي

غرب  - ش عتمان
-ناهيا -البلد

 .الجيزة-كرداسة

المذكور    أُل ِقي   28/5/2019 على  شرائه القبض  أثناء  منزله  بجوار  مكان  من 
يد على  الحياتية  المستلزمات  األشخاص   بعض  من  مجموعة 

 بسيارة "ميكروباص"  واثنان  وه  اصُطِحبو   ،يرتدون مالبس مدنية
  .جهة غير معلومةإلى 

بتاريخ  150
9/2/2020 

 بتاريخ 161
 9/2/2020 

أحمد شعبان  48
 رشاد عبده

من   مكةش  47
 -ش الملك فيصل 

 . الجيزة -الهرم 

المذكور  أُل ِقي    9/12/2019 على  يدالقبض  يرتدون    على  األفراد  من  عدد 
ستار" للمالبس بشارع  بمحل "جنس  مالبس مدنية من محل عمله  

 .جهة غير معلومةإلى  سيارة "ميكروباص" في واقتيد ،الهرم

بتاريخ  150
9/2/2020 

 بتاريخ  161
9/2/2020 

المنعم   طه عبد 49
عبده إسماعيل  

 سليمان

محمد   ش سيدي
  الدرايسة- العجمي

- العجمي -
 - الدخيلة

 . اإلسكندرية

ن المسلحين من مقر عمله مجموعة م  اخُتِطف المذكور على يد 17/7/2019
للمالحات النصر  شمال   -سبيكة  -  بشركة  بمحافظة  العريش 

  404محضر بذلك برقم    ُحِرروقد    ،17/7/2019بتاريخ    سيناء
العبد  إداري  2019  لسنة نما  ، بئر  أن رجال    علم ذويه إلى    وقد 

جهاز األمن إلى    وسلموهه من الخاطفين  و القوات المسلحة قد حرر 
 الوطنيلدى األمن    وبالستعالم  ،ة نصر بالقاهرةفرع مدين  الوطني

 .عرف مصيرهولم يُ  ،حتى تاريخه لم يرد رد

بتاريخ  198
15/3/2020 

 بتاريخ 204
 15/3/2020 

السيد مصلح  50
محمود حسين 

 الغمازي 

فيال   360
  - 1الياسمين

  -التجمع األول 
 .القاهرة

من أُل ِقي    25/4/2019 من  المذكور  على  من  القبض  شرطة  زله  قوة  -قبل 
يرتدي مدنيًّالباسً   بعضهم  زيًّا  خر  اآلالبعض  و   ا    -اعسكريًّ يرتدي 

الليل  يحوال منتصف  بعد  الثانية  غير  إلى    دواقتي  ،الساعة  جهة 
ن  ووبالسؤال عنه بقسم شرطة التجمع األول أنكر المعني  ،معلومة

 . بالقسم معرفتهم به

بتاريخ  198
15/3/2020 

 بتاريخ 204
15/3/2020 

محمد غالب   51
 سعيد علي

  -ش الشهيد
فيصل  -الطوابق 

 .الجيزة -

المذكور من قبل قوة شرطة  أُل ِقي   25/4/2019 جهة  إلى    واقتيد  ،القبض على 
معلومة ذويه  ا علمً   ،غير  وزير   دق  بأن  قضائية ضد  دعوى  رفع 

  في ت المحكمة  قضوقد    ،الداخلية بصفته إلجالء مصير المذكور
رق تنفيذ  73  لسن  60647م  الدعوى  بوقف  السلبيق  -  القرار 

وج  بامتناع مكان  عن  اإلرشاد  عن  اإلدارية  المذكورو الجهة   -د 
لغائه.   وا 

بتاريخ  198
15/3/2020 

 بتاريخ 204
15/3/2020 

الرحمن   عبد 52
غالب على  

 سعيد

  -ش الشهيد
فيصل  -الطوابق 

  .الجيزة -

المذكور من ق  أُل ِقي   25/4/2019 جهة  إلى    قتيداو   ،طةبل قوة شر القبض على 
دعوى قضائية ضد وزير   وارفع  دق  بأن ذويه  ا علمً   ،غير معلومة

 في وقد حكمت المحكمة    ،الداخلية بصفته إلجالء مصير المذكور
-بوقف تنفيذ القرار السلبي  ق    73  لسن  60647الدعوى رقم  

المذكور وجود  مكان  عن  اإلرشاد  عن  اإلدارية  الجهة   -بامتناع 

يخ بتار  198
15/3/2020 

 بتاريخ 204
 15/3/2020 
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لغائه  . وا 
  ميمحمد حل 53

  بشاري
 ي الدكرور 

الحميد   ش عبد 3
محمود من ش 

 -ترعة القبة 
  -حدائق القبة 

 .القاهرة

األمن  إلى    حضر 4/2/2020 من  مندوب  المذكور  بتاريخ    الوطنيمنزل 
الضابط/  4/2/2020 أن  يريد حضوره  وأخبره  مكتب إلى    هشام 

وبالفعل ذهب   الساعة السابعة مساء،  فيرية  باألمي  وطنيالاألمن  
األمن  إلى    المذكور حتى    الوطني مكتب  هناك  من  يخرج  ولم 
على ذمة القضية   احترازيةفرج عنه بتدابير  م  ه بأن  اعلمً   ،تاريخه
القبة،  إداري  2016  لسنة  1824رقم    ة له جلسمقرر  و   حدائق 

 . 29/2/2020لنظر التجديد بتاريخ 

 بتاريخ 235
15/3/2020 

 بتاريخ 217
 15/3/2020 

  جمال عبد 54
القادر محمود 

 حسن

 يالح -ب  4 ع
الشيخ زايد  -األول 

 .الجيزة-

القدس  أُل ِقي   31/1/2020 "سنتر  عمله  مقر  من  المذكور  على    -  القبض 
الشيخ زايد" من قبل شخصين تابعين   -  الحى األول  -  3  مجاورة

األمن   أخبراالوطنيلجهاز  حيث  معالم   ،  القبض وق  هوجودين  ت 
لالستجوابعليه   مطلوب  وسيعود  أنه  ما  أمر  إلى   بخصوص 

  ، منزلهإلى    ن لم يرجعوحتى اآل  ،غضون نصف ساعةفي    لمنزلا
 ه. أسباب وأاحتجازه عرف مكان ولم يُ 

بتاريخ  235
15/3/2020 

 بتاريخ 217
 15/3/2020 

أسامة محمد  55
المقصود  عبد

 إبراهيم 

ش  - الهدايةبرج 
- عمير بوأمة ساأ

- يالريف وهبة ش
محطة حسن محمد 

 . الجيزة-فيصل -

 دواقتي  ،القبض على المذكور من منزله من قبل قوة شرطةأُل ِقي    4/2/2020
معلومةإلى   غير  تاريخه  و   ،جهة  حتى  عليه  ُيستدل  بالبحث لم 
 نطاق محل إقامته.  فيتقع  التيأقسام الشرطة  فيه عن

 بتاريخ 366
26/8/2020 

 بتاريخ 303
 12/7/2020 

الحليم   عبد 56
محمود صالح 

 أحمد 

 ش األستاذ عبد
  -المحسن رشاد 
 -الكوم األحمر 

   .الجيزة -أوسيم 

من قبل   االقبض على المذكور من منزله الساعة الثالثة فجرً   أُل ِقي   23/1/2020
 . جهة غير معلومةإلى   واقتيد ،"الوطنيقوة شرطة "األمن 

بتاريخ  366
26/8/2020 

 بتاريخ 303
 12/7/2020 

  صبري هاني 57
 ي عباس الشاكر 

 -الهنا  وش أب44
شبرا  -أرض نوبار

 -الخيمة 
   .القليوبية

بالبراءة 31/3/2020 حكم  على  المذكور  رقم  في    حصل    لسنة   64القضية 
إلى    ترحيلهوجرى    ،9/3/2020بتاريخ    جنايات عسكرية  2017

إلنه الكوم  شبين  بتاريخ  قسم  سبيله  إخالء  إجراءات  اء 
التاريخ    ذومن  ،31/3/2020 ن بقسم  المعنيو  وأنكر  ،اختفىذلك 

علم ذويه بشكل إلى    نماو   ،دهو شرطة شبين الكوم معرفة مكان وج
 .أنه موجود بترحيالت قسم شبين الكوم رسميغير 

بتاريخ  366
26/8/2020 

 بتاريخ 303
 12/7/2020 

مصطفى أحمد   58
عبد  محمد 

   ظاهرال

ش المقاولون   21
-( 3) العرب بوابة

-الشمس  ادين
 -مصر الجديدة 

 .القاهرة

بتاريخ   12/4/2020 منزله  من  المذكور  السيارة    مستقالًّ   12/4/2020خرج 
منزل عمه الكائن بـ إلى    اهـ ع ص متوجهً   456" رقم  المالكي"

ش محمد أمين بمنطقة عين شمس الشرقية من أجل إحضار  12
ملكة  يعمل بالمالذي    " مرسل من عمهألف جنيه  47"  مالي مبلغ  

 اتصل  العودة  فيوعند تأخر المذكور    ،والدهإلى    العربية السعودية
مرةوالده   من  توجه  ،جدوى بال  أكثر  عليه  منزل  إلى    وبناء 
وتبين له بعد سؤال عدد من الشهود عن نجله أنه بعد    ،شقيقه

عمه   منزل  من  المذكور  قبل  اسُتوِقفخروج  سيارة    من 
يرتدون أفراد  عدة  منه  نزل  مدنية    "ميكروباص"    وألقوا مالبس 

بتاريخ  366
26/8/2020 
 
 
 
 
 
 
 

 بتاريخ  303
12/7/2020 
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عليه السيارة  هو واقتاد  ،القبض  معلومةإلى    داخل  غير   ،جهة 
ذلك  إوعلى   والدثر  قسم شرطة عين شمس إلى    المذكور  توجه 

 ، أخرى  القسم مرة إلى    ذهب  التالياليوم    ، وفيخطرهم بالواقعةأو 
 ، بمدينة نصر  الوطنيى األمن  أن نجله مقبوض عليه لد  فأخبروه

   ه.أسباب وأالحتجاز عرف مكان يخ لم ومنذ هذا التاري

 

عبد  إبراهيم  59
محمد  يالقو 
   حجر وأب

زهراء مدينة نصر  
-المرحلة الثانية 

مدينة   - 30عمارة
 .القاهرة -نصر

المذكو   م  كِ حُ  28/4/2020 رقم    في  9/3/2020بتاريخ  ر  على    64القضية 
  ا علمً   ،عسكرية شمال القاهرة بالسجن ثالث سنوات  2017  لسنة
شديد الحراسة منذ  د الحرية على ذمة القضية بسجن طرةمقي هبأن
بالفعل  وبالتالي  ،24/10/2016 العقوبة  أنهى مدة  وعليه    ،فقد 
بتاريخ    جرى الخليفة إلى    2020/ 27/4ترحيله  شرطة  قسم 
إلى    ترحيله  رىج  التالياليوم    وفي  ،نهاء إجراءات إخالء سبيلهإل 

المذكور    بذوي  ، وقد اتصل المعنيونقسم أول شرطة مدينة نصر
ما وتقديم  للقسم  إقامته للحضور  محل  صحة  لم    ،يفيد  لكنهم 
 ،هذا التوقيت  فيلتطبيق حظر التجوال    يتمكنوا من الحضور نظًرا

قسم أول شرطة مدينة  إلى    ذكورتوجه والد الم  التالياليوم    يوف
ِطر بأنءات  نصر إلنهاء اإلجرا  وعليه أن    ،العرض  فينجله    فُأخ 

ِطرالقسم  إلى    التالياليوم    فيوبالفعل ذهب    ،اغدً   يأتي هذه   فُأخ 
 يأتي منه أن    ب  لِ وطُ  سم نجله غير موجود بالكشوف،ابأن    المرة

حدد حضر اليوم الم  يوف  ،من المسئول  لالستعالم  3/5يوم األحد  
 ،لقسماإلى    لو  ح  يُ له لم  البداية أن نجفي    أخبرهفللضابط المسئول  
له   قال  ذلك  قد  إوبعد  ِلي  نه  من لِ وطُ   ،سبيله  ُأخ  الخروج  منه  ب 
  و أ عرف مكان المذكورلم يُ   ذلك التاريخ   ذومن  ، مكتبه للبحث عنه

 . عن إخالء سبيله المتناعأسباب 

بتاريخ  366
26/8/2020 

 بتاريخ  303
12/7/2020 

خالد ممدوح   60
درويش أمين 

 عزام 

  - الغربي الشوبك
 .الجيزة

أباتصل   11/2/2020 شرطة  بقسم  الشرطة  أمناء  بالمذكور    وأحد  النمرس 
الحضورب  ل  ط  و   11/2/2020بتاريخ   األمن  إلى    منه  مكتب 
المذكور   ،النمرس  و بأب  الوطني توجه  األمن  إلى    وبالفعل  مكتب 
تاو   ،الوطني حتى  يعد  بقسم    ،ريخهلم  المذكور  والد  وبسؤال 
ِبرالشرطة   الكشوف    في  اسمهولم يرد    ، لديهم  اه ليس محتجزً أن  ُأخ 

بالقسم نما  ،الخاصة  الوالدإلى    وقد  غير    علم  أن   رسميبشكل 
 . بالشيخ زايد الوطنياألمن إلى  ل  قِ نجله قد نُ 

بتاريخ  366
26/8/2020 

 بتاريخ 303
 12/7/2020 

أحمد محمد   61
عبد مبروك 
 صقر الحافظ

  حمديش  4
 -البراجيل  -صقر

 . لجيزةا -أوسيم 

12/12/
2018 

المذكور  أُل ِقي    على  وآخرون-القبض  بتاريخ    -هو 
" عقب خروجه الوطنيمن قبل قوة شرطة "األمن    12/12/2018
بالمسجد    في كانت  البراجيل  الشرقيجنازة  إلى    واقتيد  ،بموقف 

بما حدث   امحضرً وه  ذو   رحر  وبناء على ذلك    ،جهة غير معلومة
من   ،سيمأو   إداري   2018  لسنة  6974برقم   أكثر  مرور  ورغم 

ذووه  على واقعة القبض على المذكور لم يعلم    العام  عام ونصف
 ه.أسباب  وأالحتجاز مكان ب

بتاريخ  366
26/8/2020 

 بتاريخ 303
 12/7/2020 
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مبين اهلل حبيب   62
 اهلل يف

  41بلوك   10
ش   - 1 عمارة
زيز عيسى  الع عبد
-الثامن  الحي -

-مدينة نصر 
 القاهرة.

القبض على المذكور "من أوزبكستان يدرس بجامعة األزهر"   أُل ِقي   24/1/2020
"األمن   قوة شرطة  قبل  من  منزله  جهة إلى    واقتيد  ،"الوطنيمن 

 وأاحتجازه  وقد باءت جميع محاولت معرفة مكان    ،غير معلومة
ِلغ تأُ وقد    ،بالفشل  حتجازالأسباب   مصر بهذا في    سفارة بالده  ب 
  .األمر

بتاريخ  366
26/8/2020 

 بتاريخ 303
 12/7/2020 

عمر محمد   63
حسن حسن  

 يذكر  وأب

عمارة   -( 1) فيال
أحمد  -ف  (380)

أكتوبر  6 - حمدي
 .الجيزة -أول 

مقر  إلى    امتوجهً   28/7/2020بتاريخ  خرج المذكور من منزله   28/7/2020
ا بالمنطقة  ومستقالًّ عمله  بأكتوبر  رقم   لصناعية  الخاصة  سيارته 

اليوم  فيمقر عمله  إلى    لم يصلو   ، (8789ط  و )  وأغلقت  ، ذلك 
المحمولة وأقسام    ، هواتفه  المستشفيات  لدى  عنه  وبالبحث 

عليه يستدل  لم  نما   ،الشرطة  أنه  إلى    حتى  ذويه    جرى علم 
)األمن    هإستيقاف شرطة  قوة  قبل  من  عليه  (  الوطنيوالقبض 
عة ر محضر بالواقر  وقد حُ   ،جهة غير معلومة إلى    واقتيد  ،رتهبسيا

قسم أول   إداري   2020  لسنة  1459برقم    30/7/2020بتاريخ  
  1473ومحضر لدى النيابة العامة بالشيخ زايد برقم    ، الشيخ زايد

 . أول الشيخ زايد إداري  2020 لسنة

بتاريخ  427
20/9/2020 

 بتاريخ  429
20/9/2020 
 

د  حسين محم 64
 عبود  علي

  -ش المدرسة  5
  - ميت عقبة
  .الجيزة -العجوزة 

26/11/
2018 

  و ه بمنطقة ميدان لبنان هودجو القبض على المذكور أثناء    أُل ِقي  
وقد    ،جهة غير معلومةإلى    واقتيد  ،خرون من قبل قوة شرطةوآ
بالسادس    الوطنيلدى األمن    وًداأنه كان موج  علم ذويه إلى    مان

أكتوبر شرطة إلى    ومنه  ،10.5  والكيلإلى    ل  قِ نُ ثم    ،من  قسم 
 . الخليفة

تاريخ ب 427
20/9/2020 

 بتاريخ 429
 20/9/2020 

 إسالم عبد 65
الحميد أحمد 

   فتح الباب

بشارع   56عمارة 
أحمد خلف  حسني

 -مدينة نصر  -
 .القاهرة

من   الساعة الثانية صباحً االقبض على المذكور من منزله    أُل ِقي   6/8/2020
 .جهة غير معلومةإلى  واقتيد ،ل قوة شرطةقب

بتاريخ  427
20/9/2020 

 بتاريخ  429
20/9/2020 

السيد مصلح  66
 محمود حسين

  -  360 فيال
  - 1الياسمين 

  -التجمع األول 
 .القاهرة

من    5/2020/ 13القبض على المذكور من منزله فجر يوم    أُل ِقي   13/5/2020
"األمن   شرطة  قوة  معلومةإلى    تيدواق  ، "الوطنيقبل  غير   ،جهة 

ة التجمع األول للسؤال  قسم شرطإلى    هتوجه ذوو ثر ذلك  إوعلى  
محضر   وتحرير  رفضوا    ،باختفائهعنه  بالقسم  المعنيين  أن  إل 

بأنه قد    ا علمً   ،الوطنيوطلبوا منهم السؤال عنه لدى األمن    ،ذلك
لمدة أسبوع   زجِ واحتُ   ،الماضيفبراير    في  القبض عليه  إلقاءسبق  

األمن  ل ذلك  ي  لِ خ  أُ و   ،الوطني دى  بعد  شقيقة    ،سبيله  أفادت  كما 
 . بيوم واحد القبض عليهبعد  أن والده توفيلمذكور ا

بتاريخ  427
20/9/2020 

 بتاريخ 429
 20/9/2020 

يحيى زكريا   67
 السيد محمد 

ش محمد مبروك  6
بكر  ش أبو -

العجوزة  -الصديق 
 .الجيزة -

بشركة   المذكور من محل عمله "مشرف صيانة  لىالقبض ع  أُل ِقي   21/1/2020
للتقدم   قبل فردين الخامسبالتجمع    كنولوجيالتتبوك مصر  " من 

جهة  إلى    ها واقتادالقبض عليه    ألقيا حيث    ،مالبس مدنية  يرتديان 
معلومة نما  ،غير  غير  إلى    وقد  بشكل  ذويه  أنه   رسميعلم 

   .بمدينة الشيخ زايد الوطنيد بمقر األمن  و موج

بتاريخ  427
20/9/2020 

 بتاريخ 429
 20/9/2020 
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محمود سيد  68
 نمحمود حس

ش أحمد زايد  37
  -حلوان  -

 .القاهرة

وادي  عن  أُف ِرج 18/7/2020 سجن  من  بتاريخ  النطرون    المذكور 
 انتهاء قسم شرطة الخليفة بعد  إلى    ترحيلهجرى  و ،  30/6/2020

عقوبته نُ   ،مدة  حلواإلى    ل  قِ وبعدها  شرطة  يوم   ،نقسم  وحتى 
محبسه في  الطعام    له  ترسلكانت شقيقة المذكور    18/7/2020
موجودً   أخطرهاحتى    ،اوميًّ ي يعد  لم  شقيقها  بأن  الضباط   ا أحد 

الحتجاز  عرف مكان  وحتى تاريخه لم يُ   ذلك الوقت  ذومن  ،بالقسم
 ه. أسباب وأ

بتاريخ  427
20/9/2020 

 بتاريخ 429
 20/9/2020 

  شوقيأحمد  69
تار الس عبد

 عماشة

)نقأُل ِقي    16/6/2020 .القاهرة -حلوان  المذكور  على  السابق القبض  البيطريين  األطباء  يب 
بحلوان   منزله  قوة شرطة  منبدمياط( من  جهة  إلى    واقتيد  ،قبل 

معلومة المذكور    اعلمً   ،غير  سبق    -نشط  نقابي  ووه-بأن  قد 
 سبيله  ِلي  ُأخ  أن  إلى    فترة طويلة  اوظل محتجزً   ، القبض عليه  إلقاء
  . 2019أكتوبر في 

بتاريخ  427
20/9/2020 

 بتاريخ 429
 20/9/2020 

محمد سعد  70
 يعمر الصرد

  أبيش األرقم بن 
 21 عمارة -األرقم 

  - 9 شقة رقم -
  - المعاديزهراء 
 .القاهرة

تابعة  أُل ِقي    15/6/2020 قوة شرطة  قبل  من  منزله  من  المذكور  على  القبض 
األمن   له    هألو وس  همنزل  وا اقتحمحيث    ،الوطنيلقطاع  جار  عن 

الخولي،  دعى/يُ  العابدين  منذ فأخب  زين  مسكنه  ترك  قد  أنه  رهم 
 ، معهم كى يدلهم على مكانه  يأتيوعندها طلبوا منه أن    ،عامين

جهة غير إلى    (417بسيارته الخاصة رقم )ط م د    اقتيدوبالفعل  
البساتين   أقسام شرطة  في  وهذو   بحث عنهثر هذا  إوعلى    ،معلومة

تلغرافاتأرسلو كما    ،الوطنيواألمن    والمعادي العام إلى    ا   النائب 
الداخليةو  الدولة إلثبات واقعة   وأقاموا  ،وزير  أمام مجلس  دعوى 

السلبي  الختفاء القرار  لغاء  عن اإلفصاح عن مكان    بالمتناع  وا 
أنه محتجز  علم ذويه  إلى    وقد نما  ،جدوىدون  المذكور    احتجاز

 . بالعباسية الوطني  بمقر األمن

بتاريخ  427
20/9/2020 

 بتاريخ  429
20/9/2020 

محمود  محمد  71
العال سيد  وأب

 خطاب 

العال خطاب  وش أب
 -الحكر الجديد  -

 -قليوب البلد 
 القليوبية.-قليوب 

القبض على المذكور من منزله من قبل قوة شرطة "األمن    أُل ِقي   21/9/2020
وبسؤال ذويه عنه بقسم   ،غير معلومةجهة  إلى    واقتيد ،"الوطني

لم   المحطة  قليوب  البلد ومركز  قليوب    ا علمً   ،يستدل عليهشرطة 
القاهرة  بنهائيبأن المذكور طالب   الدراسة  توت  ،طب جامعة  طلب 

 .بسبب تغيبه  رسميتقديم مستند   وأ إلزاميحضوره بشكل 

بتاريخ  510
20/10/2020 

بتاريخ  506
20/10/2020 

 محمود كمال 72
 سعد زغلول

ش القصر   77
قصر  - العيني

   .النيل القاهرة

"األمن  الق  أُل ِقي   10/5/2020 قوة شرطة  قبل  المذكور من   ،"الوطنيبض على 
علم ذويه أنه محتجز  إلى    وقد نما   ،جهة غير معلومةإلى    واقتيد

تواصل لمنع  معفقط  قيادات    حماه  ه  إلى    الهاربين  اإلخوان)أحد 
أكثر    اختفائهمضى على    وقد  ،تهاماتاأية  وجه له  تولم    ، تركيا(

الح  مما  ،من خمسة أشهر بالسلب على  لوالدته أثر  الة الصحية 
"الروماتويود" بمرض  مهددً مك  ،المصابة  أصبح  من   اا  بالفصل 

تغيبه بسبب  ه  وبالتالي  ،عمله  الوحيد  دخله  مصدر    و فقدان 
 .وأسرته

بتاريخ  510
20/10/2020 

 بتاريخ 506
20/10/2020 
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 بيوميإبراهيم  73
   بيوميبركات 

 -أجهور الرمل 
 .المنوفية -قويسنا 

 

10/10/
2019 

 واقتيد ،شرطةة من قبل قو   القبض على المذكور من منزله ِقي  أُل  
 .جهة غير معلومةإلى 

بتاريخ  1138
5/12/2019 

  

بتاريخ  1138
5/12/2019،  
بأن  أفادتو 
المذكور مودع  "

 (ة)طر  سجن القاهرة
  القضية على ذمة

  سنة  770 رقم
أمن دولة   2019

   ."عليا
شيماء خليل   74

 أحمد سليمان 
شارع محمد  5
منشية   -وض ع

  -الفردوس 
 . القاهرة -الزيتون 

26/10/
2019 

من شارع مجاور لمحل سكنها أثناء   القبض على المذكورةأُل ِقي  
علم إلى  وقد نما ،شرطةة منزل شقيقتها من قبل قو إلى  ذهابها

 .الوطنيذويها أنها موجودة لدى األمن 

بتاريخ  1138
5/12/2019 

  

 بتاريخ 1138
 5/12  /2019  ،
 بأن دتأفاو 
  المذكورة مخلى"

القضية  فيسبيلها 
  488رقم رقم 
ولم   ،2019لسنة 

ط عقب إخالء  ب  ض  تُ 
  ."سبيلها

مصطفى  75
 صالح عبد
 ي المنعم عل

 -وراق الخضر 
 الجيزة

إلى  القبض على المذكور من قبل قوة شرطة أثناء ذهابه  أُل ِقي   16/8/2019
مبنى  إلى  اقتيده أن علم والدهإلى  وقد نما ،عمله بمصر الجديدة

 .بالعباسية الوطنياألمن 

بتاريخ  1138
5/12/2019 
 

بتاريخ  1138
5/12/2019، 

بأن  أفادتو 
المذكور محكوم  "

عليه بالسجن  
  فيعشر سنوات 
القضية رقم 

 لسنة 14858
جنايات  2014

قسم إمبابة 
والمقيدة برقم  

لسنة   1859
شمال   2015

  ،الجيزة الكلية
 ستدل "هارب " ولم يُ 

 . "بطهضعلى 
أحمد جمال   76

 محمد كامل 
شارع راغب   15

عبود متفرع من 
 -شارع المستشفى 
  -الكوم األخضر 

من  الجديدة ديبالمعا 77من شارع  القبض على المذكور أُل ِقي   22/9/2018
 .جهة غير معلومةإلى  واقتيد  ،قبل قوة أمن

بتاريخ  1138
5/12/2019 
 

بتاريخ  1138
5/12/2019، 
ل لم يستد" :فادتأو 

على ضبط بمعرفة  
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 . " وزارة الداخلية . الجيزة -الهرم 

  جمال عبد 77
 رياض  يالباق

  وشارع أب  101
مطار   - النجا

  -إمبابة  -إمبابة 
 .الجيزة

 واقتيد ،شرطة من قبل قوة  المذكور من منزله القبض علىأُل ِقي   9/11/2019
 .جهة غير معلومةإلى 

بتاريخ  1138
5/12/2019 

 

بتاريخ  1138
5/12/2019، 
ل "لم يستد :فادتأو 

على ضبط بمعرفة  
 . " وزارة الداخلية

محمد جمال   78
  يالباق عبد

 رياض

شارع أبو    101
مطار   -النجا 
  -إمبابة  -إمبابة 
 الجيزة.

 القبض على المذكور من منزله من قبل قوة شرطة، واقتيدأُل ِقي   9/11/2019
 جهة غير معلومة.إلى 

بتاريخ  1138
5/12/2019 
 

بتاريخ  1138
5/12/2019، 
ل "لم يستد :فادتأو 

على ضبط بمعرفة  
 . " وزارة الداخلية

  محمد عبد 79
اللطيف محمود 

 سليمان

 -ش الحديقة  6
    سيتيجاردن 
)نقابة   القاهرة

 . األطباء(

 محمد عبداللطيف الكائن بـ /قوة شرطة منزل الدكتور  اقتحمت 1/9/2019
ألقت و  1/9/2019بتاريخ  الجيزة -هضبة األهرام -  ط 285

 أحمد الديداموني /منزل الدكتور كما اقتحمت ،القبض عليه
  ،القبض عليهألقت صقر بمحافظة الشرقية و  الكائن بمركز كفر

بهاشتاج  اعلى خلفية مشاركتهم جهة غير معلومةإلى  هماتادواقت
  لف من األطباء عبروا عن رأيهمآمثل " أطباء مصر غاضبون"

 .اصة باألطباء والصيادلةعدد من المطالب الخفي 

بتاريخ  1093
4/11/2019،  
: أفادتو 
بمخاطبة "

الداخلية أكدت 
أنه محبوس 
على ذمة  
  488القضية 
  2019لسنة 

 ". أمن دولة عليا

بتاريخ  1117
4/11/2019 

 

أحمد محمد   80
 الديداموني 

 -ش الحديقة  6
    جاردن سيتي

القاهرة )نقابة  
 األطباء(. 

ة منزل الدكتور/ محمد عبداللطيف الكائن بـ اقتحمت قوة شرط 1/9/2019
وألقت  1/9/2019الجيزة بتاريخ  -هضبة األهرام -ط   285

د الديداموني أحم القبض عليه، كما اقتحمت منزل الدكتور/
صقر بمحافظة الشرقية وألقت القبض عليه،   الكائن بمركز كفر

ج جهة غير معلومة على خلفية مشاركتهما بهاشتاإلى  واقتادتهما
"أطباء مصر غاضبون" مثل آلف من األطباء عبروا عن رأيهم  

 في عدد من المطالب الخاصة باألطباء والصيادلة. 

بتاريخ  1093
4/11/2019  ،

 وأفادت:
"بمخاطبة 

الداخلية أكدت 
أنه محبوس 
على ذمة  
  488القضية 
  2019لسنة 

 أمن دولة عليا". 

بتاريخ  1117
4/11/2019 
 

أحمد سعيد  81
  محمد علي

 الحلو 

ش محمد   36
شوقي من ش  

أرض  -الشعراوي
شبرا  -الزجاج
 -الخيمة 

منزل   اقتحمت قوة شرطة بمالبس عسكرية وأخرى مدنية 18/9/2019
جهة غير معلومة، إلى  ، وألقت القبض عليه، واقتادته لمذكورا

وبالسؤال عنه في أقسام الشرطة التابعة لمحل إقامته لم يستدل 
أحد الضباط بقسم ثاني شبرا الخيمة أخبر ذوي   عليه، إل أن

المذكور بشكل غير رسمي أنه موجود لدى األمن الوطني، وعلى 

بتاريخ  1166
5/12/2019 

بتاريخ  1150
5/12/2019 
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ني بشبرا الخيمة، إل أن األمن الوطإلى  إثر ذلك توجه ذووه  القليوبية. 
 المعنيين أنكروا وجوده لديهم.

محمد أحمد   82
 عبده أحمد 

السويس  ش  18
زهراء مدينة  -

مدينة  -نصر 
 القاهرة.  نصر

وفتشته    14/9/2019بتاريخ اقتحمت قوة شرطة منزل المذكور   14/9/2019
لغ مالية  زوجته ومبا ت الذهبية الخاصة بعلى المصوغا واستولت

مصري وعشرة آلف دولر وخمسة  تقدر بـخمسمائة ألف جنيه
لشركة الخاصة بها آلف يورو، كما استولت على جميع أوراق ا

"شركة تجهيز مالعب" بما فيها شيكات للعمالء تتجاوز ثالثة 
"، c180رسيدس م" ماليين جنيه والسيارة الخاصة بالمذكور

إلى  عديدةبالغات قد أرسلت و  جهة غير معلومة،إلى  هتادواقت
 .  همكان أوالحتجاز الجهات المعنية لمعرفة أسباب  جميع

بتاريخ  68
28/1/2020 

بتاريخ  42
28/1/2020 

 إسالم عالء 83
الدين محمد  

 الخالق  عبد

ش حلقة السمك  5
   القديمة مصر -

 القاهرة.

30/12/
2019 

شرطة مصر القديمة منزل المذكور قوة تابعة لقسم اقتحمت 
جد غير  تلم  ، ولكنها30/12/2019بتاريخ  لقبض عليه لقاء اإل 

ه بضرورة الضابط المسئول عن القو  اوأخبرهم والدته وعمه،
ل  ثر  إوعلى  القبض على والدته، سُيلق ىتسليم المذكور للقسم وا 

ديوان عام قسم مصر القديمة إلى  عم المذكور بهذهب ذلك 
حتى   ذ ذلك التاريخومن ؤاله من قبل رئيس المباحث، بغرض س

ه، وأنكر أسباب أوالحتجاز علم مكان ن اختفى المذكور ولم يُ اآل
طالب بجامعة األزهر   هعلًما بأن م به،ن بالقسم معرفتهالمعنيو

امتحانات   المفترض أن يؤدي وكان من ،بكلية التاريخ والحضارة
 .نصف العام الجارية في هذا التوقيت

بتاريخ  67
28/1/2020 

 بتاريخ 54
 28/1/2020 

محمد إبراهيم   84
 منصور إبراهيم 

ش مرقص  2
دير  -إسحاق 
حدائق  -المالك 
 .القاهرة -القبة 

23/11/
2019 

ده في مقهى بمنطقة حدائق  و القبض على المذكور أثناء وجأُل ِقي  
  مجموعة من األشخاص يستقلون سيارة على يدالقبه 

جهة إلى   بعد ذلك يدواقت،  23/11/2019اريخ بت"ميكروباص" 
ن  قسم حدائق القبة أنكر المعنيو وبالسؤال عنه في غير معلومة،
اكية تحرير محضر باختفاء  ثر ذلك طلبت الشإوعلى   ،معرفتهم به

منها ترك رقم التليفون  ب  لِ وطُ  لكنه قوبل بالرفض، ،زوجها
التواصل   رىجوبالفعل  ،الخاص بها ليتواصل معها رئيس المباحث

إفادتها بأية معلومات تتعلق   دون 25/11/2019معها بتاريخ 
 ه.أسباب  والحتجاز أبمكان 

بتاريخ  146
9/2/2020 

 بتاريخ 140
 9/2/2020 

أحمد محمود   85
العزيز   عبد

 محمد حسنين 

  -اهلل  ش عبد 9
 -مدينة الطيران 

 .القاهرة -حلوان 

حاليل يعمل به  ثناء نزوله من معمل تالقبض على المذكور أأُل ِقي   13/2/2018
وبعد ذلك ألقي   ،13/2/2018بمنطقة حدائق القبة بتاريخ 

حوالى وبعد مرور   ،القبض على نجل خالته ويدعى وليد منير
ستة أشهر ظهر نجل خالته ووضع في قضية لتنظيم داعش 

خمسة عشر  السجن ب  وحكم عليه ضمن خمسة عشر متهًما
المذكور بأنهما تقابال في سيارة   ير ذويوقد أخبر هذا األخ عاًما،

  ولم يعرف مصيره حتى تاريخه، ،وبعدها انقطعت أخباره ،ترحيالت
المذكور ولم يكن  قوة شرطة منزل داهمتثالثة أعوام ومنذ 

بتاريخ  179
11/2/2020 

 بتاريخ 168
 11/2/2020 
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وقت حتى تاريخ القبض ذ ذلك المن اوأصبح مطاردً  ،هناك ادً و موج
 . عليه

يحيى زكريا   86
الحميد   عبد
 اهلل غيتة  عبد

ب ش إبراهيم 20
   الزيتون - الزناتي

 .القاهرة -

  ل عمله )محل غيتةر من محض على المذكو القبقوة شرطة  ألقت 15/4/2020
بتاريخ   القاهرة- الزيتون - ش سليم األول 36ـ  للزجاج( الكائن ب

في نفس يوم  و  ة،جهة غير معلومإلى  واقتيد ،15/4/2020
منزله للسؤال  إلى  توجهت قوة تابعة لقسم شرطة الزيتون اختفائه
ومن  د بالمحل الخاص به، و موج أنهوقد علموا من ذويه  عنه،

  ،عرف مصيره حتى تاريخهار المذكور ولم يُ بعدها انقطعت أخب
ِبروبالسؤال عنه بقسم شرطة الزيتون  د و جو أنه غير م ذووه  ُأخ 

 .بشأنه ناك معلومات، وليس هبالقسم

بتاريخ  424
20/9/2020 

 بتاريخ 427
 20/9/2020 

عبد العزيز    87
رفعت محمود 
 محمد محمد 

مركز   -تلبانة  
 -المنصورة  
   .محافظة الدقهلية

4 /12  /
2019 

محمد    /المجند  اختفى محمد  محمود  رفعت  العزيز  بقوات -عبد 
الداخليةاأل بوزارة  مجندً   ،من  جنو   ا وكان  أمن  سيناء بقوات  ب 

عام   منذ  بالطور  الجبيل  القومي و   ،2017معسكر  رقمه 
مايو   -2970215123714 ذو   ،2019منذ  يعلم  عنه    هو ولم 

الوقت  ذمن  ًئاشي شر ر  حُ   قدو   ،ذلك  بقسم  محضر  مركز  ر  طة 
 إداري المركز. 2019لسنة   6010المنصورة تحت رقم 

 

 
 

وزارة  خوطبت
 657الداخلية برقم 

 المؤرخ
4/12/2019،  
تبين  " :أفادتو 

بتاريخ  
26/5/2019  

منح المجند  
  االمذكور تصريحً 

أيام  3لمدة 
إلى   لتوجهبا

ك مبار  ىمستشف
 ،بالقاهرةللمجندين 

عقب توقيع و 
 الكشف الطبي

يب عليه بمعرفة طب
قرر المعسكر 

على  عرضه
المستشفى المشار  

لمعاناته  إليه بعاليه
من اضطراب  

إل أنه لم  ي،نفس
بمحض   يحضر
بتاريخ  و  ،إرادته
25/6/2019  

والدته   حررت
المجند المذكور  
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محضًرا بمركز  
شرطة المنصورة 

  ،لتغيب نجلها
  :النشر عنه وجرى

المجند المذكور  
دائم الغياب من  
 ". وحدته العسكرية

سامح محمد  88
وصفي  

 الجاروشة 

مقيم ا  عامً   25
المنيل    -بحي 
عمارة   / 34منطقة 

 . 19شقة 

10 /10  /
2019 

من أمام    2019/  8/  29يوم    إلقاء القبض على المذكور  "تأكد
مصر في  الدولة  أمن  جهاز  قبل  من  تتو   ،منزله  ي  أفر  اولم 

احتجازه" حول  و معلومات  الهيئة  ،  إلجالء   تدخلطالبت  المجلس 
  .القانوني هده ووضع و عالمهم بمكان وجا  و مصيره 

 

مخاطبة النيابة  
العامة برقم  

 بتاريخ 540
10/10/2020  

بمخاطبة   :أفادت
الداخلية أفادت  

لم يستدل  "أنه ب
ابقة على س

 " ضبطه بمعرفتها

مخاطبة  خوطبت 
الداخلية بكتاب رقم 

في   540
5/12/2019  ،
"لم يستدل  :فادتوأ

على ضبط بمعرفة  
 . " وزارة الداخلية

كمال محمد   89
 كي البلشي ز 

 ،سنة  43السن  
الهاتف:و   رقم 

0100948777
9. 

23 /9  /
2020 

الساعة الواحدة والنصف   2020/ 9/  20القبض عليه يوم  ألقي
وانتقل في  ،وكان بقسم شرطة قصر النيل ،ا من وسط البلدظهرً 

 ،معسكر الجبل األحمرإلى  2020/  9/ 23يوم الصباح الباكر 
عالمهم بمكانبوطالبت أسرته  الوضع  أو هإجالء مصيره وا 

 ى. ب في أي قضية أخر حيث إنه غير مطلو  ؛القانوني له

  269صادر برقم  
بتاريخ  

23/9/.2020 

عمر عثمان   90
 صبرة 

كفر   -الركابية  
محافظة   -البطيخ  
 . دمياط

ا الساعة الرابعة صباحً  2020/ 1/  30القبض عليه يوم  أُل ِقي   2020/ 2/ 2
ن مركز شرطة كفر البطيخ بعد اقتحام منزله بكسر من قبل قوة م

وتوجهت القوة  ،دون وجود إذن من النيابة الباب الخارجي للمنزل
الوصول  يتسن  وبالسؤال عنه لم  ،مركز شرطة كفر البطيخإلى  به
 . ليهإ

  44صادر برقم  
بتاريخ  

2/2/2020 . 

هاني محمد   91
 مينحسن ا

/  2/ 27 الجيزة
2020 

/  11بمعرفة مباحث شرطة الهرم يوم المذكور  ألقي القبض على
من المحل الذي يعمل به  مساء 9.30 الساعة 2020 /11

وذكر  ،قسم الشرطة الهرم فيت األسرة عنه استعلمو  ،"كاشير"
 األسرة تلغرافات به، وقد أرسلتد و غير موجبالقسم أنه  المعنيون

 .لسيد النائب العام ووزارة الداخلية إلجالء مصيرهاإلى 

  114صادر برقم  
بتاريخ  

1/3/2020 . 

أحمد فرج عبد   92
 ي فرجالعاط

من قبل قوات  2020مارس  3يوم ألقي القبض على المذكور  2020/ 3/ 4 الجيزة
ألقي القسم الذي غير موجود بولكنه  ،قسم شرطة البراجيل

مقر األمن الوطني  إلى  ترحيله  جرىو في دائرته، القبض عليه 
ا بأنه ليس لتمس أسرته إجالء مصيره، علمً بشمال الجيزة، لذا ت 

أسباب القبض  ول تعرف أسرته ،حكام جنائيةأي أضده  امقيدً 
 . ليهإ ةعليه والتهم الموجه 

  121صادر برقم  
بتاريخ  

5/3/2020 . 
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هشام محمد  93
 منيب 

مهندسً   ايعمل 
 . امدنيًّ 

احتياطيًّ  2020/ 3/ 4 محبوس  القضي"المذكور  ذمة  على  رقم  ا  ة لسن  148ة 
نف  ؤ تُ اس، و عليا بقرار من النيابة العامة  حصر أمن دولة  2017
قررت أ  27/2/2020بتاريخ  القرار   التي  الجنايات  محكمة  مام 

التدابير، إ مع  سبيله  ير   خالء  أن  يجب  الشرطة  احيث  قسم  جع 
من   أيام  ثالثة  لمدة  له  الثالثاء   8إلى    6التابع  أيام  مساًء 

على النيابة مرة أخرى    ض  رِ ولم يفرج عنه، وعُ   ، والخميس والجمعة
است  ،8/3/2020بتاريخ   التدابير،  وقررت  مع  عنه  اإلفراج  مرار 

ل أنه لم  إ  ،قسم شرطة العبور لتنفيذ اإلفراجإلى    توجه والدهوقد  
 . هالقسم معرفة مكانب  المعنيون ، وأنكريجد نجله بالقسم

  120رقم صادر  
وزارة   2020لسنة 

الداخلية التي  
عنه   "أُف ِرج :أفادت

بتاريخ  
29/2/2020." 

عمار أسامة  94
رياض عبد  

 در شعيرالقا

ش الملك  146
 -الهرم  -الفيصل 

 .الجيزة

تلق  الشاكيةأكدت   2020/ 9/ 2 )عمار(  شقيقها  اليوم  ا  تليفونيًّ   اتصاًل   ىأن 
النزول،  8/2020/  27الخميس   ألقي  وفور نزوله    ،وُطلب منه 

شقيقته على فيس   رتنشوعليه    القبض عليه واختفى بعد ذلك،
القبض علي بوك أن شقيقها قد   وأن قوات األمن   ه واختفى،أُلقي  

جاءها تسجيل صوتي ثم    أخفته،ت القبض عليه و ألقاستدرجته و 
الكتابة  عن  بصوت شقيقها ومن تليفونه يطلب فيها منها التوقف  

  .على فيس بوك ومسح ما كتبتــه

صادر برقم 
بتاريخ  252

2/9/2020 

 

اهلل حسام  عبد 95
 الدين محمد 

 ،جرجس مار   بمحطة مترو  " فالكون لألمن"  يعمل بشركة  المذكور 25/9/2019 
األ  يوم  عمله  من  النتهاء  الموافق  وفور    25/9/2019ربعاء 

مع   و إلى    هئصدقاأذهب  البلد،  وسط  قوةمنطقة  شرطة   ألقت 
ِلق  يه، القبض عل ستدل  ن لم يُ وحتى اآل   ،التليفون الخاص به  وُأغ 

 . هكانعلى م

  

اهلل عزت   عبد 96
اهلل فخر   عبد

 الدين 

 عبد ش  137
  -العزيز السعود 

مصر  -المنيل 
 .القاهرة –القديمة 

عل  أُل ِقي 20/9/2019 المذكور القبض  الجمعة    ى  يوم  التحرير  ميدان  من 
   يستدل على مكانه.ولم  ،20/9/2019الموافق 

  

اهلل السعيد   عبد 97
 اهلل شرارة  عبد

 ش خالد بن 8
لوليد متفرع من ا

 شارع جالل اللبيني
  -فيصل  -

 . ظة الجيزةمحاف

13/10/
2019 

مجهولة    اقتحمت والنصف  قوة  الثانية  الساعة  المذكور  منزل 
ألقت و   ،ذن نيابةإه دون  توفتش  ،2019أكتوبر    13صباًحا يوم  
الالب توب، واستولت على  ،  القبض عليه الخاص وجهاز  هاتفه 

 ه. عرف مكانيُ ولم  ،مةجهة غير معلو إلى  هتواصطحب

  

سامة محمد أ 98
د  الحمي عبد

 ي الحراك

لقت قوات أ  2019سبتمبر    26في مساء يوم الخميس الموافق   26/9/2019 
المذكور   على  القبض  الجيزة  وشرطة  الوطني  عضو  –األمن 

ومنذ ذلك التاريخ تواصل الحزب   -المكتب السياسي لحزب التجمع
الداخل قيادات وزارة  القبض عليه  مع عديد من  لمعرفة أسباب  ية 

العام بهذه الواقعة اإلى    االحزب بالغً   وقد م  ،دهو ومكان وج لنائب 
 صحية في القلب. تيعاني من مشكالعلًما بأنه دون جدوى، 

النيابة   خوطبت
لعامة برقم  ا

بتاريخ  600
13/11/2019

. 

الداخلية   خوطبت
بتاريخ  600برقم 
13/11/2019 . 

 عاصم عبد 99
مد  حالسميع أ

  -الرابع  الحي
 -القاهرة الجديدة 

حضر عدد من أفراد    2019  مايو  29في يوم األربعاء الموافق  " 29/5/2019
األمن التابعين لقسم أول شرطة القاهرة الجديدة في تمام الساعة 
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 يًّا دار ا إالمذكور، حيث يعمل مديرً إلى    أسئلة  واالثالثة عصًرا ووجه  . ظة القاهرةمحاف السيد
ش توجوئبجهاز  من  النتهاء  وبعد  الوزراء،  بمجلس  البيئة  يه  ن 

انصرفوا له  المنزل  ،األسئلة  أسفل  انتظروه  نزوله   ،ثم  وبمجرد 
 ه. عرف مكانيُ مكان غير معلوم، ولم إلى  القبض عليه واقتيد أُل ِقي  

سالم محمد إ 100
طاهر محمد  
 سيد سبيكة

 أبو –ميت شماس 
محافظة  -النمرس 
 .الجيزة

المذكور  لقيأ 27/9/2019 على  مركز    27/9/2019  بتاريخ  القبض  بكمين 
 ،عمله بمنطقة بساتين المعاديإلى    النمرس، حيث كان ذاهًبا  أبو
بمركز  لدى المعنيين  وبالسؤال عنه    ،بالكمين سالف الذكر  زجِ حتُ او 

، علًما بأن أسرته  لديهم  دهو الرد بعدم وج   جاءالنمرس    شرطة أبو
من هاتفي  اتصال  من  أكثر  بوج  تلقت  تفيد  باألمن  و أشخاص  ده 

بوجا تفيد  وأخرى  بالحوامدية،  بأبو و لوطني  الوطني  باألمن    ده 
 ". ده بالشيخ زايدو وجبخر اتصال وأفاد آالنمرس، 

خوطبت الداخلية   
 665صادر  بكتاب

بتاريخ  
11/12/2019،  

: "تبين  وأفادت
بالفحص أن  

المذكور محبوس  
على ذمة القضية  

لسنة   5859رقم 
ركز إدارة م 2019

النمرس   شرطة أبو
سجن  ع دومو 

 ."يالجيزة المركز 
اهلل   محمد عبد 101

 يمحمد البكر 
هــ حدائق 20

البوابة   -األهرام 
  -الهرم  -الثانية 

 . محافظة الجيزة

بمحافظة    24/1/2020 األهرام  حدائق  بجهة  الكائن  منزله  من  المذكور  خرج 
 متجًها  24/1/2020في تمام الساعة السابعة مساء يوم  الجيزة  
لشراءإلى   األ  الصيدلية  مستقالًّ بعض  رقم  دوية  سيارة  ن )   هـ  ق 

التاريخ و   (،2439 ذلك  منذ  يعد  ،اختفى  ول  المنزلإلى    ولم   ،
الحياة  يعرف ذووه هل توفي قيد  وتحولت حياة    ؟أم ما زال على 

و   ؛مأساةإلى    األسرة متزوج  إنه  وأبويه   يعولحيث  أطفال  أربعة 
تب األمن  قسم شرطة الهرم ومك في    نهوقد سأل ذووه عالمسنين،  

 جدوى.الوطني دون 

  74صادر برقم  
بتاريخ  

12/2/2020. 

ياسر مصطفى  102
 محمد مصطفى 

  شارع التوني  22
 .محافظة الجيزة -

لشراء    8/2/2020يوم السبت الموافق  المذكور سيارته    استقل  28/2/2020
ه أعلى ، وأثناء مرور مستلزمات الطبية من إحدى الشركاتبعض ال

ب "السواح"  بالكمين  كوبري  المكلف  الضابط  استوقفه  األميرية  حي 
، جهة مجهولةإلى    بهثم احتجزه واصطح  ،رخصه وأوراقه  لفحص

بعد ذلك فوجئت زوجته وأطفاله الساعة الثالثة من فجر يوم األحد 
المدنب  9/2/2020الموافق   "بالزي  أشخاص    يد عون   "ي ثالثة 

لى ا، وتحفظوا عزل بأكمله تفتيًشا دقيقً لمنا  فتشواأنهم "مباحث"، و 
ه  وزوجته وأبنائ  جوازات السفر القديمة والحديثة الخاصة بالمذكور 

و  المال  استولواالثالثة،  من  مبلغ  صو    ،على  الرقم   وار ثم  بطاقة 
 وكلتالخاصة به، و   المكسورة"القومي منتهية الصالحية التالفة "

لشرطة ومديرية أمن  أسرته أحد المحامين للبحث عنه في أقسام ا
وجالقا بعدم  وأفاد  بعدمده  و هرة،  أفاد  كما  على   هناك،  عرضه 

 النيابة. 

  99صادر برقم 
بتاريخ  

18/2/2020:. 

  99صادر برقم 
بتاريخ  

18/2/2020. 
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  براهيم عزإ 103
الدين محمود  

 سالمة 

 -حي المقطم 
 . محافظة القاهرة

الثالثاء  على  القبض    أُلقي 11/6/2019 يوم    2019  يونيو   11المذكور 
مساًء من داخل الشارع الذي يقيم به بحي   ة لحادية عشر الساعة ا

يُ  لم  له  التابع  الشرطة  بقسم  عنه  وبالسؤال  على  المقطم،  ستدل 
 . معلومات عنه ه ولم تعرفمكان

  201رقم صادر 
بتاريخ  

8/7/2020 ، 
 ط  بِ ضُ " :وأفادت

على ذمة  
  488القضية 
  2019لسنة 

حصر تحقيق  
أمن الدولة 

 . "ياالعل
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   (4) ملحق 
 2019/2020حصر بالُمخاطبات الصادرة عن المجلس 

 عدد المخاطبات  الوزارات  م
 757 وزارة الداخلية  1
 131 الجتماعي وزارة التضامن  2
 1 عمالوزارة قطاع األ  3
 3 وزارة البترول والثروة المعدنية 4
 22 والتعليم التربية وزارة 5
 35 قوى العاملة وزارة ال 6
 35 زارة الصحة والسكانو  7
 9 الداخليةالتجارة  و وزارة التموين   8
 6 العالي وزارة التعلم   9
 7 وزارة الخارجية  10
 4 وزارة الزراعة  11
 6 وزارة الدفاع  12
 2 وزارة الهجرة  13
 2 المدنيوزارة الطيران  14
 2 وزارة البيئة  15
 4 وزارة الكهرباء  16
 6 سكان رة اإلوزا 17
 12 زارة التنمية المحلية و  18
 1 وزارة السياحة  19
 1 الثقافة  وزارة 20
 1 والتراث  الثاروزارة  21
 2 وزارة الشباب والرياضة  22
 1 وزارة العدل  23
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 1 وزارة التصالت 24
 4 وقاف وزارة األ 25
 3 الوزراء مجلس  26
 1058 ي جمالاإل 
 ات عدد المخاطب المحافظات  م
 10 هرةالقا  محافظة 1
 3 سكندريةاإل محافظة 2
 1 سويف  بني محافظة 3
 4 الشرقية محافظة 4
 9 محافظة المنيا 5
 3 محافظة كفر الشيخ 6
 8 محافظة الفيوم  7
 7 محافظة المنوفية 8
 6 محافظة البحيرة 9
 4 الدقهلية محافظة 10
 3 محافظة دمياط 11
 1 قصرمحافظة األ 12
 1 سيوطافظة أمح 13
 3 محافظة الجيزة 14
 2 الغربية محافظة 15
 3 سوانمحافظة أ 16
 29 محافظة القليوبية 17
 2 محافظة بورسعيد 18
 2 محافظة قنا 19
 101 ي جمالاإل 
 عدد المخاطبات  الهيئات م
 205 النيابة العامة  1
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 2 محكمة النقض 2
 2 زهر الشريفمشيخة األ 3
 1 للتصنيع   العربية هيئةال 4
 210 ي جمالاإل 
 عدد المخاطبات  ى جهات أخر  م
 1 المصري  المركزي البنك  1
 2 نقابة المحامين 2
 1 الزراعي البنك  3
 2 دارة الصناعات الغذائية إرئيس مجلس   4
 1 زهر الشريفجامعة األ 5
 4 الصحيالصرف و  المياهشركة  6
 11 ي جمالاإل 

 1380 عن المكتب  عدد الُمخاطبات الصادرة ي إجمال
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   (5) ملحق 
 2019/2020للردود مجمل  حصر 

 م الفترة  ي جمالاإل
 1 2019أكتوبر  62
 2 2019نوفمبر  31
 3 2019ديسمبر  41
 4 2020يناير  55
 5 2020فبراير  22
 6 2020مارس  6
 7 2020إبريل  -
 8 2020وماي -
 9 2020 يونيو 62
 10 2020ويولي 48
 11 2020 أغسطس 62
 12 2020سبتمبر  34
 13 2020أكتوبر  33
 ي جمالاإل 456

 

 2019/2020 السنويللردود للتقرير  تفصيليحصر 

 الوزارات 
 عدد الردود الوزارة  م
 1 الوزراء مجلس   1
 314 وزارة الداخلية  2
 50 النائب العام  3
 9 وزارة الخارجية 4
 5 الجتماعي وزارة التضامن  5
 8 لقوى العاملةوزارة ا  6
 22 وزارة الصحة والسكان 7
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 2 وزارة الكهرباء والطاقة 8
 2 الثار وزارة السياحة و  9
 5 وزارة األوقاف  10
 4 وزارة اإلسكان  11
 1 وتكنولوجيا المعلومات  التصالت وزارة   12
 1 العاليوزارة التعليم   13
 2 وزارة التموين والتجارة الداخلية  14

 422 يجمالاإل
 المحافظات

  المحافظة م
 5 محافظة القاهرة  1
 1 محافظة الفيوم 2
 5 سويف  بني  محافظة 3
 1 محافظة كفر الشيخ 4
 4 محافظة الشرقية 5
 1 محافظة الدقهلية  6
 5 محافظة المنيا 7
 1 محافظة قنا  8
 1 محافظة البحر األحمر  9

 24 يجمالاإل
 جهات أخرى 

 لردودعدد ا الجهة  م
 2 الصحيلمياه الشرب والصرف   القابضة الشركة 1
 2 للتصنيع  العربيةالهيئة   2
 1 المصري   المركزيالبنك  3
 1 العالي هيئة السد   4

 
   يجمالاإل

 
6 

 
 456 الكلى   يجمالاإل
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   (6) ملحق 

 خبر صحفي

إضافة لعمل المجلس في  ارية : بروتوكول التعاون مع هيئة الرقابة الداإلنسانرئيس المجلس القومي لحقوق 
 اإلنسانتعزيز حقوق 

 2020ديسمبر  12 في  القاهرة

ن بروتوكول التعاون بين المجلس وهيئة الرقابة  أ -اإلنسانرئيس المجلس القومي لحقوق  -محمد فايق  /أكد السيد
ا  موجهً ا وحمايتها، دعمهو وقيم النزاهة والشفافية  اإلنساناإلدارية يمثل إضافة كبيرة لعمل المجلس في تعزيز حقوق 

حسن عبد الشافي وهيئة الرقابة اإلدارية على بروتوكول التعاون   /لسيد اللواء أ.حاإلى   خالص الشكر والتقدير
المشتركة في    التطلعاتبرنامج عمل يجسد إلى  في أن يترجم البروتوكول الن يدخر جهدً  ن المجلس أ امؤكدً  ،المشترك

 ان. إلنسامكافحة الفساد واحترام حقوق 

للدور الذي تقوم به هيئة الرقابة   اإلنسانتقدير المجلس القومي لحقوق  و عرب رئيس المجلس عن تقديره الشخصي أو 
 الدولة.  المجتمع و حققها ينجازات التي حماية اإلو األجهزة المعنية في مكافحة الفساد و اإلدارية 

 االمجالت تنفيذً  كلذات الهتمام المشترك في ات تبادل الخبر إلى  الهيئةو يهدف بروتوكول التعاون بين المجلس 
ية الوطنية لمكافحة الفساد ووفقا للمواثيق األممية واإلقليمية،  ستراتيجواإل اإلنسانية الوطنية لحقوق ستراتيجألهداف اإل

ية الناشئة عن دولفي تنفيذ مصر للتزاماتها ال اإلسهامو نشطة التدريبية والتوعية بنشر الثقافة تبادل األإلى    افةباإلض
 حكام التفاقيات الدولية ذات الصلة.  أ

خالل فعاليات الحتفال باليوم العالمي لمكافحة    9/12/2020ربعاء يوم األ جرىن توقيع البروتوكول أ جدير بالذكر 
رئيس  -فايق   مدمح / عه السيدووق   ، اإلنسانالفساد الذي نظمته هيئة الرقابة الدارية بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق  

وشهد   ،رئيس هيئة الرقابة اإلدارية -حمد أحسن عبد الشافي    /ركان حربأ واللواء   ،اإلنسانالمجلس القومي لحقوق 
 . رئيس مجلس الوزراء -مصطفى مدبولي   /مراسم التوقيع الدكتور
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   (7)  ملحق 

 خبر صحفي

 ورت: فحص هواتف المواطنين يخالف القانون والدساإلنسانالقومي لحقوق 

 3/10/2019 في  القاهرة

القومي لحقوق   المجلس  الرابع والسبعي  اإلنسانعقد  السيداجتماعه  السادس برئاسة  بتشكيله  فايق    /ن  رئيس   -محمد 
  .والسادة أعضاء المجلس   ،األمين العام  -مخلص قطب  /حضور السفيرو  ،اإلنسانالمجلس القومي لحقوق 

عددً   استعرض المتعلق  االمجلس  الملفات  بمن  و الية  إستراتيجة  حالة حقوق    ةخط العمل  وكذلك  الجاري  للعام  التنفيذية 
ذ قد ر  و   ،في البالد  اإلنسان ت  ض  رِ التي ف    رهابالمجلس الوضع الخطير الذي تتعرض له البالد جراء حرب اإلأعضاء  ا 

وتوقفوا في    ،عسفية تن إلجراءات أمنية  التي شهدت تعرض مواطنيألحداث األخيرة  اإلى    وا تطرق  إل أنهمعلى مصر،  
  :مداخالتهم أمام الظواهر التية

قانوني،  أوًل  مسوغ  دون  والميادين  الطرقات  في  العابرين  المواطنين  توقيف  في  المبرر  غير  التوسع  إبالغهم :  ودون 
إليهم،   المسندة  وأهل  عدمو بالتهمة  بذويهم  التصال  من  وهيتمكينهم  عدوانً ما    وهم،  كا  يمثل  التي  الحقوق  ها  فلعلى 

 .عليها القانون  الدستور ونص  

جبارهم على إطالع رجال الشرطة على هواتفهم النقالة وفحصها ا ثانيً    ، : توقيف المواطنين أثناء سيرهم في الشوارع وا 
نصوصً  يخالف  حما   ا بما  تضفي  الدستور  في  و عديدة  الخاصة،  الحياة  حرمة  على  المواطنين  ية  مراسالت  تحصين 

 .يةلكترونتصالت ووسائل التواصل اإل لواتصالتهم، بما فيها ا

عن أداء مهمته  ؛ حيث تخاذل  األزمة األخيرة  حسب ما كشفت  -نكثيري  أعضاءبرأي  –تردي اإلعالم الوطني  :  اثالثً 
إلى    وسائل إعالم أجنبية بعضها يفتقدإلى    اللجوءإلى    اضطر قطاعات من المصريين  ما   ،كمصدر معلومات وطني

 .وأعمال العنف رهاباإلعلى   السافر التحريض  عن ضاًل المصداقية والمهنية، ف 

  



308 
 

   (8) ملحق 

 خبر صحفي

 ية لمراجعة النظراءفريقلية اإليستقبل وفد اآل اإلنسانالمجلس القومي لحقوق 

 2019ديسمبر  7في القاهرة 

لنظراء كأداة في عة اية لمراج فريقأهمية دور اللية اإل  -اإلنسانرئيس المجلس القومي لحقوق  -محمد فايق    /أكد السيد
 تحقيقها لشعوبها. إلى   يةفريقالدول اإل جهود التنمية المستدامة التي تسعىدعم 

رئيس لجنة    -إبراهيم جمباري    /ية لمراجعة النظراء برئاسة البروفيسورفريقلية اإلجاء ذلك خالل اجتماعه مع بعثة ال
األسبق،   نيجيريا  خارجية  ووزير  باللية  البارزة  السفيربحض و الشخصيات  راشد    /ور  الوطنية    -أشرف  اللجنة  رئيس 

 لمراجعة النظراء. 

وطنية مستقلة،    مؤسسةباعتباره  وتعزيزها    اإلنسانالدور الذي يقوم به المجلس في نشر ثقافة حقوق    "فايق"وضح  أو 
ع واإللى  مشدًدا  التاريخية  اإلستراتيجاألهمية  مصر  لعالقات  بانتمائها    ،يةفريقية  مصر  وضرورة    ،ي يقفر اإلواعتزاز 

التكاتف بين دول القارة لمواجهة التحديات التي تعترض طريقها في التنمية والتقدم وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب  
 ية. فريقاإل

قد سبق له    منوًها بأنه  ، يا إفريقعن تقديره لمصر واعتزازه بدورها الذي تقوم به كدولة محورية في    "جمباري"أعرب    كما 
  قدم الشكر لمصر و   ،اإلنسانصالحات اقتصادية وتطور في مجال حقوق  إوأشاد بما شهدته من    ،مرات  زيارتها عدة

اإل على   اللية  مع  تهدفذكر  و   ،يةفريقتعاونها  اللجنة  ب إلى    أن زيارة  الذاتي القيام  التقييم  )تقرير  الطوعية    (المراجعة 
عرض تقرير لا  ة في إطار عضويته باللية تمهيدً الوطنياللجنة    واعتمدتهالذي أعدته مراكز األبحاث الوطنية المصرية  

المقبلة لآللية  على    المراجعة الطوعي أبابا في  فريقهامش أعمال قمة التحاد اإلعلى    لمقرر عقدها ا القمة  ي بأديس 
 . فبراير المقبل
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   (9) ملحق 

 خبر صحفي

 2019ديسمبر  17القاهرة في 

  /أعضاء المجلس السفير   ىحيث التق ، اإلنسانس القومي لحقوق  ر المجل وفد من مساعدي الكونجرس األمريكي مق زار
 بمشاركة باحثي المجلس.  ،منصف سليمان  /والمستشار  ،محمود كارم

  ا وافيً  ا منصف سليمان عرضً  /كارم والمستشار  /وقدم السفير ،في مصر  اإلنساندار الحديث حول أوضاع حقوق 
 . ونشر ثقافتها  اإلنسانرة حقوق  وبرامجه في تعزيز مسيومهامه  لدور المجلس  

في ظل مواجهة تحديات إقليمية ودولية   اإلنسانفي طريق تعزيز حقوق   ا وأكدا خالل اللقاء أن مصر تمضي قدمً 
 والتطرف واألوضاع غير المستقرة في المنطقة.  رهابصعبة تمس مصر، وفي مقدمتها تنامي اإل

المعيشة والخدمات والصحة والتعليم من منطلق أن   ىمستو رفع لعلى كافة األصعدة  اكما أكدا أن مصر تبذل جهودً 
 ل يتجزأ.  كل   اإلنسانحقوق 
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  (10) ملحق 

 خبر صحفي

 يناقش أوضاع السجون  اإلنسانقومي حقوق 

   2020يناير 14في القاهرة 

لحقوق   القومي  المجلس  يوم    اإلنسانعقد  الشهري  السيد  2020يناير    14اجتماعه  فاي   / برئاسة  رئيس   -ق  محمد 
فؤاد عبد المنعم رياض    /روح المرحوم الدكتور على    اوفي بداية الجتماع وقف أعضاء المجلس دقيقة حدادً   ، المجلس

  .والقامة القانونية الدولية اإلنسانالسابق للمجلس القومي لحقوق  والعض –

عددً  المجلس  حقوق    اوناقش  أوضاع  حول  التقارير  األخيرة،  اإلنسان من  الفترة  ال  في  المختلفة،  وأنشطة  لجان 
ط    ومشروعات التي  رأي    مجلس    ب  ل  القوانين  بحقوق    النواب  لرتباطها  فيها  التي  اإلنسانالمجلس  األنشطة  وكذلك   ،

 .الفترة القادمةخالل يعتزم المجلس القيام بها 

جون  قائمة بالسالمتعلقة بأوضاع السجون، وفي ضوء ذلك حدد    الشكاوى وتوقف المجلس بشكل خاص أمام عدد من  
 . عديدة شكاوىمنه  تشديد الحراسة الذي ورد ل سيما سجن طرة  سيزورها التي 
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 (11) ملحق 

 بيان صحفي

 2020فبراير  6 في  القاهرة

في  لب بالتوسع  ا ، وطا سجينً   135عن    وبقرار رئيس الجمهورية بالعف  2020فبراير    5رحب المجلس في اجتماعه يوم  
والعف  فراجاإل السالر   والشرطي  عن  طالب  ئاسي  كما  حد بجناء،  وضع  مع  الجنائية  اإلجراءات  قانون  تعديل  إنجاز 

أكد أهمية سرعة و   ،وكذلك التوسع في استخدام بدائل الحبس الحتياطي والتدابير الحترازية  ،أقصى للحبس الحتياطي
التهام مسلطً اإلى    اإلحالة يظل سيف  لمدد ط   ا لمحاكمة حتى ل  المتهمين  يؤدعلى رقاب  بما  استمرار  إلى    يويلة 

 .الحبس الحتياطي لمدد طويلة

وخلص الختان،  أثناء  فتاة  وفاة  حادثة  المجلس  ناقش  هذه إلى    كذلك  لمكافحة  اإلجراءات  من  مزيد  اتخاذ  ضرورة 
الخطيرة إن   ؛الظاهرة  ما   حيث  الختان  م  نسبة  إحصائيات  زالت  حسب  رغم واستمرت  ،  2019رتفعة  الظاهرة  هذه 

إلى   مثلما يحدث في احتفالت الختان الجماعي لألطفال التي تؤدى  ،الناتجة عنها ضاعفات  جرائها والم  منالوفيات  
 .نقل فيروس سي

، وأكد األعضاء  اإلنسانكذلك ناقش المجلس مخرجات اجتماع لجنة مراجعة مقررات التعليم األساسي من زاوية حقوق  
األوسع العنوان  إطار  في  الموضوع  حقوق  التر   ووه  ،أهمية  على  هذا  اإلنسانبية  في  المجلس  دور  أكدوا  كما   ،

 .تنظيم مائدة مستديرة لمناقشة كيفية تفعيل هذا الدورإلى  الخصوص، والحاجة

لحقوق  واستطرادً  القومي  المجلس  لموقف  للشعب  في    اإلنسانا  للتصرف  القابلة  وغير  المشروعة  الحقوق  مساندة 
من والجمعية العامة لألمم المتحدة، فإن المجلس يؤكد حق  رة من مجلس األالفلسطيني بموجب القرارات الدولية الصاد

 . القرارات الدولية المعنية كلوتنفيذ    ،تقرير المصير للشعب الفلسطيني
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  (12) ملحق 

 بيان صحفي

 2020فبراير  20 في  القاهرة

رئيس -محمد فايق    /يدكل عام أكد السبمناسبة اليوم العالمي للعدالة الجتماعية الذي يوافق العشرين من فبراير من  
وتحقيق    ،ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي للقضاء على التمييز وعدم المساواة  -اإلنسانالمجلس القومي لحقوق  

 ومبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع.  ،العدالة الجتماعية

لعالم، وتوفير العمل الالئق  في جميع أنحاء ابين الفقراء واألغنياء التي تزداد    الفجوةالعمل على سد  وجوب  إلى    وأشار
 والحماية الجتماعية المالئمة لكل فرد. 

ارتباطً  ترتبط  الجتماعية  العدالة  أن  وثيقً وأضاف  بتمتع  ا  المستدامة   اإلنسانا  التنمية  تحقيق  أساس  وهي  بحقوقه، 
 والزدهار والستقرار والتعايش السلمي بين الشعوب.  

 هوة التفاوت لتحقيق العدالة الجتماعية". تحت شعار: "جسر يأتي موضوع هذا العام 
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  (13)ملحق 

 خبر صحفي

 يزور مستشفيات بورسعيد الخاضعة للتأمين الصحي  اإلنسانقومي حقوق 

 2020مارس  1في  القاهرة

ره لتلبية  يبالنظام الصحي ومنظومة التأمين الصحي في مصر وتطو   اإلنسانفي إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق  
 4  ولبورسعيد في يومها األإلى    بعثة المجلس  ، زارت اإلنسانياجات الصحية للمواطن التي ت عد أساس حقوق  الحت

الصحي التأمين  لمنظومة  خاضعة  لألطفال،    ي:ه  ،مستشفيات  التخصصي  النصر  الرمد،  و مستشفى  مستشفى 
 .مستشفى التضامن، ومستشفى الحياة ببورفؤادو 

البعثة   المستشفيات  والتقت  الطبية  مديري  الفرق  المستشفياتالذين  ومسئولي  داخل  في جولتها  البعثة  وأكدوا   ، رافقوا 
 .أهمية تقييد ثقافة أصحاب المنفعة )المنتفعين من الخدمة( لتسهيل الخدمة على مقدمها ومتلقيها والستفادة منها 

المواطنين    ىعل شكاوى  بعض  الميدانية  البعثة  رصدت  آخر  يتعلقفيمصعيد  ا  ا  الشامل  بمنظومة  الصحي  لتأمين 
 . يستمر عمل البعثة لأليام القادمةسوف و  ،واحتياجاتهم اليومية
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  (14) ملحق 

 خبر صحفي

 2020مارس  20 في  القاهرة

همة التي اتخذتها الدولة بإخالء سيبل عدد من الشباب المحسوبين ملخطوة الااإلنسان  يقدر المجلس القومي لحقوق  
حقوق    ء بحالة عقاب ما اتخذته الدولة من خطوات لالرتقا أيا، وتأتي هذه الخطوة في  بعض القضا   على ذمة  ا احتياطي  
واجهتها الدولة    التي  زمة الحالية لفيروس كورونا األ  ومنها   ،زماتفيه مصر لعدد من األ  تتعرضفي وقت  و   ،اإلنسان

 عرض الوطن للخطر. يتعندما المعتاد اري مخزونه الحض  بإظهار ب معها الشعب المصرياو  ج  ت  و بكفاءة عالية  

عن الشباب الذين لم    فراجخالء السبيل واإلإمزيد من  أمام  خالء سيبل هذه المجموعات يفتح الباب  إ ن  أويقدر المجلس  
 . رهابقضايا اإل وأ استخدام العنف إلى   ينزلقوا

تكاتف  إلى    ة أن يدركوا مدى الحاج  -شبابالا  وخصوصً -الشعب المصر كله    اإلنسان ويناشد المجلس القومي لحقوق  
اللتزام الدقيق من  إلى    زمة فيروس كورونا التي تحتاج أ  بخاصة تحديو   ، لمواجهة هذه التحديات  ا الجميع حكومة وشعبً 

 ا. لناس جميعً حقوق ل ل  ا انتهاكً في هذا الشأن يعد همال أي فرد إ إذ إن ، الجميع بتعليمات الدولة لمقاومة الفيروس
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 (15) ملحق 

 بر صحفيخ

ويطالب   يعرب عن تقديره إلجراءات الدولة في مواجهه فيروس كورونا المستجد اإلنسانمي لحقوق المجلس القو  
 العاملين بالمجال الطبي معاملة الشهداء الضحايابمعاملة 

 
 2020بريل إ 9 في  القاهرة

ءات  اإلجرا  -يلكتروناء اإل ألول مرة عبر الفض-في اجتماعه الشهري    اإلنسانناقش المجلس القومي لحقوق   
المستجد فيروس كورونا  مكافحة  الدولة في  اتخذتها  التي  التجمعات    ابدءً   ،الفعالة  اختالف  من حظر  أشكالها،  على 

الواجبة،   والمراكز  و والتوعية  المستشفيات  وتخصيص  المعرضين لإلصابة،  الوباء، وفحص  من  الوقاية  توفير وسائل 
 في انتشار الوباء من خالل المستشفيات العسكرية.  ألي توسع الستعدادات وتعزيز ،الطبية لعالج المصابين

 :  الخطوات التي بدأتها الدولة، حيث اقترح ا من المقترحات لتعزيزعددً  كما ناقش المجلس 

 معاملة الشهداء.  -بسببه وأ-معاملة ضحايا العاملين في المجال الطبي أثناء العمل في مكافحة الفيروس  -
 كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.ل سيما  ، الصحي عن المحتجزين جفرا ية اإلإستراتيجفي  التوسع -
زالت  ما  حيث    ؛اوالتوسع في إجراء الفحوصات لكتشاف الحالت التي ل تظهر أعراضها مبكرً   ،تعزيز ميزانية الصحة  -

 النسبة المتحققة غير كافية. 
الط األسر    لكلبدائل    يتوخ  - من  ذويها تمكنها  على  ال  مئنان  من مثل  السجناء  احتياجات  دخال  وا  الهاتفي،  تصال 

 . حظر زيارات السجونإلى  ، رغم تفه م المبررات التي تدعوالموارد المالية في حدود ما تسمح به اللوائح
 حلها مع األجهزة المعنية. و باألزمة  المتعلقةالشكاوى  تشكيل وحدة عمل داخل المجلس لتلقي  -
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 (16) ملحق 

 خبر صحفي

 2020بريل إ 22 ي ف القاهرة

مسئول   -يمون جيلمور  إا من السيد/   هاتفي  اتصاًل   -اإلنسانرئيس المجلس القومي لحقوق  -محمد فايق    /ى السيدتلق  
المقابلة التي كان من المقرر  ع  اًل ييأتي هذا التصال بد  ،في التحاد األوربي  اإلنسانحقوق   أثناء زيارته    ها قدعن 

  " فايق "وقد أوضح السيد    ،تفشي وباء كوروناببسبب الظروف الراهنة التي يمر بها العالم    لقاهرة وتأجلت ا إلى    مزمعةال
بما في ذلك  وحياتهم،  خالل التصال اإلجراءات الحترازية التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على صحة السجناء  

الذي تم على دفعات متتالية خالل    الرئاسي  فراجواإل  ،ث المدةلث إلى    الشرطي الذي وصل في بعض الحالت  فراج اإل
قليلةأمنذ    ا سجينً   460خرها  آ  شملالعام   السيد    ،يام  اإلوصب-  "فايق "وتساءل  الشبكة  رئيس  للمؤسسات  فريقفه  ية 

لحقوق   استعدادات    -اإلنسانالوطنية  األور عن  يمكن  التحاد  ما  لمواجهة  تفاقمت  أبي  إذا  يحدث  قارة  بال  الجائحةن 
ية وما تقوم به دول التحاد مع  فريقوربي مع الدول اإليمون جيلمور ما يقوم به التحاد األأ  لسيد/استعرض او  ،ية فريقاإل

 ية مباشرة لمساعدتها في مواجهة هذا الوباء. فريقالدول اإل

بي للعمل على تحاد األور وال  اإلنسانلتعاون بين المجلس القومي لحقوق  لن على آلية  ا الطرفاتفق  في نهاية التصال  و 
 . ونشرها   اإلنسانزيز ثقافة حقوق  تع
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  (17) ملحق 

 بيان صحفي

 ي ببئر العبدرهابن تضحيات القوات المسلحة ويدين العمل اإل ثم  يُ  اإلنسانالقومي لحقوق 

 1/5/2020ي القاهرة ف

ي الخسيس  برها انته واستنكاره للعمل اإلمحمد فايق عن عميق إد  /برئاسة السيد  اإلنسانعرب المجلس القومي لحقوق  ي  
صابة ضابط وضابط صف  إلى    ىالذي وقع مساء أمس بجنوب مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء وأد استشهاد وا 

 .المركبات المدرعة  ىحدإوثمانية جنود من قواتنا المسلحة نتيجة انفجار عبوة ناسفة ب

التي    الدور  اإلنسانن المجلس القومي لحقوق  م  ث  ي  و  قواتنا المسلحة في الحفاظ على أمن    لها تبذالبطولي والتضحيات 
 .رهاب الوطن والمواطن ومحاربة اإل 

لإلو  والقاطعة  القوية  إدانته  المجلس  أي    رهابيجدد  ومظاهره  أشكاله  وحيثما  بجميع  مرتكبوه  كان  وأي  رت  اا  كانت  كب  ا 
إن  ،أغراضه  يتنافى مع  حيث  الدينية و الشرائع والقيم واألعر   كله  تنتهك حق    ويشكل  ،يةاإلنساناف  التي  الجرائم    اأفدح 
 .ويستهدف سالمة المجتمعات وتقويض األمن والستقرار ، الحق في الحياة ووه اإلنسانمن أسمى حقوق   ا أساسي  

للحدود    ية التي باتت تشكل جريمة منظمة عابرةرهابويشدد المجلس على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الجرائم اإل
 .ن الدوليينتؤثر على السلم واألم

ن هذه  من أعلى ثقة  هو  و   ،ية الدنيئة موجهة ضد الشعب المصري كله رهابيؤكد رئيس المجلس أن هذه األعمال اإلو 
ودحره واجتثاثه من    رهابا وعزيمة لالصطفاف خلف قيادته لمواجهة اإلعمال الجبانة تزيد الشعب المصري إصرارً األ

 .لمضي في طريق النهوض والتقدمعن ا هينِ ث  ه المحاولت لن ت  جذوره، وأن هذ

الشفاء العاجل    ويرجو  ، شهداء الواجب الوطني  ألسربخالص العزاء والمواساة    اإلنسانيتقدم المجلس القومي لحقوق  و 
 للمصابين. 
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  (18) ملحق 

   صحفي بيان 

مشكلة  ثنى على إجراءات الحكومة لحليُ ية األخيرة و رهابيدين العمليات اإل  اإلنسانالمجلس القومي لحقوق 
 العالقين بالخارج

 7/5/2020ي القاهرة ف

القومي لحقوق   المجلس  يوم األربعاء    اإلنسانعقد  السادس  بتشكيله  الدوري  السيد  2020  مايو  6اجتماعه    /برئاسة 
ا من الملفات  لس عددً وقد ناقش المج  ،يلكترونعبر الفضاء اإل  -اإلنسانرئيس المجلس القومي لحقوق  -محمد فايق  
  ، حيث:ية عمله وخطته التنفيذيةإستراتيجالمتعلقة ب

ر فية األخيرة التي استهدفت  رهابأدان المجلس بكل شدة العمليات اإل  -1 النتباه عن اإلنجازات التي تحققت على    ص 
 .الشعب المصري و أعرب عن عزائه ألسر الشهداء و أرض سيناء،  

  2340شملت    ،صابين من أبناء شمال سيناءالم و إلقرار معاشات استثنائية للشهداء    أعرب المجلس عن تقديره  -2
شمال سيناء الذين أصيبوا المصابين من أبناء محافظة  و المرضية القاسية للشهداء  و حالة من الحالت الجتماعية  

 تكريم المجلس    ثمنما يك  ،الحالت التي أدت خدمات جليلةو لحالت الطارئة  اإلى    باإلضافةيين،  إرهاب  على أيدي
التضامن ال أثناء  ل جتماعي  وزارة  الذين استشهدوا  الحاصلين على أوسمة في مجال  و   ،عملهم  أداء رجال الشرطة 

  .العمل العام
تقسيم   من خاللمتابعة عمله  دون  ية التباعد الجتماعي  ستراتيجإل  اإلنسانالمجلس القومي لحقوق    امتثال   ل  ح  ي  لم   -3

( بتوجه  2020  وماي   6يوم  اجتماعه الدوري األخير )ب في  رح  قد  و ية،  لكترون عبر التطبيقات اإل  التواصلو   العمل
نح للعمل  و الحكومة  التدريجي  شدد    ،الستئناف  ذاته  لكنه  الوقت  حماية  في  بين  التوازن  تحقيق  ضرورة  على 

 . ط القتصاديتعزيز سبل الوقاية عند عودة النشا و  المواطنين باإلجراءات الحترازية الضرورية
الدولة   -4 قرار  على  المجلس  المنتظمة    أثنى  غير  العمالة  لمدة    توفير و بمراعاة  لهم  تعديل   كذا و   ، أشهر  3الدعم 

لكنه شدد على ضرورة مد يد العون لفئة أخرى من العمال فقدوا وظائفهم   ،إجراءات إعادة العمالة العالقة بالخارج 
 .تعويضهم قدر اإلمكانو نتيجة الجائحة 
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خالء سبيل من تجاوزوا عامين ممن و   ،ا لمحبوسين احتياطي  جدد المجلس موقفه الثابت من ضرورة مراجعة ملف ا  -5 ا 
ا  طبقً -  كحوليفي سجن طرة بتسمم    توفيالذي    "شادي حبشي"حالة    قد مث لتو   ،ل تنطبق عليهم شروط التجديد

 .حتياطي لتجاوز مدة الحبس ال  ا نموذجً  -بيان النيابة العامة ب وردلما 
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  (19) ملحق 

 بيان صحفي

بدور األطقم  يطالب بتوفير وسائل الحماية من "كورونا" بأسعار مناسبة ويشيد اإلنسانقوق المجلس القومي لح
 في مواجهة األزمة الطبية

  2020يونيو 4القاهرة في 

محمد    /برئاسة األستاذ   2020  ويوني  3اجتماعه الحادي والثمانين يوم األربعاء    اإلنسانعقد المجلس القومي لحقوق  
 .نائب الرئيس، وأعضاء المجلس  -عبد الغفار شكر  /حضور األستاذ رئيس المجلس، و  -فايق 

من    افي مصر، وخصص جزءً   اإلنسانصدق المجلس في الجتماع على نتائج اجتماعه السابق، وناقش حالة حقوق  
وت "كورونا"  فيروس  انتشار  أزمة  تطورات  لمناقشة  لجانه  الجتماع  أنشطة  ناقش  كما  والحقوقية،  الصحية  داعياتها 

 .األخرى من الموضوعات المتخصصة وعددً ا
  منوه اوفي إطار متابعة المجلس ألزمة "كورونا" وانعكاساتها المختلفة أشاد بالجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد،  

 .الفيروس الضارة لنتشار هذا الثارالحد من  في أن تلك الجهود ساعدت ب
األ تبذله  الذي  الكبير  بالدور  المجلس  و وأشاد  الطبية  مشددً يقدمه  طقم  الصحي،  المجال  في  على ضرورة    االعاملون 

 .الوسائل الطبية والوقائية والمادية والتنظيمية الالزمة لمعاونة تلك األطقم على القيام بمهامها  كلتوفير 
الدولة   أجهزة  المجلس  ابكما طالب  الضروريةتوفير وسائل  و  ،لحماية  "الكمامات"  ي"المطهرات" مثل  بما  مع  ،  تناسب 

 .، والتزام بائعيها باألسعار المقررةبها المواصفات القياسية توافر اتخاذ التدابير الالزمة لضمان و حجم الطلب عليها، 
قواعد التباعد الجتماعي    مراعاةإلى    وناشد المجلس المواطنين المصريين بضرورة اللتزام بالقرارات والدعوات الرامية 

تباع التعليمات الصحية، ودعا في هذا الصدد الشخصيات السياسية والنجوم  الحماية و واستخدام المطهرات ووسائل ا
ن في  و لمواطنبها ا  ي حتذييمثلون قدوة    حيث اتباع التعليمات الحترازية،  إلى    في مختلف المجالت وأعضاء النخبة 

 .للحماية من انتشار الفيروس اللتزام بالقواعد المرعية 
المجلس ضرورة   أ  العملوأكد  لكل مريض  المالئمة  الطبية  الرعاية  العالج والحصول على  توفير  مشتبه في    وعلى 

نساني أصيل عبر مؤسسات العالج العامة   تدخل كما أكد ضرورة    ، إصابته بفيروس "كورونا" كحق دستوري وقانوني وا 
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القطاع الخاص، بحيث    لضبط أسعار تلقي خدمة العالج من "كورونا" في مستشفيات   -عبر آلياتها المختلفة-الدولة  
تكون في متناول القطاعات الغالبة من طالبي هذه الخدمة حال تعذر حصولهم على الخدمة من المستشفيات العامة  

 .د اإلصاباتاعدأ  تفاقمفي ظل 
ومات الخاصة بالوباء وطلب العالج والحصول  وشدد المجلس على ضرورة توفير فرص الحصول على المشورة والمعل

 .علنها الدولة في هذا الصددائل التصال التي ت  عليه عبر وس
منوهً بطالب  كما   الصدد،  هذا  في  الزائفة  األخبار  ومحاربة  الوباء،  بخصوص  المنشورة  المعلومات  بضرورة    ا تدقيق 

 .ز الدولة وسائلها التصالية وجهودها في هذا اإلطار يعز ت
احتواء المخاطر  إلى    ، وبجهود وزارة الداخلية الرامية الصادرة بحق عدد من المسجونين  ود المجلس بقرارات العف وأشا 

بـ "كورونا"، داعيً  المرتبطة  تعزيز هذه الجهود بما يحد من مخاطر تفشي الوباء والحفاظ على صحة  إلى    االصحية 
 .المسجونين في السجون وأقسام الشرطة
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  (20) ملحق 

 ر صحفيخب

ي النتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري وحق من :" المشاركة فاإلنسانرئيس المجلس القومي لحقوق 
 "اإلنسانحقوق 

 2020أغسطس 9القاهرة في 

السيد فايق    /أكد  لحقوق  -محمد  القومي  المجلس  كبرى   -اإلنسانرئيس  أهمية  لها  النتخابات  في  المشاركة  أن 
 والنهوض باألوطان.  وتعزيزها في عملية بناء الديمقراطية باعتبارها ركيزة أساسية 

لمشاركة في  اإلى    التصويتلهم  حق  يجموع الشعب المصري في الداخل الخارج ممن    "فايق" من هذا المنطلق دعا  
اليوم   بدأت  التي  الشيوخ  مجلس  للمصري  10  اغدً تستمر  و أغسطس    9انتخابات  بالخارج،  المقيمين  ن  يأغسطس 

 أغسطس الجاري. من  12و 11اخل يومي الدست جرى ب و 

يتطلب مشاركة    اإلنسانا من حقوق  وحق    ا ا دستوري  واستحقاقً   ا وطني    ا ى أن المشاركة تعد واجبً وشدد رئيس المجلس عل
 . تاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرارإا على اللتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على الجميع، تأكيدً 

رئي أو  المجلسضاف  النتخابات من خالإ  :س  نتابع  الرئيس ل غرفة عمل مركزيننا  بالمقر  بفروع    ة  متصلة  للمجلس 
بالمحافظات  مشك    ،المجلس  ميدانية  متابعة  لجان  خالل  من  ومن  تطبيق  ألة  من  للتأكد  والباحثين  المجلس  عضاء 

 المبادئ والمعايير المتعارف عليها في النتخابات الحرة النزيهة. 
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 (  21ملحق )                                                 

 تقرير حول 

 القومى لحقوق اإلنسان المجلسنتائج بعثة 

 لتقصي الحقائق في سيناء 

 (2021فبراير  4 -يناير  31)

 مقدمة 

عضوي المجلس، واألستاذ/ نبيل   -  شارك وفٌد ضم  كال  من األستاذ/ محسن عوض، واألستاذ الدكتور/ صالح سالم
في خامس زيارة   2021فبراير    4يناير حتى    31الفترة من    خالل  -مستشار المجلس-شلبي، واألستاذ/ إسالم ريحان  

ثرية  الزيارة  كانت  وقد  سيناء،  في  اإلرهابية  العنف  أعمال  اندلع  منذ  اإلنسان  لحقوق  القومي  المجلس  بها  يقوم 
وش واألفكار،  السيد بالتصالت  ونائبه  شوشة،  الفضيل  عبد  محمد  أ.ح/  اللواء  المحافظ  الوزير  السيد  لقاءات  ملت 

من القادة التنفيذيين بمحافظة شمال سيناء لعرض مطالب المواطنين والطالع على جهود    14اللواء/ هشام الخولي، و
الوف التقى  كما  حقوقهم،  على  حصولهم  دون  تحول  التي  العقبات  تذليل  في  المعنية  المحافظة  األمنية  األجهزة  د 

 ار إليه الوضع األمني بمحافظة شمال سيناء.  بالمحافظة الذين أطلعوا وفد المجلس على تقييماتهم لما ص

كذلك التقى الوفد قيادات بارزة من المجتمع المدني واستمع إلى رؤاهم ومطالبهم، كما انتقل إلى مقار تجمعاتهم 
شهادة معبرة عن هذه المطالب والتطلعات إلى الرتقاء باألوضاع   55تلق ى فيها  ومناطقهم، ونظم سلسلة من اللقاءات

يناء لتطبيع الحياة الجتماعية داخل المحافظة بما يتماشى مع التطور الذي تشهده المحافظة ولمسه الوفد خالل  في س
عويضات، والسكن، والصحة،  تفقد األوضاع بالمحافظة، وتركزت أهم التطلعات المتعلقة بحقوق اإلنسان في: )الت 

 ل توسعة ميناء العريش. والتعليم، والعمل، والتقاضي، والتنقل( وقضايا أخرى من قبي
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بدأ وفد المجلس لقاءاته بزيارة ميدانية للقيادات الشعبية بشمال سيناء واستمع إلى شهاداتهم الجماعية حول التحديات  
الم السنوات  مدار  على  ومشكالتهم  يواجهونها  الجتماعية  التي  الحياة  أوجه  كل  في  وتأثيراته  اإلرهاب  وأثر  اضية 

 وفيما يلي تقسيم نوعي لهذه المطالب يشمل كل قسم المطالب والردود الرسمية، 2014والقتصادية منذ 

 أوًل: الحقوق الجتماعية والقتصادية 

 الحق في التعويض

المنازل  استمع   تعويضات  قضايا  حول  عديدة  مطالب  إلى  والمواطنين  الشعبية  القيادات  لقاءاته  خالل  المجلس  وفد 
عملي جراء  من  أضيرت  التي  بشمال  والزراعات  مختلفة  مناطق  في  بالزراعات  ومطاردتهم  لإلرهابيين  التصدي  ات 

المنازل والزراعات وغيرها في بعض   التي  سيناء، وتضررهم من بطء إجراءات حصر  اللجان  ت قد ر  المناطق، حيث 
المقدرة  المادية  التعويضات  قيم  تناسب  عدم  شكوا  كما  واألضرار،  التلفيات  حجم  والتقييم  الحصر  ِري  حجم   ت ج  مع 

توافر  ومنها:  والقواعد،  الضوابط  من  عدد  توافر  على ضرورة  وتعليق صرفها  التعويضات،  وبطء صرف  التلفيات، 
الملكية، والمرافق   الدولة من كهرباء ومياه  أوراق  البناء، وتقديم مخالصات بسداد مستحقات  للمنازل، ورخص  العامة 

 وتأمنيات وضرائب عامة... إلخ. 

وعددها ثالث لجان  -شكاوى تضررهم من عدم إنجاز اللجان المتتابعة حصر المنازل بالمحافظة  كما أبدى أصحاب ال
الشيخ زويد ورفح وتوابعها، حيث أكدوا أن الحصر لم ينل  في مدن العريش و   -2021وانتهت عام    2015بدأت عام  

، والشالق، والرسم، واألحراش،  الجميع، وخاصة في مناطق )جوز أبو رعد، والطايرة، والمطلة، والحسنات، وأبو شنار
يخ زويد، والوفاق، ونجع شبانة( التابعة لمجلس مدينة رفح، ومنطقتي )الزورايعة، والتومة( التابعتين لمجلس مدينة الش

ومناطق )السطح، وقرية األمل، وتجمع القنجة جنوب قرية السبيل( التابعة لمجلس مدينة العريش، وأكد أصحاب تلك  
هم لم يجِر حصرها، ومن ثم لم يستطيعوا استكمال اإلجراءات وصرف التعويضات، في حين تضرر  المظالم أن منازل

تر الخرسانة والطوب األحمر للعقار الذي لم يعد يصلح لإلقامة  آخرون ممن صرفوا تعويضات من أن القيم المقدرة لم
بين   أ   1200إلى    700تتراوح  ارتفاع  إلى  بالنظر  جد ا  قليل  مبلغ  وهو  متر  جنيه،  يصل  حيث  اليوم؛  البناء  سعار 
 جنيه، أما العقار الذى أ تلف فيحصل صاحبه على تعويض  4200إلى نحو    -وفًقا للمناقصات الحكومية-الخرسانة  

إثبات ملكيته للعقار بكافة   بقدر التلف فقط، وقد ل يتجاوز عشرين ألف جنيه على أقصى تقدير، وذلك لمن يستطيع  
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متر كحد   100كما تضرر البعض من أن العقار لو لم يكن مرخًصا وم رفًقا ت حتسب مساحته    السبل المتاحة لإلثبات،
ن كانت مساحته أكبر من ذلك، كما تضرر أحد ا لذين صرفوا التعويض من خصم مبلغ قدره عشرة آلف أقصى وا 

البيوت  جنيه كان قد قبضها عند ترك منزله ومغادرة منطقته على سبيل اإلغاثة الفورية، في حين ت  ضرر أصحاب 
لبناء منازلهم    2008/  2007من أن المنحة التي حصلوا عليها عام    -المعروفة بإسكان مبارك الجتماعي-الريفية  

 عشر ألف جنيه صدر قرار من المحافظة بخصمها من قيمة التعويضات المقررة لهم عن منازلهم. بقيمة خمسة  

العريش والشيخ زويد ورفح من عدم انتهاء اللجنة من حصر كل    كما تضرر أصحاب المزارع في مناطق مختلفة بمدن
يتون والخوخ والموالح.. إلخ، وتضرروا كذلك المناطق، وتقديرها قيًما قليلة ثمًنا لقيمة الزراعات التي أ تلفت من شجر الز 

ت الزراعية، واألسوار(  من عدم حصر اللجان التلفيات األخرى بمزارعهم من )شبكات الري، والبار، والمواتير، والمعدا 
التلفيات   السابق بحصر هذه  بالدولة وصدور توصيات لمحافظ شمال سيناء  إلى جهات عديدة  تقديمهم طلبات  رغم 

يم المناسبة للتعويض عنها، وبالفعل هناك صور من األوراق الرسمية الدالة على ذلك والتوجيهات الصادرة وتقدير الق
، بل تضرروا من صرف المحافظة نصف التعويضات فقط، ووقف صرف الباقي  بشأنها، ولم يتوقف األمر عند ذلك

الزراعات   أسباب واضحة، وأرجع بعض أصحاب  التعو -دون  و ا صرف  ارت ض  باقي  ممن  فقط دون  الشجر  يض عن 
ذلك إلى أن المحافظة تنوي خصم النصف الخر من التعويض مقابل انتفاع المزارعين    -التلفيات األخرى بمزارعهم

للدولة، رغم أنهم استصلحوها وزرعوها  ب ها طوال السنوات الماضية؛ نظًرا ألن أراضي تلك المزارع في األصل ملك 
 على مدار عشرات السنوات. 

جانب آخر تمكن عدد قليل من أصحاب المزارع من صرف تعويضاتهم بالكامل ألن أراضيهم لها عقود مسجلة،  من  
هم ليست مسجلة وحيازتهم لها بعقود عرفية، رغم أن ملكية األراضي مستقرة وهو األمر الذى شكا منه كثيرون أراضي

العيني الذي أنشئ مؤ  أيديهم منذ سنوات طويلة، كما أن السجل  خًرا في مدينة العريش وضع ضوابط صارمة  تحت 
وميناء    يصعب على كثيرين تحقيقها لتسجيل األرض أو المنزل، وقد ظهر ذلك جلي ا في أراضي حرم مطار العريش

العريش البحري وكل األراضي والعقارات بالمدن األخرى التي أضيرت ووجب تعويض أهلها عن األضرار التي لحقت 
 بزراعاتهم وعقاراتهم. 

أساسه   على  ت صرف  الذي  الرسمي  اإلطار  سيادته  استعرض  الشكاوى  هذه  على  المحافظ  السيد  تعقيب  وفي 
قييم الهندسية، وأفاد سيادته بأنه أصدر قراًرا بتشكيل لجنة تعكف حالًيا على  التعويضات، ويتمثل في القرارات ولجان الت
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جان السابقة المشك لة بناء على شكاوى المواطنين من إعادة حصر كل العقارات وتقييمها لوجود تضارب في نتائج الل
 وجود أخطاء في الحصر وقيم التعويضات المالية. 

كيلو مترات استناًدا    7تعويضات المواطنين بمنطقة الشريط الحدودي بعمق  كما أوضح سيادته أنه قرر إيقاف صرف  
،  2014يوليو    2مكرر)ه( في    26رسمية عدد  والمنشور بالجريدة ال  2014لسنة    57إلى قرار رئيس الجمهورية رقم  

 مكرر:  82م وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات التي تنص المادة السادسة منها على أنه "تضاف مادة جديدة برق

يعاقب بالسجن كل من حفر أو أعد  أو جهز أو استعمل طريًقا أو ممر ا أو نفًقا تحت األرض في المناطق الحدودية  
التصال بجهة أو دولة أو أحد رعاياها أو المقيمين بها إلدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو للبالد بقصد  

 غير مقوم". معدات أو أي شيء آخر مقوًما بمال أو  

المحكمة   الفقرة السابقة-وتقضي  المنصوص عليها في  العقوبة  بمصادرة متحصالت الجريمة واألدوات   -فضاًل عن 
 في ارتكابها". واألشياء المستخدمة 

كيلو مترات به أنفاق يقدر عددها بـ    6حيث أظهرت خرائط هيئة المساحة العسكرية أن الشريط الحدودي حتى عمق  
كيلو متًرا، وهو األمر الذي استدعى إيقاف صرف كل التعويضات عن المنازل أو الزراعات    14ول  ( نفق  بط 1400)

 عات غير متورطين في حفر هذه األنفاق بما يخالف القانون. إلى حين التحقق من أن أصحاب العقارات والزرا

ِرف ت فيم ا يتصل باألراضي الزراعية للمواطنين كذلك قدم السيد المحافظ عدًدا من البيانات بقيمة التعويضات التي ص 
 بمناطق رفح والشيخ زويد والعريش على النحو التالي:  
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 المركز 

عدد  
 المزارعين

 

 المساحة 

 

 ويض قيمة التع 

 

 المنصرف 

 

 المتبقي 

 مبلغ عدد  مبلغ عدد   ف ط  

 228133448 2690 127156602 1302 355290050 11113 9 3992 رفح

الشيخ 
 زويد

2941 5 9932 434568420 1200 169596045 1741 264972375 

 807157769 1335 149207259 1392 956365028 18224 2 2727 العريش 

 1300263692 5766 445959906 3894 1746223498 39269 16 9660 إجمالي 

 

الـ   نسبة  أن  أوضح  ع  50كما  يملكون  ل  لمن  ِرف ت  ص  زراعاتهم  عن  المواطنون  بها  ع و ض  التي  مسجلة  %  قوًدا 
ألراضيهم، وسوف ت صرف النسبة المتبقية خالل العامين القادمين على األكثر، ل سيما أن هناك مزارعين آخرين لم 

رف لهم أية تعويضات حتى الن، وهو األمر الذي يستلزم نوًعا من العدالة بأن يأخذ هؤلء جزًءا من تعويضاتهم  تص
 إلى حين تدبير باقي التعويضات للجميع.

المتبقية لمن صرف التعويض لتحصيلها لصالح الدولة كحق انتفاع عن    %50وحول ما أشيع من إيقاف صرف الـ  
أ كد السيد المحافظ أن هذا الكالم عار  تماًما عن الصحة، وأن األمر يستلزم بعض الوقت  استغالل هذه األراضي، 

 المزارعين.لتدبير األموال؛ حيث لم يصرف التعويضات سوى ثلث المضارين من 

وبخصوص أرض حرم المطار فقد ن زعت ملكيتها لصالح المطار، وسوف يعو ض أصحاب األراضي التي حصرت   
 منتفعة بالمطار فور ضخ  األموال. من خالل الجهة ال
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وفي السياق نفسه أكد مدير مديرية الزراعة بشمال سيناء أن التلفيات التي قد تصاحب عملية قطع األشجار ت حصر  
ا وتعويضه عن البئر وشبكة الري، أما إن كان البئر حكومي ا فيكون  حال ًيا فور تقدم المزارع برخصة البئر إن كان خاص 

ذا كان هناك أوراق أخرى لمعدات زراعية جرى حصرها يكون التعويض عنها فوًرا.  التعويض عن  شبكة الري فقط، وا 

ع لجان تصرف التعويضات عن العقارات: )لجنة حصر المباني  وعلى صعيد العقارات أكد السيد المحافظ أن هناك أرب
لتعويضية، ولجنة التظلمات(، وعليه يكون الصرف  على الطبيعة، ولجنة مراجعة البيانات وتدقيقها، ولجنة تدقيق القيم ا

 600م  ألف فأقل، ث  400ألف فأقل، و   200للفئات األكثر احتياًجا؛ حيث يجري تقسيمهم إلى شرائح بأولوية الصرف  
ألف فما فوق، وفيما يتصل بالتحديات التي تواجه صرف تعويضات العقارات فإن اللجنة األخيرة قد تمكنت من حصر  

ومحال  بمدينة الشيخ زويد مؤخًرا لم ت حصر من قبل؛ كونها كانت تقع في مناطق عمليات، وقد تلق ى الوفد    منزًل   867
 وأ بلغ بأن حصرها جار  لستكمال األوراق وصرف التعويضات. ردود المحافظة بشأن الشكاوى التي قدمها، 

خص أو مرافق ي حرمون من التعويض، أكد  وبشأن ما أثير من أن بعض المواطنين ممن ل يملكون أية أوراق أو ر 
  المحافظ أن المواطن صاحب العقار المتهدم يستطيع إثبات ملكيته باستخدام إقرار المشايخ، وت صرف له قيمة تعويض 

 متر من قيمة التعويض المقرر.  100عن المنزل بحد أقصى 

لسيد المحافظ ومديرة مديرية التضامن  وبخصوص الشكاوى المتعلقة بخصم عشرة آلف جنيه من قيمة التعويض، رد ا
التعويض الذي سوف يقرر   السلفة ل على سبيل اإلعانة من قيمة  للمواطنين علي سبيل  المبلغ قد أعطي  بأن هذا 

الجتماعي  سلًفا  مبارك  بإسكان  المعروفة  أو  الريفية  البيوت  أصحاب  شكوى  على  رد ا  المحافظ  السيد  وأفاد  بأن -، 
لبناء منازلهم بقيمة خمسة عشر ألف جنيه صدر قرار من المحافظة    2007/2008ليها عام  المنحة التي حصلوا ع

قراًرا بخصم هذه األموال، وبمناقشته من قبل   بأنه قد أصدر  -بخصمها من قيمة التعويضات المقررة لهم عن منازلهم 
المنا  تلك  أصحاب  من  القيمة  هذه  ت خصم  ولن  القرار  هذا  يراجع  أنه سوف  أكد  الوعد الوفد  هذا  سيادته  وترجم  زل، 

بصرف كامل التعويض دون الخصم بشأن "البيت" أو    2021فبراير    7بتاريخ    2021لسنة    25بإصدار القرار رقم  
 "ابِن بيتك". 
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 ق في السكنالح

الت المناطق  في  األمنية  المواجهات  من  المضارين  إيواء  أماكن  بشأن  كثيرة  ادعاءات  مواجهات  ترددت  شهدت  ي 
عسكرية وعدم توافر أماكن إيواء لهم في المناطق المنة بمدينة العريش وبئر العبد، وقد ناقش الوفد تلك القضية مع  

فظة في تلبية احتياجات المتضررين بتوفير المساكن المؤقتة إلى  المحافظة، حيث عرض السيد المحافظ جهود المحا 
عقارات التي ت ب ن ى، وقد قدمت بيانات للوفد بشأن وحدات اإلسكان المؤقت والجديد  حين النتهاء من تسليم الوحدات بال

 على النحو التالي: 

زويد والشيخ  رفح  مدينتي  من  المنقولون  است ضيف  المؤقت:  الجتماعي  الجتماعي    اإلسكان  اإلسكان  وحدات  في 
بإجمالي   والسبيل  العبور  المؤق  1385بمنطقة  العقود  بنظام  مدينة رفح وحدة سكنية  إنشاء  النتهاء من  إلى حين  تة 

للقادمين من مدن الشيخ   115الجديدة، والسماح بالنتفاع بقطع أراضي داخل مدينة العريش بإجمالي   قطعة أرض 
 منزًل بمدينة العريش.  42منهم زويد ورفح، كما اشترى عددد 

 7كيلو متر، وتبعد    1.5كيلو متر في    1.5ة  اإلسكان الجديد: "رفح الجديدة" منشأة ناحية قرية الوفاق على مساح 
( عمارة  84كيلو مترات عن خط الحدود الدولي كما هو موضح بالجدول المرفق، وتشمل أسبقية المرحلة األولى عدد )

 ة، باإلضافة إلى المنشآت الخدمية. وحدة سكني 1344بإجمالي 

 الحق في الصحة

من المنظمات الدولية حول عدم توفير الرعاية الصحية لمواطني سيناء، تبين أن محافظة    بخالف ما أثير لدى عدد
جنيه لتطوير    434.482.000حتى تاريخه    2015شمال سيناء قد أنفقت على الخدمات الطبية خالل الفترة من عام  

ية العاجلة، وفي إطار تطوير  ودعمها وعالج مصابي العمليات من المدنيين والعسكريين والحالت اإلنسان  المستشفيات
طبيًبا من أساتذة كليات طب    30المنظومة الطبية تستعين المديرية الصحية والمستشفى الجامعي بالعريش شهري ا بـ  

في تخصصات طبية عديدة، كما نس ق السيد المحافظ في  "األزهر، والقاهرة، والزقازيق، والمنصورة"، و"معهد القلب"  
مدنيين خالل التصدي للعمليات اإلرهابية مع السيد وزير الدفاع لنقل هؤلء المصابين للعالج    حالت عديدة لمصابين

 بالمستشفيات العسكرية بالقاهرة والعريش. 
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 الحق في التعليم

بقضية التعليم،  ية التعليم في سيناء، تبين إيالء اهتمام كبير  على النقيض مما تثيره بعض الجهات الدولية حول قض
وأن التصدي للعمليات اإلرهابية لم يؤثر على اهتمام الدولة بالحق في التعليم، حيث تبين أن الدولة تسير بخطى ثابتة  

والشيخ زويد،  فصاًل تعليمي ا في مدن العريش وبئر العبد والحسنة ونخل    720مدرسة جديدة تشمل    69نحو إدخال  
فصاًل تعليمي ا في مدن العريش    115مدارس أخرى بسعة    8يم بأن الدولة بصدد إنشاء  وقد أفادت مديرية التربية والتعل

إنشاء   إلى  المستقبلية  الخطة  العبد والحسنة، كما تسعى في  بسعة    38وبئر  الخمس  المدن   373مدرسة أخرى في 
  115إلى    2020حتى    2014رس في محافظة شمال سيناء خالل الفترة من  فصاًل تعليمي ا، ليصل إجمالي عدد المدا

بسعة   تنفيذها    1217مدرسة  والجاري  المنفذة  المدارس  تكلفة  إجمالي  ويبلغ  تعليمي ا،  جنيًها    296.441.817فصاًل 
 وفًقا لبيان هيئة األبنية التعليمية بمحافظة شمال سيناء. 

لتجمعات في محافظات  يذ بمدينتي رفح والشيخ زويد للعيش في عدد من امن جهة أخرى انتقل عدد من أهالي التالم
  3056اإلسماعيلية والشرقية والبحيرة لدى أقاربهم، ويصل عدد التالميذ الذين أ لحقوا بالمدارس في هذه المناطق إلى  

أنها نسقت لتوفير الكتب المدرسية تلميًذا بالمرحلتين اإلبتدائية واإلعدادية، وأفادت مديرة التربية والتعليم بشمال سيناء ب
المعلمين  والمستلزمات   من  منهم  رغب  من  انتدبت  كما  المحافظات،  تلك  بمدارس  التحاقهم  من  والتأكد  -التعليمية 

 للتدريس لهؤلء التالميذ في هذه المحافظات.  -معلًما  260وعددهم  

التالمي جميع  إعفاء  سيناء  بشمال  والتعليم  التربية  مديرية  أكدت  عام  كما  منذ  زويد  والشيخ  رفح  إلدارتي  التابعيين  ذ 
باقي تالميذ مدن    2016 الدراسية  المصروفات  الستفادة من اإلعفاء من  لحقهم في  ثم  المدرسية،  المصروفات  من 

  387، وقرار مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء رقم  2016لسنة    291وفًقا للقرار الوزاري رقم    2018المحافظة في  
الوزاري  2017لسنة   والقرار  والقرار  2019لسنة    193،  التالميذ 2020لسنة    155رقم  ،  إجمالي عدد  بلغ  ، حيث 

 جنيًها.  328.229.631( بإجمالي مبالغ معفاة 425776المعفيين من المصروفات الدراسية )

 الحق في العمل

األحواش    يخ زويد ورفح ويزرعونعرض الوفد شكوى بعض المزارعين الذين نقلوا إلى مدينة العريش من مدينتي الش
منها   الفائض  من  ويستفيدون  الخضراوات  من  اليومية  احتياجاتهم  لتوفير  بها  يقيمون  التي  العمودية  الزراعة  بنظام 
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كمصدر للرزق ومساعدة في توفير جزء من الخضراوات والفواكه، وقد أصدر السيد المحافظ قراًرا بإزالة هذه األحواش  
لقيادات الشعبية إثناءه عن هذا القرار حفاًظا على استقرار أوضاع هؤلء حاول بعض النواب من اومنع الزراعة بها، و 

 المزارعين. 

بالمحافظة،   التنسيق  شئون  لمكتب  طلبات  تقديم  بعد  إل  سلع  أو  منتجات  أي  إدخال  من صعوبة  البعض  شكا  كما 
م وصول  دون  تحول  وعقبات  تحديات  من  المواطنون  له  يتعرض  عما  مدينة  فضاًل  إلى  والمدن ستلزماتهم  العريش 

 األخرى، وخاصة ما يتصل بأصحاب الحرف الذين يصعب وصول الخامات إليهم، مما يسبب كساد هذه الحرف.

على  والمتعدين  فقط  المخالفين  تجاه  إل  األحواش  بزراعة  يتصل  فيما  القرار  هذا  يتخذ  لم  بأنه  المحافظ  السيد  وأفاد 
عن الطرق الرئيسة فليس مشموًل بهذا القرار، كما أفاد بأن التنسيقات  أما من يزرع بعيًدا    الطرق الرئيسة في المدينة، 

هدفها الحفاظ على أمن المواطنين في محافظة شمال سيناء من دخول الخامات مزدوجة الستخدام خشية وصولها  
 إلى أيدي العناصر اإلجرامية. 

العمل بمجالت  لحقت  التي  األضرار  تخفيف  أجل  ا  ومن  حرصت  الرزق  مساعدات ومصادر  تقديم  على  لمحافظة 
 إنسانية للفئات األكثر تضرًرا كما يتضح في الجدول التالي:  

المواجهات   من  للمتضررين  المقدمة  التعويضات 
 األمنية والعناصر اإلرهابية 

 اإلجمالي بالجنيه

 434482000 مجال المساعدات اإلنسانية 
 219637000 مجال المساعدات الطبية 

 243005000 داء تعويضات أسر الشه
 3501309720 تعويضات المنازل والزراعة 

اجتماعية    94297000 المساعدات الجتماعية  مساعدات  إلى  باإلضافة 
 مليوًنا 37من الهالل األحمر بقيمة 
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 توسعة ميناء العريش 

ب المحيطة  المنازل  في  المقيمين  المواطنين  من  عدًدا  المجلس  وفد  من   ميناء التقى  قلقهم  للوفد  أبدوا  الذين  العريش 
التوسعات التي ستشمل ميناء العريش وقد ترتبط بإزالة منازلهم لتوسعة الميناء، وأظهر آخرون انزعاجهم خاصة من  
لديهم قطع أراض لم يبنوا عليها، حيث إن معظمهم ليس لديهم عقود ملكية مسجلة لهذه األراضي والمنازل، وكل ما  

عقود   )كهرباء    عرفيةلديهم  مرافق  إيصالت  أو  أراض  تقسيم  وخرائط  المدينة  مجلس  من  بناء  وتراخيص  لألراضي 
ومياه(، وقد عرض وفد المجلس األمر على السيد الوزير المحافظ الذي أكد أن ميناء العريش كان في األصل ميناء  

متر وحمولت تصل    200ة بمساحة  تجاريصيد ملًكا للدولة وليس ميناء تجاري ا، وألحق به حوض لستقبال السفن ال
جديدة   15إلى   استثمارية  آفاًقا  ويفتح  للشباب  عمل  فرص  يوِجد  أن  تطويره  من  تأمل  الدولة  وأن  فقط،  طن  ألف 

والقارة   المتوسط  األبيض  البحر  في  أوربا  إلى  األقرب  النقطة  هي  العريش  مدينة  بأن  علًما  سيناء،  شمال  لمحافظة 
ألف طن لتنمية    50متًرا وأعماق لحمولت تتجاوز    450توسعة الميناء بمساحة تصل إلى  تأمل  اإلفريقية، وأن الدولة  

التجارة في العريش، وأن هذا المرفق سوف ي دار من خالل الهيئة القتصادية لقناة السويس كحق انتفاع، وقد سي رت 
م المباني المقامة سواء بالطوب األحمر أو  لتقييالمحافظة على إثر ذلك لجاًنا من إدارة الهيئة الهندسية لمدينة العريش  

الخرسانة أو كاملة التشطيب، وقدمت عروًضا لكل منها، كما ش ك لت لجنة أخرى من مديرية إسكان المحافظة وقي مت  
نفس البنود بأسعار مغايرة دون الطالع على تقييمات اللجنة األولى، واستعانت المحافظة بمكتب استشاري هندسي 

البنود   وطلبتخاص   من  بند  لكل  األسعار  أعلى  اختيار  المحافظ  وأكد  المنطقة،  بتلك  المقامة  المباني  تقييم  منه 
لتعويض  األموال  القتصادية  الهيئة  ضخ  فور  وكذلك  اإلخالء،  عملية  تنفيذ  في  البدء  فور  المواطنين  لتعويض 

 المواطنين المراد إخالؤهم من تلك المنطقة. 

لمحافظ تعويض أصحاب األراضي الذين لديهم عقود عرفية منذ مدد طويلة مستقرة وخاصة  سيد اوقد أثار الوفد مع ال 
وبأسعار مخفضة   بديلة  أخرى  أراض  بقطع  ي عو ضون  أنهم سوف  سيادته  وأكد  المرفقة،  التقسيم  أصحاب مشروعات 

واأل  القطع  تلك  مالك  يخص  فيما  التعويض  ذلك  بأن  نو ه  كما  المحافظة،  بمعرفة  تعويض  راضيومسجلة  وكذا   ،
وفد   ناشد  وقد  مخفضة،  بأسعار  سكنية  بشقق  ي ع و ضون  فسوف  المستأجرون  أما  عادًل،  تعويًضا  المنازل  أصحاب 
المجلس السيد المحافظ بإعادة النظر في هذا األمر ل سيما أن الجهة التي ستنتفع من الميناء جهة استثمارية عليها  
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بالنظر في    تعويضدفع مقابل هذه األراضي والمنازل و  اليوم، ووعد سيادته  أصحابها تعويًضا عادًل ومناسًبا بسعر 
 هذا األمر. 

جرى  بأنه  المحافظ  السيد  أفاد  فقد  الميناء  بتوسعة  ذلك  وربط  العريش  مدينة  لخدمة  التحتية  البنية  بتطوير  واتصاًل 
مليون جنيه؛ المحور    486ة تقدر بنحو  بتكلفالتعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلنشاء ثالثة محاور جديدة  

األول: توسعة الطريق الساحلي وربطه من مدخل العريش حتى مبنى المحافظة، أما المحور الثاني فيبدأ من مديرية 
األمن مروًرا بشارع الجيش على الساحة وصوًل إلى شارع أسيوط، والثالث سيجري ربطه بالطريق الدائري، كما أكد أن  

ة بمدنية العريش التي لحقتها أضرار كبيرة قد جرى التعاقد بشأنها إلعادة رصف الطرق وتطويرها بمبلغ  لتحتيالبنية ا
 مليون جنيه تشمل منطقتي عاطف السادات، وكوم أبو نجيلة، وتطوير اإلنارة على الطرق والمرافق األخرى  200قدره 

 شكاوى أسر الشهداء والمصابين 

جه من  صادر  موثق  إعالن  أول  منذ  وفق  المدنيين  من  الشهداء  أعداد  بشأن  سيناء  شمال  محافظة  في  رسمية  ة 
شهيًدا من الرجال واإلناث، في    1836التصدي للعمليات اإلرهابية في محافظة سيناء حتى تاريخه بلغ عدد الشهداء  

المصابين   أعداد  بلغت  المجل 2915حين  وفد  عرض  وقد  و ،  ونائبه  المحافظ  الوزير  السيد  لقائه  خالل  القيادات  س 
بالعمليات اإلرهابية وضمهم إلى   المدنيين  الشهداء والمصابين  المواطنين بشأن  بالمحافظة مطالب عدد من  التنفيذية 

ت  صندوق تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم منذ بدء العمليات في سيناء وحصولهم على التعويضات المالية والخدما
ائية، وبالفعل أكد السيد الوزير المحافظ أن المحافظة تتخذ كل اإلجراءات  األخرى المقدمة إلى جانب المعاشات الستثن

نحو دمجهم وتقديم كافة التيسيرات لهم، وأشار إلى أن المحافظة تصرف تعويضات للشهداء والمصابين، وتقدم الرعاية  
السيد   مع  وتنسق  العريش،  بمستشفيات  القو الصحية  بمستشفيات  المصابين  إللحاق  الدفاع  لتلقي  وزير  المسلحة  ات 

 العالج. 

على   ذووهم  يعثر  أن  دون  اإلرهابيين  أيدي  على  والقتل  للخطف  تعرضوا  من  تخص  أخرى  مشكلة  نوقشت  كما 
صرف  أسرهم  لتستطيع  الشرعية  واإلعالنات  الوفاة  بشهادات  الخاصة  األوراق  إصدار  تعذر  ثم  ومن  جثامينهم، 

دة المشاركون في الجتماع من المحافظة أن هناك صعوبة كبيرة في  عويضات والمعاشات الستثنائية، وقد أكد السا الت
و ا على أيدي اإلرهابيين عبر الفيديوهات المتداولة دون الوصول إلى الجثامين، إل أن المحافظة   إثبات وفاة الذين ق ض 
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عن   بعيًدا  العون  يد  مد  الحالت  هذه  في  لهتحاول  شهرية  إعانات  ت صرف  حيث  الرسيمة؛  من صندوق  األوراق  م 
ماليين ونصف  سبعة  قدره  إجمالي شهري  بمبلغ  الجتماعي  التضامن  مديرية  لدى  للمحافظة  التابع  الفرعي  اإلغاثة 

 المليون جنيه، يستفيد به ذوو الشهداء وأسرهم، إلى جانب: 

 الصيادين المتعطلين عن الصيد.  -أ

   تكافل وكرامة. -ب

 ت.  السائقين المتعطلين عن العمل نتيجة العمليا -ج

 العمالة غير المنتظمة.   -د

 المساعدات األخرى )مساعدات عينية(.  -هـ

 ثانًيا: الحقوق المدنية والسياسة

مواطن شأن  شأنهم  حقوقهم  على  الحصول  إلى  تطلعهم  عن  المقابالت  خالل  سيناء  أهالي  من  عدد  كل  أعرب  ي 
صعب ضوابط  فهناك  األراضي،  بتملك  يتصل  فيما  وخاصة  الجمهورية،  العيني  محافظات  السجل  لدى  موضوعة  ة 

بمحافظة شمال سيناء؛ حيث أ وقفت إجراءات تسجيل األراضي لفترات طويلة دون مبررات واضحة، وعندما س مح لهم 
جراءات صعبة التحقيق تصل أح ياًنا إلى حد الستحالة، كما عب ر أصحاب  بالبدء في اإلجراءات و ضعت ضوابط وا 

بأنه يشعرون  ل  أنهم  عن  الرقم  الشكاوى  بطاقة  استخدام  حيث  من  األخرى  المحافظات  في  المواطنين  باقي  مثل  م 
 ( إذ يعتبره البعض تحدًيا سلبي ا تجاههم، ومصدرًا لتأخير معاملتهم 34القومي، بما تحمله من كود خاص بمحافظتهم )

 الحق في التقاضي

إ أثير موضوع  الشعبية  والقيادات  المواطنين  بعدد من  الوفد  لقاء  وتيسيًرا على خالل  تلبية  العريش  فتح محكمة  عادة 
يتحملونها   التي  المالية  األعباء  من  وتخفيًفا  لألرامل،  خاصة  الشرعية  واإلعالنات  األوراق  استخراج  في  المواطنين 

  السفر التي يتكبدونها، وقد أكد السيد الوزير المحافظ أنه قد بذل كل الجهد لدى الجهات المعنية بهذا والمتاعب ونفقات  
لى القضاة   األمر، وأنه يتوجه بالشكر إلى السيد وزير العدل لستجابته السريعة بالموافقة على إعادة فتح المحكمة، وا 
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ال للعمل أسوة بزمالئهم من ضباط  أبدوا استعدادهم  تأجيل ذلك  الذين  الجهات األمنية طلبت  شرطة والجيش، إل أن 
 في دخول المحافظة والخروج منها. لبعض الوقت إلى حين يسهل تأمين السادة القضاة 

 الحق في التنفل

سيناء والخروج    فيما يتعلق بمسألة التعطل وضياع أوقات كثيرة عند نقاط التفتيش األمنية واألنفاق عند دخول محافظة
ضع  منها أكد السيد المحافظ أنه في القريب العاجل سوف تكون هناك انفراجة كبيرة في تيسير هذه اإلجراءات، وأن الو 

ما زال في طريقه نحو الستقرار، أما بالنسبة ألنفاق سيناء وعبورها فقد طلب الوفد من السيد المحافظ التدخل لدى 
مواطنين في إجراءات الستعالم األمني عند األنفاق، وأكد الوفد ضرورة دعم مداخل  الجهات األمنية للتيسير على ال

ألشخاص بدًل من النظام اليدوي ليتماشى مع حجم اإلنجاز الضخم  األنفاق ومخارجها بنظام إلكتروني للكشف عن ا
الس قناة  تحت  أنفاق  شبكة  أكبر  تدشين  في  الدولة  بذلتها  التي  القتصادية  تنمية والستثمارت  متطلبات  لتلبية  ويس 

 سيناء. 

عدد من المواطنين   وفي السياق نفسه تطرق الحديث إلى مشكلة الوقود وتوفير الغاز الطبيعي بالمحافظة؛ حيث يعاني
من النتظار لفترات طويلة قد تصل إلى يومين من أجل التزود بالوقود، وقد    -وبخاصة سائقو األجرة والميكروباص-

المحاف السيد  على  أفاد  محطة  توقف  نتيجة  فيكون  التكدس  أما  وقود،  محطتي  في  متوفران  والبنزين  السولر  بأن  ظ 
عمل المحافظة على إنشاء محطتين جديدتين إحداهما للتزود بالوقود البترولي  الطريق الدولي غير المن، ورغم ذلك ت 

 . 2021واألخرى للتزود بالغاز الطبيعي في إبريل  

                                                  ****** 
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 انمعًا لتعزيز وحماية مسيرة حقوق النس                                     

 

 ينص دستورنًا في نهاية فقرات ديباجته على:

لحقوق اإلنسان الذى شاركنا في  نكتب دستورًا يفتح أمامنًا طريق المستقبل، ويتسق مع العالن العالمي  -
 صياغته ووافقنا عليه . 

 نكتب دستورًا  يصون حرياتنا، ويحمى الوطن من كل ما يهدده أو يهدد وحدتنا الوطنية .  -

 يحقق المساواة  بيننا في الحقوق والواجبات دون أي تمييز .نكتب دستورًا   -

 والواجبات العامة على :كما ينص دستورنًا في عد من مواد باب الحقوق الحريات 

 (.51الكرامة حق لكل إنسان، ول يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها)م -

على أساس ديمقراطي ، وتكون لها الشخصية العتبارية بمجرد  للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات األهلية
لدارية التدخل في شئونها ،أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو  ول يجوز للجهات ا اإلخطار. وتمارس نشاطها بحرية ،

طها  مجالس أمنائها إل بحكم قضائي. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشا 
 (75سريًا أو ذات طابع عسكري أو شبه عسكري ،وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. )م



                         

 

                            


