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تقديــــــم
يتزامن صدور التقرير السنوي الحادي عشر للمجلس القومي لحقوق اإلنسان
مع حالة الترقب العام لنهوض مجلس النواب بدوره في تلبية العشرات من
االستحقاقات التشريعية التي فرضها الدستور الجديد ،وذلك في وقت تتزاحم فيه
األولويات مع جملة من التحديات الرئيسية ،وفي مقدمتها اإلرهاب واضطراب الوضع
اإلقليمي والضغوط األجنبية ،وتتعلق األنظار بجهود الدولة على صعيد التنمية
االقتصادية – االجتماعية التي تنال االهتمام الرئيسي في أجندة العمل الوطني.
ويبقى السؤال الرئيسي حول مدى قدرة الدولة حكومة وبرلماناً في التوصل

ألقصى قدر ممكن ومراعاة التوازن الدقيق بين اعتبارات األمن وبين احترام وحماية
حقوق اإلنسان والحريات العامة ،وهو السؤال الذي ظل يشكل تحدي رئيسي في
مسار حقوق اإلنسان في البالد طوال العامين األخيرين ،وزادت حدته خالل الشهور
السبعة األخيرة.
فعلى صعيد التحديات ،وفي مقدمتها تداعيات استمرار ظاهرة اإلرهاب
وتداعيات مكافحته وتداعيات الفوضى االقليمية وانخراط مواطنيين مصريين فى
المنظمات اإلرهابية الناشطة فى بعض البلدان العربية أو تعرض عاملين مصريين
فى بعض البلدان العربية للقتل أو الطرد ،واستفحال عمليات التهريب وجرائم االتجار
بالبشر والهجرة غير النظامية.
ورغم جهود الدولة لدفع التنمية وتطوير قوانين االستثمار واطالق عدد من
المشروعات التنمويه العمالقة فى مجاالت النقل والمواصالت والمشروعات
اللوجيستية والزراعية والصناعية والتغذية وتحقيق إنجازات ملموسة فى بعض هذه
المشروعات مثل مشروع قناة السويس الجديدة  ،وأكتشاف احتياطات غير مسبوقة
من الغاز ،والبدء فى مشروع تطوير منطقة حرة شرق قناة السويس ،واستصالح
األراضى ،وفروع توليد الكهرباء من محطة الضبعة .فقد استمرت الدولة تواجه
أ

تحديات عميقة فى مجال النهوض بالتنمية فى ضوء تهالك البنية التحتية ،وترهل
الجهاز البيروقراطي للدولة ،وزيادة البطالة ،وتضخم الدين العام المحلى والدولى،
وتدهور قيمة العمله الوطنية.
كما تعرضت مصر ألول مرة لتحد غير مسبوق ،بتداعيات بناء أثيوبيا لسد
النهضة دون مراعاة آلثاره على حصة مصر من مياة النيل ،فضال عن عدم
اطمئنانها لسالمة منشآت السد وتباطؤها المتعمد فى التفاوض.
وأضاف التفاعل مع السياق الدولى مهام جديدة على عاتق الدولة تحمل
العديد من الفرص والمسئوليات من خالل خطة التنمية الدولية  2030التى حلت
محل أهداف االلفية التى انتهت  .2015وتضمنت  17هدفاً للتنمية المستدامة أيدها
قادة العالم فى سبتمبر  2015بالقمة العالمية التى عقدت لتحقيق هذا الهدف،

ووفرت إطا اًر جديداً لتنمية للسنوات الخمس عشرة المقبلة ،تتصل جميعها بقضايا تهم
الدولة وأهدافها مثل القضاء على الفقر والجوع وتوفير األمن الغذائى والتعليم الجيد

والصحة وتعزيز النمو االقتصادى للفرد وتوفر عمل الئق للجميع ،كما وفرت 169
مؤش اًر دقيقاً لتحسين متابعة تنفيذها.

كما أضاف التفاعل مع السياق الدولى نتائج اتفاق باريس للمناخ ،الذي حدد

خريطة الطريق الواجب اتباعها من جانب المجتمع الدولى من أجل مواجهة اآلثار
المدمرة للتغير المناخى بالعمل على الحد من زيادة انبعاثات الغازات المتسببة فى
ارتفاع درجة ح اررة االرض من خالل استخدام الطاقة التقليدية كالفحم والنفط والغاز،
وتشجي ع اللجوء لمصادر الطاقة المتجددة لتفادى التداعيات الخطرة المرتبطة بذلك.
وفي مقدمتها التصحر والجفاف من ناحية ،وهطول األمطار الغزيرة والفيضانات من
ناحية أخرى ،فضالً عن التحذيرات الجادة حول ذوبان جليد القطبين الشمالي
والجنوبي مما سيرفع منسوب المياه فى البحار والميحطات واغراق مساحات واسعة

من األراضي.
ورغم أن اتفاق باريس غير ملزم ،على النقيض من بروتوكول كيوتو لعام
 1997الذى يمثل آخر أتفاق مناخى ،فإن مصر من البلدان المعرضة آلثار خطيرة
ب

للتغيير المناخى ،ال تملك ترف الركون للصمت اتجاه نمط القضايا المستعصية
المطروحة ،وعليها مضاعفة اهتمامها مع غيرها من البلدان االكثر عرضه للضرر
النجاح أهداف مؤتمر باريس.
وعلى صعيد تحدي التوازن بين مقتضيات األمن وحقوق اإلنسان ،فإن
المشكلة تبرز في التعامل مع كليهما باعتبارها نقيضاً لآلخر بدالً من الفلسفة

الصحيحة ،فالدولة القوية الحامية لألمن تمثل الركن األساس في توافر حقوق

اإلنسان والتمتع بها وضمان تعزيزها وحمايتها وتطورها ،وال أمن ناجح ومستدام بغير
حقوق اإلنسان ،واألمن هو عملية مجتمعية تشاركية ال تتحقق بغير مساندة المجتمع
للمؤسسات األمنية ،فال مؤسسة أمنية قادرة على النهوض بمسئولياتها بغير مساندة
المجتمع.
لقد أبرزت محطات األزمات بين الدولة وبين عدد من مؤسسات المجتمع
عمق هذه اإلشكالية ،سواء في عالقة الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة
في مجال حقوق اإلنسان ،أو النقابات العمالية المستقلة ،وخالل األزمات مع النقابات
المهنية .فابرغم من تفاوت في أحجام ونوعية األزمات وانزالق بعضها لمسارات غير
ضرورية ،فقد عكست منهجاً يفاضل بين مقتضيات األمن وبين الحريات رغم مساحة
االتفاق التي تجمع كليهما وال يعوزها سوى مد جسور مناسبة للتواصل.

ورغم أن تجربة المجلس تؤكد اهتمام الدولة بمعالجة ملفات حقوق اإلنسان،
مع إقرار الدولة المعلن بالحاجة للتوصل لتوازن دقيق بين مقتضيات األمن والتصدي
لإلرهاب وبين احترام حقوق اإلنسان والضمانات الدستورية والقانونية ،إال أن الدولة
لم تبلغ بعد الحد المأمول في هذا التوازن ،ولعل أبرز دليل هو استمرار األخطاء
األمنية في غير سياق مكافحة اإلرهاب.
ويخاطب التقرير السنوي الحادي عشر للمجلس تطورات حالة حقوق اإلنسان
في البالد من خالل فصل يتناول تفاصيل هذه الحالة في التشريع والممارسات
المتعلقة بالحقوق األساسية والحريات العامة والحقوق االقتصادية واالجتماعية،
ويعكس الفصل الثاني جهود المجلس في مجال تلقي الشكاوى ومعالجتها وتحليل
ج

الحالة وسماتها ،كما يعكس الفصلين الثالث والرابع جهود المجلس في مجال نشر
ثقافة حقوق اإلنسان والتعاون على األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية والكثير من
الجهود التي بذلها المجلس للتفاعل إيجاباً مع القضايا المطروحة ،ثم الخاتمة

والتوصيات والتي تتناول تقييماً ذاتياً لجهود المجلس وتوصيات ذات طبيعة عملية
في المجاالت المتنوعة التي ُيقدر المجلس تبنيها بالصورة المالئمة مما سيسهم
بمقدار هائل في معالجة االختالالت القائمة.
وال يفوتني في ختام هذا التقديم اال أن أعبر عن الحزن العميق لفقدان
المجلس لقامة كبيرة في وزن الراحل الدكتور "بطرس بطرس غالي" الرئيس الشرفي
للمجلس والرئيس السابق الذي أدار دفة هذه المؤسسة وفق بوصلة صحيحة ونظرة
ثاقبة منذ تأسيسه وحتى خريف العام  ،2012وبرحيله فقد المجلس أباً روحياً ومرشداً

ملهماً واسهاماً بال حدود في دفع مسيرة الوطن وتعزيز حقوق اإلنسان في مختلف

المحافل الدولية مذك اًر بأن الدكتور بطرس غالي ظل مخلصاً لوطنه واألمة العربية

واإلفريقية حتى وافته المنية.

وأود أن أتقدم بشكر خاص للسيد رئيس الجمهورية والذي يدعم جهود المجلس
ودوره  ،وكذلك السادة أعضاء الحكومة الحالين والسابقين ،فضالً عن الشركاء من

المجتمع المدني والشركاء على الصعيدين العربي والدولي الذين ساندوا جميعاً

إضطالع المجلس ،وال يفوتني أن أتقدم بالشكر لزمالئي نائب الرئيس وأعضاء

المجلس واألمين العام واألمانات الفنية واإلدارية على الجهود والهائلة والمتميزة التي
بذلوها خالل فترة والية المجلس التي أوشكت على االنتهاء.
محمد فايق
***
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الفصل األول:
حالة حقوق اإلنسان في مصر
مقدمة
اكتملت أركان النظام السياسي في مصر للمرة األولى منذ ثورة  25يناير
 2011باستكمال تنفيذ خارطة المستقبل بانتخاب مجلس النواب نهاية العام 2015
وانعقاده في مطلع العام  2016وشروعه في ممارسة مهامه التشريعية والرقابية،
ورغم العديد من الصعوبات والتحديات التي رافقت ذلك ،فإن الطريق بات ممهداً أكثر
من ذي قبل أمام االنطالق في العمل لتفعيل الدستور وتلبية المطالب التي رفعها
الشعب في ثورتين عظيمتين.
في خضم ذلك ،ال تزال حالة حقوق اإلنسان في البالد تراوح مكانها رغم
مرور عامين على إقرار دستور البالد الجديد (يناير  )2014والذي رافقته اآلمال
لتعزيز احترام وحماية حقوق اإلنسان بموجب الضمانات التي كفلها وأثراها ،ورغم أن
ذلك ال يقلل من حجم الخطوات األساسية المتخذة لتحسين وضعية حقوق اإلنسان
في مصر ،وال يقلل كذلك من حجم العقبات والتحديات المتواصلة وفي مقدمتها
استهداف جماعات اإلرهاب الدولية لمسيرة البالد والضغوط االقتصادية األجنبية،
لكن ال يمكن القول بأن قضايا حقوق اإلنسان تشكل أولوية في اهتمامات الدولة حتى
اآلن.
ال مراء في أن التحدي االقتصادي االجتماعي يشكل التحدي الجوهري في
مسيرة البالد الحالية ،وهو ما يتصدر جدول أعمال الدولة ،غير أن الوعي الحتمي
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باالرتباط الوثيق بين التقدم التنموي الشامل وبين تعزيز احترام حقوق اإلنسان
بمختلف فئاتها المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ال يزال مفقوداً،
وهو ما يمكن وصفه بالفجوة األساسية التي يجب جسرها ،لما له من أثر جوهري في
استقرار السياسات التنموية ،بل وحتى كأساس للرضا المجتمعي عن الخطوات
المهمة المتخذة على الصعيد االجتماعي– االقتصادي.
إن استفحال ظواهر من قبيل كثافة الحبس االحتياطي وأوضاع مراكز
االحتجاز األولية ،وكثافة األحكام القضائية األولية باإلعدام – رغم نقضها،
والمحاكمات العسكرية للمتهمين باإلرهاب ،واالحتجاز غير القانوني الذي أثار
التباسات بشأن اختفاء قسري لبعض المحتجزين ،وقضايا الحسبة السياسية والدينية،
والتصريحات السلبية للمسئولين التنفيذيين ،إلى جانب االستمرار في عدم المساواة
والتمييز االجتماعي في الوظائف العامة ،جميعها يشكل بقع سوداء تسيء إلى
الصورة المضيئة التي توفرها جهود جبارة تبذلها الدولة لتجاوز التحديات وسط
الضغوط ،وتفت في عضد اللُحمة االجتماعية الداعمة للدولة في مواجهة تلك
التحديات ،يضاف إليها كثافة الضغوط الخارجية والجهود المضادة لخلق صورة
ذهنية سلبية في الداخل والخارج بهدف زراعة اليأس ونشر اإلحباط ومحاولة شق
الصف الوطني.
إن المعالجة الدقيقة لهذه الظواهر والحد من آثارها ال يشكل نوعاً من
االستحالة بقدر ما يمثل ضرورة للوقاية من تبعات الضغوط المختلفة والمتنوعة وأثرها
السلبي على جهود الدولة ،ويشكل حادث الطائرة الروسية في نهاية أكتوبر 2015
دليالً قوياً على هذا التحليل ،إذ سرعان ما أطاح الحادث باآلمال التي رافقت افتتاح
مجرى قناة السويس الجديدة ،بل وأفرز الحادث تحديات اقتصادية غير محدودة
ترافقت مع ضغوط خارجية واقليمية وأسفرت عن تراجع ملموس في الوضع النقدي،
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وأسهم ذلك في تقويض أثر بعض االنفراجات النسبية في ملف حقوق اإلنسان ،والتي
تزايدت في سياق قضية مقتل الباحث اإليطالي في فبراير .2016
تتوافر البالد على جملة من المقومات الضرورية لتجاوز العقبات على صعيد
حقوق اإلنسان في ذاتها وفي اتصالها باألصعدة األخرى السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،يأتي في مقدمتها الدستور الذي يشكل أساساً واطا اًر للتحرك
يجب احترامه ،ويليها توافر اإلرادة السياسية ،واخي اًر وليس آخ اًر توافر الخبرة المعرفية
والفنية المتميزة للحركة الحقوقية المصرية ،ويبقى أن الطريق الواجب اتباعه يمر عبر
إطار للحوار الجاد لرسم سياسة مثمرة على اآلجلين القصير والبعيد.
فبرير
ويتناول هذا الفصل حالة حقوق اإلنسان في مصر في الفترة بين ا
 2015ومارس  ،2016موزعه على أقسام خمسة ،أولها التطورات التشريعية ،وثانيها
الحقوق األساسية ،وثالثها الحريات العامة ،ورابعها الحقوق االقتصادية واالجتماعية،
وخامسها مناقشة لبعض الظاهرات الخاصة.
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أوال :التطورات القانونية
شكل تحدي اإلرهاب ضغطاً إضافياً على تبني تدابير تشريعية ذات طابع
استثنائي ،وعلى نحو عزز المخاوف تجاه تفاقم األوضاع وتعاظم السياسات
والممارسات المنتجة النتهاكات حقوق اإلنسان ،ال سيما وأن منهجية تفكير صانعي
القرار األمني والتشريعي تنتمي إلى الحقب السابقة على ثورة يناير  2011وتتغافل
عن التحوالت العميقة في الوعي االجتماعي العام.
فعلى إثر جريمة اغتيال النائب العام المستشار "هشام بركات" منتصف العام
وما تالها من معركة النصف يوم في الشيخ زويد ،اتجهت السلطات لتبني تدابير
تشريعية تحقق االنتقام من اإلرهابيين وتحول دون التالعب اإلعالمي في وقت
المواجهات ،فطرح وزير العدل السابق المستشار "أحمد الزند" مسودة تعديل على
قانون العقوبات وقانون اإلجراءات الجنائية ألغراض مكافحة اإلرهاب تتضمن
تقويض حقوق وضمانات حماية المحتجزين في التواصل مع ذويهم ومحامييهم لمدة
سبعة أيام ،واسقاط وجوبية االستماع للشهود في المحاكمات ،واعادة العمل بعقوبات
حبس الصحفيين على ما يثبت من ارتكاب تحريض أو تالعب بالمعلومات.
ولم يثر القانون حفيظة المجلس وجماعات حقوق اإلنسان المحلية ونقابة
الصحفيين فقط ،بل بادر مجلس القضاء األعلى إلى رفض القانون قطعي ًاعلى قاعدة
مخالفته للدستور وألصول الفقه القانوني.
ورغم التراجع عن هذه المسودة ،إال أن القانون الصادر منتصف يوليو
 2015منح رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ تدابير استثنائية تماثل فرض العمل
بحالة الطوارئ دونما إعالن العمل بقانون الطوارئ ،وهو ما لم يثر الجدل الواسع
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على صلة باقتراب االنتخابات النيابية وأولوية قيام مجلس النواب بالنظر في
التشريعات المؤقتة.
كما اشتمل القانون على نص يفضي إلى فرض عقوبات مالية باهظة على
وسائل اإلعالم واإلعالميين حال نشر بيانات مغلوطة عن األوضاع األمنية
والعسكرية ،وهو ما كان موضع جدل من جانب اإلعالميين بصفة خاصة ،بيد أن
مخاوف الحقوقيين انصبت باألساس على الصياغة المرنة للنص والتي تُجرم "مخالفة
البيانات الرسمية".
وقد قام مجلس النواب بمراجعة قرابة  240قانوناً في أقل من  15يوماً
بموجب النص الدستوري ،وأقر كافة القوانين عدا قانون واحد ،وهو قانون الخدمة
المدنية الذي آثار جدالً واسعاً.
وكانت حكومة المهندس "إبراهيم محلب" قد استبقت انعقاد البرلمان وفرضت
العمل بالقانون ،بلغ بالحكومة حد التعسف ورفض الترخيص لتظاهرات ووقفات
احتجاجية التزم ُدعاتها بطلب االذن بها بموجب قانون التظاهر المعيب.

ورغم كافة ضغوط الحكومة وعالقتها القوية بغالبية الثلثين في مجلس النواب

الجديد ،فإن التزام األعضاء المنتخبين أمام ناخبيهم بإسقاط القانون كان أقوى من
ضغوط الدولة ومن استعانة الحكومة باعتبارات األزمة الوطنية في الضغط على
إرادة النواب.
ورغم أن القانون يمثل ضرورة ملحة إلصالح هيكل الدولة الوظيفي ،فقد
غالى في بعض نصوصه  ،في مقدمتها أنه ال ينطبق على نحو  20فئة مهنية في
الدولة وهو ما يفتح الباب للتمييز ،ال سيما بعد أن أسقط القضاة وقيادات قطاعات
البترول والبنوك مبادرة رئيس الجمهورية وضع حد أقصى لألجور لمعالجة
االختالالت االجتماعية عبر أحكام قضائية متتابعة.
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يلي ذلك في المخاطر األساسية وضع مصير الموظف أو العامل إلى حد
الفصل من الوظيفة في يد رئيسه المباشر عبر تقارير الكفاءة ،وهي آلية ال ضمان
لنزاهتها في ظل عدم قدرة الدولة على القضاء على الفساد رغم جهودها الحثيثة،
وفشلها في اختيار الكفاءات للمواقع القيادية الو ازرية والتنفيذية.
ومن ضمن القوانين المؤقتة التي لم يتوقف أمامها مجلس النواب قانون
التظاهر المثير للجدل والتعديالت المدخلة على قانون اإلجراءات الجنائية في نهاية
 2013بالرغم من الترقب السياسي والمجتمعي لموقف البرلمان المنتخب منهما،
حيث أكدت و ازرة الشئون القانونية أنه ال يدخل في إطار القوانين األولى بالمراجعة
لصدوره قبل دستور .2014
لكن لم يتوقف األمر عند قوانين ما صدر قبل دستور  ،2014فلم يمنح بعد
مجلس النواب العناية الضرورية لقوانين صدرت بصفة موقته مؤقتة ذات أثر مهم في
المجالين االقتصادي واالجتماعي اللذين يشكالن الهاجس األكبر للدولة بمختلف
سلطاتها ،ومنها مثالً القوانين الخاصة بـ :الرقابة على المناقصات والعقود ،و"قانون
الهيئات الرقابية ،وقانون التصالح مع الفساد.
ويميل المراقبون المختصون إلى القول بأن المهلة الدستورية القصيرة (15
يوماً) لمراجعة القوانين المؤقتة لم تكن كافية ،في ظل  343قانوناً مؤقتاً ،وأن مجلس
النواب سيكون بوسعه إجراء تعديالت على القوانين موضع الشك في فترات الحقة.
غير أن ذلك يصطدم بحقائق متنوعة ،أهمها أن عمل المجلس ينصب حتى
خريف  2016على القوانين المكملة للدستور ،وأنه سيحتاج لكثير من الوقت إلنهاء
الئحته الداخلية والتفاعل مع برنامج الحكومة والميزانية العامة .2017 – 2016
وتتصدر األجندة التشريعية قوانين أساسية مكملة للدستور ،ومنها تعديل قانون
المجلس القومي لحقوق اإلنسان نفسه في ضوء النص الدستوري وتمكينه من ممارسة
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مهامه التي تتواكب مع دوره الفعلي والتطلعات إليه وتتناسب مع التطورات الكبيرة
على المستوى الدولي في مبادئ باريس  1992بشأن استقالل وفاعلية المؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان ،فضالً عن اقتراب مراجعة تصنيف المجلس دولياً بين
مؤسسات الفئة "أ" المقررة منتصف العام الجاري.
كما تتصدر األجندة التشريعية للعام  2016تشريعات العدالة االنتقالية،
والمفوضية المستقلة لالنتخابات ،ومفوضية منع التمييز ،وقانون الجمعيات االهلية،
وقانون النقابات العمالية ،وقوانين النقابات المهنية ،قانون بناء دور العبادة الموحد.
ويولي المجتمع الحقوقي أهمية كبرى لتفعيل ما يفرضه الدستور -عبر
القوانين األساسية المكملة للدستور -إجراء تعديالت مهمة وجوهرية فيما يتصل
بالضمانات القانونية للحقوق والحريات ،وخاصة فيما يتعلق بقوانين الطوارئ ،وقانون
العقوبات وجوانب مكافحة اإلرهاب ،وقانون اإلجراءات القانونية ،وتفعيل المساواة
والمواطنة وحظر التمييز.
ويشكل الرهان على تفعيل الدستور بشكل مناسب األساس القوي إليجاد
منظومة تشريعية مواتية تؤدي إلى توفير بيئة حامية وضامنة لحقوق اإلنسان ،وملبية
للطموحات االقتصادية واالجتماعية والسياسية كما عبرت عنها ثورتي يناير ويونيو.
وال يبتعد عن تلك المخاطر التي تحملها البيئة التشريعية لدعم الخطة التنموية
التي تقوم من ناحية على المزج بين االنفتاح الواسع على جذب االستثمارات
الخارجية في تعزيز البنية االقتصادية العامة ومن ناحية ثانية ،على نحو يعزز قدرة
ويعينها على تحمل دورها ووظائفها
الدولة على تجاوز االنكماش االقتصادي الكليُ ،
االجتماعية ويحول دون التضارب القائم في المنظومة التشريعية دون تمكين الدولة

من النهوض باألهداف التنموية باألساس ،ومعالجة التناقضات بين تبني التوجهين
االقتصاديين المتعارضين ظاهرياً.
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ثانيا :الحقوق األساسية
تعرضت طائفة الحقوق األساسية النتهاكات متنوعة ،وبعضها ذات طبيعة
نمطية ومتكررة ،وذلك بالمخالفة لألسس التي تقضي بعدم جواز المساس بالحقوق
األساسية في أصعب األوقات والظروف ،ورغم الكثير من اإلجراءات األساسية التي
اتخذتها الدولة في العديد من الوقائع ،غير أنها لم تتخذ التدابير الوقائية األساسية
والضرورية ،وتلك األخرى من التدابير الكفيلة بمنع تكرار األنماط نفسها.

-1الحق في الحياة
ال تزال االنتهاكات متعددة المصدر للحق في الحياة تشكل الهاجس األكبر
على وضعية حقوق اإلنسان في مصر ،حيث استمر اإلرهاب يشكل المصدر
الرئيسي النتهاكات الحق في الحياة ،ومن الملحوظ التطور الهائل في قدراته وأنماط
جرائمه وأهدافه المنتقاة على نحو يعبر عن سياسة منهجية تستهدف إدخال البالد
إلى نفق الدول الفاشلة.
استهدف اإلرهاب بجرائمه االقتصاد الوطني ،وبصفة رئيسية ضرب النشاط
السياحي الذي يشكل ركنا أساسياً في جلب العمالت األجنبية التي يعوزها االقتصاد
المصري ،ويأتي في مقدمة الجرائم اإلرهابية حادث سقوط الطائرة الروسية في 29
أكتوبر  2015في مناطق شمالي سيناء ،وذلك خالل رحلتها من مطار شرم الشيخ
جنوبي سيناء عائدة إلى روسيا ،ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وطاقمها (224
شخصاً) ،وفيما تبنى تنظيم "داعش" اإلرهابي العملية ،فقد اتجهت التحقيقات األولية
إل ى استبعاد العمل اإلرهابي ،بما في ذلك رأي لجنة التحقيق الدولية المشتركة التي
تقودها مصر بمشاركة روسية وأوروبية ،إال أن مصادر متضاربة حول معلومات
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استخبارية أكدت وقوع عمل إرهابي أدى إلسقاط الطائرة ،بادرت إليه بريطانيا بسحب
رعاياها من شرم الشيخ ،وأقرته روسيا الحقاً بمعلومات استخباراتية وقامت بسحب
كافة رعاياها من مصر ،وقد أيد الرئيس "عبد الفتاح السيسي" في فبراير 2016
صحة وقوع العمل اإلرهابي.
وكان لهذه الحادثة أث اًر مريعاً على اقتصاديات السياحة والفندقة في مصر،
والتي ما كادت أن تتعافى في  2015 – 2014حتى أدى هذا الحادث اإلرهابي
إلرباكها من جديد ،ومدى تأثير ذلك وأثر بالتبعية على عائدات مصر من العمالت
األجنبية ،وقاد إلى انخفاض إضافي للعملة الوطنية وقوتها الشرائية وتراجع النشاط
االقتصادي والتدفقات المالية األجنبية.
كما كان له أثر بالغ في اإلضرار باقتصاديات الطيران بعد تصاعد الشكوك
في قدرة البالد على تأمين مرافق الطيران ،وهو ما أدى لمضاعفة إجراءات وتدابير
األمن في المطارات والموانئ والمنافذ البرية.
وكان الرئيس الروسي "فالديمير بوتين" قد أكد في أحاديث وتصريحات
صحفية متتابعة أن حادث الطائرة الروسية استهدف عزل مصر دولياً والتأثير عليها
اقتصادياً واخضاعها للضغوط السياسية المناوئة ،مؤكداً أن بالده ستالحق اإلرهابيين
المسئولين عن الحادث وداعميهم ،ووجه بإسراع التوقيع على عقود إنشاء مفاعالت
الطاقة النووية الروسية في مصر.
وفي ذات السياق ،وقع إطالق نار على حافلة سياحية قبالة أحد الفنادق
بشارع الهرم جنوبي القاهرة ،كانت تقل فوجاً سياحياً من فلسطينيي الـ ،1948ورغم
أن الحادث لم يسفر عن قتلى ،لكنه أثار جدالً ملحوظاً في اإلعالم الدولي حول قدرة
األمن المصري على تأمين األفواج السياحية.

9

وشكل استهداف القضاة وترويعهم أحد األهداف االنتقائية للتنظيمات
اإلرهابية ،وفي مقدمتها حوادث استهداف القضاة في شمالي سيناء ،واغتيال النائب
العام.
ففي مايو  ،2015تم اغتيال  3من القضاة في شمالي سيناء خالل رحلة
عودتهم للقاهرة قادمين من مدينة العريش ،حيث تم قطع الطريق على سيارتهم
وقتلهم.
وفي  29يونيو  ،2015تم اغتيال النائب العام المستشار "هشام بركات"
بتفجير قنبلة شديدة االنفجار في سيارة متوقفة على طريق رحلته اليومية من منزله
بمصر الجديدة شرقي القاهرة ،ما أدى إلى مقتله وسائقه وحارسه.
وفي محاولة لقتل  130من القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
بشمالي سيناء ،وقع هجوم مزدوج من البر والبحر على فندق "سويس إن" بمدينة
العريش حيث يقيمون ،واستشهد قاضيين نتيجة تفجيرين انتحاريين في بعض جوانب
الفندق بعد فشل المهاجمين في الوصول إلى قطاعات تواجدهم بفضل مقاومة رجال
الشرطة الذين استشهد أربعة منهم.
واستمرت الهجمات اإلرهابية عالية التقنية التي تستهدف قوات الجيش
والشرطة في شمالي سيناء وغيرها من مناطق البالد ،ومن أبرزها الهجوم واسع
النطاق في  1يوليو  2015بمحيط مدينة الشيخ زويد شمالي سيناء ،حيث دارت
معارك لقرابة  12ساعة بعدما قامت فرق إرهابية يبلغ تعدادها نحو  350إرهابياً
بمهاجمة  15نقطة تفتيش عسكرية فضالً عن قسم شرطة مدينة الشيخ زويد ،وقد
أسفر الهجوم عن مقتل نحو  24جندياً بينهم  17استشهدوا فور وقوع الهجمات التي
اتبعت تكتيك الهجمات االنتحارية ثم االقتحام ،وفشل جميع الهجمات في اقتحام
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النقاط العسكرية وقسم الشرطة ،وسقط نحو  143إرهابياً بينهم نحو  90بغارات جوية
اثناء هروبهم جنوبي الشيخ زويد.
كانت هذه الهجمات تستهدف السيطرة المؤقتة على قسم شرطة الشيخ زويد
ومنع وصول إمدادات الجيش إليه لحين القيام بعملية تصوير االقتحام ورفع رايات
تنظيم "داعش" على القسم بهدف بث هذه اللقطات في محاولة لتقديم أدلة على عدم
قدرة الدولة على السيطرة على بعض المناطق ،وخاصة في المربع الواقع بين مدينة
رفح المصرية ومدينة العريش والبالغ مساحته  1100كيلومتر مربع ،والتي تتمركز
فيها أغلب الجرائم اإلرهابية انتها اًز لعدم قدرة الدولة على نشر قوات كافية في تلك
المناطق وفق القيود التي تفرضها اتفاقية السالم مع إسرائيل.
وعلى صلة بذلك ،فقد استمرت تلك المنطقة تشهد العديد من الهجمات
التكتيكية للتنظيمات اإلرهابية رغم التدابير األمنية المتخذة ،وخاصة عبر زرع عبوات
ملغومة في طرق تحرك القوات ،وخاصة المدرعات العسكرية والشرطية ،فضالً عن
استهداف ممثلي السلطة العامة خالل تحركاتهم.
كذلك واصلت التنظيمات اإلرهابية استهداف قيادات ووجوه القبائل المصرية
في تلك المنطقة ،تارة بزعم تعاونها مع الدولة ،وتارة بزعم تعاونها مع إسرائيل ،وأبرز
هذه التنظيمات هو تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي أعلن والئه لتنظيم داعش وبات
ينشط تحت اسم "والية سيناء" ،وتتهمه األجهزة األمنية بأنه أحد األجهزة العسكرية
التابعة لجماعة "االخوان المسلمين" المحظورة.
كما سقط عدد من المدنيين األبرياء بقذائف الهاون التي سقطت على منازلهم
خالل محاوالت اإلرهابيين استهداف مراكز أمنية وتمركزات عسكرية في محيط مدن
العريش ورفح ،فضالً عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من جنود الجيش والشرطة
بسبب قذائف أخرى نالت من مواقع تمركزاتهم.
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وكان استهداف ناقالت الجنود المدرعة والمصفحة للجيش والشرطة بألغام
وعبوات ناسفة مزروعة على جوانب الطرق أحد األنماط الشائعة التي تكررت أيضاً
خالل الفترة التي يغطيها التقرير ،ما أسفر عن مقتل واصابة العشرات من جنود
الجيش والشرطة.
ووقع عدد من األجانب ضحية للجرائم واألنشطة اإلرهابية ،فبعد حادث
الطائرة الروسية ،جرى إعدام المهندس الكرواتي "توماسالف سلوباك" في أغسطس
 2015بعد اختفائه في ظروف غامضة ،وبث شريط مصور والتهديد بقتله قبل أقل
من  24ساعة من حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.
وخالل الفترة التي يغطيها التقرير ،استهدفت طائرات األباتشي التابعة للجيش
في منتصف سبتمبر  2015أربعة قوافل سيارات رباعية الدفع باعتبارها تابعة لتنظيم
"داعش" اإلرهابي في منطقة بالصحراء الغربية ،وذلك بعد تغلغل القوافل في بعض
المناطق المجاورة للتجمعات السكانية وقتل أحد الرموز القبلية بدعوى تعاونه مع
األمن بفصل رأسه عن جسده والتمثيل بجثته وتصويرها ونشر الصور على المواقع
االلكترونية ،وتبين أن إحدى القوافل األربعة التي تم استهدافها تضم فوج من  22من
السياح المكسيكيين في جولة سفاري بالصحراء الغربية ،والذي خيموا مؤقتاً في داخل
المنطقة خالل رحلتهم لتناول الغداء في منطقة تبعد عن الطرق الرئيسية بحوالي
واحد كيلو متر ،وأسفر هذا االستهداف عن مقتل  12شخصاً واصابة  8آخرين من
السياح والمصريين المرافقين للفوج.
وقد تبنت السلطات المصرية والمكسيكية تحقيقاً مشتركاً في الحادث ،ووجهت
الحكومة المصرية اعتذا اًر رسمياً لحكومة المكسيك ،وسددت تعويضات مالية ألسر
الضحايا ،ووعدت بمحاسبة المتسببين في الحادث بطريق الخطأ وعبر إجراءات غير
علنية تتابعها حكومة المكسيك.
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وفي  25يناير  ،2016اختفى الباحث اإليطالي "جوليو ريجيني" خالل
زياراته الدراسية إلى مصر لبحوث يجريها في إطار دراسته العليا بجامعة كمبريدج
البريطانية ،وتم العثور على جثته في  9فبراير  2016على جانب الطريق
الصحراوي غربي القاهرة وعليه آثار تعذيب شديد ،شمل االعتداء بالضرب والصعق
بالكهرباء والحرق واالعتداء الجنسي ،وكذا قطع في األذن.
وأثار الحادث أزمة كبيرة في العالقات المصرية اإليطالية خالل التحقيقات
نتيجة الربط بين الحادث واحتمال وقوع مسئولية جهات أمنية عن الحادث ،عززها
تضارب التصريحات الرسمية لو ازرة الداخلية رغم القبول بتحقيقات مصرية إيطالية
مشتركة في الحادث.
وقد أسهم في االلتباس حول احتمالية مسئولية جهات أمنية عن تعذيب ومقتل
"ريجيني" استمرار ظاهرة التعذيب في مصر ،فرغم االهتمام الكبير لرئيس الجمهورية
بالتصدي شخصياً لوقائع التعذيب ،وخاصة تلك التي أدت إلى وقوع وفيات واسراع
وتيرة التحقيقات والمحاكمة فيها للمسئولين عنها ،إال أن الدولة لم تستجب لدعوات
المجتمع الحقوقي بتيني التدابير الوقائية والمقترحات التشريعية الكفيلة بالحد من
الظاهرة.
ففي نوفمبر  ،2015وقع ثالثة وفيات في كل من األقصر واإلسماعيلية
نتيجة التعذيب واالعتداءات البدنية ،وهو األمر الذي دفع بالجماهير لالحتشاد
واالحتجاج على سلوكيات الشرطة وجهات البحث الجنائي ،وبادر رئيس الجمهورية
لعقد جلسة خاصة مع وزير الداخلية اللواء "مجدي عبد الغفار" والتعبير عن أهمية
اإلسراع في التحقيقات ومحاسبة المسئولين ،وهو ما تبعه إحالة نحو ثالثين من
ضباط وأفراد الشرطة إلى التحقيقات والمحاكمات.
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وكان رئيس الجمهورية قد أجرى تعديالً و ازرياً في مارس  2015شمل وزير
الداخلية السابق اللواء "محمد إبراهيم" بعد وفاة المحامي "كريم حمدي" في قسم شرطة
المطرية بالقاهرة على يد ضابطين بجهاز األمن الوطني ،وبعد أن نفى قطعياً
مسئولية الشرطة عن مقتل الناشطة الحزبية "شيماء الصباغ" وهو النفي الذي
دحضته تحقيقات النيابة العامة ،وأثبتت مسئولية الشرطة عن مقتلها.
وفاقمت سلسلة متتابعة من أخطاء أمناء الشرطة في أزمة عالقة الشرطة
بالمجتمع ،وشملت قتل مواطنين باستخدام سالح الخدمة خالل شجار شخصي على
نحو ما جرى في حي الدرب األحمر في يناير  ،2016وقتل أمين شرطة لزميله
باستخدام سالح الخدمة أيضاً بعد خالف بينهما في بورسعيد في الفترة ذاتها.
وهو ما أعاد فتح ملف أمناء الشرطة ومحاولة إجراء إصالحات وسط تراكم
الشهادات حول فساد بعض أمناء الشرطة الذي يلوث سمعة المؤسسة األمنية.
وفي مايو  ،2015تم إعدام سبعة من المدانين باإلرهاب ،بينهم المدان الوحيد
الذي أقرت محكمة النقض إعدامه من بين أكثر من  650محكوماً باإلعدام في
قضايا إرهاب راجعتها المحكمة وألغتها ،وستة من التنظيم اإلرهابي أنصار بيت
المقدس "والية سيناء – داعش" المعروفين إعالميا بخلية "عرب شركس" والمدانين
نهائياً بواسطة القضاء العسكري.
وقد بلغ عدد من جرى تنفيذ حكم اإلعدام بحقهم  15محكوماً خالل العام
 ،2015بينهم السبعة المشار إليهم ،يبلغ عدد المحكومين نهائياً باإلعدام في قضايا
جنائية ال تتصل باإلرهاب أو باألنشطة السياسية أكثر من  500شخصاً ،تعود
غالبية األحكام الصادرة بحقهم إلى ما بين العام  1999والعام .2010
غير أن إعدام اإلرهابيين الستة من خلية "عرب شركس" قد أثار موجة استياء
حقوقية واسعة ،حيث تصر السلطات على إحالة بعض المتهمين باإلرهاب إلى
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المحاكم العسكرية على نحو ُيخل بالتزاماتها بضمان المحاكمة العادلة بموجب

انضمامها للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،والذي ُيوجب كذلك الحد من
استخدام عقوبة اإلعدام في التطبيق والتنفيذ ،فتبقى المحاكم العسكرية قاضياً طبيعي ًا

للعسكريين ولكنها ليست قاضياً طبيعياً للمدنيين.

-2الحرية واآلمان الشخصي
استمرت العديد من الظواهر السلبية تشكل ضغوطاً وتحديات كبيرة في مجال
حماية الحق في الحرية واآلمان الشخصي ،يتقدمها التوسع في الحبس االحتياطي
واستمرار ظاهرات التعذيب وسوء المعاملة في االحتجاز ،ومخالفة قواعد االحتجاز
على نحو فتح الباب أمام شيوع االتهامات باالختفاء القسري للمحتجزين ،كما تأثرت
أوضاع الالجئين الذين تتزايد أعدادهم في مصر هرباً من النزاعات في المنطقة
العربية وأفريقيا.
بات الحبس االحتياطي يمثل واحدة من أكبر المشكالت في البالد ،وتجاوز
اإلجراء التحفظي إلى عقوبة بذاته ،حيث تكتظ مراكز االحتجاز األولية باألقسام
والمديريات بأعداد هائلة تفوق طاقتها االستيعابية بشكل كبير وبتقديرات تصل إلى
نحو  300بالمائة من طاقتها االستيعابية ،وكذا تجاوز االكتظاظ بالسجون إلى 150
بالمائة من طاقتها االستيعابية.
وقد أدى هذا التكدس إلى سلسلة من اإلشكاليات ،وفي مقدمتها استمرار وقوع
وفيات نتيجة تردي األحوال الصحية ،وعدم القدرة على إسعاف الحاالت الحرجة،
واالختناق الذي يصيب المحتجزين ،والذين يتناوبون في النوم لضيق المساحة،
وتردي الخدمات البيئية والغذائية والسلوكيات السلبية للمحتجزين والحديث عن تفشى
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الفساد بين أفراد الشرطة ،ومخاطر الحبس لفترات طويلة لغير معتادي اإلجرام مع
المجرمين.
ورغم جهود الدولة في استحداث سجون جديدة للحبس االحتياطي ،واإلعالن
عن افتتاح إحداها وقرب االنتهاء من سجنين آخرين ،فضالً عن خطة بناء سجون
جديدية خاصة بالحبس االحتياطي ،فإن هذه اإلجراءات ذات وتيرة بطيئة وال يتوقع
أن تسهم في تحقيق انفراجة ما لم تتوافر خطة واضحة لمعالجة عاجلة لهذه الظاهرة.
ورغم أن اإلجراءات األمنية قد أسهمت إلى حد كبير في تراجع معدالت
وأنماط الجرائم الشائعة ،إال أنها تسببت كذلك في كثير من االنتهاكات والجرائم
بالمخالفة للقانون ،حيث يشكل تردي ظروف االحتجاز نوعاً من سوء المعاملة التي
ال تقل عن خطورة جريمة التعذيب بموجب التزام مصر باالتفاقية الدولية لمناهضة
التعذيب ،فضالً عما يسفر من وفيات واصابات بأمراض وبائية.
واستمرت ظاهرة تعذيب المتهمين في مراكز االحتجاز األولية بصفة خاصة،
وأوقعت قتلى محتملين على نحو ما سبقت اإلشارة (أنظر الحق في الحياة) .ورغم أن
يصعب وصفها بالمنهجية إال أنها ال تزال خطيرة بسبب استمرار شيوعها
الظاهرة
ُ

رغم التدابير المتخذة للحد منها قضائياً وسياسياً.

وقد أدى اتباع الجهات األمنية لمخالفة قواعد االحتجاز المتبعة والتأخر في
استجواب وعرض المتهمين على النيابة العامة ،فضالً عن رفض االمتثال للقانون
واإلفصاح عن أماكن احتجاز المشتبه بهم إلى تنامي االتهامات بممارسة جريمة
"االختفاء القسري" والتي بدأت تتخذ منحى متزايد منذ أبريل  ،2015وصارت تشكل
الظاهرة في ضوء تنامي البالغات من ناحية وغموض اإلفصاح عن موضع احتجاز
المتهمين وطبيعة التهم الموجهة إليهم وق اررات النيابة العامة.
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وقد تصدى المجلس القومي لحقوق اإلنسان لهذه الظاهرة الخطيرة بداية من
مايو  ،2015حيث دعا من لديهم بالغات للتقدم بها إلى المجلس وبلغت نحو 50
بالغاً ،وسعى مكتب الشكاوى لدى المجلس لمعالجتها بالتفاعل مع و ازرة الداخلية،
كما تواصل رئيس المجلس مع النائب العام الحقاً ،وهي الجهود التي لم تلق التجاوب
الكافي حتى سبتمبر .2016
وقد وجه المجلس مذكرة إلى السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن ،كما التقى
رئيس المجلس بكل من رئيس الجمهورية ،والنائب العام ،ووزير الداخلية ،وتم االتفاق
على ضرورة التعاون اإليجابي في معالجة القضايا المختلفة.
وقد أعاد المجلس دعوته لذوي المختفين لإلبالغ ،وهو ما أجلى مصير عدد
من المدعى باختفائهم سابقاً ،وورود بالغات جديدة .وقد تابع المجلس إحالة
البالغات إلى و ازرة الداخلية في نحو  266شخص حتى مارس  ،2016وقد
أوضحت الو ازرة أوضاع  238شخصاً ،منهم من كان مودعاً بموجب ق اررات من
النيابة العامة وتم اإلفراج عنهم ،ومنهم من ال يزال في االحتجاز امتثاالً لق اررات
النيابة العامة بحبسهم احتياطياً أو بمحاكمتهم مع استمرار احتجازهم ،وبينما اعترفت
و ازرة الداخلية بالقبض على غالبية هؤالء ،فقد أفادت الو ازرة بأنها ال يمكنها تحديد أي
معلومات عن  44شخصاً لم تلق الو ازرة القبض عليهم.
وكانت الو ازرة وحتى أغسطس  2015وقبل تفاعلها إيجابيا مع المجلس تُرجح
قيام بعض المدعى باختفائهم االنضمام إلى التنظيمات اإلرهابية في سيناء ،أو توافر
معلومات أولية غير مؤكدة عن سفره للقتال في ليبيا وسوريا والعراق .وقد عزز من
هذا االحتمال أن اثنين من العناصر اإلرهابية األربعة التي هاجمت مقر إقامة
القضاة في مدينة العريش خالل االنتخابات النيابية مسجلين لدى بعض المصادر
باعتبارهم "مختفين قسرياً".
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ومن ناحية أخرى ،تزايدت أعداد الالجئين العرب واألفارقة في مصر الفارين
من مناطق النزاعات األهلية المسلحة ،وقد أشار رئيس الجمهورية في مطلع العام
 2016إلى أن أعدادهم بلغت نحو خمسة ماليين .ويعاني الكثير من هؤالء من
صعوبات ذات طبيعة معيشية واجتماعية ،وكذا من صعوبات أمنية.
وتشمل معاناة الالجئين من كافة الشرائح صعوبات في تجديد اإلقامات أو في
الحصول عليها أصالً ،ما جعلهم يقعون ضحايا لمافيا تزوير التأشيرات والهويات
وجوازات السفر ،فضالً عن النصب بدعوى الهجرة غير النظامية عبر المتوسط إلى
جنوبي أوروبا.
وتعرض المئات من الالجئين للتوقيف في مراكز االحتجاز بتهم استعمال
وثائق مزورة ،ورغم التوجه اإليجابي للنيابة العامة والجهات األمنية المختصة باإلفراج
عنهم وعدم ترحيلهم ،لكن ال يسمح لهم باستعادة وثائقهم أو الحصول على أوراق
ثبوتية بما يشكل تهديداً إلمكانية الحياة والحصول على األرزاق أو تلقي المساعدات،
فضالً عن التهديد المفتوح بإعادة التوقيف لالفتقاد ألوراق ثبوتية.
كما جرى تمديد احتجاز عدد من األفراد لحين تدبير إجراءات ترحيلهم إلى بلد
ال يتعرضون فيه للتسليم لدولتهم على نحو يعرض سالمتهم للخطر ،وهم حاالت
تتأسس على تقدير األجهزة األمنية العتبار هذه الحاالت خط اًر على أمن البالد.
-3الحق في المحاكمة العادلة
ال تزال انتهاكات الحق في المحاكمة العدلة مبعثاً للقلق في البالد ،رغم ما
تتميز به باعتبارها أكثر البلدان العربية تمتعاً باستقالل القضاء تشريعاً وممارسة
بحكم االستقالل الذي يحرص القضاة على ممارسته ورفض االذعان المعروف
تاريخياً للسلطة التنفيذية.
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تنبع أبرز إشكاليات االلتزام بالحق في المحاكمة العادلة في مصر من
استمرار العمل بالمحاكمة العسكرية للمدنيين ،وصعوبات الحق في التقاضي.
فمن ناحية ،شكل اإلبقاء على بعض صور المحاكمات العسكرية للمدنيين
رغم تضييقها سبباً في إثارة القلق ،ال سيما مع اإلصرار على إبقاء هذه الممارسة
بموجب نص دستور  2014فيما يتعلق باالعتداء على القوات المسلحة ومنشأتها.
وأتاح ذلك إمكانية التملص من التضييق عبر قوانين مؤقتة صنفت منشأت مدنية
باعتبارها منشأت عسكرية حال قيام الجيش بالمساهمة في تأمينها مع الشرطة
اتصاالً بالوقاية من جرائم اإلرهاب التي تستهدف تقويض الدولة.
ورغم أن محاكمات من قبيل خلية "عرب شركس" اإلرهابية يتسق مع النص
الدستوري والقانون الجاري العمل به ،وباعتبار أن قطاعاً رئيسياً من جرائم هذه الخلية
وقع بحق القوات المسلحة أفراداً ومنشأت ،إال أنه يبقى بعيداً االلتزامات مصر
بشروط المحاكمة العادلة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،ومن ناحية
أخرى أثار الحكم بإعدامهم وتنفيذ حكم اإلعدام في مايو  2015مزيداً من المخاوف
مما قد يحمله بقاء هذه الممارسة ،وسمح بتفاقم الشكوك حول عدالة المحاكمة.
وعلى صعيد التقاضي ،ال يزال الوفاء بما فرضه الدستور من تيسير لحقوق
التقاضي ومعالجة اإلشكاليات التي تتصل بظاهرات أنتجها سؤ إدارة الدولة لنحو
ثالثين عاماً مضت ،وطالت مرفق العدالة.
وتتنوع اإلشكاليات المرتبطة بتيسير حقوق التقاضي على نحو كبير اتصاالً
بوضعية دور المحاكم ،وسلوك الموظفين المعاونين ،وتراجع تقدير مهنة المحاماة،
واعتبارات الكفاءة المهنية التي تطال مختلف القطاعات ،وصعوبات تدبير األكثر
حاجة من الفقراء للمساعدة القانونية.
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ويبقى أن إصدار قانون السلطة القضائية المرتقب يشكل العامل األهم في
تيسير الحق في التقاضي عبر ما يكفله من قدرة القضاء التامة على إدارة شئونه
باالستقالل التام ،وتطوير مرافقه ووسائله ،واصالح أوضاعه الداخلية ،وهو أمر ال
يتأتى في ظل التشريعات الراهنة.
وثار خالل الفترة التي يغطيها التقرير العديد من أوجه النقد لق اررات جمهورية
بعزل العشرات من القضاة ،وهي ق اررات ال يتجاوز دور السلطة التنفيذية فيها ممثلة
في شخص رئيس الجمهورية سوى التصديق على ق اررات نهائية نافذة أصدرتها
السلطة القضائية بموجب إجراءات تأديبية مقررة قانوناً ،وهي ق اررات طالت العشرات
من القضاة المنغمسين في الشأن السياسي والصراعات ،كما طالت العشرات من
القضاة الذين جرى التحقيق معهم في أمور سلوكية ومهنية غير ذات صلة بالشأن
السياسي.
لكن المالحظ أن محاسبة القضاة في أمور مسلكية ومهنية تتسم بالغموض
وبنقص الشفافية ،حيث جرت التقاليد القضائية على التكتم على أمور محاسبة
القضاة ،كما تسمح للقضاة باالستقالة من القضاء تجنباً للمحاسبة ،وهي أمور ال
يجوز بموجب القواعد القانونية العامة االستمرار فيها ،وتقتضي تعديالً تشريعياً
واعتماداً للشفافية في إدارة الشأن القضائي.
ويؤكد التوسع في استخدام عقوبة اإلعدام من جانب بعض دوائر الجنايات
في قضايا اإلرهاب دليالً إضافياً على إهدار متزايد للحق في التقاضي ،حيث قضت
محكمة النقض بإلغاء األحكام الصادرة بمعاقبة أكثر من  500متهم باإلعدام،
ال عملياً على إهدار الحق في التقاضي
وقررت إعادة محاكمتهم ،وهو ما يمثل دلي ً
للمتهمين ،وارهاق كاهل الميزانية العامة ،فضالً عن اآلثار الوخيمة سياسياً واجتماعياً
ونفسياً لهذه األحكام األولية والتي صدر أغلبها غيابياً.
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وبينما ينظر بعض من جمهور القضاة بغضب للتعليق على األحكام
القضائية باعتباره جريمة تستوجب العقاب ،فإن هذه النظرة ال تشمل التعليقات السلبية
ل بعض اإلعالميين والكتاب التي تنتقد أحكام البراءة الجماعية لآلالف من المتهمين
في قضايا مماثلة ،أو ألحكام محكمة النقض القاضية بإبطال األحكام األولية لبعض
دوائر الجنايات باإلعدام.
وبرزت خالل الفترة التي يغطيها التقرير ظاهرتين سلبيتين ،األولى تصريحات
لوزيري العدل الذين جرت إقالتهما تباعاً ،والتي أصرت على نهج رفض تعيين أبناء
الفقراء في السلك القضائي ،فرغم إقالة الوزير األسبق لتصريح بهذا المعنى في مايو
 ، 2015فقد أصر الوزير السابق على سلوك ذات النهج تجاه أكثر من  120مرشح ًا
لالنضمام للنيابة العامة على صلة بأصلهم االجتماعي ،ولم تفلح مناشدتهم لرئيس
الجمهورية بالتدخل حيث لم يسفر توجيهه بالتحقيق في األمر عن معالجة أوضاعهم
حتى إعداد هذا التقرير.
الظاهرة السلبية الثانية اتصلت كذلك بتصريحات غاية في السلبية أدلى بها
الوزير السابق المقال في مارس  ،2016سواء فيما يتصل بآلية محاسبة المتهمين
باإلرهاب والمنتمين لجماعة االخوان المحظورة ودعوته إلعدامهم دون هوادة ،قبل أن
يؤدي تصريحاً له يتضمن إزدراء للمعتقدات الدينية باإلطاحة به.
وقد بلغ االحتقان الناتج عن ذلك حد رفض الوزير لطلب رئيس مجلس
الوزراء بتقديمه الستقالته ،ما أوجب صدور قرار إقالته ،غير أن ذلك القى احتجاجاً
غير مسبوق من قبل قيادة نادي القضاة التي حاولوت إثناء الدولة عن اإلقالة ،ولم
تتراجع قيادة نادي القضاة حتى اضطرها قيادات نوادي قضاة األقاليم للتراجع باعتبار
موقف النادي يشكل تدخالً غير جائز في المجال السياسي.
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وبالرغم من مناشدات المجلس وغيره من جماعات حقوق اإلنسان ،فقد
استمرت ظاهرة تجاوب النيابة العامة مع البالغات الضعيفة التي يتقدم بها بعض
المحامين والمواطنين ضد المثقفين واإلعالميين والسياسيين ،والتي تشكل نوع ًا من
الحسبة السياسية والحسبة الدينية.
ويصنف المجتمع الحقوقي هذا التجاوب باعتباره إحدى وسائل الضغط
السياسي غير المباشر على المعارضين والمخالفين لرأي السلطة ،وهو ما يأتي
معارضاً لتوجهات الدستور والتصريحات الرسمية لرئيس الجمهورية في شأن حريات
الرأي والتعبير والدعوة إلى اإلصالح الديني.
ومنذ منتصف العام  ،2015قام مجلس القضاء األعلى بإحالة كل من
المستشار "هشام رؤوف" والمستشار "عاصم عبد الجبار" إلى التحقيق بمناسبة
مشاركتهما مع مؤسسة "المجموعة المتحدة" للمحاماة في إعداد مقترح تشريعي يسد
الفجوات التي تؤدي لشيوع جرائم التعذيب في البالد ،وهو المقترح الذي تم رفعه
لرئيس الجمهورية.
وقد شملت إجراءات التحقيق استدعاء العديد من المدافعين عن حقوق
اإلنسان الذين شاركوا في أعمال ندوة ناقشت المقترح التشريعي ،لحق ذلك التحقيق
مرات عديدة مع الزميل "نجاد البرعي" المحامي الحقوقي ورئيس المجموعة المتحدة،
قبل أن توجه إليه ستة اتهامات ،وقد أثار الموقف إجماالً العديد من االلتباسات
والشكوك حول موقف الدولة من مناهضة التعذيب.
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-4معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين
يشكل التكدس الهائل في مراكز االحتجاز بصفة عامة ،ومراكز االحتجاز
األولية بصفة خاصة أبرز إشكاليات األزمة في االحتجاز ،ومصد اًر رئيسياً
لالنتهاكات التي تشكل إجماالً أنواعاً من سوء المعاملة المحظورة بموجب االتفاقية
الدولية لمناهضة التعذيب .باإلضافة إلى استمرار ظاهرة التعذيب في مراكز
االحتجاز األولية خالل االستجواب.
وتقدر المصادر بلوغ نسبة التكدس في السجون قرابة  150بالمائة ،وتجاوزها
في مراكز االحتجاز األولية (أقسام الشرطة ومديريات األمن) ال ـ  300بالمائة ،وتمثل
أزمة بالغة الحدة في االحتجاز األولي الذي يفتقد إلى خدمات الرعاية الصحية
والدواء والغذاء ،بل ومساحات النوم والراحة والخدمات الصحية المرتبطة بالمعيشة.
ورغم اهتمام الدولة بمعالجة أوضاع الحبس االحتياطي عبر تبني الشرطة
بعض المرونة في معالجة األوضاع الصحية الطارئة ،واالتجاه لبناء سجون جديدة
مخصصة للحبس االحتياطي ،إال أن المشكلة الرئيسية تبقى في استمرار التوسع في
ق اررات الحبس االحتياطي الذي بات يمثل في حد ذاته عقوبة ال يمكن التعويض
عنها ،وهو أمر يستدعي تدخل مستويات القرار السياسي عبر التنسيق بين النائب
العام ومجلس القضاء األعلى ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب وو ازرة الداخلية،
وبقدر من التشاور مع جماعات حقوق اإلنسان واإلنصات لنصائحها.
وقد تجاوبت و ازرة الداخلية جزئياً مع قيام المجلس بزيارات لغرف االحتجاز
بعدد من األقسام ،كما شرعت و ازرة الداخلية في تركيب أجهزة تكييف الهواء في
غرف االحتجاز ببعض أقسام الشرطة مع تحسين الخدمات الصحية بها ،وقدم
المجلس العديد من التوصيات الهادفة لتحسين أوضاع االحتجاز.
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كما قامت وفود من المجلس بزيارة العديد من السجون موضع الشكاوى خالل
الفترة التي يغطيها التقرير ،شملت سجون مجمع طرة ،وسجون أبو زعبل ،وعدد من
سجون األقاليم والسجون الفرعية.
وأجمعت تقارير وفود المجلس على ضعف الخدمات المتاحة في السجون
نظ اًر لحالة التكدس وضغطها الشديد على الخدمات ،وأهمية معالجة هذه القضية من
مختلف جوانبها .ولفتت تقارير الوفود إلى أثر هذا التكدس على حق أهالي السجناء
والموقوفين في الزيارة ،حيث تكرر إلغاء حق الزيارة بعد وصول األهالي في كثير من
المرات ،ما كان موضع شكاوى مكررة ساتقبلها المجلس من األهالي ،كما استمع لها
من السجناء خالل تفقد السجون.
وقد شاعت خالل الفترة التي يغطيها التقرير االتهامات بوقوع جرائم تعذيب
منهجي بحق السجناء من جماعة االخوان المحظورة المودعين في السجون ،وخاصة
في سجن طرة "شديد الحراسة" (الشهير بسجن العقرب) ،وبلغت االتهامات حد
اإلدعاء بوقوع اعتداءات جنسية بشكل متكرر ،وعلى الرغم من الشكوك الكبيرة التي
لفت هذه اإلدعاءات ،سيما وأنها صادرةعن تكوينات حقوقية للتنظيم الدولي لجماعة
االخوان ،إال أن المجلس ُعني بفحصها ،وأوفد فريقاً إلى سجن "طرة شديد الحراسة"
للمرة الثانية في فترة قصيرة للوقوف على حقائق األوضاع.

ورغم ما نال تصريحات وتقرير فريق المجلس من انتقادات من بعض
األطراف ،فإن الحقائق قد كذبت هذه التقارير ،دون أن يقلل ذلك مما أورده التقارير
حول الضغوط الناتجة عن التكدس والتي تؤدي لضعف قدرة الخدمات المتاحة،
ووجود شكاوى تندرج بين أشكال سوء المعاملة.
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ثالثا :الحريات العامة
-1حرية الرأي والتعبير
تراكمت العديد من التحديات التي تعيق تعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير
خالل الفترة التي غطيها التقرير ،وشملت محاوالت بعض جهات الدولة لتقليص
الهامش المتاح واعادة العمل بالعقوبات السالبة للحريات ،والتباطوء في تشكيل
الهيئات اإلعالمية المسئولة بموجب الدستور في ظل إلغاء و ازرة اإلعالم على نحو
عمق الجدل اإلعالمي ،واستمرت قضايا الحسبة الدينية والسياسية تطال العديد من
المثقفين والسياسيين.
ففي منتصف  ،2015وعلى صلة بجرائم إرهابية كبرى متتابعة ،واالستثمار
السياسي ألحداثها في إثارة المخاوف حول فشل الدولة في التصدي لها على نخو ما
جرى خالل معركة الشيخ زويد في مطلع يوليو  ،2015تبنت و ازرة العدل مشروع
قانون يضيق الحريات اإلعالمية ويعيد العمل بالعقوبات السالبة للحريات بالمخالفة
للدستور والقانون ،ورغم أن مجلس الوزراء رفض تبني المشروع في ضوء اعتراضات
نقابة الصحفيين وجماعات حقوق اإلنسان ،فقد تم تغليظ الغرامات المالية في جرائم
النشر بصورة كبيرة ،غير أن النص التجريمي جاء فضفاضاً للغاية على نحو يسمح
بتجريم مجرد مخالفة البيانات الرسمية العسكرية واألمنية وهو ما يعد تضييقاً على
حريات تداول المعلومات ،ولم تستجب الدولة للدعوات بأهمية ضبط الصياغة
القانونية للنص.
وكانت الجهات القانونية في و ازرة الشئون القانونية ولجنة اإلصالح التشريعي
قد انتهت من إعداد مشروع قانون تداول المعلومات ،لكنها ضيقت نطاق المشاورات
حول القانون الذي ُيفترض أن يؤسس للشفافية ،والذي يتطلب مشاورات موسعة مع
أوسع قطاعات مجتمعية ممكنة ال سيما القطاعات صاحبة المصلحة.
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وجاء مشروع القانون (غير الرسمي حتى إعداد التقرير) ملبياً العتبارات حرية
تدفق المعلومات الذي يشكل ركنا جوهريا في حرية الرأي والتعبير وحرية البحث
العلمي وأساس لتنمية جادة ،وذلك رغم العشرات من الضوابط التي استهدفت صيانة
اعتبارات األمن القومي وحماية الوحدة الوطنية والسلم االجتماعي والحق في
الخصوصية.
وينص دستور  2014على تأسيس مجلس وطني مستقل لإلعالم ،وهيئة
للصحافة ،وهيئة لإلعالم المرئي والمسموع ،وهي األجهزة التي من المخطط أن
تشكل الجسم الرئيسي إلشراف مستقل ومحايد وموضوعي على اإلعالم العام
والخاص .فضالً عما فرضته خارطة المستقبل في  3يوليو  2013من ضرورة وضع
وتفعيل ميثاق شرف لإلعالميين يتوافق المجتمع على أهميته للحيلولة دون حدوث
الفوضى اإلعالمية السائدة.
وقد تفاقمت أزمة األداء اإلعالمي خالل الفترة التي يغطيها التقرير على نحو
يستمر في الحيلولة دون تمكين المجتمع من تكوين آراء حرة في قضايا الشأن العام،
حيث تواصلت جهود اإلعالم الخاص المهيمن على معدالت عالية للمشاهدة في
تبني خطاب ذا طبيعة أحادية يستهدف في األغلب حماية الدولة ونظامها السياسي
من النقد الشعبي ،وممارسة ردود األفعال على نقد وسائل اإلعالم الخارجية ألداء
الدولة بأكثر مما تستدعيه الضرورة ،وأحياناً الهجوم بصورة غير مباشرة على ق اررات
حكومية محددة إذا ما خالفت المصالح التي تمتلك الوسائل اإلعالمية ،وجميعها
عناصر أسهمت في إثارة قدر كبير من البلبلة وضبابية رؤى الرأي العام للقضايا
واألولويات.
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وال تزال وسائل اإلعالم العام التي تديرها الدولة بعد إلغاء و ازرة اإلعالم
أضعف في الوصول إلى الرأي العام ،رغم أن السلبيات التي تلف أدائها تبقى أقل
كثي اًر من سلبيات اإلعالم الخاص.
ورغم أن تأني الدولة في اتخاذ التدابير لضرورية إلنشاء الهيئات اإلعالمية
المشار إليها في الدستور كان منطقياً من ناحية توخي تولي البرلمان المرتقب لهذه
المهمة ،إال أن الضرورات التي كانت المسارعة بإنشاء هذه الهيئات لحين مراجعتها
بواسطة البرلمان لم تكن ضرورات أقل أهمية من مثيلتها التي استدعت إصدار
العديد من القوانين المؤقتة للحيلولة دون استفحال األزمات .أخذاً في االعتبار
مشروعات القوانين المتميزة التي بادرت إلى إعدادها نقابة الصحفيين وعرضتها على
الحكومة.
إال أن ما فاقم فعلياً من األزمة اإلعالمية خالل الفترة التي يغطيها التقرير
كان االستمرار في غياب الشفافية وضبابية الرؤية التي تعمل وفقها الدولة ،وتضارب
التصريحات بين المسئولين الرسميين وفي القطاعات ذاتها أحياناً.
وكان األكثر إشكاالً هو النقد المتكرر من قبل الدولة لوسائل اإلعالم واتهامها
بتأجيج المشكالت ،في وقت واصلت فيه الدولة االنسحاب من اإلدالء بدلوها في
العديد من ال قضايا التي تشغل الرأي العام ،تاركة مساحة فراغ هائلة يمألها خصومها
وأنصارها بمعارك ال تستند على حقائق أو معلومات مدققة.
وبلغت قضايا الحسبة السياسية والدينية ذروتها مع مطلع العام  2016بعد
الحكم القضائي بإدانة وحبس اإلعالمي "إسالم بحيري" بسبب كتاباته وبرنامجه
التليفزيوني الناقد لتراث الفقهاء ،وتبعه حكمين قضائيين بحبس الكاتبة الصحفية
"فاطمة ناعوت" واألديب "أحمد ناجي" .وهو ما أثار موجة من الجدل للتعارض
الواضح في هذه الممارسات القضائية بموجب المادة  98من قانون العقوبات ذات
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الطبيعة الفضفاضة والخاصة بتجريم "إزدراء األديان" وبين الدستور الذي يرسخ لحرية
الفكر واالعتقاد ،بل ومخالفة ذلك لتوجهات رئيس الجمهورية المعبر عنها بدعوته
إلصالح الخطاب الديني ،وأتت األحكام بعد وقت قصير من برنامج عمل لإلصالح
في المجال الديني عرضه رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة االحتفال بالمولد
النبوي الشريف في  23ديسمبر .2015
كذلك استمرت النيابة العامة في إصدار أوامرها بفتح تحقيقات في بالغات
حسبة سياسية يقدمها بعض المواطنين والمحامين بحق المثقفين والإلعالميين
والسياسيين بسبب تصريحات صحفية أو تليفزيونية أدلوا بها جاءت في األغلب األعم
ناقدة للدولة أو إحدى مؤسساتها ،وتتسم غالبية هذه البالغات بكونها ضعيفة سواء في
مضمونها أو في اسنادها القانوني ،وهو ما يثير إشكاليات حول تأثير ق اررات النيابة
العامة بالتحقيق فيها على حرية اإلدالء بالرأي.
وشكل كل ما سبق حالة عامة سلبية بالتكامل مع تصريحات رسمية سلبية،
المقال للعودة لحبس الصحفيين على صلة
من قبيل ما دعا إليه وزير العدل السابق ُ
بأرائهم الناقدة.

يضاف إلى ذلك كثافة ق اررات النائب العام ومحاكم الجنايات في حظر النشر
في قضايا موضع اهتمام الرأي العام ،بما في ذلك التحقيقات والمحاكمات في
انتهاكات الشرطة وقضايا فساد وقضايا إرهاب ،مثل مقتل الناشطة "شيماء الصباغ"
في الذكرى الرابعة لثورة يناير ،وواقعة مقتل المحامي "كريم حمدي" بشبهة التعذيب
في فبراير  ،2015ومحاكمة الرئيس المعزول "محمد مرسي" ومتهمين اخرين بتهمة
التخابر في مارس  ،2015وقضية مقتل مشجعي أولتراس النادي األهلي في
بورسعيد ،وقضية فساد و ازرة الزراعة المتهم فيها الوزير األسبق في أغسطس ،2015
وقضية مقتل السياح المكسيكيين في سبتمبر  ،2015وغيرها.
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كما تم مصادرة أو منع طباعة أو منع تداول عدد من الصحف المطبوعة،
ومنها مصادرة عددين لجريدة صوت األمة ،ومنع تداول عدد لجريدة الييان
اإلماراتية ،ومنع طباعة عدد لجريدة الصباح ،ومنع طباعة عدد لجريدة المصريون.
ورغم أن رئاسة الجمهورية تدخلت لمعالجة قضية صحفيي قناة الجزيرة
المعروفة إعالمياً بـ" قضية الماريوت" ،غير أن عدد من الصحفيين تعرضوا
لمالحقات متنوعة خالل الفترة التي يغطيها التقرير ،ومن أبرز األمثلة:
وصعدت و ازرة الداخلية تجاه بعض الصحفيين ووجهت لهم االتهامات بـ:
"تكدير األمن العام" أو "نشر أخبار كاذبة" ،وذلك على صلة بما تناولوه من أخبار
وتحقيقات صحفية حول وقائع إهدار القانون وممارسات بعض أفراد األمن تجاه
المواطنين ،ففي  12يناير  2015خضع الصحفي "على السيد" رئيس تحرير جريدة
"المصري اليوم" والصحفي "يسري البدري" رئيس قسم الحوادث للتحقيق أمام نيابة
أمن الدولة ،على صلة ببالغ مقدم من و ازرة الداخلية التهامهما بنشر أخبار كاذبة
تثير الرأي العام وذلك على خلفية نشر الجريدة تحقيق ًا صحفياً تضمن معلومات حول
العملية اإلرهابية التي تعرضت لها مديرية أمن الدقهلية في ديسمبر  ،2013تفيد أن
االنتحاري الذي قام بالعملية قد سبق ضبطه لجهاز األمن الوطني ومديرية أمن
القاهرة وعلى الرغم من نشر الجريدة تكذيب و ازرة الداخلية إلى أن الو ازرة تقدمت
بالبالغ ضد الصحفيين للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة التي أخلت سبيلهما.
وفي 21أبريل  2015تم استدعاء الصحفي "محمود مسلم" رئيس تحرير
جريدة "المصري اليوم" وكل من (يسري البدري ،مصطفى مخلوف ،إبراهيم قراعة،
حسن أحمد حسين) الصحفيين في الجريدة للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا على
خل فية بالغ مقدم من و ازرة الداخلية على صلة بتحقيق صحفي نشرته الجريدة تحت
عنوان "الشرطة شهداء وخطايا ثقوب في البدلة الميري" ،تناولت فيه الجريدة تجاوزات
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وممارسات بعض أفراد األمن ووقائع انتهاكات في حق المواطنين وكانت و ازرة
الداخلية قد أصدرت بياناً صحفياً تكذب فيه الجريدة وتوضح أنها ستتخذ اإلجراءات
القانونية حيالها.
وفي  13يونيو خضع الصحفي "خالد صالح" رئيس تحرير جريدة "اليوم
السابع" وصحفي آخر بالجريدة للتحقيق أمام النيابة العامة على خلفية بالغ مقدم من
و ازرة الداخلية ضدها واتهامهما بتكدير السلم واألمن العام على صلة بخبر صحفي
يتضمن محاولة االعتداء على إحدى سيارات الرئاسة ورفضت النيابة العامة حضور
وفد من نقابة الصحفيين التحقيقات معهما ،وتم إخالء سبيلهما بضمان مالي.
وقد بادر عدد من اإلعالميين والحقوقيين بالعمل معاً من أجل معالجة التخبط
والفوضى التي تلف المشهد اإلعالمي ،وذلك من خالل إطالق مبادرة لضمان حقوق
الجمهور المتلقي للخدمة اإلعالمية ،والعمل على تنظيم آلية شعبية مستقلة لضبط
األداء اإلعالمي واإلدالء بدلوها في جوانب ووسائل تحسين الخدمة اإلعالمية
واالستجابة الحتياجات الرأي العام بدالً من فرضها.
وتهدف اآللية كذلك إلى أن يصبح الجمهور طرفاً فاعالً في مربع الفعل
اإلعالمي بالتوازي والتكامل مع الدولة واإلعالميين واعالم الخاص الذي بادر لتنظيم
نفسه كذلك عبر غرفة مشتركة.
-2الحق في التجمع السلمي
ال يزال الحق في التجمع السلمي ووضع ضغوط مستمرة بفعل القيود
والعقوبات التي يفرضها قانون التظاهر المثير للجدل ،والذي ال تزال اآلمال تراهن
على قدرة البرلمان على تغييره بما يتناسب مع الدستور وباعتباره أحد المكاسب
األساسية لثورتي يناير ويونيو.
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ونظ اًر ألن الواقع الذي فرضه تطبيق القانون بات يستند على فلسفة المنع
والتقييد وليس اإلباحة ،فقد ظهرت العديد من البادرات الشعبية للتمرد على القانون،
ومن أمثلة ذلك التظاهرات التي نفذها المحتجين على قانون الخدمة المدنية المؤقت،
والتي تكررت بعد رفض السلطات األمنية السماح لهم بالتظاهر في حديقة الفسطاط
والتي سبق أن حددها محافظ القاهرة بقرار أصدره بموجب القانون كمكان ال يشترط
الحصول على موافقة مسبقة للتظاهر فيه ،بل يستدعي فقط اإلخطار.
وبينما أتاحت ممارسات أجهزة األمن في المناسبات القومية قيام مؤيدين
للدولة بالتظاهر دون تراخيص مسبقة ،فلم يسمح لتجمعات مطلبية بالتظاهر ومنعت
أشكال االعتصام المختلفة وخاصة التي كان ينظمها العمال ،وكذا أجهضت
محاوالت التظاهر السلمي وكان أشهرها قيام قوات األمن بفض مظاهرة لعشرات من
حملة الماجستير والدكتوراة للعام  2015بالقوة واالعتداء على المشاركين فيها
والقبض على منسقي الحملة أثناء تظاهرهم في محيط مجلس الوزراء في  30سبتمبر
 ،2015وذلك بعد اعتزام المتظاهرين افتراش شارع قصر العيني وانذار قوات األمن
لهم بعدم التواجد واالعتصام بالمنطقة ،وتكرر ذات األمر في تظاهرة أخرى لحملة
الماجستير والدكتوراة  2015للمطالبة بالتعيين في وظائف حكومية أسوة بالدفعات
السابقة خالل تظاهرهم في ميدان التحرير في  29نوفمبر .2015
كما خرجت الجماهير في مسيرات شعبية سلمية احتجاجاً على سقوط وفيات
جراء التعذيب في كل من االسماعيلية واألقصر في نوفمبر ( 2015أنظر الحق في
الحياة) ،وفي صورة مشابهة احتج اآلالف الغاضبون في محيط مديرية أمن القاهرة
في يناير  2016احتجاجاً على قتل أمين شرطة لمواطن في حي الدرب األحمر.
ويالحظ على هذه التظاهرات طابعها العفوي المحض ،وارتباطها المباشر بوقائع
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محددة ،وخلوها من الدوافع السياسية ،بل ومنع الناشطين السياسيين من المشاركة
فيها في بعض األحيان ،والنضج الكبير في التمسك بالسلمية المادية واللفظية.
وقد جدد المجلس تمسكه بمقترحاته التي طرحها في أكتوبر  2013إلصالح
نصوص قانون التظاهر ،واالمتناع عن تضمينه عقوبات متوافرة باألساس في قانون
العقوبات.
-3الحق في حرية تكوين ونشاط الجمعيات والتنظيمات الحزبية والنقابية
أ -حرية الجمعيات
شهد المجتمع المدني استم ار اًر للتباينات في تعاطي الدولة معه ،فاستمرت
الدولة في االهتمام بقطاع الجمعيات الخيرية الذي يزدهر دوره في مجال العطاء
اإلنساني للفقراء والمعوزين األكثر احتياجاً والسعي للتنسيق مع هذا القطاع ،فقد
واصلت مالحقتها للجمعيات األهلية الخيرية التي أنشأتها جماعة االخوان المحظورة
ضمن أدواتها السياسية الستقطاب قطاعات المجتمع األكثر فق اًر.
ووجهت الدولة دعما معنوياً وسياسياً هائالً للجمعيات التنموية والخيرية ،بما
في ذلك الجمعيات التي يتولى قيادتها قيادات المؤسسات الدينية الرسمية ،وشمل ذلك
اجتماع ات مع رئيس الجمهورية ومساعي لتنسيق األدوار وتوحيد قواعد البيانات بين
الجمعيات الكبرى والو ازرات المعنية بالسياسات االجتماعية.
في المقابل ،جمدت الدولة أرصدة أكثر من  2000جمعية أهلية صغيرة تابعة
لجماعة االخوان اإلرهابية ،وهو ما أثار استياء من قبل المنتفعين بخدمات هذه
الجمعيات ،ما دعا و ازرة التضامن االجتماعي للعمل على استمرار تلك الجمعيات
بنفس الطاقة لتلبية االحتياجات االجتماعية .كما اتخذت الو ازرة ق اررات نهائية بحل
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أكثر من  100جمعية أخرى من نفس الجمعيات التابعة لالخوان والتي ال تنشط في
خدمات ذات طبيعة خيرية.
وطورت الدولة بالتوازي ضغوطها كمياً ونوعي ًا على قطاع جماعات حقوق
اإلنسان ،فواصلت المنع اإلجباري لتلقي الجمعيات المرخصة للتمويل بشقيه الخارجي
والمحلي على نحو عطل عمل هذه المنظمات بشكل يكاد يكون شبه كامل ،وتبقى
هذه المنظمات التي ارتضت العمل وفق القانون المعيب رقم  84لسنة  2002في
حالة ترقب لقانون الجمعيات األهلية الجديد الذي سيصدره البرلمان بين حزمة
القوانين األساسية التي يستوجبها الدستور وضماناته الجديدة لحرية التأسيس والعمل.
وقد قامت اجهزة الدولة المعنية بمالحقة للمنظمات الغير مرخصة بموجب
قانون الجمعيات ،والتي تبنت صيغة الشركات المدنية أو الترخيص عبر النقابات
المهنية ،وشرعت في مالحقتها قضائياً بتهم تلقي تمويل أجنبي دون ترخيص ،وشمل
ذلك صدور ق اررات بالمنع من السفر وتجميد الحسابات المصرفية الشخصية.
وقد شملت التحقيقات عدد من الناشطين الحقوقيين ،بينهم "حسام بهجت"
م ؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ،و"جمال عيد" مدير الشبكة العربية
لمعلومات حقوق اإلنسان ،و"مزن حسن" مؤسسة نظرة للدراسات النسوية ،و"بهي
الدين حسن" مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان الذي انتقل لإلقامة خارج
البالد منذ نهاية العام .2014
ويخالف هذا التوجه من الدولة التوافق العام الضمني على وقف هذا النوع من
اإلجراءات لحين إصالح القانون المرتقب ،وعلى نحو ينهي أسباب عزوف بعض
المنظمات عن التسجيل كجمعيات أهلية ،ويتيح نمو الشفافية والرقابة ،مع تبني
فلسفة اإلباحة بدالً من المنع والتقييد.
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وقد واجهت الدولة انتقادات دولية حادة بسبب سياساتها في هذا المجال
إجماالً ،ولمالحقة المنظمات المؤسسة بصفة شركات بوجه خاص ،وبينما حاولت
الدولة الحد من االنتقادات بتأكيد أنها وافقت على  93بالمائة من طلبات تلقي
التمويل ،فلم يستطع مسئولو و ازرة التضامن االجتماعي المختصة إخفاء أن 98
با لمائة من طلبات منظمات حقوق اإلنسان لم تلق موافقات عليها ولــ"أسباب أمنية"،
علماً بأن القانون المعيب المشار إليه والمعمول به حالياً ال يتضمن صالحية الجهات
األمنية في الرفض أو الموافقة.
كما أصدرت و ازرة الصحة في فبراير  2016ق ار اًر مفاجئاً بسحب ترخيص
مركز الند يم لتأهيل ضحايا التعذيب بدعوى مخالفته شروط الترخيص كعيادة مهنية،
وسعت إدارة الصحة بدائرة قسم األزبكية بالقاهرة لتنفيذ القرار الذي جرى الطعن عليه
وتقرر تأجيله ،وكررت محاولة االغالق في أبريل  ،2016وهو ما تأجل مرة ثانية
بسبب مقاومة طاقم المركز.
وبينما انتهت و ازرة التضامن االجتماعي من إعداد مشروع قانون جديد
باالستعانة ببعض الخبراء ،بما في ذلك من المجتمع المدني والحقوقيين ،فقد أعلنت
أنها قدمته للحكومة دونما إجراء أي مشاورات ضرورية مع قطاعات المجتمع المدني
الذين يمثلون أصحاب المصلحة.
على الرغم من ذلك ،فإن مشروع القانون يشكل نقلة نوعية مهمة على صعيد
حرية الجمعيات في حال إق ارره من جانب مجلس النواب ،ويحل غالبية بواعث القلق
المثارة.
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ب -الحريات النقابية
بعد أكثر من خمس سنوات على ثورة يناير  ،2011وأكثر من عامين على
تبني دستور  ،2014ال تزال التنظيمات النقابية العمالية في حالة جمود متواصل
نظ اًر الستمرار العمل بقانونها القديم (رقم  35لسنة  )1976وعدم تجديد هياكلها
القيادية باالنتخاب ،وسط استمرار ألزمة متصاعدة بين االتحاد العام للعمال والنقابات
المستقلة التي تعاني من عدم تقنين أوضاعها والتوجهات المعادية لها.
فعلى الرغم من القرار الذي أصدره وزير القوى العاملة رقم  187في 2011
بحل مجلس االتحاد العام للعمال تنفيذاً ألحكام القضاء ببطالنه ،وتشكيل لجنة مؤقتة
إلدارة شئونه لحين إجراء االنتخابات ،فلم تجري االنتخابات المقررة حتى إعداد
التقرير ،وفي ضوء نوع من التفضيل من جانب الحكومات المتعاقبة قبل وبعد ثورة
يونيو  2013إلصدار قانون جديد للنقابات العمالية يتواكب والمتغيرات عبر سلطة
تشريعية منتخبة.
وقد استمر تمديد عمل المجالس المؤقتة إلدارة النقابات من عام إلى آخر،
وهو ما شكل نوع من العرقلة إلحياء النقابات المنضوية في إطار االتحاد العام
لنقا بات عمال مصر ،ولم تكن غالبية االختيارات ألعضاء المجالس المؤقتة موفقة،
حيث جاءت إحالة بعض أعضاء المجالس المؤقتة على المحاكمات والتحقيقات بتهم
فساد لتفاقم االنطباع بأن الدولة ال تزال تماليء قيادات نقابية اتسمت بالمواالة منذ ما
قبل ثورة يناير.
وبينما تراجعت مطالب التعددية النقابية بعض الشيء التي ال تلق قبوالً كبي اًر
على صعيد النقابة الواحدة ،فإن تحركات االتحاد العام للعمال في مطلع العام 2016
في مواجهة النقابات المستقلة قد رفعت وتيرة األزمة من جديد بعد تحريك دعوى
قضائية تهدف لحل النقابات المستقلة ،وعلى نحو يستبق نهوض البرلمان بمسئولياته
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في تفعيل الدستور واصدار قانون جديد للنقابات العمالية يتوافق مع ضمانات
االستقالل التي كفلها الدستور ومع المعايير الدولية للعمل التي صادقت عليها
مصر ،وخاصة االتفاقيتين رقمي  87و 89المتعلقتين بالحريات النقابية.
وتأزمت العالقة بين النقابات المستقلة والحكومة بصدور كتاب دوري من
رئاسة الوزراء إلى الوزراء واإلدارات المختلفة في ديسمبر  2015يفيد بـ "أهمية
االلتزام بالتوجيه الموحد الذي يقره مجلس الوزراء توحيداً لسياسات التعامل في شأن
األمور المالية المتعلقة بالقطاع العمالي ،وتوجيه الو ازرات المعنية إلى القيام بالتنسيق
مع االتحاد العام لعمال مصر في مواجهة النقابات المستقلة والعناصر اإلثارية" وهو
األمر الذي يعبر بشكل واضح سياسة الحكومة الحالية بعدم االعتراف بالنقابات
المستقلة ودورها.
وزاد من األمر أيضاً قيام و ازرة الداخلية بإصدار كتاب دوري تحت رقم 6
لسنة  2016لمصلحة األحوال المدنية يفيد بإيقاف اعتماد أختام النقابات المستقلة
الملح صدور قانون جديد للنقابات،على
وهو ما أثار الكثير من الجدال وأصبح من ُ
الرغم من عدم وضوح إمكانية صدور قانون النقابات في فترة قريبة.

وعلى صعيد النقابات المهنية ،تنتظر العديد من النقابات والقطاعات المهنية
نهوض البرلمان بمسئولياته في إجراء التعديالت المقترحة على قوانين بعض النقابات
القائمة التي وجهت مقترحاتها إلى لجنة اإلصالح التشريعي التي كان قد شكلها
رئيس الوزراء لحين انتخاب وانعقاد البرلمان ،وكذا بعض المهن التي تسعى إلنشاء
نقابات جديدة.
واندلعت أزمة متواصلة بين نقابة األطباء من جهة وبين و ازرتي الصحة
والداخلية من جهة أخرى على خلفية تكرار اعتداء أفراد األمن على األطباء والعاملين
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في المستشفيات ،والتي كان آخرها قيام أمناء شرطة تابعين لقسم شرطة المطرية
باقتحام مستشفى المطرية العام واالعتداء البدني على الطاقم الطبي في المستشفى،
وهو االعتداء الذي صورته كاميرات المستشفى وتداولته وسائل اإلعالم المختلفة.
وقد تصدت نقابة األطباء للقضية خاصة بعد الضغوط التي مارسها أفراد
األمن على األطباء للتنازل عن البالغ المقدم بخصوص الواقعة ،وتزايدت األزمة بعد
عدم اتخاذ إجراءات قانونية حيال الموقف وحيال أمناء الشرطة ،وقد تسبب األمر
إلى إضراب األطباء في المستشفى وتضامنت معهم نقابة األطباء ،وهو األمر الذي
رفضته و ازرة الصحة واعتبرته مخالفاً للقانون ،وتصاعدت األزمة بإعالن نقابة
األطباء بدعوة األطباء لجمعية عمومية طارئة في  12فبراير  2016لمناقشة األمر
وتكرار وقائع االعتداء على األطباء وعدم توفير حماية لهم أثناء ممارسة عملهم ،وتم
انعقاد الجمعية العمومية وسط إقبال كبير من األطباء والمتضامنين معهم في أزمتهم،
وأقر األطباء  18ق ار اًر تصعيدي ًا تجاه و ازرة الصحة والحكومة ،كان من أبرزها :تقديم
الخدمة العالجية مجاناً في المستشفيات الحكومية واالمتناع عن تحصيل أي رسوم
تحت أي مسمى ،واحالة وزير الصحة للتحقيق بلجنة آداب المهنة ،واغالق
المستشفيات اضط اررياً في حال تعرضها لالعتداء لحين توفير الحماية والتأمينات
األمنية الكامل ة للمنشآت الطبية ،مطالبة جهات التحقيق بسرعة إحالة أمناء الشرطة
للمحاكمة العاجلة،ومطالبة الحكومة بإصدار قرار إلى الجهات المسئولة بتحرير
محاضر اإلبالغ عن أي اعتداء على المنشآت الطبية والعاملين وتحريره داخل
المنشآت الطبية وليس أقسام الشرطة ،مطالبة مجلس النواب بإصدار تشريع يجرم
ويشدد العقوبة على أي حاالت اعتداء على المنشات الطبية والعاملين بها مع
اعتبارها جريمة جنائية ،فضالً عن الدعوة إلى وقفات احتجاجية واضراب جزئي في
مستشفيات الجمهورية.
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ج-

حرية التنظيم الحزبي
ال تتوافر مصادر مؤكدة حول عدد األحزاب السياسية في مصر ،والتي

تتجاوز ال ـ  100حزب ،حيث ال يزال العديد منها في طور التأسيس أو غير موضع
اعتراف أو رفض بالترخيص ،بينما يصل عدد األحزاب المرخصة وفقاً للمصادر
الحكومية الرسمية  85حزباً مرخصاً.
وتعاني غالبية األحزاب السياسية من تدني قدرتها على التواصل مع المجتمع
والتعريف بأنفسها ،ويعاني أغلبها من ظاهرة مماثلة لما مرت به غالبية األحزاب
الـ 25التي ُرخص لها ما قبل ثورة يناير  ،2011وهي األحزاب التي تكاد تكون قد
اختفت عملياً بعد الثورتين ،أو تتواجد على الساحة اإلعالمية بين فينة وأخرى بفضل

نزاعات داخلية على مواقعها القيادية.
ورغم أن غالبية األحزاب الـ 85لم تنافس في االنتخابات البرلمانية ،2015
وتقلص عدد المرشحين الحزبيين إلى ما دون الثلث من بين المرشحين المتنافسين،
فقد تغلب المرشحون الحزبيون للمرة األولى على نظرائهم المستقلين وحصلوا على
أكثر من  51بالمائة من مقاعد البرلمان.
ورغم أن هذه النتيجة ال تقلل من واقع ضعف تأثير األحزاب في المجتمع ،إال
أنه يعني كذلك أن األحزاب لديها فرصة حقيقة قائمة لتطوير جهودها .غير أن ذلك
أيضاً ال يمكن أن يتحقق مع تضييق المجال العام بأدوات تشريعية مباشرة أو من
خالل سياسات محبطة.
ويمثل العديد من القطاعات ،فإن قانون تنظيم األحزاب السياسية يقع ضمن
قائمة التشريعات المرتقب صدورها عن البرلمان في الفصل التشريعي األول ،وهو ما
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يستدعي بالضرورة تعديالت على قوانين أخرى مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية
وقانون االنتخابات الموحد.
وال تزال خمسة أحزاب جديدة تنتظر الفصل في طعونها المقدمة على قرار
لجنة شئون األحزاب برفض تأسيسها ،وهي أحزاب "بالدي" ،و"الشباب الثوري الحر"،
و"التوحيد العربي" ،و"المصري" ،و"السادات الديمقراطي" ،وقررت دائرة األحزاب
السياسية بالمحكمة اإلدارية العليا في مارس  2016تأجيل نظر الطعون إلى 21
مايو  ،2016والتي يتوقع احتمال الفصل فيها.
كذلك قررت دائرة شئون األحزاب السياسية تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من
أحد المحامين لحظر "األحزاب الدينية" القائمة باعتبارها تخالف القانون القائم والنص
الدستوري ،وتستهدف الدعوى حل بعض األحزاب "السلفية" القائمة بما في ذلك
األحزاب المعارضة لجماعة االخوان المحظورة كحزب النور ،أو األحزاب الحليفة
لها ،وهو أمر يعيد فتح الباب للجدل المثار حول قضية األحزاب ذات المرجعية
الدينية ،فمختلف األحزاب المدعى عليها ال تتضمن في برامجها المعلنة ما يتعلق
بالمرجعية الدينية ،كما أن الدستور ال يزال يتضمن اإلشارة واضحة إلى أن الشريعة
اإلسالمية مصدر رئيس للتشريع ،كما أن شرائع الديانات األخرى مرجعاً لهم في
مسائل األحوال الشخصية.
د -الحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة
اكتمل بناء النظام السياسي للمرة األولى منذ يناير  2011بعد انتخاب وانعقاد
مجلس النواب وبدء مباشرته ألعماله ،على نحو يضع خاتمة لمسار انتقالي طويل
دام لنحو خمسة سنوات شهدت العديد من االضطرابات واالنتكاسات ،وبما يمثل
إنجا اًز على المستوى السياسي ،ويمهد الستكمال االنتقال المجتمعي العام عبر تلبية
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االستحقاقات الدستورية التي تسعى لتحقيق المطالب الشعبية المعبر عنها في ثورتي
يناير ويونيو وخارطة المستقبل في  3يوليو .2013
لكن ال يمكن القول بأن قنوات المشاركة متاحة بالقدر الذي يتناسب مع تلبية
اعتبارات االنتقال الديمقراطي ،سواء من ناحية أثر الضغوط التي تفرزها تهديدات
الضغوط الدولية ومخاطر جرائم اإلرهاب المتواصلة التي تهدد بتقويض االستقرار
وافشال الدولة وتحديات الجوار اإلقليمي ،أو من ناحية افتقاد النظام السياسي الوليد
ألدوات السياسة في معالجة القضايا المختلفة ،واعتماد الشفافية في التواصل مع
المجتمع.
وكانت االنتخابات المقرر تنظيمها في مارس وأبريل  2015قد تأجلت مرة
إضافية بعد أن جاءت األحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا خالل مارس
 2015مؤكدة لبعض االعتراضات الجوهرية التي رفعتها األحزاب السياسية
وجماعات حقوق اإلنسان ،وأدت إلى تأجيل إضافي إلجراء انتخابات مجلس النواب
من أكتوبر الي نوفمبر  ،2015وذلك على صلة ببطالن بعض مواد قانون
االنتخابات وقانون تقسيم الدوائر االنتخابية.
ورغم أن مجلس الوزراء قد لبى توجيهاً رئاسياً بإدارة حوار مجتمعي جديد
حول تعديالت اقترحتها لجنة اإلصالح التشريعي بمجلس الوزراء لتجاوز أحكام
المحكمة الدستورية ،فإن هذا الحوار افتقد مقوماته األساسية ،حيث لم يكن واضح ًا
األساس الذي جرت عليه دعوة أسماء محددة واستبعاد أسماء أخرى ،فضالً عن
غياب جدول أعمال منتج للحوار وتحديد للقضايا المثارة.
واكتفت الحكومة بمعالجة االختالالت التي حددتها أحكام الدستورية دون أن
تتجاوب مع بعض المقترحات التي كان من شأنها تحسين العملية االنتخابية.
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وقد أجريت االنتخابات على مرحلتين في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر
 ،2015بإشراف اللجنة العليا لالنتخابات البرلمانية ،ويشرف على اللجان الفرعية أحد
أعضاء الهيئات القضائية (قرابة  13ألف لجنة فرعية) في  5460مرك اًز انتخابي ًا
موزعين على  103لجنة عامة وبتأمين شارك فيه  300ألف شرطي و 200ألف
جندي من الجيش.
كما أجريت اإلنتخابات تحت رقابة محلية ودولية ،شارك فيها  81منظمة
محلية ،وستة منظمات أجنبية ،و 63سفارة أجنبية .وتواصل الجدل حول إصرار
اللجنة العليا على استخدام لفظ "متابعة" بدالً من لفظ "مراقبة" اتصاالً بالحساسية تجاه
وجود رقابة على عمل يشرف عليه القضاء بالرغم من كون طبيعة هذا العمل إدارية
وغير قضائية بدليل أنه قابل للطعن عليه بطريق القضاء.
شملت المرحلة األولى  14محافظة ،بينما شملت المرحلة الثانية 13
محافظة ،تنافس فيها مرشحا على المقاعد الفردية ،بينهم  3622مستقال بنسبة 66
بالمائة ،و 1810مرشحا حزبياً بنسبة  33بالمائة تنافسوا على  435مقعداً ،وحاز
المرشحون الحزبيون على  193مقعداً فيما نال المستقلون  242مقعداً.
وقد حاز عشرون حزباً على مقاعد من بين  44حزباً تنافسوا من أصل 85
حزباً مرخصاً ،وهي :حزب المصريين األحرار  65مقعداً ،حزب مستقبل وطن 50
مقعداً ،حزب الوفد  45مقعداً ،حزب حماة الوطن  17مقعداً ،حزب الشعب
الجمهورى  13مقعداً ،حزب المؤتمر  12مقعداً ،حزب النور  12مقعداً ،حزب
المحافظين  6مقاعد ،حزب السالم الديمقراطى  5مقاعد ،حزب المصرى الديمقراطى
 4مقاعد ،حزب الحركة الوطني  4مقاعد ،حزب مصر الحديثة  4مقاعد ،حزب
اإلصالح والتنمية  3مقاعد ،حزب الحرية  3مقاعد ،حزب مصر بلدي  3مقاعد،
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حزب التجمع مقعد واحد ،حزب العربى الناصرى مقعد واحد ،حزب الصرح مقعد
واحد ،حزب حراس الثورة مقعد واحد ،حزب الريادة مقعد واحد.
كما تنافست سبعة قوائم على مقاعد القائمة التي توزعت بين أربعة دوائر
رئيسية تشمل كافة المحافظات ،واكتسحتها جميعا قائمة "في حب مصر" التي
تزعمها رجال دولة سابقون وسط اتهامات من القوائم األخرى ومن بعض األحزاب
بمحاباة الدولة للقائمة من خالل العيوب التي اعترت القوانين المنظمة لالنتخابات،
ومن خالل المساهمة غير المنظورة في تكوين القائمة.
وكانت أحزاب "التيار الديمقراطي" التي ضمت أحزاب الكرامة والتحالف
الشعبي االشتراكي والدستور والعدل ومصر الحرية قد قاطعت االنتخابات على
القائمة بسبب عدم االستجابة لمقترحاتها ،ولحقهم الحزب المصري الديمقراطي
االجتماعي بعدما رفضت اللجنة العليا لالنتخابات اعتماد نتائج الكشف الطبي
لمرشحيه على القائمة والتي كانت قد أُنجزت قبل موعد االنتخابات السابق في مارس
 ،2015ونظ اًر لمصاعب التكلفة المالية الباهظة التي تبلغ  4800جنيه لكل مرشح،
وقد رفضت محكمة القضاء اإلداري الطعن الذي تقدم به الحزب على قرار اللجنة
العليا لالنتخابات ،ما دعا الحزب لمقاطعة انتخابات القائمة.
وقد سجلت الشكاوى والمراقبون عدد من المالحظات األساسية على مجريات
العملية االنتخابية برمتها ،كان من أهمها على اإلطالق ضعف المشاركة واإلقبال ،ال
سيما في الجولة األولى في المرحلتين ،حيث قدرت العديد من المصادر المستقلة
نسبة المشاركية بما بين  16و 21بالمائة من تعداد الناخبين البالغ نحو  56مليوناً.
بينما انتهى اإلعالن الرسمي لنتيجة االنتخابات إلى تجاوز نسبة اإلقبال  26بالمائة.
وكان من أبرز المالحظات خالل عمليات التصويت:
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 لتوسع في استخدام المال السياسي دون محاسبة من جابن اللجنة العليالالنتخابات
 الدعاية المبكرة قبل الفترة المسموح بها دون إجراءات مواجهة للمخالفين عدم التحقيق في شكاوى تجاوز سقف اإلنفاق االنتخابي لبعض المرشحين فيالدعاية
 استضافة بعض وسائل اإلعالم لبعض المرشحين بصفاتهم خبراء فيالتخصصات المختلفة
 -التأخر في بدء عمل العشرات من اللجان في مناطق عدة نظ اًر للغيابات

واالعتذارات المفاجئة للقضاة المشرفين ،ما حدا باللجنة العليا لضم البعض

منها إلى لجان أخرى
 استمرار مظاهر الدعاية االنتخابية في محيط العديد من اللجان االنتخابيةخالل التصويت
 إدالء مسئولي الحكم المحلي التنفيذيين ببيانات لإلعالم عن مجرياتاالنتخابات
وال يمكن تفسير تراجع المشاركة الشعبية في االنتخابات بدون الرجوع إلى عدد من
العوامل ،وفي مقدمتها:
 تعقيدات النظام االنتخابي المتبع ،وصعوبة االختيار بين المرشحينالمختلفين ،سواء فيما يتصل بالعمل بنظام القائمة المطلقة المغلقة الذي تخلى
عنه العالم ،أو من خالل ضعف دراية الناخبين بعدد من يفترض أن يختارهم
بين دائرة بمقعد واحد ودوائر بمقعدين ودوائر بثالث مقاعد ودوائر بأربعة
مقاعد
 ضيق الفترة المتاحة للعملية االنتخابية والدعاية والتعارف بين الناخبينوالمرشحين
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 -شيوع القناعة بعدم جدوى االنتخابات باعتبار أن البرلمان القادم أياً كان

تشكيله لن يؤثر بالضرورة على التوجهات العامة للسلطة التنفيذية في ظل

إيالء االهتمام للتحديات األمنية ومواجهة اإلرهاب
 غياب المبادرات الحكومية للتفاعل مع األحزاب السياسية والمؤسسات المدنيةواجراء حوارات فاعلة معها حول سبل معالجة التحديات السياسية المتنوعة
 تراجع قدرة األحزاب السياسية على المساهمة في صناعة المشهد السياسيالعام أو التأثير في اتجاهات الرأي العام ،واشنغالها بالحسابات الذاتية ،ما
عمق فجوة الثقة بينها وبين الناخبين ،سيما بعد تجربة الفترتين األولى والثانية
من المرحلة االنتقالية
 قلة وضعف البرامج االنتخابية الهادفة لتلبية االستحقاقات االجتماعية في ظلاستمرار المعاناة االقتصادية
 استمرار ظاهرة األداء اإلعالمي السلبي ،وخاصة من قبل وسائل اإلعالمالخاصة والتي سعت لفرض رؤية أحادية على المجتمع ،جنباً إلى جنب مع

التشكيك وكيل االتهامات للمؤسسات الحزبية والمدنية ،مستفيدة من حيز
الفراغ الذي لم تشغله الدولة وعزوف السلطات عن تحديد موقفها من الجدل

اإلعالمي حول القضايا المثارة
 تضييق المجال العام من خالل القيود التي يفرضها قانون التظاهر علىحريات التجمع واالجتماع
غير أن ذلك ال يقلل من عديد من المالمح اإليجابية التي أفرزتها
االنتخابات ،حيث يضم مجلس النواب في تشكيلته حوالي  30بالمائة من الشباب
تحت سن الـ  45عاماً للمرة األولى في تاريخه.
وعزز رئيس الجمهورية حصة السيدات بتسمية  14نائبة من بين  28نائب ًا
عينهم ضمن نسبة الـ  5بالمائة المقررة دستورياً ،بما دفع عدد النائبات إلى  89سيدة
للمرة األولى في تاريخ البرلمان المصري ،وكان الفتاً نجاح عدد من السيدات
44

باكتساح في المنافسة على مقاعد فردية وتصدر المرشحين الفائزين في بعض
الدوائر.
وللمرة األولى أيضاً يضم البرلمان  39نائباً من المواطنين مسيحيي الديانة،
بينهم فائزون في التنافس على مقاعد فردية ،باإلضافة إلى الحصة المقررة قانوناً.
كذلك يضم المجلس نائبين للمرة األولى عن دائرة حاليب وشالتين جنوب
شرق البالد والتي شهدت أعلى معدل إقبال شعبي في عموم البالد ،ونائباً من
المواطنين النوبة عن دائرة نصر النوبة بأسوان.
ومن ناحية اخرى استأنفت الجامعات انتخاب االتحادات الطالبية على نحو
يدعم الحياة الديمقراطية والتحوالت إلى النظام الديمقراطي ،لكن جرى تقويض نشاط
"االتحاد العام لطالب جامعات مصر" ألسباب ذات طبيعة إجرائية منذ ديسمبر
 ،2015حيث تسببت خسارة بعض المرشحين إلى تقدمهم بطعون للجنة المشرفة
على االنتخابات التي تفاعلت مع الطعون على نحو مخالف لطبيعة دورها ،فقامت
بوقف إعالن نتيجة االنتخابات ،ورفعت توصية بوقف إعالنها إلى وزير التعليم
العالي للتصديق عليه ،واتخذ الوزير خطوة أكثر غرابة بوقف إعالن النتيجة والنظر
في الطعون ،ما دعا المجلس المنتخب إلى رفع دعوى للطعن على القرار الوزاري
أمام القضاء اإلداري ،وهو الطعن الذي لم يتم حسمه حتى إعداد التقرير ،ما يعني
تغييب دور االتحاد العام لطالب الجامعات لعام دراسي كامل ،وسط شبهات
بتدخالت أمنية غير منظورة لخسارة بعض الموالين للدولة.
وعلى صعيد إجراء االنتخابات المحلية المرتقبة ،فوفقاً لرئيس الوزراء
المهندس "شريف اسماعيل" فإنه يجري اإلعداد إلجراء االنتخابات المحلية في الربع
األول من العام  ،2017وذلك وفقاً لقانون االنتخابات الموحد المزمع إصداره عن
ال للدستور قبل خريف العام .2016
مجلس النواب تفعي ً
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غير أن رئيس الجمهورية طالب الحكومة بسرعة إجراء االنتخابات المحلية
قبل نهاية العام  2016على صلة بالحاجة الماسة لدورها في تنفيذ للخطط التنموية
ذات البعد المحلي والالمركزي ،ولقدرة المحليات على تعزيز مساهمة الشباب والمرأة
في القرار المحلي ،وفق ًا للتمثيل المكثف للفئتين بموجب الدستور ،وشرعت و ازرتي
التنمية المحلية والشئون القانونية في عقد جلسات عمل مكثفة خالل أبريل 2015
لوضع التعديالت الضرورية المقترحة على التشريعات تمهيداً لتقديمها إلى مجلس
النواب واإلسراع بإجراء االنتخابات.
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رابعا :الحقوق االقتصادية واالجتماعية
يشكل الملف االقتصادي االجتماعي الملف األكثر أهمية لدى الدولة ليس
فقط باعتباره القضية األكثر أهمية والحاحاً في المجتمع ،ولكن باعتباره طوق النجاة
األساسي للدولة والمجتمع ،حيث شكلت المطالب االجتماعية الذروة في ثورة يناير
 2011وكانت من أهم مقومات استم ارريتها واكتمالها باطاحة نظام الرئيس المخلوع
"حسني مبارك" ،كما شكلت أهم دوافع الجماهير في ثورة يونيو  2013التي أطاحت
بنظام الرئيس المعزول "محمد مرسي" وجماعة االخوان اإلرهابية ،ويبقى مطلب
العدالة االجتماعية المحطة األساسية في تحقيق االنتقال بمعناه االجتماعي والوطني
الشامل بعد اكتمال االنتقال السياسي.
وأولى رئيس الجمهورية منذ تسلمه مقاليد الحكم في  8يونيو 2014األولوية
لنجاح الدولة في تعزيز األداء االقتصادي العام وتلبية المطالب واالستحقاقات
االجتماعية ،مشرفاً بشخصه على العديد من المشروعات الكبرى التي تستهدف
إنعاش األداء االقتصادي الكلي وتمكين الدولة من الوفاء بالمطالب االجتماعية.
فخالل الفترة التي يغطيها التقرير استمر التحسن في جودة خدمات الدعم
السلعي من الناحيتين الكمية والنوعية عبر منظومة التموين ورغيف الخبز للشرائح
األكثر فق اًر ،وبذل جهود متفرقة عبر الصندوق االجتماعي للتنمية وانشاء المناطق
الصناعية المتنوعة بدعم من البنوك الحكومية الرئيسية لدعم الصناعات الصغيرة
والمتوسطة ،والبدء في تبني سياسات ائتمان مصرفية جديدة لتوسيع شرائح
المستفيدين ،وضخ كميات من السلع األساسية التنافسية في األسواق لمواجهة
االحتكارات وارتفاع معدالت التضخم والغالء ،وتحسين بعض قطاعات توفير الخدمة
الصحية ،وخاصة عبر العالج على نفقة الدولة للحاالت الحرجة عبر المجالس
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الطبية المتخصصة وعبر الهيئة العامة للتأمين الصحي ،ومن خالل االهتمام
بمعالجة فيروس االلتهاب الكبدي الوبائي.
كما تراجعت الحكومة عن خططها لتخفيض الدعم المقدم الستهالك البنزين
والسوالر مجدداً بعد الخفض الذي جرى في العام  ،2014وذلك على صلة برفض
رئيس الجمهورية وتراجع قيمة الدعم ارتباطاً باالنخفاض الكبير في أسعار النفط في
السوق العالمية.
وكان من أبرز خطوات التقدم الملموس في هذا المجال االنتهاء من حفر
المجرى الموازي لقناة السويس في عام واحد كوسيلة لتعظيم الميزة التنافسية للقناة في
مواجهة مشاريع النقل والمالحة العالمية األخرى ،وكمقدمة لتنمية إقليم قناة السويس
بعائداته المباشرة وغير المباشرة على مدن القناة وجوارها الشرقي في شبه جزيرة
سيناء وجوارها الغربي ممثالً في محافظات شرق الدلتا والحواف الساحلية المالصقة
للقناة بامتداد البحرين األحمر واألبيض.
يضاف إلى ذلك جهود اطالق  16مشروعاً إنتاجياً في شمالي ووسط سيناء
في سياق معالجة التهميش التنموي الذي شهدته طوال العقود الثالثة الماضية ،وبدء
استزراع  100ألف فدان بوسط سيناء بعد إنجاز سحارة "سارابيوم" لتوفير مياه
الزراعة ،واالنتهاء من نموذج قرية الفرافرة لمشروع استزراع المليون ونصف مليون
فدان لتنمية الثروة الزراعية ،واستنهاض بعض شركات القطاع العام التي ردها
القضاء إلى الدولة بعد أن ثبتت شبهات الفساد في خصصتها وتشريد عمالها وتفكيك
أصولها ،وتطوير وتوسيع شبكة الطرق ،وربطها بالتنمية الحضارية لألقاليم الجديدة
في منطقة جبل الجاللة شرقاً والعلمين غرباً ،واصالح وتعزيز شبكات توليد الطاقة
من خالل الصيانات الشاملة لمحطات الطاقة الكهربائية وانشاء شبكة من خمس
محطات جديدة واالنتهاء من إنشاء نحو  1000محطة للطاقة الشمسية والتفاهم مع
48

روسيا إلنشاء أربعة مفاعالت نووية ،جنباً إلى جنب مع اإلسراع باستغالل الموارد
النفطية الجديدة في مواقع اكتشاف البترول البري والغاز في شمال الدلتا وفي المنطقة
االقتصادية البحرية ،على نحو يضمن معالجة أزمة الطاقة التي جابهت البالد
وتوفير المقومات الضرورية للتنمية الصناعية واالنتاجية والحضارية ،واالنتهاء من
نحو  280ألف وحدة سكنية من مشروع المليون وحدة سكنية المخطط إنجازه خالل
خمس سنوات.
لكن تأثرت التطلعات االقتصادية للدولة بشكل كبير اتصاالً بعاملين أساسيين ،أولهما
تراجع دخل البالد من العمالت الصعبة ،وذلك على صلة بثالثة عناصر:
 تراجع االستثمارات األجنبية ارتباطاً بصعوبات تلبية شروط المستثمرين ،جنباًإلى جنب بسبب عقبات اإلجراءات البيروقراطية الكثيفة المعيقة لالستثمار،
واتجاه الدولة لالعتماد على االستثمارات الحكومية للدول الصديقة المرتبطة
بتوافقات سياسية
 تراجع تحويالت العاملين المصريين بالخارج والتي تشكل الرافد األكبرللعمالت األجنبية وخاصة الدوالر األمريكي ،والتي تُعزى في جزء منها إلى
الفوضى التي تحكم السوق المصرفية ،كما تُعزى بحسب المصادر الرسمية
ال
إلى تورط بعض شركات الصرافة في التالعب بالعمالت األجنبية اتصا ً
بشبكات متعاملين مرتبطة بتنظيمات سياسية تعمل للحيلولة دون تحويل
العمالت في الخارج ارتباطاً بمزايا للمستفيدين من التحويالت.
 حادث الطائرة الروسية وتنامي الجرائم اإلرهابية التي أدت إلى تراجع السياحةإلى أدنى معدالتها منذ ثورة يناير  2011لتؤثر على قطاعات متنوعة لصيقة
بالنشاط السياحي
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وقد انهارت القوة الشرائية للعملة المحلية بعد تراجعها بنحو  14بالمائة من
قيمتها مقابل الدوالر األمريكي ،وهو ما أدى الرتفاع أسعار التضخم على نحو مذهل
ويؤثر على الطبقتين المتوسطة والفقيرة.
وقد أكدت مؤشرات االستيراد للعام  2015أن البالد ال تعاني نقصاً في
العمالت الصعبة بقدر ما تعاني من فوضى إدارية ،حيث بلغت قيمة االستيراد نحو
 93مليار دوالر أمريكي خالل .2015
وهو ما حدا برئيس مجلس الوزراء في مطلع العام  2015بإصدار ق ارره
بزيادة التعريفة الجمركية على نوعين من السلع المستوردة من الخارج ،تشمل سلع
الترفية وسلع التي لها نظائر محلية ،وهو ما هدف إلى الحد من استخدام العمالت
األجنبية في االستيراد الترفي ،وتوفير الحماية للمنتجات الوطنية غير القادرة على
منافسة المنتوجات األجنبية المنافسة المدعومة برؤوس أموال أكبر وتكنولوجيا
أرخص .لكن لقي القرار مقاومة كبيرة من جانب وسائل اإلعالم الخاص ،وحاصة
قنوات التلفزة المملوكة لرجال األعمال.
ويأتي العامل الثاني في احباط التوقعات االقتصادية للدولة متمثالً في تراجع
معدالت االستثمار ،والتي كما سبقت اإلشارة ترتبط بعناصر متنوعة ،بعضها ذا
طبيعة سياسية ،ولكنه أيضاً تأثر إضافة بتراجع قيمة العملة المحلية ووجود سعرين
ال في السوق المصرفية الرسمية والسوق الموازية.
لصرف العمالت ممث ً
يأتي ملف المياه الذي شرعت الدولة في االهتمام به بعدما اثير قلق الرأي
العام من إحدى زواياه المتمثلة في إصرار إثيوبيا على بناء ما يسمى بسد النهضة
دونما اهتمام بالقلق المصري بشأن تأثيرات السد على حصة مصر من مياه النيل،
فضالً عن المخاوف المتزايدة من ضعف معدالت أمان السد على نحو قد يؤدي
ألضرار هائلة في كل من السودان ومصر.
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لكن ال يشكل خفض حصة مصر من مياه النيل سبباً وحيداً للقلق ،حيث يبلغ
نصيب الفرد من المياه حالياً قرابة  600متر مكعب سنوباً ،بينما يصل خط الفقر
المائي  950مت ار مكعب سنوياً ،ويصل خط التنمية إلى نحو  1200متر مكعب
سنوياً.
وقد دفعت اإلخفاقات المتتابعة في تلبية شروط نجاح الجهود االقتصادية إلى
تعديل وزاري في ربيع  2015اتصاالً كذلك بمؤتمر شرم الشيخ االقتصادي لدعم
االقتصاد المصري ،وتغيير وزاري في خريف  2015وتكليف المهندس "شريف
اسماعيل" بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لسلفه المهندس ”إبراهيم محلب" الذي ترأس
عدة و ازرات منذ ربيع  ،2014قبل أن يتم إجراء تعديل وزاري جديد في مارس
ال بالتحديات االقتصادية وتمهيداً لتقدم الحكومة ببرنامجها إلى مجلس
 2015اتصا ً
النواب المنتخب لنيل ثقته حتى تهاية الفترة الرئاسية فبي منتصف .2016
وبينما أثمرت الجهود الحكومية ارتفاع الناتج القومي اإلجمالي من 2.3
تريليون جنيه منتصف العام  2014إلى  3.3تريليون جنيه ربيع العام  ،2016غير
أن الدين العام بقي يطارد الناتج اإلجمالي وجاوز  1.7تريليون إلى  2.2تريليون
جنيه عن الفترات ذاتها ،وهو ما ُيعزى إلى تراجع االستثمارات ونمو االستثمار
الحكومي المرتبط بالقروض المحلية واألجنبية.

وقد أعلنت الدولة في فبراير  2016عن خطة جديدة لتصحيح االختالالت
في سياسات االئتمان باالعتماد على البنوك الحكومية بصفة رئيسية لالتجاه
بتخصيص  200مليار جنيه من البنوك لتنشيط االستثمارات المحلية الصغيرة
والمتوسطة ،ولوقف محدودية االستفادات من االئتمان المصرفي الذي استحوذ عليه
في السابق نحو  120مستثم اًر يمثلون نحو  30أسرة ناشطة في االقتصاد.
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ويشكل إهمال ملف حقوق اإلنسان تهديداً إضافياً للجهود االقتصادية ،حيث
يهدد بتراجع عال قة البالد بأهم الشركاء المنفتحين على التعاون مع البالد في أوروبا
(ألمانيا – فرنسا – إيطاليا) حيث يؤدي السجل المتردي والصورة السلبية للبالد في
هذا المجال إلى غل يد صانعي القرار في هذه الدول ،وهي دول ترتبط بالبالد بآفاق
تتجاوز التوافقات السياسية إلى نوع من التحالفات االقتصادية.
كما شهدت الفترة التي يغطيها التقرير تراجعات متنوعة في بعض المجاالت
على نحو أسهم في توليد احتقانات اجتماعية ارتبطت في أغلبها بمساحة الفراغ
السياسي الذي لم تمأله الدولة بخطاب ورؤية واضحة في السياسات والتوجهات ،على
نحو أحدث تشتت حتى لدى مؤسسات الدولة نفسها وبعضها البعض ،وهو ما أهدر
الشعور العام بحجم ونوعية جهود الدولة.
ومن ذلك غياب الجدية في مواجهة االحتكارات في السوق ،وخاصة في
مجال السلع الغئائية ،وعدم القدرة على ضبط ارتفاع األسعار بالتوازي مع نسب
التضخم الحقيقية حيث ارتفعت أسعار المخزون السلعي المستورد والمتراكم وفق
األسعار السابقة للعملة المحلية وقبل تراجع قدرتها الشرائية ،وارتفاع كلفة الخدمات
األساسية من كهرباء وغاز ومياه على نحو أضاف مزيداً من األعباء على كاهل
الطبقة المتوسطة.
وشكلت مسألة التمييز في الوظائف العامة على صلة باالنتماء الطبقي
واألصل االجتماعي مركز الشعور العام بعدم الرضا الشعبي على أداء الدولة ،حيث
واصل مسئولون تنفيذيون استبعاد أبناء الفقراء والكادحين في الوظائف العامة على
نحو ما جرى في تعيين وكالء النيابة العامة رغم تفوقهم العلمي ونجاحهم في
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اختبارات القبول ،ومجاهرة كبار رجال الدولة بعدم أحقيتهم في التعيين بذرائع عدم
قدرتهم على التكيف االجتماعي مع ما تقتضيه المهنة.
وقد فاقم من ذلك أيضاً إصرار حكومتي المهندس "إبراهيم محلب" والمهندس
"شريف اسماعيل" على المضي قدما بإقرار وتفعيل "قانون الخدمة المدنية" منتصف
العام  2015وقبل نحو  6أشهر فقط من انعقاد أولى جلسات البرلمان المرتقب،
وبالمخالفة للقاعدة السياسية المعروفة بعدم جواز إقرار قانون يثير السخط الشعبي،
وقد كان القانون المذكور الوحيد من بين قرابة  340قانوناً مؤقتاً الذي رفضه مجلس
النواب الجديد التزاماً بالوعود التي قطعها النواب لناخبيهم.
ومع التقدير لجهود الدولة الكبيرة في مجاالت تحسين الوضع االجتماعي
للفئات الفقيرة ،والسعي لتخفيف األعباء عنهم ،تعاني الشرائح الدنيا من الطبقة
المتوسطة من أعباء متزايدة ،وخاصة مع تزايد الغالء وارتفاع معدالت التضخم،
وارتفاع كلفة الخدمات األساسية كالمياه والكهرباء على نحو يتهدد معه شعورهم
باألمان االجتماعي ويفاقم المخاوف من انزالقهم إلى مصاف الفئات الفقيرة.
ومن المتوقع أن يؤدي استمرار اإلشكاليات الكبرى في مجال التعليم وعدد من
قطاعات الرعاية الصحية واالختالالت في سياسات التشغيل واإلسكان إلى تراجع
اآلمال ف ي النهوض بواجبات الدولة االجتماعية في المدى المنظور ،حيث تتراكم
االنتقادات لتأخر الدولة في إصالح المنظومة التعليمية التي تشكل أساساً ورافعة
للتنمية الشاملة ،ولم تتقدم الدولة حتى اآلن بتدابير واضحة لتخفيف األعباء على
كاهل األسر.
وتبقى المشافي العامة دون الحد األدنى المالئم لتقديم الخدمات الصحية،
وتتراجع توفير الدواء المجاني عبر الهيئة العامة للتأمين الصحي ،ويتواصل غالء
أسعار الدواء واختفاء البدائل الرخيصة.
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وتُولي الدولة أهمية لتشغيل الشباب من الخريجين الجدد في بعض المشاريع
الجديدة دون معالجة الفئات األكبر سناً من الخريجين العاطلين عن العمل .وتتكرر
الظاهرة نفسها في الجهود المتصلة بإسكان الشباب ،سواء في اإلسكان االجتماعي
أو اإلسكان المتوسط ،وتؤدي االختالالت في السياسات التشغيلية واإلسكانية لتفشي
الشعور بالظلم بين الشريحة السنية  45 – 30عاماً.
وكذا عدم قدرة الدولة على الوفاء باالستحقاقات الدستورية في االنفاق العام
في مجاالت الصحة والتعليم والبحث العلمي ،حيث أظهرت الموازنة العامة للدولة
للعام المالي  2017 / 2016المقدمة لمجلس النواب في نهاية مارس 2016
بموجب المهلة الدستورية تعذر تحقيق ذلك ،وهو ما قد يكون موضع مساءلة قضائية
أمام المحكمة الدستورية العليا.
وبينما كثفت الدولة من جهودها لمكافحة الفساد ،واحتلت مرك اًز في تقرير
الشفافية الدولية للعام  2015أفضل من مركزها في تقرير العام  ،2014لكنها
ويعزى ذلك بصفة متوقعة إلى إعالن الدولة في 2014
تراجعت نقطة على المؤشرُ ،

عن استراتيجية متكاملة لمكافحة الفساد ،لكنها أغفلت خالل العام  2015إيراد ما
أنجزته في هذا الصدد تلبية لالستراتيجية.
وأوردت المصادر جهوداً مهمة لكل من هيئة الرقابة اإلدارية والنيابة العامة،
وقدرت حجم األراضي واألموال التي تم استرداها بما يناهز  500مليار جنيه في

مطلع العام  ،2016لكن لم يتم تقديم معلومات متكاملة لتوضيح الجهد ،وتوافرت
ملعومات متناثرة من قبيل إنجاز مصالحات مع رموز نظام الرئيس المخلوع "حسني
مبارك" بعشرات المليارات من الجنيهات.
ولم يكن القصور في توضيح هذه الجهود والتدليل عليها وحده سبباً في
ضبابية الصورة العامة ،بل فاقمها تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
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المقال المستشار "هشام جنينه" حول فساد داخل الدولة يقدر بـ  600مليار جنيه،
وضاعف تفاقمها مواجهة الدولة لها ،حيث جاء تقرير لجنة تقصي الحقائق التي
شكلها رئيس الجمهورية لفحص تصريحات المستشار "جنينه" أكثر صلة بتفنيد
تصريحه الشخصي دون تقديم توضيحات كافية لطمأنة الرأي العام.
وقد ألقت هذه األزمة بظاللها على الواقع االقتصادي في البالد التي تسعى
حثيثاً لجذب استثمارات أجنبية لتنشيط االقتصاد وفي وقت تراجعت فيه تدفقات
العمالت األجنبية تزامناً مع تدهور السياحة وعوامل أخرى .وبينما ال يمكن لموازنة
عامة للدولة مقدرة بـ  865مليار جنيه ،وممولة بالعجز بنحو  25بالمائة أن يصل
حجم الفساد في مؤسساتها إلى  600مليار جنيه ،سواء في سنة واحدة أو خالل
أربعة سنوات .كما اتضح أن نحو  80بالمائة من بالغات الجهاز المركزي
للمحاسبات قيد نظر القضاء وأن الـ 20بالمائة الباقية قيد تحقيق النيابة العامة ،وذلك
بعد إحالة البالغات إلى النيابة من الجهاز مباشرة في بعض الحاالت أو عبر كل
من رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة في الحاالت األخرى ،وبعد تلقي الجهتين
بالغات من الجهاز.
كما ألقت بظاللها على الواقع السياسي في البالد ،فبينما تمت إقالة المستشار
"جنينه" وفقاً للقانون المؤقت رقم  89لسنة  2015الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة
عزل رؤساء األجهزة الرقابية ،بينما يقرر الدستور حصانة رؤساء األجهزة الرقابية،
وهو ما يتعين معه لتفعيل النص الدستوري تعديل قوانين األجهزة الرقابية بحيث تكون
هناك مسئولية مشتركة بين رئيس الجمهورية والبرلمان في اختيار وعزل ومحاسبة
رؤساء تلك األجهزة.
وتعيق البيئة التشريعية القائمة تلبية األهداف التنموية والخطط االقتصادية،
فمن ناحية تعيق التشريعات االجتماعية وما يرافقها من لوائح إدارية ترهق كاهل
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المواطنين نيل المستحقين للخدمات االجتماعية وتمكين المؤسسات الرسمية بالنهوض
بمسئولياتها ،ومن ناحية ثانية تعيق تشريعات أخرى رغبة الدولة في اجتذاب
استثمارات أجنبية تتوافق مع أهدافها في تحقيق اعتبارات الربح للمستثمرين والنفع
العام للبالد.
فعلى سبيل المثال ،تشكل اإلجراءات المطلوبة لضم المستحقين لمنظومة
الدعم عائقاً في مواجهة نيل حقوقهم ،ورغم استيعاب المنظومة لنحو ثلثي السكان في
منظومة الدعم ،يبقى مئات اآلالف من السكان خارجها ،كما يالقي الكثير من
المشمولين في المنظومة صعوبات في الوصول لحقوقهم بسبب تعثر إجراءات من
قبيل الفصل االجتماعي داخل العائالت.
وعل سبيل المثال أيضاً يشكل قانون المناقصات والمزايدات أحد أبرز
اإلشكاليات ،حيث يفترض القانون نحو  199إجراء ،والتعامل مع نحو  101جهة،
وال توجد منظومة ذات معايير موحدة لشكل التعاقدات والمسئوليات ،وهو أمر يعيق
االستثم ار الجدي غير المصحوب باالستفادة من الفساد ،بل إن القانون ذاته يفتح
أبواباً للفساد.
وقد اتجهت الدولة للرد على مزاعم معاداتها للمستثمرين بإصدار قرار
جمهوري في أبريل  2016بمنح األراضي مجاناً للمستثمرين كجزء من إجراءات
تعزيز جذب االستثمار المحلي واألجنبي ،وذلك في سياق منع التأثير السلبي
السترداد الدولة خالل العامين األخيرين لقسم كبير من األراضي التي تم منحها
للمستثمرين قبل ثورة يناير  2011وجرى استغاللها بما ال يتفق مع أغراض
تخصيصها والتربح منها ضمن أشكال الفساد الكبرى التي عاشتها البالد ،والترويج
المتزايد من هؤالء المستثمرين بأن الدولة تعادي االستثمار.
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غير أن الواقع يشير إلى أن حجم الملكيات الخاصة في البالد يراوح ما نسبته
 7بالمائة فقط من إجمالي الملكية العقارية في البالد ،وهو ما يشكل في ذاته إعاقة
لالستثمار بمعناه العام ،ويعيق االستثمارات المحلية ذاتها ،ال سيما االستثمارات ذات
الطبيعة المتوسطة والصغيرة التي من شأنها أن تنعش األداء االقتصادي العام.
إن إحدى المقومات األساسية لتلبية الخطط التنموية في عالقتها باالحتياجات
األكثر إلحاحاً يستدعي تبني منهج "التنمية بالمشاركة" ،والذي يعني أن المستفيدين
من التنمية هم شركاء في تقرير المشروعات التنموية والغرض منها وتقرير بدائل
للتغلب على المعوقات واإلشكاليات ،وهو ما يعني تعزيز دور مؤسسات المجتمع
المدني المحلية القائمة والمتوافرة في مواقع تنفيذ المشروعات خالل مراحل التفكير
والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم.
-1الحق في الغذاء والعيش بكرامة
رغم الجهود التي اخذتها الدولة خالل العامين األخيرين لتوفير الحماية
االجتماعية للفئات ذات الحاجة ،فال تزال العديد من الصعوبات تعرقل الوصول للحد
األدنى المالئم من العيش الكريم لكافة الفئات ،حيث تتكاثر التحديات المتصلة
بالعجز المالي والتخبط اإلداري والفساد ،ومجمل الصعوبات االقتصادية التي تواجه
ال عن تفاقم مخاوف الشرائح الضعيفة األكثر عدداً من الطبقة
االقتصاد الوطني .فض ً
الوسطى في االنزالق إلى خط الفقر وما دونه في ضوء تزايد التضخم بشكل متسارع
وارتفاع كلفة المعيشة.
شكلت سياسات التطوير الكمي والنوعي للدعم العيني والنقدي والضمان
االجتماعي الذي توفره الدولة تقدماً مهماً على صعيد توفير الحماية االجتماعية
للفئات األكثر فق اًر واألقل فرصاً ،وبلغ حجم المستفيدين بدعم الدولة السلعي والنقدي
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نحو  60مليوناً ،يتنوعون بين الرازحين تحت خط الفقر المدقع وتحت خط الفقر
وبعض من الشرائح األضعف في الطبقة الوسطى.
وقد اتخذت الدولة إجراءات إضافية لتسجيل مواليد األعوام العشرة السابقة
على نحو متدرج وهو اإلجراء الذي كان متوقفاً لفترة طويلة وأثار قلق الشرائح
المستفيدة.
لكن تسود حالة من عدم االرتياح العام مبعثها التصريحات المعلنة للحكومة
حول تبني خطة إللغاء الدعم خالل خمس سنوات ،والتي يفترض أن تكون أُنجزت
بحلول العام  ،2020وتتضاعف المخاوف لدى بعض الفئات التي لم تستطع حتى
مطلع  2016استخراج بطاقات التموين ،سواء بسبب التعقيدات البيروقراطية السارية،
مثل وقف اإلجراءات لحين االنتهاء من تحديث بيانات الشرائح المستفيدة ،وتبني
إجراءات غير مفهومة الستخراج وثائق جديدة مثبتة لصحة الهويات ،ووقف إجراءات
الفصل االجتماعي بين األسر ،ثم وقف إجراءات التسجيل لحين تحديث البيانات
وميكنتها.
صعد
وال يقلل ذلك من الجهود الضخمة التي تبذلها و ازرة التموين على ُ

متنوعة ،بما في ذلك الجهود التي حظيت بتدخل رئيس الجمهورية بثقله األدبي من
أجل ضبط أسعار السلع الغذائية األساسية ،سواء من خالل تعزيز سالسل
المجمعات االستهالكية ،أو االعتماد على معاونة مؤسسات القوات المسلحة في
توفير سلع تنافسية بأسعار مناسبة ،أو من خالل اللقاء مع كبار المستثمرين في
مراكز بيع التجزئة وتذليل مشكالتهم لتعظيم إسهامهم في ضبط األسواق.
وقد شكا المواطنون خالل شهر أغسطس  2015من التكدس الهائل وغير
المسبوق في مراكز األحوال المدنية الستخراج مستندات قيد المواليد لتقديمها إلى
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مكاتب التموين خالل مهلة تنتهي في  31أغسطس  ،2015وهي الفترة التي عانت
فيها البالد من موجة شديدة الح اررة بسبب منخفض الهند الموسمي.
وتتركز اآلمال حول تبني البرلمان لمشروع قانون الضمان االجتماعي الجديد
والذي أعدته و ازرة التضامن االجتماعي بالتعاون مع الو ازرات ذات الصلة ،كما أجرت
حوله العديد من جوالت التشاور والحوار المجتمعي ،والذي من شأنه أن يمثل نقلة
نوعية في توفير الحماية االجتماعية للشرائح الفقيرة والفاقدة لفرص توليد األرزاق في
ظل ارتفاع معدالت البطالة واالعتالل الصحي.
ورغم الجهود المكثفة في مجاالت الزراعة ،تالقي االعتبارات الرئيسية لألمن
الغذائي معوقات كبيرة وتخبطاً في السياسات ،ومن ذلك مثالً إعالن الحكومة مطلع
العام  2015أنها لن تقوم بشراء محصول القمح المحلي الذي سعرته محلياً بأقل من
 350جنيه للطن عن العام  2014العتبارات تتعلق بانخفاض السعر العالمي عن
المحلي ،وهو ما دعا الكثير من الزراع لالتجاه لمحاصيل أخرى ،لكن الحكومة
عادت اتصاالً بصعوبات السعر العالمي وتكلفة النقل وسعر العملة اتجهت لشراء
المحاصيل المحلية في مطلع العام  2016وحددت سعر أفضل يصل إلى 450
جنيهاً للطن ،وهو قرار متأخر بعد انحسار المساحات المزروعة وكم المحصول
المنتج .وهو ما يستدعي ق ار اًر ذا طبيعة استراتيجية لتأمين توفير هذا المحصول
االستراتيجي.
-2الحق في الصحة
اتخذت الدولة على صعيد الحق في الصحة جهوداً هائلة ،تمثل أبرزها في
تعزيز جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي ،وتيسير العالج على نفقة الدولة عبر
المجالس الطبية المتخصصة ،وتسريع الجهود لمواجهة األمراض الكبرى المتفشية،
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وفي مقدمتها التهاب فيروس الكبد الوبائي ،واقرار إطالق مرحلة جديدة من إعادة
تأهيل المشافي العامة.
فعلى صعيد مواجهة األمراض الوبائية األشد خطورة ،مضت الدولة بشكل
ملموس في توفير العالج للمرضى بفيروس التهاب الكبد الوبائي من الفئة "سي"
األكثر خطورة ،ويسرت استيراد الكميات الضرورية من عقار "السوفالدي" من الشركة
األم المنتجة في الخارج ،كما يسرت إقامة مصنع إلنتاج العقار نفسه محلياً،
وتعاقدت لشراء وتوزيع منتجة الذي يقل  90بالمائة عن سعر الدواء األجنبي.
ورغم نجاح العقار في معالجة نحو  80بالمائة من الحاالت التي تم تسجيلها
كحاالت حرجة ملحة للعالج ،فقد ثبت أن العقار ال يناسب بعض الفئات من
المرضى على صلة بطبيعة المناخ المحلي وسمات الفيروس المتوطن ،وشرعت في
التعاقد الستيراد عقار بديل للحاالت التي ال تستجيب للعقار المتاح.
واستدعت احتياجات مواجهة المرض على اتساعه -حيث تتضارب األرقام
بين إصابة نحو  3ماليين إلى  12مليونا بفيروس الكبد الوبائي -إلى قيام الدولة
بتبني عقاقير مطورة محلية أثبتت نجاحات قياسية عبر تدشين مصانع النتاج العقار
الجديد ،أغلبهم بحسب المصادر الطبية من فئتي "إيه" و"بي" اللتين يمكن أن تتحو ار
إلى الفئة "سي".
ومن ناحية أخرى ،يؤثر ارتفاع أسعار العقارات الدوائية على توفير العالج
الضروري للحاالت الصحية ،سيما وقد تفشى اختفاء العقارات الدوائية ذات األسعار
المناسبة أو المحتملة ،وظهرت بدائل باهظة الثمن لبعض العقاقير األساسية ،وهو ما
بات يؤثر بشدة على الصحة العامة ويشكل أزمة أمن اجتماعي متنامية ،وكذا على
الهيئة العامة للتأمين الصحي بأداء واجباتها في توفير الدواء للمستفيدين ،وتشير
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العديد من الحاالت إلى عدم تمكنها من استالم األدوية المقررة لها سواء بسبب تراجع
المخزون ،أو بسبب عدم سد اد الهيئة المستحقات المالية للشركات المنتجة أو
المستوردة في مواعيدها المقررة.
وتشير المصادر إلى قيام العديد من شركات صناعة الدواء العالمية المؤثرة
على السوق المحلية من خالل االستحواذ على العديد من الشركات الوطنية المنتجة
لألدوية ،فيما يبدو أنه يسير ضمن خطة لالستحواذ على سوق الدواء المحلي ،وهو
ما ينذر بعواقب وخيمة على جهود الصحة العامة من منظور التكلفة الهائلة المرتقبة.
وتُقدر مصادر مختصة بأن نحو ألفي عقار طبي من بين نحو  6آالف عقار
طبي قد اختفت من األسواق ،وتتسم غالبية العقارات المختفية بقدرة المواطنين على
تحمل قيمتها الشرائية ،بينما ظهرت عقارات بديلة للبعض القليل من العقارات
المختفية تتراوح فروق األسعار فيها بين  9أضعاف وحتى  27ضعفاً لثمن العقار
المختفي.
ورغم المقومات التي تتمتع بها البالد لتطوير منظومة صحية فاعلة وقادرة،
فإن الواقع يعكس تدهو اًر مريعاً في شتى جوانب الخدمات الصحية ،سواء تلك التي
تتحملها الموازنة العامة ،أو تلك التي تتم خارجها.
ففي كثير من الحاالت ،يضطر المرضى لالعتماد على مساندة طبيب خاص
لتيسير عالجه المكلف عبر إحدى المشافي العامة المجانية أو ذات األسعار
الرمزية ،ال سيما فيما يتصل بإجراء الجراحات البسيطة أو المعقدة ،بل وحتى في
الحصول على رعاية صحية مناسبة داخل المستشفى ،بما في ذلك الحصول على
أسرة للمرضى الذين يحتاجون رعاية زمنية.
ورغم ضعف جودتها وتدني مستوى الخدمة ،ترتفع تكلفة الخدمات الطبية
الخاصة على نحو ال تطيقه غالبية السكان في ظل غياب الرقابة عليها ،وهو ما
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يدفع العديد من الفئات القادرة على السفر طلباً للخدمات الصحية والرعاية الطبية في
الخارج ،سواء لضمان جودة الخدمة ،أو لتقليل التكلفة بالمقارنة مع نظيرتها داخل
البالد.
وخالل شهر أغسطس  ،2015شهدت البالد موجة حارة كثيفة مرتبطة
بمنخفض الهند الموسمي الذي يضرب البالد كل عشرة سنوات تقريباً، ،أسفر طبقاً
للمصادر الرسمية عن وفاة أكثر من  150مواطناً.
ويستقر العمر التوقع عند الميالد عند  74.1عاماً ما يشير إلى الحفاظ على
الطفرة من  68عاماً إلى  71عاماً ،غير أن مؤشر عدد سنوات العمر الصحية يقل
عن ذلك لحوالي  61عاماً ،وهو ما يؤشر على الفجوة المتعلقة بالرعاية الصحية
المتوافرة.
-3الحق في السكن
واصلت الدولة جهودها لتوفير الحق في السكن ،ومساعيها لتنفيذ مشروع
رئيس الجمهورية لبناء مليون وحدة سكنية جديدة بحلول العام  2020بمعدل 200
ألف وحدة سكنية سنوياً ،وقد أعلنت الدولة في مطلع العام  2016االنتهاء من نحو
 300ألف وحدة سكنية جديدة ،وبادرت الدولة عملياً إلى توزيع هذه الوحدات فور
االنتهاء منها ،وكذا اإلعالن عن توزيع إجمالي  500ألف وحدة بحلول أبريل 2017
تبدأ بتوزيع  100ألف وحدة في مايو  ،2016و 100ألف وحدة منتصف ،2016
و 200ألف واحدة بنهاية ديسمبر .2016
وتضم هذه الوحدات ما هو مخصص لمحدودي الدخل فيما يسمى "اإلسكان
االجتماعي" كما تضم وحدات أخرى ذات مساحات أكبر .وبينما تتوافر تيسيرات
مهمة لمحدودي الدخل عبر أشكال متنوعة من المساعدة لضمان وصول الوحدات
لمستحقيها ،فقد ظهرت دعوات للمطالبة برفع سن المتقدمين من  45عاماً إلى 50
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عاماً ،لكن لم تستجب لها الجهات المختصة بداية ،إلى أن قررت تلقي طلبات حتى
سن الـ 50مع ربط سنوات سداد األقساط بعدد السنوات المتبقية حتى سن التقاعد
البالغ  60عاماً.
ومع اإلقرار بالحاجة الماسة لتخصيص نسبة من وحدات اإلسكان االجتماعي
لإليجار لتمكين الفئات األقل حظاً من أصحاب الحاجة للسكن ،فقد أعلنت و ازرة
اإلسكان تفهمها لهذه الحاجة ،مع عزمها العمل على توفير هذه الحصة لسد
الحاجات القائمة في منتصف العام .2017
بينما يشكو المتقدمين لحيازة وحدات اإلسكان المتوسط من ارتفاع قيمة الوحدة
السكنية رغم نظام السداد على أقساط ،حيث تبلغ قيمة المتر المربع للوحدة حوالي
 4400جنيه ،وهو ما يضعها فوق قدرة الكثير من الشرائح المتوسطة األكثر حاجة
إليها ،في ضوء اهتمام الشرائح العليا من الطبقة الوسطى بالسكن في مجتمعات
جديدة ذات طبيعة استثمارية .وهو ما يؤكد حاجة الدولة لتوجيه اهتمام أكبر
باإلسكان االجتماعي على نحو يشمل الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى.
وتابعت الدولة توفير قطع أراض للبناء في المجتمعات الجديدة للقادرين على
إنشاء مساكن مستقلة ،وهي األراضي التي تلقى رواجاً كبي اًر واقباالً من المتعاملين.
وبينما أدت جهود الدولة في مجال اإلسكان بصفة عامة الرتياح نسبي كبير،
فإن حركة العمران النشطة قد أدت في انعكاس لها الرتفاع كلفة البناء ومواد البناء
التي يتزايد الطلب الرسمي والخاص والشعبي عليها ،سيما مع توازي جهودها مع نمو
مجتمعات استثمارية في المناق الجديدة ،وبصفة خاصة حول القاهرة ،وهو ما انعكس
بالتبعية في ارتفاع قيمة اإليجارات التي ُيتوقع استمرارها وسط افتقاد ألدوات ضبط
األسواق.
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غير أن االرتفاع المتواتر والمتكرر في قيم فواتير خدمات الكهرباء ومياه
الشرب والصرف الصحي كان مثار شكوى أكبر من جانب قطاعات غفيرة من
المواطنين ،ورغم تراجع الحكومة ع ن موجة غالء أسعار هذه الخدمات في الفترةمن
سبتمبر إلى نوفمبر  ،2015إال أنها عادت للظهور من جديد خالل شهري مارس
وأبريل  2016على نحو دفع الو ازرات للوعد بفحص الشكاوى رغم إنكار زيادتها.
وينظر المجلس بقلق بالغ لشكاوى العديد من المواطنين بشأن أحكام الحبس
بتهم "تب ديد أمانة" على المتأخرين في سداد فواتير مياه الشرب التي ارتفعت بنحو
ثالثة أضعاف قيمتها المعتادة ،وينبع ذلك من قيام الجهات اإلدارية بإجراءات قانونية
ضد المتأخرين تشمل توقيع الحجز القضائي "الدفتري" (حجز ورقي) على منقوالت
المتأخرين على نحو يضعهم متهمين الحقاً بتبديد المنقوالت المحجوز عليها ،وهو ما
يؤدي إلصدار عقوبات سالبة للحريات ال يمكن وقفها دون تسديد المتأخرات
والمصالحة ،واستنكف الشاكين أن يتم حبسهم بسبب استهالكهم لمياه الشرب التي
تشكل مصد اًر جوهرياً للحياة وعدم قدرتهم على الوفاء بالزيادات الهائلة في أسعار
ال.
مياه الشرب ،وهو األمر الذي يستدعي تدخالً تشريعياً وسياسياً عاج ً
-4الحق في التعليم
رغم اهتمام الخطاب السياسي للدولة بإجراء إصالحات جوهرية على التعليم،
إال أن هذا الملف يبقى األضعف حراكاً بين مختلف القطاعات ،فرغم نمو الموازنة
العامة للتعليم األساسي والثانوي بنحو ضعفين ونصف ،إال أن ال يزال أكثر من 90
بالمائة من الموازنة تتجه للوفاء باألجور والمكافأت والمصروفات ذات الطبيعة
اإلدارية .ويؤدي الجمود في إصالح التعليم إلى تراجع اآلمال في تحقيق تنمية شاملة
ذات طابع مستدام ،حيث يشكل إصالح التعليم ثمرة تستدعي بين خمسة إلى عشرة
سنوات لجني فوائدها لصالح التنمية بمعناها الشامل.
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وبعد نحو خمسة سنوات من االضطراب السياسي الذي أثر سلباً على العملية
التعليمية ،كانت اآلمال مختلفة بشأن إمكانية إصالح العملية التعليمية خالل العام
الدراسي  ،2016 – 2015غير أن السياسات التقليدية المتبعة لم تُسهم في معالجة
التعقيدات المتراكمة.
وال يزال نمو عدد المدارس الضروري الستيعاب نمو أعداد الطالب أقل من
معدالت  ،1999ويصل عدد التالميذ لقرابة ال_ 90تلميذاً في الفصل الواحد
بالمدرسة الحكومية ،وبين الـ 45تلميذاً والـ  65تلميذاً في الفصل الواحد في المدارس
الخاصة .لكن االكثر صعوبة هو استمرار تيبس العملية التعليمية بين نقص كفاءة
واهتمام المعلمين ،وسوء اإلدارة ،وانفالت السلوك التربوي ،وتردي مستوى المناهج
الدراسية ،وغياب أو انعدام األنشطة الرياضية والثقافية ،واستمرار ظاهرة الدروس
الخصوصية ذات األعباء المذهلة على كاهل األسرة المصرية.
وبطبيعة الحال ،فليس هناك تخطيط سليم يربط العملية التعليمية باعتبارات
التنمية ،وال مخرجاتها بسوق العمل واحتياجاته الضرورية.
ورغم الوعود التي قطعها الوزراء المتناوبون على موقع وزير التربية والتعليم،
فقد استمرت المدارس الخاصة في رفع كلفة المصروفات السنوية ،واإلجبار على زي
خاص يشكل الباب الخلفي لتربح إضافي ،وتراجع مستوى العملية التعليمية.
بينما حافظت المدارس األجنبية باهظة التكاليف على مستوياتها التعليمية
وجودة خدماتها التي يختص بها فئة محدودة من القادرين ،في وقت لم تتمكن فيه
الدولة من فرض اإلشراف على المناهج التي يتم تدريسها في هذه المدارس ،والتي قد
تشكل تأثي اًر على الثقافة والهوية الوطنية.
وتحت إلحاح من حمالت إحتجاجية بادرت إليها أمهات التالميذ في المراحل
المختلفة في التعليم األساسي والثانوي لتقليص حجم المناهج الدراسية خالل الفصل
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الثاني من العام الدراسي  ،2016 – 2015فقد وجه الوزير بإلغاء جزء من المناهج
في غير سنوات الشهادات (االبتدائية – اإلعدادية – السنوية) ،لكن اإلجراء
المفترض أنه جاء تلبية لنداء األمهات قد أثار غضب المجتمع على نحو متزايد،
حيث تم إلغاء أجزاء من المناهج تم دراستها بالفعل واجراء امتحانات تمهيدية فيها،
وهو ما ُيفضي اإلجراء من أهدافه ،وهو ما دفع بالحملة لتوجيه النداءات إلى رئيس
الجمهورية لمعالجة اإلشكاليات.

وفي ربيع العام  ،2016طرحت و ازرة التعليم مبادرة فريدة تمنح بموجبها
تراخيص وأراض إلقامة المدارس الخاصة وفق فلسفة جديدة في المجتمعات
الحضارية الجديدة بعد أن تسلمت حصرياً األراضي المخططة للمنشأت التعليمية في
المناطق التابعة للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية ،وتتضمن المبادرة منح التراخيص
للمشاريع المتعلقة بإنشاء المدارس شريطة االنتهاء من أعمال البناء خالل عامين،
وتقييم التجربة بعد  10سنوات من الترخيص ،ثم اتخاذ القرار المناسب باستمرار
الترخيص للمدرسة أو سحب الترخيص ،على أن يتم في حالة تمديد الترخيص منح
مؤسسي المدرسة حصة بين  30 – 25بالمائة من األرباح بعد السنة العاشرة ،وهي
المبادرة التي لم توضح الو ازرة فائدتها في إصالح العملية التعليمية.
كما ثارت أزمات صغيرة ذات طابع سياسي أثارت الشكوك في سياق ما
أعلنته الو ازرة من إطالق جهد فريد لتطوير المناهج الدراسية لألعوام القادمة ،حيث
تم حذف اسم المعارض السياسي د" .محمد البرادعي" من قائمة المصريين الحائزين
على جوائز "نوبل" ،وتبين أن أحد معدي المنهج قاموا بذلك من تلقاء أنفسهم.
كما تفاجأ الرأي العام بخروج الدكتور "رضا عبد السالم" محافظ الشرقية
األسبق من موقعه ضمن حركة المحافظين دون سبب واضح الستبعاده ،وجاء اهتمام
الرأي العام بدوره في إطار تحركاته الميداينة النشطة ،وارتباط شهرته بإغالق مراكز
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ال دروس الخصوصية التي تنتشر في المحافظة ،والذي اعتبره الرأي العام مقدمة بدور
الدولة في محاربة الدروس الخصوصية التي تأتي على قدراتهم االقتصادية المحدودة.
ويعتبر الرأي العام أن تعليم أبنائهم يشكل االستثمار األساسي والجوهري،
ويعد شاغالً رئيسياً لألسر في مصر ،وتحتاج السياسة التعليمية إلى حساسية كبيرة
في التخطيط والتنفيذ.
وعلى صعيد التعليم الجامعي والدراسات العليا ،ال تواجه الدولة معتركاً أقل
صعوبة من التعليم األساسي والثانوي ،حيث تتواصل اإلشكاليات المتعلقة بالوفاء
برواتب أعضاء هيئات التدريس ،سيما الفروق الكبيرة بين الفئات داخل هيئة التدريس
في ذات الجامعة وذات الكلية ،ويظل لإلشكاليات السياسية تبعاتها على الجامعات،
فضالً عن مظاهر االنحياز لبعض الفئات في تيسير االلتحاق بالجامعات ،وبأولوية
أبناء أعضاء هيئة التدريس في التعيين بالجامعات ،كما برزت أزمة جديدة في
مواجهة الحريات الطالبية بعد إبطال انتخابات االتحاد العام لطالب مصر.
-5الحق في العمل
تواصل ارتفاع معدالت البطالة ،وبصفة خاصة بين الشباب والداخلين الجدد
إلى سوق العمل ،حيث قدرها الجهاز المركزي للتعبئة واإلحصاء بنسبة  12.8بالمائة
بعد أن كانت األرقام السابقة بين  9و 11بالمائة ،بينما تبلغ التقديرات غير الرسمية
لما بين  20و 22بالمائة.
ويأتي هذا الفارق العتبارات تتعلق بالتقديرات الرسمية لقوة العمل المصرية
التي تقف تحت  28مليوناً في اإلحصاءات الرسمية ،بينما يصل تقديرها البديهي إلى
نحو  56مليوناً بحسب اعتبارات السن والهرم السكاني ،وال يشكل استبعاد من هم في
سن الدراسة والعمالة المهاجرة لخفض قوة العمل عن  35مليوناً.
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وترتفع معدالت البطالة بين الشباب والنساء لتصل إلى نحو  25بالمائة،
وخاصة بين الخريجين حملة الشهادات الجامعية والدراسات العليا.
ورغم اإلسهام الذي توفره المشروعات االقتصادية العمالقة التي تبنتها الدولة
في توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز سياسات التشغيل ،غير أن إحجام رأس
المال الخاص عن النشاط االقتصادي يكبل النتائج المرتجاة لتعزيز معدالت
التشغيل.
كما تعمل الدولة وفق خطة جديدة على تعزيز وتوسيع قاعدة المستفيدين من
سيا سات االئتكمان المصرفية بحيث تكون قادرة على تشجيع الصناعات الصغيرة
خالل العام  2016للشباب بصفة خاصة في إطار برنامج الرئيس المعروف باسم
"عام الشباب".
وينشط الصندوق االجتماعي للتنمية في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة
عبر استحداث آليات عصرية تشمل توفير الدراسات للمئات من المشروعات ،وتيسير
منح الدعم للصناعات الصغيرة من خالل تيسير اإلجراءات وتنفيذ سياسة "الشباك
الواحد" إلنهاء كافة اإلجراءات ،وتوفير الدعم االستشاري لتنفيذ المشروعات وربط
مخرجاتها باحتياجات األسواق المحلية.
كما تبنى الصندوق االجتماعي للتنمية برنامجاً جديداً لتشجيع تحول القطاع
غير الرسمي إلى القطاع الرسمي عبر توفير دعم متدرج على بضعة سنوات
لمجريات هذا التحول ،وتقديم المساعدات المالية ،فضالً عن تطوير جهود الشكاوى
بمكتب مختص للتفاعل مع أية تظلمات أو شكاوى.
وشهدت الفترة التي يغطيها التقرير استم ار اًر للظاهرات السابقة من حيث
التراجع عن تطبيق الحد األقصى لألجور بشكل عام وشامل ،وهو ما كان مأموالً أن
يكون له أثر على خفض معدالت االنفاق العام من ناحية واإلسهام في إنعاش الحد
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األدنى لألجور بشكل خاص ،ال سيما بعد نجاح الدعاوى القضائية التي حركها
المستفيدون من قطاعات القضاء وقطاع البترول وقطاع البنوك في إفشال خطة
رئيس الجمهورية لوضع حد أقصى لألجور ينطبق على كافة الفئات العاملة تحت
مظلة الدولة.
كذلك ال تزال بعض قطاعات العاملين في الدولة والقطاع العام غير مشمولة
بتطبيق الحد األدنى لألجور ،وباالستناد إلى اعتبارات إجرائية وغير موضوعية ،بما
يقدر بنحو  800ألف من العاملين من بين قرابة  6.5مليون عامل.
ويبقى التباطوء في تعديل قانون النقابات العمالية سبباً في إضعاف المنظمات
التمثيلية للعمال عن النهوض بمسئولياتها في حماية حقوق العمال وتنظيم مصالحهم
والعالقة مع أجساد الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ،فضالً عن الخصومة التي
برزت مطلع العام  2016بين االتحاد العام لنقابات العمال والنقابات المستقلة بعد
انضمام الدولة إلى صف االتحاد العام لنقابات العمال.
***
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الفصل الثاني
جهود المجلس في تلقي الشكاوى ومعالجتها
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أوال  :جهود مكتب الشكاوى
واصل مكتب الشكاوى تفاعله مع المواطنين من خالل إستقباله وتلقيه مختلف
الشكاوى المتصلة بحقوق اإلنسان سواء كانت من أفراد أو من جماعات بمختلف
أنواعها المدنية والسياسية وكذلك اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية .
وقد عكست هذه الشكاوى واقع حقوق اإلنسان فى مصر حيث تضمنت
إنتهاكات لبعض حقوق المواطنين المدنية والسياسية وكذلك اإلقتصادية واإلجتماعية،
وذلك وفقاً للدستور والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان ،وقد تعامل مكتب الشكاوى مع
هذه اإلنتهاكات من خالل وضعها فى اإلطار الطبيعى لها حيث قام بتوثيق
وتصنيف الشكاوى وفقاً لطبيعة الحق المنتهك ،وقام بمخاطبة الجهات المعنية فى
الدولة بموضوع هذه الشكاوى ،كما حرص أيضاً على تحليلها وتسليط الضوء على
الطبيعة النمطية لبعض هذه اإلنتهاكات .
كما إستكمل مكتب الشكاوى دوره فى مد جسور التواصل مع المواطنين
وتسهيل عملية التواصل بينهم وبين المكتب وذلك من خالل فروعه الموجودة
بمحافظات بنى سويف وسوهاج وبورسعيد وكفرالشيخ والوادى الجديد والفيوم ،وكذلك
يارته الميدانية لكافة المحافظات وبشكل خاص الحدودية منها ،وذلك من
عبر ز ا
خالل الوحدات المتنقلة فضال عن

دور مكتب الشكاوى فى التصدى للحوادث

المتعلقة بإنتهاكات لحقوق اإلنسان من خالل إيفاد بعثات تقصى الحقائق والتى تقوم
برصد وتوثيق لإلنتهاكات واعداد التقارير عنها.
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 -1تصنيفات الشكاوى وتحليل مضمونها :
أ -التصنيف الموضوعى
بلغ عدد الشكاوى التى تلقاها المكتب منذ بداية العام وحتى  31ديسمبر
 ) 2273(2015شكوى ،تم إستبعاد ( )443شكوى وذلك لخروجها عن إختصاص
المجلس وواليته أو لعدم وجود الحد األدنى من البيانات األساسية التى تتيح للمكتب
التعامل مع الشكوى أو لكونها قد سبق للمكتب إتخاذ إجراء فيها من قبل.
جاءت الشكاوى الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية فى المرتبة األولى حيث
بلغ عددها ( )963شكوى مثلت نسبة  % 42.3من إجمالى الشكاوى المقدمة،
وبالنظر إلى طبيعة الشكاوى فقد تضمنت إدعاءات بتعرض أصحابها إلنتهاكات
تتعلق بالحق فى الحياة ،والحق فى السالمة الجسدية ،والحق فى الحرية واألمان
الشخصى ،والحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة ،وكذلك الشكاوى المقدمة من
السجناء سواء كانت تتعلق بإنتهاكات تعرضوا لها أو طلبات خاصة بهم كاإلفراج
(الشرطى – الصحى) أو النقل أو توفير الرعاية الصحية وغيرها من الحقوق الورادة
فى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ،وهناك أيضاً الشكاوى المتعلقة
بالحريات العامة .
جاءت الشكاوى المتعلقة بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية فى المرتبة
الثانية ،حيث بلغ عددها ( )807شكوى مثلت نسبة % 35.5من إجمالى عدد
الشكاوى الورادة للمكتب  ،تركزت حول القضايا المتعلق بالحق فى العمل (المستحقات
المالية لدى جهة العمل –اإلضطهاد وسوء المعاملة – النقل التعسفى – طلبات
تعديل الوضع الوظيفى وتكافؤ الفرص ) ،والقضايا المتعلقة بالحق فى السكن ،والحق
فى التعليم ،والحق فى الحصول على الرعاية االصحية المناسبة ،وكذلك الشكاوى
المتعلقة بالضمان اإلجتماعى (طلبات الحصول على معاش الضمان اإلجتماعى –
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طلبات الحصول على المساعدات المالية) ،وأيضاً الشكاوى المتتعلقة بطبيعة
الخدمات المقدمة من المرافق العامة من حيث جودة الخدمة المقدمة وتوفير الخدمة
من عدمه.
وجاءت فى المرتبة الثالثة الشكاوى المتعلقة بحقوق المصريين فى الخارج
حيث بلغ عددها ( )29شكوى مثلت نسبة %1.2من إجمالى الشكاوى ،وتضمنت
هذه الشكاوى طلبات تتعلق بمستحقات مالية للمصريين العاملين بالخارج ،وكذلك
شكاوى خاصة باإلجراءات القانونية التى تتخذ ضد بعض المصريين بالخارج والتى
تؤدى إلى تقييد حريتهم .
وأخي اًر تأتى الشكاوى المتعلقة بالقضايا العامة حيث بلغ عددها ( )31شكوى
مثلت نسبة ،%1.3وتضمن مقترحات عامة وتوصيات من المواطنين حول قضايا
وظواهر مجتمعية تدخل فى إطار الدراسة والبحث.
ب -التصنيف الجغرافى للشكاوى
تصدرت الشكاوى الورادة إلى المكتب من محافظة القاهرة المرتبة األولى بواقع
 398شكوى أي نحو حوالي  %17.5من إجمالي عدد الشكاوي الواردة الي المكتب
 ،وتلتها محافظة الجيزة بواقع  315شكوى مثلت نحو  %13.8ثم محافظة القليوبية
بواقع 242شكوى مثلت نحو  ، %10.6ثم محافظة المنيا بواقع  202شكوى مثلت
نحو  ، %8.8تلى ذلك محافظة الدقهلية بواقع  152شكوى مثلت نحو ، % 6.6
ويوضح الجدول التالى طبيعة التوزيع الجغرافى للشكاوى من كافة المحافظات التى
تعامل مواطنيها مع المكتب  .مع مالحظة وجود  68شكوى أي نحو حوالي %3
من إجمالي عدد الشكاوى  ،لم يتبين للمكتب مصدرها والتواصل مع أصحابها من
أجل إستيفاء تلك البيانات .
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جدول يوضح أعداد الشكاوى الورادة طبقا للتوزيع الجغرافى
م

المحافظة

العدد

م

1

القاهرة

398

 15كفر الشيخ

60

2

الجيزة

315

 16الفيوم

34

3

القليوبية

242

 17األقصر

19

4

المنيا

202

 18بورسعيد

23

5

الغربية

110

 19أسوان

16

6

البحر األحمر

12

 20اإلسماعيلية

20

7

الدقهلية

152

 21السويس

19

8

الشرقية

88

 22مرسى مطروح

8

9

البحيرة

86

 23دمياط

25

 10المنوفية

63

 24جنوب سيناء

2

 11أسيوط

44

 25شمال سيناء

6

 12بنى سويف

60

 26الوادى الجديد

3

 13قنا

100

 27سوهاج

42

 14األسكندرية

56

غير مبين
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اإلجمالى

المحافظة

العدد

2273

ج -التصنيف وفقا لطرق الوصول
يتلقى المكتب الشكاوى وفقاً آللياته عبر العديد من الطرق ،سواء بالحضور
المباشر لمقر المكتب ،وأيضاً من خالل إرسال الشكاوى عبر البريد  ،ومن خالل
إرسالها على الفاكس ،وكذلك البريد اإللكترونى للمكتب ،ومن خالل زيارات المكاتب
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المتنقلة ،حيث يوضح الجدول التالى أعداد الشكاوى الواردة للمكتب عبر الطرق
المذكورة .
واحتلت الشكاوى عن طريق الفاكس المرتبة األولى حيث مثلت نحو %35
من إجمالي عدد الشكاوي الوارة الي المكتب  ،بينما جاءت أعداد الشكاوى الواردة
عن طريق الحضور فى المرتبة الثانية بنحو % 29.8من إجمالي عدد الشكاوي ،
وجاءت الشكاوى عن طريق البريد فى المرتبة الثالثة بنسبة

 ،% 22.1تالها

الشكاوى الورادة من خالل المكاتب المتنقلة بنسبة  ،%6.4وأخي اًر جاءتالشكاوى
الواردة بالبريد اإللكترونى بنسبة  ، %5.8واقتصرت الشكاوى الواردة بالتلغراف على
أقل من  % 0.9من إجمالى الشكاوى المتقدم بها للمجلس .
جدول يوضح أعداد الشكاوى الواردة وفقا لطرق الوصول
طريقة

الحضور البريد

الفاكس البريد

الوصول
عدد

المكاتب تلغراف

اإلجمالي

اإللكترونى المتنقلة
679

502

132

796

145

19

2273

الشكاوى

د -تصنيف الشكاوى وفقا للنوع
إحتلت الشكاوى الورادة من الذكور المرتبة األولى حيث مثلت نسبة %81.5
من إجمالى الشكاوى  ،بينما جاءت الشكاوى الورادة من اإلناث فى المرتبة الثانية
بنسبة  ، %12.4وجاءت الشكاوى المجمعة (الشكاوى التى تجمع عدداً من
المواطنين حول مطلب واحد) بنسبة  %6.1من إجمالى عدد الشكاوى .
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جدول يوضح أعداد الشكاوى الواردة وفقا للنوع
النوع

ذكر

أعداد الشكاوى 1853

أنثى

شكاوى مجمعة إجمالى

281

2273
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أ.

الحق فى الحياة

تلقى المجلس خالل عام  2015أكثر من شكوى تتعلق بإدعاءات إنتهاك الحق فى
الحياة حيث تعرض مواطنون أثناء إحتجازهم والتحقيق معهم إلى إنتهاكات أدت فى
النهاية لوفاتهم  ،بجانب حاالت أخرى تتعلق بالقتل خارج إطار القانون  ،ويرصد
التقرير فى هذا الصدد  9حاالت:
شكاوى تضمنت إدعاءات قيام قوات األمن المصرية بعمليات قتل لعدد ستة من
المواطنين خارج إطار القانون  ،وهم :
حالة المتوفى /مجدى البسيونى زياد شعبان  ،وبمخاطبة و ازرة الداخلية أفادت
بأنه كان متهماً فى القضية رقم  2015/635حصر أمن دولة عليا بتهمة التعدى
على سفا رة النيجر ،وحال محاولة ضبطه بادر بإطالق النيران على القوات مما
إضطرت لمبادلته إطالق النيران مما أسفر عن مصرعه .
وبشأن حاالت كال من المتوفين ( :عبدالناصر عبدالفتاح عبدالرحمن  -ربيع
محمد مراد حزين  -عبدالعزيز محمود عبدالعزيز ) من محافظة الفيوم  ،وبمخاطبة
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و ازرة الداخلية أفادت بأنهم متهمون فى القضية رقم  2013/ 4303ادارى سنورس "
اقتحام مركز شرطة سنورس  ،ولقوا مصرعهم فى التعامل األمنى معهم بتاريخ
 2015/8/6بإحدى المزارع وتحرر محضر بالواقعة برقم  2015/5672ادارى
مركز سنورس وتم عرضه على النيابة المختصة .
حالة المتوفى /عبدالسالم عطيه حسن بشير من محافظة الفيوم  ،وبمخاطبة
و ازرة الداخلية أفادت بأنه كان مطلوباً على ذمة القضية رقم  2014/8040ادارى
سنورس " إطالق أعيرة نارية على سيارة محملة باسطونات الغاز"  ،ولقى مصرعه
فى التعامل األمنى معه بتاريخ  2015/8/6بإحدى المزارع وتحرر محضر بالواقعة
برقم  2015/5672ادارى مركز سنورس وتم عرضه على النيابة المختصة .
وبالنسبة لحالة المتوفى  /أيمن صالح الدين عبدالتواب محمود من محافظة
الفيوم ،فبمخاطبة و ازرة الداخلية أفادت بأنه كان متهماً فى القضية رقم
 2013/6939ادارى سنورس " اقتحام المنشأت الشرطية والحكومية عقب فض
تجمع رابعة والنهضة " ،ولقى مصرعه فى التعامل األمنى معه بتاريخ 2015/8/6
بإحدى المزارع وتحرر محضر بالواقعة برقم  2015/5672ادارى مركز سنورس وتم
عرضه على النيابة المختصة .
وتناولت وسائل اإلعالم خبر وفاة المواطن /سيد تمام محمد تمام داخل
محبسه بحجز قسم شرطة قصر النيل بتاريخ  ، 2015/8/15وتم تحرير محضر
بالواقعة رقم  6103لسنة 2015إدارى قسم شرطة قصر النيل  ،تمت مخاطبة و ازرة
الداخلية بموضوع الشكوى وكذلك مخاطبة النائب العام لكن لم يتلق المجلس ردًا
بشأنه .
وتوفى المواطن/طلعت شبيب الرشيدى"  45سنة " ،داخل قسم شرطة
األقصر ،عقب القبض عليه بعد منتصف ليل  ،2015/11/25أثناء جلوسه على
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مقهى بالقرب من منزله،وقالت الشرطة إنها ضبطت بحوزته شريطا من مخدر
"التامول" وبعد مرور قرابة الساعة علم أهالي المنطقة نبأ وفاته ونقله لمستشفى
األقصر الدولي جثة هامدة  ،فتوجه األهالي وتجمهروا أمام المستشفى ثم توجهوا
بعدها إلى قسم الشرطة  ،وطلب محامى األسرة انضمام المجلس للدعوى المدنية
وفقاً للمادة  99من الدستور  ،وقد قام المجلس بتفويض أحد السادة المحامين من
أعضائه إلى الدعوى المدنية فى القضية رقم  11663لسنة. 2015
كما انضم المجلس بناء على طلب محامى أسرة المرحوم/كريم حمدى محمد
إبراهيم المتوفى من جراء تعرضه لالعتداء والتعذيب بقسم شرطة المطرية على أيدى
ضابطين باألمن الوطنى  ،فى الدعوة المدنية بالقضية رقم  6925لسنة 2015
جنايات المطرية والمقيدة برقم  640لسنة  2015كلى شرق القاهرة  ،وأصدرت
محكمة جنايات القاهرة ،حكمها بمعاقبة ضابطي الشرطة باألمن الوطني ،بالسجن
المشدد  5سنوات لكل منهما واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة التهامهما
باالعتداء عليه بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة
المطرية.
ب.

الحق فى الحرية واألمان الشخصى
تلقى المكتب العديد من الشكاوى التى تشكل إنتهاكاً للحق فى الحرية واألمان

الشخصى ،كما يتضمن أنماطاً أخرى من االنتهاكات أثناء عملية القبض والترحيل
أبرزها االحتجاز التعسفى ،انتهاك حرمة المسكن وترويع المواطنين  ،واساءة
استغالل السلطة.
من نماذج االحتجاز التعسفى تلقى المكتب شكاوى تعلقت بإحتجاز مواطنين دون
سند قانونى ودون أن يعرضوا على النيابة العامة ومن هذه الحاالت:
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شكوى المواطن/و.م.م عن شقيقه والذى أفاد فيها بتعرض شقيقه لإلحتجاز
بشكل غير قانونى بتاريخ  2015/2/26بمركز شرطة أبوقرقاص حيث لم يتم
تسجيله بعد القبض علي ه بدفتر األحوال  ،ولم يتم عرضه على النيابة العامة حتى
تم إخالء سبيله بتاريخ  ،2015/2/28وتم مخاطبة و ازرة الداخلية بموضوع الشكوى ،
ولم يتلق المكتب أية ردود بشأنها.
كما تلقى المجلس شكوى المواطنة/د.ع.م ،عن زوجها المواطن/م.م.م ،بشأن
عدم اإلفراج عن زوجها حيث أنه قد حصل على البراءة فى القضية رقم 1383
لسنة 2015إدارى قسم شبين الكوم والمقيد تحت رقم  17556لسنة 2013جنح
شبين الكوم وتم إنهاء كافة إجراءات إخالء سبيله ،إال أنه قد تم التحفظ عليه من قبل
المسئولين بقسم شرطة شبين الكوم ونقله بعدها إلى مديرية أمن المنوفية ثم إعادته
مرة أخرى إلى ديوان عام قسم شبين الكوم  ،وتم مخاطبة و ازرة الداخلية بموضوع
الشكوى .
كما تلقى المجلس أيضاً شكوى من والدة الطالب/خ م ا وذلك لتضررها من
عدم اإلفراج عن نجلها رغم إخالء سبيله بكفالة على ذمة التحقيقات ،وبمخاطبة و ازرة
الداخلية أفادت بأن المذكور من العناصر اإلخوانية النشطة وسبق ضبطه بتاريخ
 2015/9/20على ذمة القضية ()2015/41805جنح أول مدينة نصروتم إخالء
سبيله بتاريخ  2015/11/11ثم عرض على نيابة أمن دولة عليا وصدر قرار النيابة
بإخالء سبيله بتاريخ  2015/11/18وتم إخالء سبيله من ديوان قسم شرطة التجمع
الخامس ،
وهناك أيضاً الشكوى المقدمة من المواطن/م ك أ ،والذى يتضرر من قيام
مباحث قسم شرطة طنطا بإلقاء القبض عليه دون وجه حق واإلعتداء عليه بالسب
والضرب واتهامه فى القضية رقم  2014/43992جنايات مركز طنطا  ،وبمخاطبة
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و ازرة الداخلية أفادت أنه بتاريخ  2014/10/27وبناء على إذن مسبق من النيابة
العامة تم ضبط الشاكى وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع ،وتحرر عن ذلك
المحضر رقم  2014/43992جنايات طنطا وبالعرض على النيابة العامة قررت
حبس المتهم على ذمة القضية ،وبالكشف عن المذكور تبين سابقة إتهامة فى عدد
( )1قضية سالح نارى وله بطاقة تخصص إجرامى تحت رقم 9/1918ج ،
الشكوى المقدمة من المواطن/س ع ع والتى يتضرر فيها من قيام الضابط/أ
إ ،بمديرية أمن القاهرة باإلعتداء عليه بالسب والضرب واحتجازه بقسم شرطة الوايلى
دون وجه حق ،وبمخاطبة و ازرة الداخلية أفادت بأن التحريات عن الشاكى أشارت إلى
أنه مسجل شقى خطر تحت رقم ( )1043فئة "ب" الوايلى فرض سيطرة وسبق
إتهامه فى عدد  25قضية أخرهم القضية رقم  1094لسنة 2015الوايلى ،كما
أشارت التحريات عدم صحة ما ورد من قيام الضابط بالتعدى على المذكور أو
إحتجازه بالقسم .
كذلك تضمنت بعض الشكاوى مظاهر انتهاك حرمة المساكن وترويع
المواطنين ومن نماذج ذلك  ،تلقى المكتب شكوى من المواطنة/ن.إ.م  ،بشأن قيام
معاون مباحث مركز شرطة دسوق بإقتحام منزلها فى الساعة الثالثة صباحاً بتاريخ
 2015/10/15والتعدى على نجلها بالضرب واقتياده إلى قسم الشرطة وتهديده
بتلفيق قضايا له  ،فى حالة ذكر ماتعرض له أمام النيابة العامة  ،وبمخاطبة و ازرة
الداخلية أفادت أنه بتاريخ  2015/10/15قامت حملة من مركز شرطة دسوق
لضبط المحكوم عليهم ومن بينهم المدعو/م ع م نجل الشاكية والمحكوم عليه فى
القضية رقم  2015/14541جنح مركز دسوق بتهمة التعدى على موظف عام ،
وسبق إتهامه قبل ذلك فى قضية ضرب  ،وحال ضبطه بمسكنه واصطحابه إلى
سيارة الشرطة فوجئت القوات بقيام نجلى الشاكية بالتعدى على القوات بالسب والقذف
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وساعدا على عدم ضبط المحكوم عليه ومكناه من الهرب وقد تم ضبط أحدهما
وتحرر محضر بذلك برقم  2015/20342جنح مركز دسوق وبالعرض على النيابة
قررت حبسه وما زال قيد الحبس .
وشكوى المواطن/م.م.م  ،بشأن قيام قوة من قسم شرطة حلوان بإقتحام منزله
بتاريخ  2015/6/16الساعه الثالثة عص اًر بتفتيشه واتالف محتوياته دون إذن من
النيابة العامة ،كما يدعى قيامهم بالتعدى عليه وعلى أسرته بالسب والضرب  ،كما
يؤكد أيضاً إقتياده إلى قسم شرطة حلوان والتعدى عليه بالضرب وتلفيق قضية إتجار
مواد مخدرة ،تمت مخاطبة و ازرة الداخلية بموضوع الشكوى  ،ولم يتلق المكتب أية
ردود بشأنها .
وشكوى المواطن/م.ف.م  ،التى تضمنت قيام قوة من قسم شرطة الجمرك
بإقتحام منزل شقيقه/أ.ف ،الساعة الثالثة والنصف صباحاً واتالف محتوياته ،كما
يدعى قيامهم بالتعدى على زوجة شقيقه بالسب ،وقد تمت مخاطبة و ازرة الداخلية
بموضوع الشكوى ،ولم يتلق المكتب أية ردود بشأنها.
شكوى المواطنة /ف أ م م

والتى جاء فيها قيام قوة أمنية بقيادة مدير

المباحث بمديرية أمن قنا بإقتحام منزلها دون وجود مسوغ قانونى بتاريخ 2015/3/1
واتالف كافة محتوياته من أثاث وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية ولم يتم العثور على
أيه ممنوعات أو شئ مخالف للقانون  ،وبالسؤال عن سبب هذا التفتيش وهل يوجد
إذن من النيابة العامة بذلك من عدمه قام المشكو فى حقهم بالتعدى على المذكورة
بالسب ورفض تقديم مايثبت حصولهم على إذن من النيابة العامة ،وعلى أثر هذا
تقدمت الشاكيه بشكوي إلى مدير نيابة دشنا الجزئية بما حدث  ،وأمرت النيابة
بإنتداب أحد المختصين باإلدارة الهندسية بمجلس مدينة دشنا لمعاينة المنزل محل
الشكوى  ،وتم مخاطبة و ازرة الداخلية بموضوع الشكوى ،
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والشكوى المقدمة من المواطن/إ ف إ والتى يتضرر فيها من قيام العاملين
بوحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم بإقتحام منزله والتعدى عليه بالسب والضرب
والقبض على والده دون وجه حق وتهديده إذا لم يتنازل أبنائه عن الشكاوى المقدمة
منهم ضد قسم شرطة شبين الكوم ،وبمخاطبة و ازرة الداخلية أفادت أنه بتاريخ
 2015/9/12أثناء قيام ضباط وحدة تنفيذ األحكام بقسم شرطة شبين الكوم بمباشرة
أعمال الوحدة تم ضبط كالً من ف إ ا ،والد الشاكى والصادر ضده الحكم فى
القضية رقم  8709والمحصورة تحت رقم  4619لسنة 2012بالحبس شهرين وكفالة
 100جنية ،والمواطن/م إ ا عم الشاكى والصادر ضده الحكم فى القضية رقم
 13555لسنة 2015جنح مستأنف شبين الكوم والمحصورة تحت رقم 14266
لسنة" 2011تبديد".
وطبقاً للشكاوى فقد تخلل انتهاك الحق فى الحرية واألمان الشخصى إدعاءات
بإستغالل السلطة والنفوذ ومن نماذج ذلك :
الشكوى المقدمة من المواطن/م ع م  ،رجل أعمال وصاحب شركة والذى
يتضرر فيها من قيام أمين شرطة /م ص من قوة مباحث قسم شرطة بوالق الدكرور
باستغالل سلطته ونفوذه فى فرض إتاوات على أصحاب المحال والشركات بمنطقة
بوالق الدكرور ومن لم يستجب يتعرض للتنكيل به وتلفيق القضايا  ،ونتيجه رفض
صاحب الشكوى االنصياع لمطالب أمين الشرطة قام باالدعاء عليه بأنه يمتلك
أسلحة نارية بمنزله وشركته حضرت قوة من مباحث القسم لمنزله وشركته دون أذن
من النيابة العامة ولم تجد األسلحة النارية  ،بل قامت القوة بتلفيق قضية وأنه حيازة
أقراص مخدرة بعدد ( )96قرص من عقار الترامادول وأنه تم ضبطه بمعرفة القوة
بشارع جمال عبدالناصر بمنطقة بوالق الدكرور وليس من منزله وشركته وفقاً لما ورد
بمحضر ضبطه والذى عرض به على النيابة العامة التى أخلت سبيله بكفالة على
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ذمة القضية رقم 1115لسنة  2015جنح بوالق الدكرور  ،وبمخاطبة و ازرة الداخلية
أفادت أنه بتاريخ  2015/1/13تم ضبط الشاكى أثناء مرور معاون مباحث قسم
شرطة بوالق الدكرور لتفقد الحالة األمنية بدائرة القسم وبحوزته عدد ( )500قرص
من عقار الترامادول المخدر وتحرر عن ذلك المحضر رقم  2015/1115جنح
بوالق الدكرور  ،وبتاريخ  2015/6/1تقدم الشاكى بشكوى لنيابة بوالق الدكرور
يتضرر فيها من أمين الشرطة المشكو فى حقه لقيامه باإلتصال به هاتفياً وتهديده
بتلفيق اإلتهامات جديدة له مقابل دفع مبلغ مالى شهرياً حيث تم قيدها برقم
 2015/5828إدارى بوالق الدكرور .
وأيضاً الشكوى المقدمة من المواطنة/ف ح ج  ،والتى تتضرر من أمين

شرطة/أ م ر  ،من قوة مباحث مديرية أمن الغربية  ،وذلك لقيامه بإستغالل وظيفته
والتعدى هو وأشقائه بالضرب على أبنائها  ،وبمخاطبة و ازرة الداخلية أفادت أنه
بتاريخ  ، 2015/7/24ورد لمركز شرطة بسيون بالغ بوقوع مشاجرة بين كل من
عائلة الشاكية وأشقاء المشكو فى حقه  ،تعدى فيها كال الطرفين على األخر بسبب
الخالف على مكان لصيد األسماك  ،وتحرر عن ذلك المحضر رقم
 2015/13457جنح بسيون الغربية وبالعرض على النيابة أمرت بإخالء سبيلهم
بضمان محل إقامتهم  ،وانقضت الدعوى بالتصالح .
وكذلك الشكوى المقدمة من المواطن/ه أ ا  ،والتى يتضرر فيها من قيام
أحد أمناء الشرطة بقطاع األمن الوطنى بمحافظة الدقهلية بإستغالل سلطته ونفوذه
إلجبار الشاكى على التنازل عن جنحة خيانة أمانة صادر فيها حكم قضائى ضد
زوجة أمين الشرطة الذى قام بتهديد الشاكى بتلفيق القضايا له  ،وبمخاطبة و ازرة
الداخلية أفادت بأن أمين الشرطة المشكو فى حقه سبق زواجه من المدعوة/ل م أ
،بتاريخ  2015/5/8وتطليقها بتاريخ  2015/9/24لكثرة خالفاتها التجارية
واعتيادها النصب على المواطنين من خالل معاملتها المالية وكذا سابقة إتهامها فى

83

ثالث قضايا "تبديد" وحكم عليها بالحبس لمدة عام  ،ولم يستدل على تدخل أمين
الشرطة المشكو فى حقه فى تلك الخالفات .
ج.

اإلختفاء القسرى فى مصر بين اإلدعاء والحقيقة
شهدت أحداث ثورة يناير 2011اختفاء عدد محدود من األفراد  ،وقد

تصاعدت هذه الجرائم تدريجياً خالل االضطرابات التى شهدتها البالد وبلغت ذروتها
فى عمليتى فض تجمعى رابعة العدوية والنهضة فى أغسطس . 2013
وتدريجيا تطورت الشكاوى والبالغات والتقارير التى تتضمن ادعاءات باختفاء
قسرى وبلغت المئات منذ العام  2014وقد اتسمت هذه االدعاءات بنقص كبير فى
المعلومات بدءا من أسماء المدعى اختفائهم أو ظروف هذا االختفاء أو توقيته بدقة
أوالجهات التى يزعم ارتكابها هذا الجرم  ،وهو أمر مالوف فى جرائم اإلخفاء القسرى
 ،قد ال يطعن على مصداقية هذه االدعاءات وان كان يزيد من صعوبة إجالء
مصير الضحايا .
وقد تصدرت المصادر الراصدة االدعاءات جماعة تنتحل اسم أحد أفرع
المنظمة العربية لحقوق االنسان المشهود لها بالدقة  ،وأخرى اخترعته ذات المنظمة ،
وقد نفت المنظمة العربية لحقوق االنسان صلة هاتين الجماعتين بها  ،ووجهت
شكوى إلى الحكومة البريطانية بذلك .
وسعت منظمات داعمة لهذه االدعاءات إلى تدويل هذه القضية  ،وأعلنت
تقدمها ببال غات إلى الفريق العامل المعنى باالختفاء القسرى فى المجلس الدولى
لحقوق اإلنسان الذى أحالها بدوره للحكومة المصرية  .لكن رغم عدم جدية الشكوك
فى صحة العديد من هذه االدعاءات  ،فقد حرص المجلس القومى لحقوق االنسان ،
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على التفاعل مع هذه االدعاءات باعتبارها بالغات تستحق البحث والتدقيق  ،بسبب
خطورة هذه الجريمة  ،وضرورة مواجهتها بكل حزم حتى لو تبين أنها مجرد حاالت
فردية .
من ناحية أخرى نفت و ازرة الداخلية م ار اًر وجود حاالت اختفاء قسرى وأكدت
أنه ال يوجد قيد االحتجاز طرفها سوى السجناء أو المحبوسين بق اررات من النيابة
الع امة على ذمة قضايا تمهيدا لتقديمهم الى المحاكمة أو اإلفراج عنهم  ،وأنه ربما
يكون من بين المدعى اختفائهم قسريا عناصر غادرت البالد لإلنضمام للمنظمات
اإلرهابية العاملة فى عدة بلدان عربية أو عناصر فارة مطلوب القبض عليها من
جانب النيابة العامة .
وبين ادعاءات تنقصها األدلة  ،وردود تقوم على استنتاجات وال تفى بتساؤالت
أسر بعض المختفين  ،وبين ادعاءات تنقصها األدلة  ،وردود تقوم على استنتاجات
وال تفى بتساؤالت أسر بعض المختفين  ،بادر المجلس بتشكيل لجنة عمل برئاسة
السيد األستاذ  /محسن عوض عضو المجلس  ،وكل من  ( :أ.نبيل شلبى  ،أ.كريم
عبدالمحسن شلبى  ،أ.أحمد نصر ،أ.أحمد عبدالجيد ) وعاونهم من األمانة الفنية
بلجان المجلس ووحداته ( :أ.اسالم ريحان  ،أ.معتز فادى ،أ.أمانى فتحى  ،أ.أحمد
عبداهلل ،أ.محمد طوسون ،أ .إيمان عبدالمهدى  ،أ .محمود السرجانى ) ،وأنيط بهم
المهام التالية :
ج .دعوة أسر الضحايا لتوجيه بالغاتهم للمجلس  ،واحاطته بأى معلومات تصل
اليهم بشأن حالة ذويهم الغائبين  ،وتحديد بعض أعضاء فريق العمل للتواجد
يوميا بالمجلس للتعامل مع أسر الغائبين أو المهتمين بغيابهم .
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ح .مضاهاة األسماء والبيانات المبلغ عنها إلزالة التكرار وفحص تشابه األسماء
ومحاولة استكمال ما أمكن من المعلومات التى تتطلبها المتابعة الصحيحة .
خ .إتاحة االستمارة التى أعدها الفريق العامل المعنى باالختفاء القسرى للمبلغين
بهذه االدعاءات والسعى لدى المنظمات غيرالحكومية المعنية التى زودت
المجلس بمعلومات بهذا الشأن بتعزيز بالغاتها

باستكمال بيانات هذه

االستمارة حيثما أمكن ذلك ) .
د .فتح مسار اتصال منتظم مع قطاع حقوق اإلنسان بو ازرة الداخلية لفحص
الحاالت المبلغ عنها .
وخاطب المجلس و ازرة الداخلية ( قطاع حقوق االنسان ) بشأن  266حالة
إدعاء بإختفاء  /تغيب حتى تاريخ إعداد التقرير  ،وأجلت الو ازرة مصير عدد 238
حالة منهم  ،مع استمرارها فى فحص ومتابعة باقى الحاالت المرسلة .
وبقراءة لطبيعة الردود الورادة من الداخلية تبين أن عدد( 143حالة) تفيد بأن
المذكورين محبوسين إحتياطياً على ذمة قضايا مع تحديد أماكن إحتجازهم والتى
تكون أما بأحد السجون أو أحد أقسام الشرطة ،هذا بجانب تأكيد و ازرة الداخلية على
إخالء سبيل عدد ( ) 27حالة وذلك عقب التأكد من سالمة موقفهم وعدم تورطهم فى
أعمال مخالفة للقانون  ،كما أكدت الو ازرة أيضاً بعد فحصها لعدد  44حالة أنه لم
يتم ضبطهم أو إتخاذ إجراءات قانونية حيالهم .
د .معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين
تلقي مكتب الشكاوي  296شكوي خالل عام  ، 2015العديد من الشكاوى
التى تتعلق بإنتهاكات يتعرضون لها داخل السجون وغيرها من أماكن االحتجاز
أبرزها التعذيب وغيره من المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة  ،كما تضمن غيرها
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التماسات تتعلق بالنقل واالفراج والصحى والشرطى والتمكين من الزيارات  ،ووعدم
تخصيص وقت لإلستذكار  ،عدم جودة الطعام والشراب  ،وتدنى الرعاية الصحية :
ومن بين الشكاوى التى تتعلق التعذيب وانتهاك الحق فى السالمة الجسدية النماذج
التالية:
شكوى المجلس القومى لشئون اإلعاقة حول تعرض المواطن  /م .ع.م من
ذوى اإلعاقة الذهنية والمحبوس احتياطياً على ذمة القضية  18932لسنة 2015
جنح المطرية  ،لالعتداء بالضرب المبرح بمنطقة البطن مما نتج عنه استئصال جزء
من المعدة بمستشفى المطرية  ،وبمخاطبة و ازرة الداخلية بشأن هذه الواقعة أفادت
بأنه بتاريخ  2015/9/18تبلغ لقسم شرطة المطرية قيام شخصين بالتعدى على أحد
المجندين بخدمة محطة مترو عزبة النخل بالضرب واحداث إصابته بجرح قطعى
بالفخد األيسر  ،وحرر محضر بالواقعة تحت رقم  2015/18932جنح المطرية ،
باالنتقال والفحص واجراء التحريات تبين أن مرتكبى الواقعة كالً من /مبارك رمضان
مبارك  ،محمد محمد على السيد " الشاكى " وليس محمد عبده معوض محمد – كما
وارد بالشكوى  ،وعقب تقنين اإلجراءات تم ضبط المذكورين وبعرضهما على النباية
العامة قررت حبسهما  ،وبتاريخ  2015/10/15شعر الشاكى/محمد محمد على
السيد – بحالة إعياء حيث تم عرضه على مستشفى المطرية حيث تبين بعد إجراء
الكشف الطبى أنه مصاب بالتهاب بجدار المعدة وتم صرف العالج الالزم له ،
وبتاريخ  2015/10/23تم عرضه على المستشفى عقب شعوره باعياء وتقرر حجزه
للعالج  ،وبتاريخ  2015/11/7قررت المستشفى خروجه بعد تحسن حالته  ،وبعد
إجراء إستك شاف على إثر إصابته بفتق بالحجاب الحاجز المختنق تم إستئصال جزء
من المعدة وتوصيل األمعاء  ،ورفض قسم شرطة المطرية إستالمه واعادته مرة
أخرى إلى المستشفى لحين تماثله النهائى للشفاء .
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شكوى المواطن /م .ك  .أ والذى يدعى قيام ضابط مباحث بقسم شرطة
طنطا بتعريضه للتعذيب داخل ديوان قسم الشرطة بالضرب

وتوصيل أسالك

كهربائية بأطرافه  ،وتهديده بتلفيق القضايا له  ،وبمخاطبة و ازرة الداخلية أفادت أنه
بتاريخ  2014/10/27وبناءاً على أذن مسبق من النيابة العامة وتم ضبطه وبحوزته
فرد خرطوش محلى الصنع  ...وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2014/43992
جنايات مركز طنطا  ،وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم على ذمة القضية ،
وبالكشف عليه تبين سابقة إتهامة فى عدد  1قضية سالح نارى وله بطاقة تخصص
إجرامى تحت رقم  9/1918ج  ،ويتضح مما سبق عدم صحة ما جاء بشكواه وأن
ما اتخذ من اجراءات تجاه الشاكى تتفق وأحكام القانون  ،وعدم تعرض المواطن
المذكور لثمة اعتداء أو تجاوز من قبل مباحث قسم طنطا .
شكوى المواطن/ر.ح.م والذى يدعى تعرضه للتعذيب داخل مقر إحتجازه
بمركز شرطة ميت سلسيل بالدقهلية حيث قام رئيس مباحث المركز وأخرين باإلعتداء
على المحتجزين بالضرب وتجريديهم من مالبسهم وسكب المياه الباردة عليهم
وصعقهم بالكهرباء وهو األمر الذى أدى إلى تعرض المواطن المذكور إلى إصابات
خطيرة نقل على أثرها إلى المستشفى بتاريخ  ، 2015/5/24وبمخاطبة و ازرة
الداخلية أفادت أنه بتاريخ  2015/4/20تم ضبط المذكور علي ذمة القضية رقم
 2015/6170جنح مركز شرطه طلخا لكونه من كوادر تنظيم األخوان األرهابي
وبعرضه علي النيابة العامة قررت حبسه  ،وبتاريخ  2015/6/24أصيب المذكور
بجلطه بالشريان اإليمن وبأوردة الساق األيسر ومن ثم تم تحويله لمستشفي المنصورة
العام الجديد و تقديم الرعاية الطبية الالزمة له  ،وبتاريخ  2015/7/3تم إعادته
لمحبسه عقب استقرار حالته الصحيه  ،و بتاريخ  2015/9/7صدر حكم قضائي
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ضد المذكور بالحبس لمدة ثالث سنوات وهم مودع حالياّ بسجن المنصورة العمومي
وحالته الصحية مستقرة وتقدم له كافة أوجة الرعاية الصحية .
شكوى المواطن/ع ع ع  ،والذى يتضرر فيها من القبض على شقيقه
المواطن/م ع ع واحتجازه دون وجه حق بمركز شرطة إمبابة بتاريخ ،2015/7/23
كما تضمنت الشكوى أنه أثناء زيارة الشاكى لشقيقه بتاريخ  2015/8/9تالحظ أنه
اليستطيع الوقوقف وأخبره بأنه قد تم تعذيبه من قبل أفراد مباحث قسم شرطة إمبابة
بالضرب و صعقه بالكهرباء وذلك إلجباره على اإلعتراف بجريمة السرقة ،وبمخاطبة
و ازرة الداخلية أفادت بأنه بتاريخ  2015/4/6تم ضبط شقيق الشاكى فى واقعة سطو
مسلح وتحرر عنها المحضر رقم  2015/4045مركز أوسيم إلشتراكه مع آخرين
ضمن تشكيل عصابى فى السطو المسلح على سيارة نقل أموال تابعة لشركة "أمانكو"
بمنطقة طناش بالوراق وبحوزتهم أسلحة آلية وبالكشف على المذكور تبين سابقة
إتهامة فى عدد ( )7قضايا آخرها القضية رقم  2014/49جنح تدابير مركز
أوسيم(تشرد) ،وبذات التاريخ تم عرض المتهمين على النيابة العامة والتى قررت
حبسهم وأعيد قيد القضية برقم  2015/1525كلى شمال الجيزة وتم إحالتها
للمحاكمة  ،كما لم يثبت تعرض المذكور ألية إعتداءات أو تعذيب داخل مقر
إحتجازه .
شكوى المواطن/م.ط.ع  ،والذى يتضرر من تعرضه لإلعتداء عليه بالسب
والضرب وكذلك تلفيق القضايا من قبل الضابط/م.ع ،التابع لقسم شرطة أول الغردقة
حيث أنه بتاريخ  2015/1/20وأثناء تجول المشكو فى حقه وآخرين بشارع
الشيراتون بمدينة الغردقة  ،إقترب منه الشاكى (يملك محل بشارع الشيراتون) وأبدى
ترحيبه به واستعداده للتعاون معه فى أى مشكلة إال أنه فوجئ بقيام المشكو فى حقه
بسبه دون أن يعرف السبب وبعد ذلك قام بإصطحابه إلى "كشك" الشرطة الموجود
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فى أول شارع الشيراتون وهناك قام بإغالق الباب وانهال عليه بالضرب بمساعدة أحد
أمناء الشرطة وأحدثا به العديد من اإلصابات المثبتة بالتقرير الطبى  ،ونظ اًر لتجمع
عدد كبير من المواطنين وأصحاب المحال قام الضابط المشكو فى حقه بإخراجه
خشية رد فعل المواطنين خصوصاً بعد رؤيتهم للشاكى وهو مغطى بالدماء نتيجة
الضرب  ،وعلى أثر هذا قام الشاكى بالتوجه إلى نيابة الغردقة والتى أمرت بتحويله
إلى مستشفى الغردقة العام لتوقيع الكشف الطبى عليه كما تم تحرير محضر بالواقعة
بنيابة الغردقة ،إال أن األمر لم يتوقف هنا فقد فوجئ الشاكى بقيام المشكو فى حقه
بتلفيق قضية حيازة مواد مخدرة له  ،لم يعلم بها إال بعد أن أنهى اإلجراءات الخاصة
بالمحضر فى النيابة  ،وبمخاطبة و ازرة الداخلية أفادت بأنه بتاريخ 2015/1/20
وأثناء تواجد المشكو فى حقه بشارع الشيراتون دائرة قسم شرطة أول الغردقة ،شاهد
الشاكى يقوم بمزوالة مهنة بائع متجول حيث كان يقوم بعرض سجائر على السائحين
األجانب حال مرورهم بالشارع فقام بإستيقافه  ،وبالكشف عليه تبين أنه مطلوب
ضبطه فى القضية رقم  2013/4884جنح أول الغردقة بتهمة مقاومة السلطات
وعليه تم إصطحابه للكشك األمنى  ،وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد  10أقراص
لعقار إيفانول المخدر وشريط أقراص لعقار التامول المخدر ،وبمواجهته أقر بحيازته
لألقراص المخدرة بقصد التعاطى  ،وأثناء قيام الضابط بتحرير مذكرة ضبط للمتهم
قام بتحطيم شباك الكشك األمنى وتجمع مجموعة من أصدقاء الشاكى حول الكشك
وقاموا بدفع الضابط وتهريب المتهم المضبوط وتحرر عن ذلك المحضر رقم
 2015/977جنح قسم أول الغردقة وبالعرض على النيابة قررت ضبط واحضار
المتهم الهارب "الشاكى" .
شكوى المواطن/م.ع.ع  ،وعنه والدته والتى أفادت بتعرض نجلها لإلعتداء
عليه بالسب والضرب من قبل مأمور قسم شرطة الحوامدية ومعاون المباحث إثر
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القبض عليه بتاريخ 2015/5/6على خلفية مشاجرة وقعت فى المنطقة التى يقطن
بها ،ومنذ هذا الوقت يتعرض المذكور لإلعتداء عليه بالضرب وقد قامت الشاكية
بتقديم أكثر من شكوى ضد مأمور القسم ومعاون المباحث وهو األمر الذى جاء
بنتيجة عكسية ،وبتاريخ  2015/8/3نما إلى علم الشاكية بأن نجلها قد فارق الحياة
بقسم الحوامدية نتيجة تعرضه للتعذيب  ،فتوجهت فى حوالى الساعة العاشرة والربع
صباحاً إلى قسم الحوامدية وهناك وجدت نجلها ملقى على األرض فى غرفة
"النوبتجية" ومقيد من الخلف والدماء تسيل من فمه وبعض األفراد من الشرطة
يقومون بإلقاء المياه على وجهه ،وعندما إقتربت منه لتعرف ما إذا كان على قيد
الحياة قام مأمور القسم بدفعها بقدمه وتوجيه السباب لها وطردها خارج القسم ومنع
أى شخص من الدخول للمكان الموجود فيه المذكور  ،وبمخاطبة و ازرة الداخلية
بموضوع الشكوى وكذلك مخاطبة النائب العام ،ولم يتلق المكتب أية ردود بشأنها .
الشكوى المقدمة من المواطن/ر ر م بشأن تعرضه للتعذيب داخل مركز
شرطة الجمالية بالدقهلية ،وبمخاطبة و ازرة الداخلية أفادت بأن المذكور قد حكم عليه
غيابياً بالسجن المشدد لمدة ()15سنة وعلى شقيقه بالسجن لمدة ()4سنوات ومودع
حالياً بسجن جمصه العمومى ،وقد قام الشاكى بعد ضبطه بعمل إعادة إجراءات فى
الحكم الصادر ضده ولم تحدد له جلسة حتى تاريخة ،وبسؤال الشاكى عن شكواه
قرر عدم قيامه بإرسال ثمة شكاوى واليعلم من قام بإرسالها.
شكوى المواطن /خ.ع عن شقيقه السجين /ع.ع.ب  ،نزيل /سجن ليمان طره
– عنبر ( ، )3بشأن تعرض شقيقه لإلعتداء علية بالسب والضرب من قبل رئيس
مباحث السجن بالسب نتيجة التحريض عليه من قبل أحد األشخاص فى السجن من
ذوى السطوة والنفوذ ،علماً بأن المذكور قد تقدم بالعديد من الشكاوى بما يتعرض له
من إضطهاد دون جدوى  ،وبإرسال الشكوي الي و ازرة الداخلية أفادت بأن السجين
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مودع بليمان طرة في قضية ( قتل ) ومحكوم علية بعشرة سنوات سجن مشدد ،
وبمواجهة المسجون بإتهامه الموجه الي رئيس مباحث السجن نفي ما ورد بالشكوي و
أضاف أن نجل شقيقة تقدم بتلك الشكوي من تلقاء نفسه و دون علمه أو مطلبه ،
وبتوقيع الكشف الطبي علي المسجون المذكور تبين عدم وجود إصابات ظاهرة
حديثة.
كما تلقى المكتب شكوى من المواطنة /آ.أ.ج عن نجلها السجين /س.ف.ج
،نزيل /ليمان وادى النطرون  ، 440وذلك بشأن تعرض نجلها لإلعتداء عليه بالسب
والضرب واحتجازه لفترات طويلة بالحجز اإلنفرادى بدون وجه حق وذلك من قبل
ضابط مباحث السجن ويدعى "سيد بك" وعدد من المخبرين العاملين تحت إمرته
وتكرار ذلك كلما إلتأمت جراحه ،وقد أكدت الشاكية أنه بجانب ماسبق فإن نجلها
يتعرض إلضطهاد دينى لكونه مسيحياً فقد قام أحد المخبرين أثناء اإلعتداء عليه
وتجريده من مالبسه بنزع الصليب من حول عنقه والقاءه على األرض ونعته
"بالكافر"  ،وبإرسال الشكوي الي و ازرة الداخلية أفادت بأنه بمواجهة المسجون
بالشكوي المقدمة نفي تعرضه للتعذيب أو األعتداء بالضرب أو إضطهاده من قبل
المشكو في حقه وبرر شكوي والدته بأنها تريد نقله ألحد السجون القريبة لمحل
إقامتها  ،وبتوقيع الكشف الطبي عليه ورد أن عالماته الحيوية في معدالتها الطبيعية
وال توجد به إصابات  ،و تعرض إلجراءات تأديبية قانونية من قبل إلرتكابه بعض
المخالفات المتنوعة داخل السجن .
ومن الشكاوى المتعلقة بتوفير الرعاية الصحية للسجناء شكوى
السجين /ص.ع.م ،نزيل سجن دمنهور العمومى حيث أنه مصاب بحصوات على
الكليتين والحالب وسبق عرضه على طبيب السجن والذى أوصى بضرورة إجراء
عملية جراحية عاجلة له إال أن النيابة العامة رفضت  6طلبات تقدمت بها أسرته بعد
92

إنتداب طبيب سجن النساء الذى زعم أن حالته مستقرة رغم ما يعانيه  ،وأضافت
أسرته أنه ال يتلقى منذ ثالثة أشهر إال المسكنات وحالته الصحية متدهوره  ،وبإرسال
الشكوي الي و ازرة الداخلية أفادت بأن النزيل يتم متابعة حالته مع طبيب استشاري
مسالك بولية بالسجن  ،ومستشفي دمنهور التعليمي  ،وآخر عرض له علي مستشفي
دمنهور كان بتاريخ  2015/10/11حسبما أفادت بذلك الخدمات الطبية .
وكذلك الشكوى المقدمة من السجين/محمود الخضيرى ،نزيل سجن طره
،والذى يلتمس فيها نقله من مستشفى القصر العينى القديم إلى مستشفى القصر
العينى الجديد أو مستشفى دار الفؤاد للعالج على نفقته الخاصة ،وبمخاطبة و ازرة
الداخ لية أفادت بأنه قد تم إتخاذ اإلجراءات الالزمة لنقل المذكور إلستكمال عالجه
بمستشفى القصر العينى الجديد ،
والشكوى المقدمة من أسرة السجين/محمد بديع ،نزيل سجن ملحق المزرعة
بطره والتى تتضمن مطالبة أسرته بالتدخل لسرعة إنهاء إجراءات عملية جراحية
"فتاق" ،وبمخاطبة و ازرة الداخلية أفادت بأنه قد تم عرض المذكور على مستشفى
المنيل الجامعى وتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة إستشارى القلب بالقصر العينى،
والذى أفاد بتقريره بأن المذكور يعانى من إرتفاع بضغط الدم ويتحكم به باألدوية
واليعانى من أية مشاكل فى القلب وعالماته الحيوية ممتازه ،ويمكن إجراء عملية
الفتق األربى مع متابعة العالمات الحيوية له  ،وعقب ذلك تم عرضه على إستشارى
الجراحة بالمستشفى ،والذى أفاد بتقريره بأن المذكور يعانى من فتق إربى من الجهة
اليسرى دون وجود أى مضاعفات طبية للفتق الجراحى ويجهز إلجراء التحاليل
الالزمة إلجراء العملية ،وتم إجراء العملية الجراحية "إصالح فتق إربى مع وضع
شبكة" وتم إيداعه بمستشفى الليمان تحت المالحظة الطبية .
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ومن الشكاوى المتعلقة بزيارة السجناء شكوى المواطن/إ.إ عن نجله
السجين/ح.إ.إ والذى يتضررمن منعه من زيارة نجله وكذلك منع المحامى من
التواصل معه بجانب منعه لفترة تقارب الثالثة أسابيع من الخروج للتريض أو
التعرض ألشعة الشمس والهواء  ،كما تم منعه من اإلهتمام بنظافته الشخصية وكذك
سحب األدوية الخاصة به علماً بأنه مريض "بالسكر والضغط"  ،و بإرسال الشكوى
الي و ازرة الداخلية أفادت بأن النزيل مودع بسجن شديد الحراسة طره ومحكوم عليه
بالحبس سنة  ،وأفادت إدارة السجن بعدم صحة ما ورد بالشكوى ويتم زيارة المتهم
بانتظام بناء علي تصاريح من النيابة العامة و آخرها بتاريخ  2015/4/11من
المحامي  /حسن يوسف إبراهيم  ،و ذلك لمنع الزيارة مؤقتا عن السجن لدواعي
األمن  ،ويتم السماح للنزيل المذكور بالتريض لمدة ساعتين يوميا  ،وتتم متابعة
حالته الصحية و صرف العالج الالزم له بمعرفه أطباء السجن .
كما تلقى المكتب شكوي من السجين /ي .أ.ك ،نزيل /سجن القناطر – طلب
توفير الظروف المعيشية المالئمة له داخل محبسه وفقاً لقانون والئحة تنظيم السجون
حيث أنه محبوس فى غرفة منذ أكثر من أسبوع ال يوجد به أى أغطية وال سرير
للنوم والتتوافر بها أى مستلزمات حياتية  ،كما تم منعه من التريض يومياً ،علماً بأنه
يعانى من العديد من األمراض المزمنة (الضغط – السكر – حصوات على الكلى)
كما أن بقائه فى مثل هذه الظروف سيؤدى إلى تدهور حالته الصحية ،وبإرسال
الشكوي الي و ازرة الداخلية أفادت بأنه تم مواجهه المتهم بشكواه فأجاب أنه يتضرر
من إدارة سجن القناطر رجال لتجريدة من متعلقاته الشخصية عند إيداعه بالسجن و
منعه من التريض  ،وأن أسباب شكواه قد زالت بترحيله لمحبسه الحالي بسجن
االستقبال .
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وأيضاً الشكوى المقدمة من المواطنة/ع ف ع  ،والتى تتضرر من تعرض
نجلها السجين/ح م أ  ،نزيل سجن العقرب لسوء المعاملة وحرمانه من الغذاء والدواء
والزيارة ،وبمخاطبة و ازرة الداخلية أفادت بأنه بتوقيع الكشف الطبى على المذكور
تبين أن الحالة العامة له مستقرة ومدرك للزمان والمكان وعالماته الحيوية فى الحدود
الطبيعية واليوجد به أية إصابات ظاهرة ،أما بالنسبة إلى حرمان المذكور من الغذاء
والعالج والمالبس الشتوية فتبين عدم صحة ذلك  ،فالمذكور اليعانى من ثمة أمراض
واليحتاج إلى دواء وهذا ما أكده الكشف الطبى الموقع عليه ،وتصرف الوجبات
الغذائية لكافة النزالء طبقاً لمقررات أغذية المسجونين ،كما يسمح بقبول مايقدمه ذوى
السجناء أثناء الزيارات (الغذاء والمالبس) بما فيهم الشاكى  ،كما يسمح للنزالء بشراء
ما يلزمهم من مالبس من مقصف السجن على نفقتهم الخاصة  ،وبالنسبة للحرمان
من الزيارات تبين عدم صحة ذلك وأن زيارته منتظمة وحصوله على ثالث زيارات
أخرها بتاريخ  2016/1/19حضرها شقيقه .
وأيضاً من الشكاوى الخاصة باإلفراج الشرطى شكوى السجين /س.ع.ز ،
نزيل /سجن قنا العمومى ،حيث طلب اإلفراج الشرطى عنه حيث أنه يقضى عقوبة
بالسجن المؤبد قضى منها أكثر من عشرين عاماً ،علماً بأنه مستوفى لكافة الشروط
المطلوبة ومشهود له بحسن السير و السلوك  ،وبإرسال الشكوى إلى و ازرة الداخلية
أفادت بأنه قد أزيلت أسباب الشكوى باإلفراج شرطياً عن المذكور بتاريخ
. 2015/3/4
ومن شكاوى اإلفراج الصحى شكوى المواطن/ت.س.م عن والده السجين /س.م.م
نزيل/سجن ليمان طره  ،والخاصة بطلب عرض والده على لجنة طبية تمهيداً لإلفراج
الصحى عنه حيث أنه يقضى عقوبة بالسجن لمدة عشرة سنوات قضى منها أكثر من
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نصف المدة ،علم ًا بأنه يعانى من فيرس ( )Cفى حالة متأخرة كما يعانى من تدهور
عام فى الحالة الصحية .
شكوي من المواطنة  /إ.م.ف.م .بشأن زوجها السجين  /م.م.إ.ص والتي
تلتمس بها األفراج الصحي عنه نظ ار لظروفة الصحية السيئةالتي تعرض لها نتيجة
طريقة القبض عليه  ،و بمخاطبة النيابة العامة بخصوص هذه الحالة قامت بدورها
بمخاطبة قطاع مصلحه السجون الذي أفاد بأنه بتوقيع الكشف الطبي علي المتهم
تبين وجود كسر قديم بالفقرات القطنية ومنطقة الحوض  ،ويحصل علي عالج
دوائي تحفظي ويستطيع التحكم بعملية التبول والتبرز والحالة العامة متوسطة ويتم
متابعتة تحت اشراف استشاري العظام والجراحة .
شكوي بشأن السجين  /ع.ح.ع نزيل سجن القناطر رجال حيث يعاني من
قى مستمر ويخشي اصابته بمرض خطير حسب تشخيص
فقدان الشهيه وحالة ْ
أطباء محتجزين معه  ،و بمخاطبة و ازره الداخلية أفادت بأن المذكور محبوس علي
ذمة القضية رقم 2013/12681ج قسم الجيزة بتهمة االنضمام لجماعة  ،وباإلطالع
علي الملف الطبي للمذكور تبين أنه يعاني من تليف بالكبد وتضخم بالطحال
واستسقاء بالبطن وتم حجزه بمستشفي المنيل الجامعي يوم  2015/6/24و توفي
إلي رحمة اهلل تعالي يوم .2015/6/30
وأخي ارً بالنسبة للشكاوى الخاصة بطلبات النقل  ،شكوى المواطنة/ن.ع.س
،عن والدها السجين/ع.س.م نزيل/سجن المنيا الجديد  ،وتطلب الموافقة على نقل
والدها من سجن المنيا الجديد إلى سجن قنا العمومى وذلك حتى يتسنى لها زيارته
حيث أنها مقيمة فى محافظة قنا ،وتعانى من مشقة فى السفر كما أنها التستطيع
تحمل نفقات السفر بشكل مستمر ،
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وأيضاً الشكوى المقدمة من المواطن/ص م أ والذى يلتمس نقل نجليه
(محمد،أسامة) من سجن جمصة إلى سجن المنيا  ،وبمخاطبة و ازرة الداخلية أفادت
بأن المذكورين محكوم عليهم بالسجن المشدد ثالثة سنوات بتهم اإلتجار فى
المخدرات  ،وق د تمت الموافقة على نقل المذكورين إلى سجن شديد الحراسة بالمنيا
وذلك فى إطار مراعاة البعد اإلنسانى واإلجتماعى للمسجونين وذويهم .

ه .الحق فى المحاكمة العادلة والمنصفة
يندرج تحت هذا الحق العديد من الحقوق األخرى والتى تمس منظومة العدالة،
وفى هذا اإلطار تلقى المكتب العديد من الشكاوى المتعلقة بتنفيذ األحكام القضائية،
وطلبات إستعجال النظر فى الطعون المنظورة أمام محكمة النقض ،وكذلك طلبات
متعلقة بإعادة فتح باب التحقيقات فى بعض القضايا التى تم حفظها ،واستئناف
األحكام أو التضرر من بطء إجراءات التقاضى أو من مدة الحبس اإلحتياطى وتعد
من أكثر الحاالت التى إستقبل فيها المكتب شكاوى فى هذا الصدد والتى يتضرر
أصحابها من طول مدة حبسهم إحتياطياً والتى تجاوزت فى بعض الحاالت العامين .
تلقى المكتب طلب من المواطن  /م ص م ح  ،بشأن تنفيذ الحكم القضائى
والصادر لصالحه فى الجنحة رقم  3988لسنة  2011جنح عين شمس علماً بأن
المدعى عليه مقيم بقرية طه شب ار مركز قويسنا بمحافظة المنوفية وتمت مخاطبة قسم
شرطة قويسنا لضبطه واحضاره دون جدوى ،
وأيضاً الطلب المقدم من المواطن/ا ع م والذى يلتمس تنفيذ الحكم الصادر
لصالحه ضد المدعو/أحمد محمد  ،وبمخاطبة و ازرة الداخلية أفادت بأنه قد صدر
حكم فى القضية رقم  2015/7110جنح المنزلة والمقضى فيه بالحبس غيابياً لمدة
97

شهر وكفالة ألف جنية بتهمة ضرب  ،وتم ضبط المشكو فى حقه وأقر بقيامه
بالمعارضة .
وكذلك اإللتماس المقدم من المواطن /ع أ ا م والذى يطالب فيه بتنفيذ الحكم
الصادر لصالحه فى الدعوى رقم  30142لسنة 2010جنوب الجيزة ومقيدة برقم
 43595لسنة 2008جنح بوالق الدكرور  ،ضد المدعو/أ ع أ وذلك بشأن توقيع هذا
األخير على إيصال أمانة بقيمة 32ألف جنية ،علماً بأنه المشكو فى حقه لديه محل
إقامة ثابت ومعلوم للجميع ويتواجد فيه بشكل دائم .
والشكوى المقدمة من المواطنة/ب.أ.ع ،بشأن طلب إعادة فتح باب التحقيق
فى المحضر رقم  7715لسنة 2014جنح كفرالدوار والخاص بواقعة اإلعتداء عليها
بالضرب واحداث العديد من اإلصابات بها أدت إلى إجهاضها  ،علماً بأن مكتب
إستيفاء نيابة كفرالدوار لم يقم بضم التقرير الطبى النهائى للمحضر مما أدى إلى
إهدار حقوق المجنى عليها .
وأيضاً الشكوى المقدمة من المواطن/م ح م بشأن معرفة موقف الجناية رقم
 3610لسنة 2013جنايات األزبكية رقم  161لسنة . 2013وببحث الموضوع مع
و ازرة العدل أفادت بأن النيابة العامة قد قامت بالتحقيق فى الجناية المشار إليها
وانتهت فيها بتاريخ  2013/12/30بأن الوجه إلقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية
األدلة  ،ومن ثم فإن المختص بإعدة التحقيق فيها فى حالة ظهور أدلة جديدة هى
النيابة العامة .
وكذلك الشكوى المقدمة من المواطن/ك س ر  ،والذى يلتمس فيها إستئناف
الحكم الصادر فى الجنحة رقم  6549لسنة 2015جنح شب ار  ،وبمخاطبة النيابة
العامة أفادت بأن مواعيد اإلستئناف المقررة قانوناً وهى ثالثون يوماً قد إنتهت ومن
ثم تعذر نظر الطلب .
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كما تلقى المكتب أيضا شكاوى بشأن تضرر أصحابها من طول مدة الحبس
اإلحتياطى ومنها شكوى المواطن/ش.ع عن نجله/أ.ش.ع والمحبوس إحتياطياً منذ
أكثر من ثمانية عشر شه اًر دون محاكمة .
وهناك أيضاً الشكوى المقدمة من المواطنة/إ.م.م والتى تم القبض عليها
بتاريخ  2015/6/1و حبسها إحتياطياً لمدة ستة أشهر على الرغم من سوء حالتها
الصحية  ،وبمخاطبة النيابة العامة أفادت بأنه تم اخالء سبيلها على ذمة القضية
 485سنة  -2015حصر أمن دولة عليا وذلك بتاريخ . 2015/12/30
وكذلك الشكاوى المقدمة من أهالى المحبوسين عقب فض تجمع رابعة
العدوية(عدد 27شخص) طلب إخالء سبيل المذكورين على ذمة التحقيقات لتجاوزهم
مدة الحبس اإلحتياطى المقرره قانوناً حيث أنه قد تم القبض عليهم بتاريخ
 2013/8/14عقب فض تجمع رابعة وحبسهم إحتياطياً منذ هذا التاريخ على ذمة
القضية رقم القضية رقم  34150لسنة  2015جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم
 2985لسنة  2015كلى شرق القاهرة.

و .الحريات العامة
الحق في التجمع وتنظيم الجمعيات
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أثار قانون الجمعيات األهلية رقم  84لسنة  2002منذ إصداره الكثير من
الجدل ،وجرت أكثر من محاولة لتعديلة واصدار قانون جديد يعالج المشاكل
الموجودة فى القانون المعمول به األن  ،وقد قامت الحكومة أكثر من مره بإطالق
مشروع لقانون الجمعيات األهلية حيث شكلت و ازرةُ التضامن االجتماعي في يوليو
 2013لجنةً شارك فيها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني واألطراف الحكومية

المعنية ،انتهت إلى وضع مسودة توافقية لمشروع قانون بديل يتفق مع المعايير
قدر من التوازن بين حرية العمل األهلي من جهة ودور الدولة في
الدولية ،ويحقق ًا
التصدي ألي أنشطة يجرمها القانون من شأنها تهديد األمن القومي من جهة أخرى،

إال أنه عند طرح المسودة للحوار المجتمعي في يونيو  ،2014فوجئت منظمات
مساسا بجوهر الحق في حرية
المجتمع المدني بمقترح يفرض المزيد من القيود ،تُمثل
ً

التنظيم ،وتكوين الجمعيات ،وذلك من خالل إفراد المقترح مساحة كبيرة لتدخالت

وبذلت
جهة اإلدارة ،وتقنين التدخل األمني في عمل منظمات المجتمع المدنيُ ،

محاوالت حثيثة حتى تم تغييره  ،إال أن هذه المسودة قد ذهبت مع التغير الحكومى

الذى تغير فيها وزير التضامن اإلجتماعى  ،ومرة أخرى طرح مشروع قانون جديد
للجمعيات األهلية حيث أكدت غادة والى ،وزيرة التضامن االجتماعى ،أنه جارى
حالياً اإلعداد لمسودة قانون الجمعيات األهلية الجديد ،بالتنسيق مع االتحاد العام
للجمعيات األهلية وممثلى العمل األهلى ،ووارزة التضامن اإلجتماعى ،مشيرة إلى أنه
سيتم االنتهاء من مسودة مشروع القانون وارسالها إلى مجلس الوزراء ،ليقوم بدوره
بتقديمها إلى البرلمان قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
وتابع المجلس القومى لحقوق االنسان ومكتبه للشكاوى باهتمام بالغ ما شهده
عام  2015وبداية العام الحالى المشاكل المتعلقة بقانون الجمعيات األهلية حيث
شهدت تلك الفترة تضيق على عمل منظمات المجتمع المدنى وتمثل ذلك فى أكثر
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من قضية  :األولى وهى إعادة فتح التحقيق فى القضية المعروفة إعالمي ًا بـ«173
التمويل األجنبي» لعام  ،2011والتى وجهت فيها النيابة إتهامات إلى  43من
المصريين واألجانب ،بتلقي معونات من بعض الدول بلغت  60مليون دوالر ،من
خالل  68منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل بمصر دون ترخيص  ،على الرغم من
صدور الحكم في القضية في يونيو  ،2013بإدانة بعض المتهمين ومعاقبتهم بأحكام
حبس تتراوح بين سنة و خمس سنوات  ،وقرر رئيس هيئة التحقيق في القضية،
حظر النشر باستثناء البيانات الصادرة عن هيئة التحقيق  ،وعلى أثر هذا تم تحويل
عدد من الحقوقيين إلى المحاكمة الجنائية والتحفظ علي أموالهم ،ومنعهم من السفر،
على رأسهم جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان  ،وحسام
بهجت الناشط الحقوقى وغيرهم من النشطاء ورؤساء عدد من هذه المنظمات ،
ولقد أوفد المجلس من جانبه محامين لحضور ومتابعة التحقيقات مع عدد من
المتهمين بالقضية بناء على طلبات قدمت اليه فى هذا الشأن  ،وتدخل السيد رئيس
المجلس لدى و ازرة التضامن االجتماعى لإلمتناع عن إتخاذ أى إجراءات تجاه
المنظمات غير الحكومية لحين صدور قانون الجمعيات األهلية الجديدة الذى يتنظر
منه حل معظم المشكالت القائمة .
أما القضية الثانية فتمثلت فى التحقيق مع عدد من المنظمات وغلق بعضها وكان
أهمها القرار الصادر عن و ازرة الصحة والسكان بغلق مركز النديم لتأهيل ضحايا
العنف والتعذيب حيث أكدت الو ازرة فى بيان لها أن قرار إغالق مركز "النديم" ،جاء
عقب مخالفته شروط الترخيص الممنوحة له تنفيذاً ألحكام القانون رقم  153لسنة
 2004الخاص بإدارة المنشآت الطبية الخاصة  ،وأشار بيان الو ازرة ،إلى أن مديرية
الشئون الصحية بالقاهرة أخطرت الحى الذى يوجد به المركز فى وقت سابق لتنفيذ
قرار الغلق ،إال أنه تعذر على الحى وشرطة المرافق تنفيذ قرار الغلق العتراض
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بعض العاملين بالمركز على تنفيذ القرار ،وقد تم تحرير محضر إثبات حالة بذلك
،وقد تم تكرار محاولة الغلق من قبل المسئولين بحى األزيكية يرافقهم ممثلين من
و ازرة الصحة ،إال أن عملية اإلغالق تعذرت للمرة الثانية بسبب اعتراض بعض
العاملين بالمركز على المغادرة ،وبالتالى تم تحرير محضر إثبات حالة بقسم شرطة
األزبكية التخاذ اإلجراءات القانونية حيال تنفيذ قرار الغلق ،إال أن العاملين بالمركز
أكدوا أن هذا ليس السبب الحقيقى للغلق وانما دور المركز فى توثيق جرائم التعذيب
وتناوله إلنتهاكات حقوق اإلنسان وتضامنه مع أسر ضحايا اإلنتهاكات وبعض
الت صريحات التى صدرت من العاملين بالمركز ضد التعذيب والسياسات التى تتبعها
و ازرة الداخلية فى هذه الصدد هو ما عجل بصدور قرار الغلق ،وقد تضامن الكثير
من الحقوقين مع المركز ضد هذا القرار كما تضمنت أيضاً منظمات حقوقية خارج
مصر وطالبت بإلغاء هذا القرار  ،ولقد تابع المجلس األمر وتدخل لدى الجهات
المعنية بالدولة للوقوف على حقيقة صحة القرار وتوقيت صدوره .
وعلى الصعيد أخر تم التحقيق مع أربعة مراكز حقوقية وهى المعهد المصري
الديمقرايطي حيث تم انتداب لجنة فنية من و ازرة التضامن لفحص أوراق وملفات
المعهد لتوضيح إذا ما كان يعمل في مجال الجمعيات األهلية دون أن يكون مسجال
تحت مظلة القانون  84لسنة  ، 2002ثم مركز القاهرة ففي شهر يونيو قامت لجنة
من و ازرة التضامن اإلجتماعي بالتفتيش  ،رافضة تسليم  ،المركز صورة من قرار
القاضي  ،وطلبوا من العاملين تقديم الوثائق المتعلقة بتسجيل المركز ،وعقد تأسيسه،
والئحته  ،إضافة إلى موازنته وحساباته المالية ،وعقود تمويله عن األعوام األربعة
الماضية ،وبنهاية يوليو خضع مركز هشام مبارك والمركز المصري للحقوق
االقتصادية واالجتماعية لتفيش مماثل بحسب الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان،
وتطور األمر إلي االقتحام في أكتوبر واحتجاز العاملين بمؤسسة مدي ولم يتمكنوا
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من الخروج إال بعد التاسعة مساء والقبض على هشام جعفر ،رئيس مجلس األمناء
واتهامه بتلقي رشوة دولية .
القضية الثالثة تتعلق بالمالحقة األمنية للناشطين الحقوقين ومنعهم من السفر
وفى هذا الصدد شهدت صاالت المغادرة بمطار القاهرة منع الكثير من العاملين في
المجتمع المدني من السفر  ،حيث يبدأ األمر أثناء المرور بمنطقة فحص الجوازات
ليفاجئوا بعد ذلك ببدء التحقيق معهم من قبل عناصر األمن الوطني قبل أن يتم
منعهم من مغادرة البالد دون إبداء أسباب في أغلب األحيان ،ومصادرة جوازات
السفر الخاصة بهم  ،واألمثلة على ذلك كثيرة منها منع عدد من قيادات األحزاب
السياسية وأعضائها من السفر إلى التشيك لحضور مؤتمر عن المشاركة السياسية
من أحزاب  ”:المصري الديمقراطي ،والدستور ،واإلصالح والتنمية  ،والنور ،ومصر
القوية" ،دون أبداء أسباب  ،بحلول يونيو زادت الوقائع ،حيث تم منع محمد لطفي،
المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات من السفر لحضور مائدة
مستديرة نظمها حزب الخضر األلماني أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي
أللمانيا ،وأمتد األمر لمنع األكاديميين ،ووثقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ،منع
أساتذة من السفر إال بالحصول على إذن من األمن ،وأوضحت المؤسسة أنها
اكتشفت ذلك عندما أخبر مسؤولون بو ازرة التعليم العالي أستاذ العلوم بجامعة القاهرة،
نبيل لبيب يوسف ،بأنه يحتاج إلي موافقة أمنية للسفر للمجر لإلشراف على رسالة
دكتوراه لطالب مصري  ،فيما تسبب الدعاء على الظالمين في منع الداعية محمد
جبريل من السفر للندن يوليو الماضي

دعا بعد أيام من إمامته لصالة

التروايح شهر رمضان الماضي بمسجد عمرو بن العاص ،دعي فيها على الحكام
الظالمين ،وقالت و ازرة األوقاف ،إن جبريل خالف قواعد الو ازرة وهاجم الدولة  ،كما
تم توقيف أ /ناصر أمين الناشط الحقوقى وعضو المجلس القومى لحقوق اإلنسان
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أثناء ذهابة إلى جنيف حيث أفاد المحامي الحقوقي ،إنه تم توقيفه بمطار القاهرة
أثناء سفره لجنيف لمدة  15دقيقة .وبررت و ازرة الداخلية أن سبب توقيف ناصر
أمين كان نتيجة تشابة فى األسماء ،إال أن هذا الرد لم يقنع الكثيرين بما فيهم ناصر
أمين نظ اًر لكونه شخصية معروفة وخصوصاً لو ازرة الداخلية نتيجة عمله الحقوقى
على مدى سنوات طويلة.
وفيما يتعلق بالحق فى تكوين النقابات العمالية المستقلة تلقى المجلس
شكوى من إحدى النقابات عن موقف الحكومة تجاه النقابات المستقلة والذى عبر
عنه الكتاب الدورى الموجه من رئاسة مجلس الوزراء الى السادة الوزراء والذى
منوها إلى أهمية االلتزام بالتوجه
تناهت صورته إلى أطراف تنفيذية واعالمية متعددة ُ
الموحد الذى يقره مجلس النواب توحيداً لسياسات التعامل فى شأن األمور المالية
المتعلقة بالقطاع العمالى  ..والذى يوجه الو ازرات المعنية إلى قيام " بالتنسيق مع
االتحاد العام لعمال مصر لمساندته فى تحقيق مكاسب العمال المشروعه تفعيالً
لدوره باألوساط العمالية فى مواجهة النقابات المستقلة والعناصر اإلثارية "  ،وذلك
بالتعارض مع نصوص الدستور  2014فى المادة  ، 76وأحكام المحكمة الدستورية
العليا فى القضية رقم  6لسنة  15ق  ،وقام المجلس من جانبه بإحاطة الجهات
المعنية بالحكومة بهذه الشكوى .

ز .الحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية
إحتلت الشكاوى الخاصة بالحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية المرتبة
األولى من إجمالى أعداد الشكاوى الورادة إلى المجلس عام  2015وكان أبرزها تلك
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الخاصة بالحق فى العيش الكريم  ،والحق فى السكن  ،والحق فى الصحة ،والحق
فى الحصول على فرصة عمل  ،والحق فى التعليم  ،والحقوق العمالية .

 -1الحق فى العيش الكريم
إحتلت الشكاوى المرتبطة بتوفير متطلبات الحياة األساسية نسبة كبيرة من
الشكاوى التى تلقاها المجلس هذا العام ،حيث تلقى العديد المجلس من طلبات
الحصول على معاشات وزيادة المعاشات  ،وكذلك المساعدات المالية واإلعانات
العاجلة وارتبطت هذه الطلبات بالتركيز على ظروف أصحابها اإلقتصادية
واإلجتماعية القاسية وعدم وجود مصدر دخل ثابت لألسرة لغياب العائل نظ اًر لوفاته
أو إصابته بمرض أقعده عن العمل.
كما تلقى المجلس طلبات يلتمس أصحابها مساعدتهم فى إقامة مشروعات
خاصة بهم مثل طلبات تخصيص "كشك" ومنها الطلب المقدم من المواطن/م.ش.أ
 ،بشأن الحصول علي فاترينة ،وذلك نظ اًر لظروفه المادية واالصحية واإلجتماعية
القاسية للغاية  ،حيث أنه متزوج ويعول أسرة كبيرة وليس لديه أي مصدر للدخل ومن
ذوي اإلحتياجات الخاصة .
كما تلقى المجلس أيضاً العديد من الشكاوى الخاصة بطلبات الحصول على
معاشات ومساعدات مالية وبمخاطبة و ازرة التضامن اإلجتماعى أفادت بأنه يتم عمل
بحث إجتماعى لكل حالة وعلى هذا األساس يتم صرف المعاش لمن يستحق وبالفعل
تم صرف معاش لبعض الحاالت التى إستقبلها المجلس وحاالت أخرى تبين بعد
البحث عدم أحقيتها للمعاش نظ اًر لكون صاحب الشكوى لديه دخل ثابت أو أحد أفراد
األسرة لديه دخل ثابت أو أن ظروفه الصحية التمنعه عن العمل ومنها الطلب المقدم
من المواطن /غ.م.أ ،بشأن حصوله على معاش ضمان حيث أفادت و ازرة التضامن
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بأنه تم تحويل المذكور للكشف الطبي لبيان مدى استحقاقك للمعاش الضماني من
عدمه وأفادت نتيجة الكشف الطبي بأن نسبة العجز أقل من  ، %50وأن المذكور ال
يعجز عن كسب العيش وبالتالي ال ينطبق عليه شروط قانون الضمان اإلجتماعي ،
وأيضا الشكوى المقدمة من المواطنة/ج.ج.غ ،بشأن طلب الحصول على
معاش حيث أفادت الو ازرة بأنه بعد البحث الميداني إتضح أن زوج المذكورة يعمل
موظف بالشركة الشرقية فني تشغيل براتب  2500جنيهاً  ،لذلك ال ينطبق عليك
قانون الضمان اإلجتماعي وتم توجيهها لجمعية التكافل اإلجتماعي للمساعدة.

 -2الحق فى الصحة
تلقى المجلس ( )70شكوى تتعلق بتوفير الرعاية الصحية تنوعت مابين
طلبات العالج على نفق ة الدولة والعرض على لجنة طبية ،وتوفير اإلمكانيات الطبية
الالزمة (طلبات إنشاء مستشفيات ووحدات صحية أو تجهيزها بالمعدات الطبية
الالزمة أو بالكوادر الطبية المتخصصة)  ،وأخي اًر شكاوى تتعلق بتعرض أصحابها
لإلهمال الطبى وهى األكبر من الناحية العددية فى هذا اإلطار ،وهو األمر االذى
يحتاج إلى تدخل عاجل لكونه أمر يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
تلقى المجلس العديد من الطلبات المتعلقة بتوفير عالج على نفقة الدولة
ألصحابها ومنها شكوى المواطن ح.ج.م ،والذى يلتمس فيها عالج إبنته على نفقة
الدولة ،التى تعانى من صم بكال األذنين وتحتاج إلى عالج بشكل مستمر ،وقد تمت
مخاطبة "و ازرة الصحة " والتى أفادت :أنه تمت الموافقة على إستخراج شيك بمبلغ (
 90ألف جنيه ) مساهمة الهيئة إلجراء عملية زرع قوقعة للطفلة بمستشفى المقاولون
العرب .
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وأيضاً شكوى المواطن م .ش.ع  ،والذى يلتمس فيها العالج على نفقة الدولة
لكونه يعانى من فيرس  Cويحتاج إلى العالج بالسوفالدى  ،وقد تمت مخاطبة "و ازرة
الصحة" والتى أفادت :بأنه تم عرض الطلب على المجالس الطبية المتخصصة
والتي أفادت بتوجيه المذكور لمستشفى جراحات اليوم الواحد بسمالوط حيث أنها
الجهة المختصة لتلقي طلبات مرضى الكبد بمحافظة المنيا.
كما تلقى المجلس أيض ًا طلبات من مواطنين بشأن توفير اإلمكانيات الطبية
الالزمة ومنها المواطنة /ع ع م ،والتى تتضرر من عدم وجود تجهيزات طبية كافية
بمستشفى الحوامدية العام ،و تلتمس سرعة النظر فى هذا األمر حفاظا على صحة
وسالمة المواطنين والمرضى  ،وأيضا الشكوى المقدمة من أهالى قرية سماتاى
التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية  ،حيث يتضررون من قلة التجهيزات الطبية
بالوحدة الصحية  ،علماً بأنه تم إحالل وتجديد تلك الوحدة منذ أكثر من  10سنوات
تقريباً .
وأيضاً الشكوى المقدمن المواطن /ص ح موالذى يتضرر من عدم توفير
األجهزه الطبيه الالزمة فى مستشفى القرنه العام باألقصر  ،حيث أن مواطنى
محافظة األقصر ال يجدون أطباء متخصصين بداخل المستشفى ،فضالً عن عدم
توفير األجهزة الطبية  ،وأن المرضى يتم تحويلهم الى المستشفى الدولى لتلقى
العالج.
وكذلك

تلقى شكاوى يتضرر أصحابها من تعرضهم لإلهمال الطبى

وخصوصاً فى المستشفيات الحكومية ومنها المواطنة/أ م أ ،والتى تتضرر من
اإلهمال الطبى الموجود فى مستشفى بلبيس العام ،حيث دخل شقيقها المرحوم "
أحمد محمد أحمد " يعانى من نزيف داخلى ولم يتلق أى عالج أو إسعافات فى ظل
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غياب المسئولين وظل أكثر من ساعتين دون إنقاذه أو إسعافه وتم نقله إلى مستشفى
الزقازيق العام وقد فارق الحياة أثناء تحويله.
وأيضاً الشكوى المقدمة من مرضى الكلى الصناعية بمستشفى  15مايو
حيث يتضررون من اإلهمال الطبى الموجود بمستشفى  15مايو وغياب األطباء
المستمر واهمالهم للمرضى ،وأيضا الشكوى المقدمة من المواطن /ل ح م م ،والذى
يتضرر من اإلهمال الطبى الواقع على والدته السيدة /ش ع ح والذى تسبب فى
وفاتها داخل مستشفى القصر العينى ( الفرنساوى ) حيث انها كانت تعانى من
مرض الزهايمر ،وتم إجراء العديد من الفحوصات الطبية التى أثبتت خلو صحتها
من أى مرض أو ميكروب " على حد قوله " وقد أصيبت بعدوى بكتيريه داخل
المستشفى المشار إليها مما أدى الى وفاتها  ،مع العلم بان مقدم الشكوى قام بسداد
مبلغ ( )68000جنيها باإلضافه الى مشتريات خارجيه وادوات ومستلزمات بحوالى
( ) 40000جنيها  ،وعلية مبلغ يقدر بمبلغ ( ) 91000جنيها باقى مصاريف
العالج  ،وقد توفيت والدته ولم يستطيع سداد باقى المبلغ المقدر .

 -3الحق فى التعليم
تركزت الشكاوى التى إستقبلها المجلس والخاصة بالحق فى التعليم حول عدة
نقاط األولى خاصة بالمبانى التعليمية فبعضها آيل للسقوط ويعانى من تدهور
المرافق الخاصة بهذه المبانى أو عدم وجود مساحة كافية للتالميذ سواء للدراسة أو
ممارسة األنشطة أو التضرر من عدم وجود مدارس قريبة من محل إقامة الشاكين
والمطالبة ببناء المزيد من المدارس ،أما النقطة الثانية فتتعلق بسوء الخدمات
التعليمية المقدمة وعدم كفاءة المدرسين والحاجة إلى متخصصين ،وكذلك المناهج
التعليمية والتى تتسم بالكثافة النظرية والتى تشكل عبئاً على التالميذ وعلى أولياء
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األمور أيضاً ،هذا بجانب مشكلة الدروس الخصوصية والتى تتفاقم بمرور الوقت
وأصبحت تستهلك الجزء األكبر من دخل األسر .
تلقى المج لس شكوى من أهالى قرية سليمان التابعة لمنطقة تزمنت الشرقية
والذين يلتمسون فيها بناء مدرسة بالقرية على قطعة أرض مساحة  12قيراط من
أمالك الدولة  ،وذلك نظ اًر لعدم وجود مدرسة بالقرية ولصعوبة ذهاب التالميذ إلى
المدارس بالقرى المجاورة  ،وبمخاطبة

"محافظة بنى سويف" أفادت بأن اإلدارة

العامة ألمالك الدولة والوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف أفادت بأن األرض
محل الشكوى سبق وتم اصدار قرار بتخصيصها برقم  449لسنة  1999لصالح
مديرية التربية والتعليم والشباب والرياضة  ،ولقد تم تنفيذ الجزء المخصص للشباب
والرياضة  ،أما الجزء المخصص للتربية والتعليم فلم يتم البناء عليه وورد كتاب
األبنية التعليمية يفيد بأن الموقع مخالف لإلشتراطات البيئية لوقوعة في نطاق التلوث
السمعي الناتج من حركة القطارات وال يصلح إلقامة مدرسة  ،صدر قرار ينص على
تعديل المساحة بأن يخصص وبدون مقابل مساحة واحد فدان لصالح مديرية الشباب
والرياضة إلقامة مركز شباب  ،وتم إنشاء المنشآت والمالعب على القطعة محل
الشكوى .

 -4الحق فى السكن
على الرغم من المشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة لحل مشكلة السكن
،إال أن الشكاوى المتعلقة بهذه الشأن مازالت تشكل نسبة كبيرة من إجمالى الشكاوى
المقدمة للمجلس ،والتى تركزت بشكل أساسى على طلبات الحصول على وحدات
سكنية أو وحدات بديلة نظ اًر لعدم مالئمة مساكنهم أو إلرتفاع اإليجارات بشكل
اليتناسب مع أوضاعهم اإلقتصادية أو بتضرر مساكنهم وتعرضها لإلنهيار ،
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ومن نماذج الشكاوى تلك المقدمة من المواطنين المتقدمين لحجز وحدات
سكنية بالمشروع القومى بمحافظة المنوفيه ،حيث أنهم قاموا بحجز عدد  370وحدة
سكنية منذ عام  2009وقاموا بدفع مبلغاً قدره  5000جنيه إلستالم هذه الوحدات
المشار إليها  ،وأنهم حتى تاريخ تقديم الشكوى لم يتم تسليم هذه الوحدات لهم  ،وتم
تحويله م من مشروع اإلسكان القومى إلى مشروع اإلسكان اإلجتماعى  ،مع العلم
أنهم مشردين و ليس لديهم مأوى  ،وقد قام المجلس بمخاطبة الجهات المعنية بهذه
الطلبات ومتابعة الموقف من خالل ما تقوم الدولة باالعالن عنه بتوفير وحدات
سكنية لمحدودى الدخل لم يتلق رداً .

 -5الحق فى العمل
ينقسم هذا الحق وفقاً للشكاوى التى إستقبلها المجلس إلى شقين ،األول خاص
بطلبات الحصول على فرصة عمل وهذا مرتبط بمشكلة البطالة واألوضاع
اإلقتصادية بشكل عام ،أما الشق الثانى فيرتبط بإنتهاكات الحقوق العمالية وتركزت
الشكاوى فيه حول (إضطهاد صاحب العمل أو المدير  ،أو المطالبة بمستحقات
مالية للعاملين لدى جهة العمل  ،أو التضرر من الفصل أو النقل التعسفى  ،أو
التضرر من عدم تسوية األوضاع الوظيفية للعاملين أو إهدار حقهم فى الترقى ،
وكذلك طلبات التثبيت فى العمل  ،أوطلبات العودة إلى العمل ).
ومن نماذج طلبات الحصول على وظيفة الطلب المقدم من المواطنة أ  .ع .
م  ،والتى تلتمس الحصول على فرصة عمل لكونها أرملة وتعول ثالثة أبناء وال يوجد
لديها أى مصدر للرزق  ،وانها حاصلة على دبلوم فنى صناعى  ،وتمت مخاطبة
"و ازرة القوى العاملة والهجرة " بالطلب ،والتى أفادت :أنه قد تم اإلتصال بالمواطنة
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المذكورة لتوفير فرصة عمل لها بالقطاع الخاص  ،إال أنها رفضت وطلبت اإللتحاق
بالعمل فى القطاع الحكومى .
وأيضاً الطلب المقدم المواطنة س .ش.م  ،والتى تلتمس فيها الحصول على
فرصة عمل ،علماً بأنها حاصلة على ليسانس أداب قسم لغة عربية  ،وال يوجد لديها
مصدر للرزق  ،و تمت مخاطبة "و ازرة القوى العاملة والهجرة" والتى أفادت  :أنه تم
ترشيح المذكورة على مدرسة طيبة الخاصة  20ش أيمن حرب – ش ناهيا – بوالق
الدكرور بوظيفة مدرس عربى وعلى المذكورة المتابعة مع المدرسة المنوه عنها .
وكذلك تضمنت الشكاوى طلبات للتعين ضمن نسبة  %5المخصصة
للمعاقين ومنها الطلب المقدم من المواطن /م ر م  ،بشأن توفير فرصة عمل له
حيث أنه حاصل على دبلوم صناعة منذ عام  ، 1995وأنه من ذوى اإلحتياجات
الخاصة  ،وحاصل على شهادة التأهيل اإلجتماعى برقم  8بتاريخ ، 2002/1/16
ولم يتم تعيينه على الرغم من أن ظروفة االقتصادية واالجتماعية والصحية قاسية ،
علماً بأنه متزوج ويعول وليس لديه مصدر ثابت للرزق .
وأيضاً الطلب المقدم من المواطن/ت ع م ،من ذوى اإلحتياجات الخاصة ،
وذلك لتوفير فرصة عمل مناسبة له ضمن ال ، %5وبمخاطبة و ازرة القوى العاملة
والهجرة أفادت أنه ببحث الشكوى تبين أنه تم إستدعاء المواطن من قبل مديرية القوى
العاملة بالشرقية بالكتاب رقم ( )189بتاريخ  2016/1/13غير أنه لم يحضر وفى
حالة حضوره سيتم ترشيحه على فرص العمل المتاحة والمناسبة له بشركات العاشر
من رمضان.
أما عن الشكاوى المتعلقة بإنتهاك الحقوق العمالية فقد تلقى المجلس شكوى
من العاملين بشركة النيل لألدوية والصناعات الكيماوية والتى يتضررون فيها من
عدم موافقة الشركة على صرف األثر المالي المترتب على التسوية بضم مدة الخدمة
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العسكرية منذ تاريخ التعيين إال أن الشركة أصدرت قرار بصرف األثر المالي من
تاريخ  2012/2/1فقط دون إحتساب األثر منذ تاريخ التعيين  ،علماً بأن العاملين
قد تقدموا بطلب للسيد رئيس مجلس إدارة الشركة بضم المدة إال أنه لم يتم البت فى
طلبهم .
شكوي من المهندسين رؤساء لجان مشروع محصول القطن لسنة  2014و
عنهم المواطن  /أ.ح .ا.ش  ،ويتضررون بها من عدم صرف مستحقاتهم حتي تاريخ
 2015/1/27نظير عملهم في هذه اللجان لنقاوة الغريبة بمحصول القطن  ،وبعد
مخاطبة و ازرة الزراعه أفادتنا بأنها ممثلة في األرشاد الزراعي قامت باألتصال
بصندوق تحسين األقطان حيث أنها الجهة المنوطة بالصرف و تم االتصال بمدير
المكتب الفني لصندوق تحسين األقطان و أفاد بأنه تم عمل مذكرة للسيد وزير
الزراعة والسيد وزير المالية للتمويل حتي يتم صرف مستحقات المهندسين بالمراكز
التي تم فيها نقاوة األقطان اآلفات .
وأيضاً الشكوى المقدمة من المواطنة /س ر ف .حيث أن زوجها كان يعمل
لحام أكسجين كهرباء بشركة إنترناشونال بيزنس سرفيس وأصيب أثناء العمل فى
العمود الفقري عام 2002أقعدته تلك اإلصابة عن العمل منذ ذلك التاريخ وحتى
وفاته وقد إمتنع المسئولين بالشركة عن صرف المستحقات المالية المقررة لزوج
الشاكية والمتمثلة فى التعويض المالي نتيجة اإلصابة أثناء العمل باإلضافة إلى
حرمان أسرته من الحصول على المعاش المقرر له بعد وفاته.
كما تلقى المجلس شكاوى بشأن التضرر من الفصل التعسفى أو النقل
ومنها شكوى المواطنة /ن ا ا ع،حيث أن المذكورة تعمل ُمعلمة بالمرحلة اإلبتدائية

بمدرسة حى األمل اإلبتدائية المشتركة بسيدى براني محافظة مرسى مطروح منذ

 2009/12/20وتم تثبيتها بتاريخ  2014/3/2وقد تقدمت بالعديد من الطلبات
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لنقلها للعمل بإحدى مدارس محافظة الغربية  ،حيث محل إقامتها هى وأسرتها  ،علم ًا
بأنها متزوجة ولديها طفلين إال أن كافة طلباتها قوبلت بالرفض دون ُمبرر .

وأيضا الشكوى المقدمة من المواطن /م ك ح م،حيث كان يعمل فى شركة

الكتروستار والكائن مقرها بمدينة  6أكتوبر -المنطقة الصناعية الثانية – منطقة
الجمارك ( قسم الفوم) منذ أكثر من عشر سنوات وقد أصيب أثناء تأدية عمله
بحساسية صدرية وضيق بالشعب الهوائية إال أنه تم توقيع جزاءات عليه بواقع يومين
ومنعه من العمل بتاريخ  2013/12/1إلى أن تم فصله من عمله بشكل تعسفي
ودون إخطاره وتم حرمانه من مستحقاته المالية لدى الشركة.
وكذلك الشكوى المقدمة من المواطن/ص ر ش ش ،والذى كان يعمل فنى
كهرباء بشركة الوجه القبلي للنقل والسياحة فرع بني سويف وقد صدر القرار رقم 14
بتاريخ  1996/2/24بفصله بشكل تعسفي وقد قام الشاكي بتحريك دعوى قضائية
برقم  77لسنة  1997مدني كلي بني سويف والتى قضت ببطالن قرار الفصل والزام
الشركة بعودة الشاكى إلى عمله وتعويضه عن فترة فصله من العمل إال أن الشركة
لم تنفذ الحكم الصادر بعودة الشاكى إلى عمله.
أما عن تسوية األوضاع الوظيفية والحق فى الترقى فقد تلقى المجلس شكوى
المواطن/أ ك م ع ،والذى يعمل مفتش إداري بمديرية الطب البيطري بالمنوفية
ويتضرر من قيام كالً من مدير شئون العاملين الحالي وكذلك رئيس قسم شئون
العاملين السابق بالقيام بالعديد من المخالفات اإلدارية  ،حيث قاموا بإرسال بيانات
مخالفة للحقيقة والمثبتة بكشف األقدمية للدرجة الثانية التخصصية بهدف حرمان
الشاكى من الترقي فى الوظيفة  ،كما أنه تم إصدار القرار رقم  628لسنة 2013
بنقل الشاكى من أخصائي عالقات عامة إلى إدارة التدريب ،
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وأيضاً الشكوى المقدمة من المواطن/ح م م ع والذى يتضرر فيها من إمتناع
مديرية تعليم الجيزة وتوجيه الحاسب اآللي ببوالق الدكرور عن إصدار قرار بترقيته
لوظيفة معلم أول أ  ،علماً بأنه مستوفى لكافة الشروط المطلوبة وقد إجتاز
اإلختبارالمقرر للترقية فى .2009/11/22
وهناك أيضاً طلبات التثبيت والعودة إلى العمل وفى هذا اإلطار فقد تلقى
المجلس شكوى المواطنة/ر ر ع والتى إلتحقت للعمل بعقد مؤقت بكلية طب القصر
العينى بتاريخ  2009/10/7ولم يتم تثبيتها فى العمل على الرغم من تثبيت العديد
من الموظفين الجدد .
وتلقي المجلس شكوي من المواطن /م.م.ع  ،والمواطن  /م.م.أ الموظفان
بمركز شباب قرية كفر سليمان التابع إلدارة الشباب والرياضة بسيون بمحافظة
الغربية يتضرران فيها من نقلهما التعسفي و يلتمسان عودنهما إلي مركز شباب
الحداد  ،وبمخاطبة و ازرة الشباب والرياضةبتاريخ  2015/2/9والتي أفادت أنه بعد
مخاطبة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية تم مراعاة ظروفهم الصحية و
اإلبقاء عليهم بمركز شباب الحداد قطاع بسيون وهذا ما يتفق مع رغبتهما .
وكذلك شكوي المواطن  /ع م م غ  ،الذي يطلب فيه العودة إلي السكن
بمصنع السكر بدشنا أو إستالم السكن العائلي بنجع حمادي حيث ما تم تخصيصه
له مازال غير شاغر لن يتمكن من السكن إال بعد ثالثة أشهر  ،و بمخاطبة رئيس
مجلس إدارة شركة السكر للصناعات التكملية أفاد بأن المواطن المذكور كان يعمل
بمصنع السكر بدشنا  ،وقد تم نقله للعمل بمصنع سكر نجع حمادي لدواعي العمل ،
وتم تخصيص سكن عائلي لكنه رفض استالمه بدعوي عدم مناسبه السكن لعدد أفراد
أسرته  ،فتم تخصيص سكن أخر مناسب يلبي طلبه .
-6الخدمات والمرافق العامة
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تلقى المجلس خالل هذا العام ( )95شكوى تتعلق بطبيعة الخدمات التى تقدم
من المرافق العامة منها ما يتعلق بنوع الخدمة المقدمة أو جودة الخدمة من عدمه
،وقد تركزت هذه الطلبات حول توصيل الكهرباء  ،والصرف الصحى لبعض القرى
،وكذلك الحصول على مياه نظيفة للشرب ،ورصف بعض الطرق التى تربط بين
القرى والمراكز الرئيسية أو إعادة رصفها ،
كما وردت شكاوى أخرى تتعلق بالحق فى بيئة نظيفة حيث تضرر أصحابها من
تراكم القمامة فى الشوارع والطرقات أو وجود

صرف صحى غير مغطى فى

المناطق التى يعيشون فيها مما يؤدى إلى تسرب المخلفات إلى الشوارع وهو األمر
الذى يشكل خطورة على حياة المواطنين  ،ومن الشكاوى المقدمة للمجلس فى هذا
الصدد الشكوى المقدمة من أهالى منطقة عزب األقصر ،حيث يتضررون من تلوث
مياه الشرب واختالطها بمياه الصرف الصحى وهذا يؤدى الى إصابة قاطنى العزب
بكثير من األمراض واألوبئة ويعرض حياه المواطنين للخطر .
ونظر المجلس فى الشكوى المقدمة من أهالى قرية ابن العاص بمركز كفر
صقر بمحافظة الشرقية بشأن عدم وجود شبكة للصرف الصحى بالقرية  ،حيث أن
األ هالى أقاموا شبكة صرف صحى بالجهود الذاتية ولكن مع زيادة عدد السكان
تهالكت الشبكه بالقرية ،واصبحت تمثل تهديدات لحياة المواطنين بالقرية  ،أبرزها
عدم صالحية مياه الشرب إلختالطها بمياه الصرف  ،ووجود برك ومستنقعات تؤدى
الى إنتشار األمراض المزمنه واألوبئه ،وقد أكد األهالى على توفيرهم قطعة أرض من
أجل إقامة محطه صرف صحى .
كما تلقى مكتب الشكوى المقدمة من أهالى قرية البرشا التابعة لمركز ملوى
بمحافظة المنيا ،حيث يطالب أهالى القرية  ،توصيل خط مياه شرب نقيه لمنازلهم ،
115

حيث أن المياه المستخدمه غير صالحه للشرب  ،وأنهم تقدموا بعدة طلبات الى
الوحده المحليه بدير البرشا دون جدوى  ،وكان الرد على طلبهم أن المنازل الخاصه
بهم خارج الزمام  ،على الرغم من أن العقارات المحيطة بهم من الناحيه الشمالية
والغربية بها خط مياه صالحة للشرب باإلضافى الي الشكوى الخاصة بإرتفاع قيمة
فواتير الكهرباء ومنها شكوى المواطن/ر ع ا س ،والذى يتضرر من إدارة كهرباء
أشمون حيث أنه يتم محاسبته على العداد بطريقة مجحفة وبأسعار مخالفه للواقع ،
وأن قراءة العداد  50ك تقدر بمبلغ

 60جنيه  ،وأخرى 100ك تقدر بمبلغ

110جنيه وغيرها تقدر بمبلغ  168.5جنيه عن نفس القراءة.
ح .حقوق المصريين فى الخارج
استقبل المجلس  29شكوى تخص مواطنين مصريين يعملون بالخارج،
وتمثل هذه الشكاوى نموذج لطبيعة المشكالت التى يتعرض لها المصريين بالخارج ،
وتنقسم هذا الشكاوى إلى شقين األول يتعلق بمستحقات مالية لمواطنين مصريين لدى
جهة عملهم بالخارج  ،والشق الثانى يتعلق بتقييد حرية بعض المواطنين بالخارج
نتيجة لتعرضهم لمشكالت أثرت على مراكزهم القانونية وهو ما يؤدى إلى القبض
عليهم واحتجازهم أو منعهم من العودة إلى الوطن ،وفى هذا اإلطار يقوم المجلس
بالتواصل مع و ازرة الخارجية المعنية وو ازرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بهذا
األمر ومتابعة الخطوات التى تقوم بها الو ازرة لحل هذه المشكالت.
خ .تقييم أستجابة أجهزة الدولة المخاطبات والردود
قام المجلس بمخاطبة الجهات المعنية بما تضمنته شكاوى المواطنين من
طلبات تمكنهم من االنتصاف لحقوقهم  ،وبلغ إجمالى تلك المخاطبات خالل فترة
التقرير ( )2273مخاطبة  ،شملت الو ازرات بواقع  1461مخاطبة  ،والمحافظات
بناء على ما أرسله
بواقع  455مخاطبة والهيئات األخرى بواقع  357مخاطبة ً ،
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المجلس من مخاطبات بشأن الشكاوى للجهات المعنية  ،وقد تلقى المجلس 933
ردا ،أي نحو حوالي  %41تقريبا من إجمالي المخاطبات  ،حيث ردت الو ازرات
بواقع 703رد  ،والمحافظات بواقع  113رداً  ،ومن الهيئات المختلفة بواقع 117
رداً  ،ومن هذا العرض نجد أنه مازال يوجد فجوة بين أعداد الردود الواردة وعدم
تناسبها مع أعداد الشكاوى المحالة لتك الجهات  ،األمر الذى حدا بالمجلس إلى
إعادة إرسال كافة البالغات للجهات التى لم يرد منها أيه ردود على المخاطبات ،
وعلى جانب أخر يتواصل المجلس ومكتب الشكاوى مع الشاكين بموافاتهم بمضمون
الردود الواردة عبر البريد بشأن الشكاوى المقدمة منهم  ،كما يستقبل المكتب أية
مالحظات من الشاكين على ما تحمله الردود من بيانات ومعلومات .

جدول يوضح أعداد المخاطبات والردود الواردة من الجهات
م

الو ازرات
عدد

عدد

المخاطبات

الردود

الصادرة

الواردة

1

رئاسة مجلس الوزراء

18

4

%22.2

2

و ازرة الداخلية

934

514

% 55

3

و ازرة التضامن االجتماعى

91

40

43.3

4

و ازرة الصحة والسكان

85

40

47

5

و ازرة الخارجية

29

17

58.6

الجهة
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نسبة الردود
للمخاطبات

6

و ازرة التربية والتعليم

63

15

23.8

7

و ازرة القوى العاملة والهجرة

67

21

31.3

8

و ازرة الدفاع

34

16

47

9

و ازرة الكهرباء والطاقة المتجددة

16

5

31.3

10

و ازرة المالية

7

1

14.3

11

و ازرة البترول والثروة المعدنية

9

2

22.2

12

و ازرة العدل

3

-

-

13

و ازرة الزراعة واستصالح االراضى

13

4

30.7

14

و ازرة التعليم العالى

11

7

63.6

15

و ازرة االسكان والمجتمعات العمرانية

10

3

30

16

و ازرة االوقاف

9

1

11.1

17

و ازرة النقل والمواصالت

4

1

25.0

18

و ازرة الشباب والرياضة

5

3

60

19

و ازرة الموارد المائية والرى

5

4

80.0

20

و ازرة الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة
والمتوسطة

4

-

-

21

و ازرة التنمية المحلية

5

-

-

22

و ازرة الطيران المدنى

1

1

100

23

و ازرة السياحة

1

-

-

24

و ازرة التموين والتجارة الداخلية

10

3

30.0

25

و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

8

-

-

26

و ازرة االستثمار

11

3

27.3
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27

و ازرة االثار والتراث

2

-

-

28

و ازرة البيئة

2

1

50

29

و ازرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

4

-

-

1461

703

اإلجمالى
المحافظات
1

محافظة الغربية

19

4

21.0

2

محافظة الجيزة

65

31

47.7

3

محافظة الشرقية

40

2

5.0

4

محافظة البحيرة

4

2

50.0

5

محافظة بنى سويف

15

12

80.0

6

محافظة المنيا

60

8

13.3

7

محافظة القاهرة

32

19

59.3

8

محافظة كفر الشيخ

8

5

62.5

9

محافظة االسكندرية

3

0

0.0

10

محافظة القليوبية

105

10

9.5

11

محافظة اسيوط

8

0

0.0

12

محافظة المنوفية

9

9

100

13

محافظة دمياط

2

1

50.0

14

محافظة الدقهلية

36

4

11.1

15

محافظة قنا

5

1

20.0

16

محافظة اسوان

9

2

22.2

119

17

محافظة سوهاج

3

-

-

18

محافظة مرسى مطروح

1

-

-

19

محافظة شمال سيناء

2

-

-

20

محافظة االقصر

5

-

-

21

محافظة الفيوم

2

-

-

22

محافظة البحر االحمر

2

-

-

23

محافظة االسماعيلية

3

2

66.7

24

محافظة السويس

0

-

-

25

محافظة الوادى الجديد

12

-

-

26

محافظة بورسعيد

5

1

20.0

27

محافظة جنوب سيناء

0

-

-

455

113

اإلجمالى
الهيئات
1

رئاسة الجمهورية

6

-

-

2

النيابة العامة

211

78

36.9

3

النيابة اإلدارية

1

-

-

4

محكمة النقض

5

1

20.0

5

مشيخة األزهر

17

9

56.3

6

البنك المركزى

3

-

-

7

بنك القاهرة

1

-

-

8

البنك األهلى

3

-

-

9

بنك اسكندريه

1

1

100.0
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10

بنك CIB

1

-

-

11

بنك االستثمار القومى

1

3

100.0

12

البنك التجارى

1

-

-

13

نقابة الصحفين

2

-

-

14

نقابة المحامين

4

-

-

15

شركة صيانكو

1

1

100.0

16

الهيئة القومية للبريد

2

-

-

17

التأمين اإلجتماعى

3

3

100.0

18

المجلس القومى للمصابين وأسر الشهداء

1

-

-

19

المجلس القومى لإلعاقة

1

-

-

20

هيئة التأمين الصحى

1

1

100.0

21

بنك التنمية واالئتمان الزراعى

4

4

100.0

22

مستشفى القصر العينى

1

-

-

23

الهيئة العربية للتصنيع

1

1

100.0

24

جامعة عين شمس

1

-

-

25

جامعة كفر الشيخ

1

-

-

26

جامعة القاهرة

3

-

-

27

جامعة بنى سويف

1

-

-

28

جامعة المنيا

1

-

-

29

جامعة بنها

1

-

-

30

الشركة القابضة للسكر والصناعات
التكملية
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3

1

33.3

31

الشركة المصرية للصناعات الغذائية

1

1

100.0

32

شركة المقاولون العرب

1

1

00.01

33

شركة النصر العامة للمقاوالت

2

-

-

34

جهاز حماية المستهلك

1

-

-

35

الشركة القابضة للكهرباء

1

-

-

36

مصلحة الضرائب العقارية

1

1

100.0

37

مصلحة الضرائب العامة

2

-

-

38

هيئة الرقابة اإلدارية

2

-

-

39

الشركة المصرية للمطارات

3

-

-

40

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف
الصحى

17

5

29.4

41

شركة مصر الحديد والصلب

1

1

100.0

42

جهاز المركزى للتنظيم واإلدارة

28

1

3.6

43

شركة كرستال عصفور

1

-

-

44

الشركة المصرية لالدوات المكتبية

1

-

-

45

االتحاداالذاعه والتلفزيون

1

-

-

46

جمعية رسالة

2

-

-

47

شركة إنبى للبترول

1

1

100.0

48

شركة باكين للدهانات

1

1

100.0

49

شركة القابضه للتشيد والتعمير

2

-

-

50

الهيئة العامة لمحو األمية

1

-

-

51

شركة الغزل والنسيج

1

-

-
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52

الهالل األحمر المصرى

1

1

100.0

53

مؤسسة مصر الخير

1

-

-

54

الشركة القابضة للنقل البحرى والجوى

1

1

100

اإلجمالى

357
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المجموع الكلى

2273

41.00
933

%

ثانيا :المكاتب المتنقلة :
يقوم مكتب الشكاوى بزيارات لمحافظات الجمهورية بواسطة وحداته المتنقلة
المجهزة لتلقى الشكاوى  ،وذلك دعماً منه لالمركزية ومن أجل الوقوف على حالة
حقوق اإلنسان بالمناطق والمحافظات محل الزيارات وتلقى شكاوى المواطنين وتخفيفاً
منه على المواطنين من أعباء الحضور لمقره الرئيسى  ،وفى ذلك اإلطار قام
المكتب خالل عام  2015بعدة زيارات بالوحدة المتنقلة على النحو التالى :
م

الفترة

الشهر

المحافظة

1

3:1

فبراير

القليوبية

2

11 : 9

فبراير

المنيا

3

21 : 19

فبراير

الجيزة

4

10: 8

مارس

األقصر
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-1محافظة القليوبية:
وشملت مركز طوخ ومركز قليوب ومركز القناطر الخيرية
أ -مركز طوخ :
تبين أن معظم المشاكل فى المركز تركزت على األتى:
عدم توافر مياه نظيفة صالحة للشرب أو لإلستخدام اآلدمي فى بعض القرى ولم يكن
المكتب فى حاجة ألخذ عينات لتحليلها حيث كان لون المياه أسود وهو مايفسر
إنتشار أمراض مزمنة بين المواطنين مثل الفشل الكلوي  ،فضالً عن اإلنقطاع
المستمر للمياه وعدم وصولها لألدوار العليا
تراكم القمامة في عدة مناطق متفرقة بالمدينة وعدم رفعها بإنتظام وذلك نتيجة
األعطال المستمرة للسيارات المستخدمة فى عملية رفع القمامة ونقص المعدات
المستخدمة فى ذلك
عدم كفاءة األجهزة الطبية الموجودة بمستشفى طوخ المركزى مما يتسبب في تعطلها
الدائم وكذلك عدم وجود فنى صيانة لألجهزة الطبية  ،وعدم توافر قسم المخ
واألعصاب  ،وعدم توافر أجهزة تنفس صناعى بالحضانات  ،وتعطل العمل باألشعة
المقطعية لعدم توافر طبيب للتشخيص،
وعدم وجود بنك دم بالمستشفى ،وعدم تواجد أطباء فى اإلستقبال نظ اًر لبعد السكن
عن اإلستقبال
عدم اإلهتمام بنظافة المستشفى كاملة
تضرر الشاكين من اإلشغاالت الموجودة بالمدينة حيث يتم استغالل رصيف المشاه
من قبل المقاهى المنتشرة بالطرق العمومية مما يحول دون تجول العائالت والنساء
بتلك الطرقات
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ب -قرية كوم األطرون:
يتضرر الشاكون من التعداد الكثيف للطالب بالمرحلة اإلبتدائية واإلعدادية وتشغيل
نظام الفترتين بالمدارس نظ ار للكثافة الطالبية داخل الفصول لذلك يلتمسون النظر
في هذا األمر وانشاء مدرسة جديدة بالقرية إلستيعاب العدد الطالبى الكبير .وقد
تلقى أعضاء البعثة العديد من شكاوى المواطنين حول طلبات للحصول على
معاشات استثنائية وذلك نظ اًر لظروفهم المادية واإلقتصادية واإلجتماعية القاسية
للغاية .
ج -مركز قليوب :
يعانى المواطنون من تراكم القمامة بأماكن متفرقة بالقرية مما يؤدى إلى إنتشار
األوبئة واألمراض
يتضرر المواطنون من عدم تواجد الطبيب بصفة دائمة بالوحدة الصحية بالقرية
يتضرر المواطنون من عدم وجود صرف صحى بالقرية  .وقد تلقى أعضاء البعثة
العديد من شكاوى المواطنين حول طلبات للحصول على معاشات استثنائية وذلك
نظ اًر لظروفهم المادية واإلقتصادية واإلجتماعية القاسية للغاية .

د -مركز القناطر الخيرية :تركزت مشاكل المواطنين على اآلتى:
عدم توافرمياه شرب نظيفة مما أدى إلى اإلضرار صحياً بالمواطنين وانتشار األوبئة
واألمراض المزمنة بينهم ووجود سوق الثالثاء داخل المدينة مما يؤدى إلى حدوث
إختناق مروري.
وعدم وجود بنك دم داخل مستشفى القناطر الخيرية وعدم توافر األجهزة الطبية
الالزمة بها وكذلك عدم توفير عمال نظافة داخل المستشفى.
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-2محافظة المنيا:
إستقبل مكتب الشكاوى خالل زيارته ( )43شكوى تتناول جميعها مشاكل ذات
طبيعة عامة ،تتعلق بالخدمات التى تقدمها مرافق الدولة المتعلقة بالحق في الحصول
على المرافقة العامة مثل عدم وجود طرق صالحة للسير عليها  ،وعدم تواجد مياه
للشرب نظيفة  ،وعدم توفير شبكة للصرف الصحى ،عدم توافر مخابز تستوعب
العدد السكاني للمنطقة أو القرية ،وانتشار التلوث البيئى ،وتراكم القمامة في القرى،
كما تضمنت بعض هذه الشكاوى أيضاً إلتماسات بالعالج على نفقة الدولة\ ،أو
طلبات بالحصول على معاش .

-3محافظة األقصر:
إستقبل مكتب الشكاوى خالل فترة زيارته لمحافظة األقصر عدد ( )30شكوى
تتناول جميعها مشاكل ذات طبيعة عامة ،تتعلق بشكل أساسى بقطاع السياحة
واألثار المترتبة على تأثر هذا القطاع باألحداث السياسية واألمنية بالبلد والنوع األخر
من الشكاوى يتعلق بالخدمات التى تقدمها مرافق الدولة المختلفة فى مجاالت الصحة
والتعليم والمياه والصرف الصحى والوقود ،وكذلك مشكلة خاصة بمنطقة قرنة مرعى
والتى تم تهجير سكانها نظ اًر لوجود منازلهم بالقرب من مناطق أثرية مع الوعد
بإعطائهم مناطق بديلة وهذا ما لم يتحقق حتى األن على الرغم من توقيع عقود بين
األهالى ومحافظة األقصر منذ عدة سنوات ولم توف المحافظة بما ورد بهذه العقود .
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-4محافظة الجيزة:
قام المكتب بإيفاد وحدته المتنقلة إلى محافظة الجيزة فى الفترة من  20سبتمبر
وحتى  205/10/1بهدف الوقوف على مدى ماتلقاه من شكاوى حول معاناة
المواطنين فى الحصول على الخدمات ،وقد تأكدت صحة الشكاوى التى وردت فى
هذا الخصوص ،ووقف المكتب على مشكالت هامة من خالل المقابالت مع
المواطنين والرصد الميدانى وكذلك مقابالت المسئولين بالجهاز التنفيذى بالمحافظة
،وقد رصدت البعثة مايلى :
المنطقة

شكاوى المواطنيين

شمال الجيزة

تركزت شكاوى المواطنيين على زيادة وضع

( إمبابة )

عدد السيارات األجرة غير المرخصة .

شارع الوحدة
شارع السودان
شارع
حرب
شارع
إمبابة

انتشار

التوكتك

رصد البعثة

والتروسيكل

المرخص بشكل مبالغ فيه .

غير

صناديق

القمامة

الخاصة بهيئة النظافة فى
نهر الطريق.
إنتشار الباعة الجائلين على

طلعت عدم التعامل السريع من قبل رجال األرصفة
المرور مع ظاهرة بلطجة سائقى الشوارع بشكل عشوائى وغير
نادى الميكروباص والتوكتوك والذين يقومون مقنن مما يسبب فى تفاقم
بالوقوف فى منتصف الشارع بشكل
أزمة المرور وانتشار ظاهرة
الرياضى
عشوائى مما يتسبب فى حدوث أزمات
البلطجة .
مرورية.
قيادة صغار السن ومن ليس
وفى

منتصف

البيرقراطية والتباطؤ والتعنت فى التعامل لديهم رخصة لسيارات األجرة
مع المواطنيين فى الحصول على والتوكتوك
الخدمات التى كفلها لهم القانون من قبل قلة أعداد رجال المرور داخل
الموظفين بمكتب تموين المنيرة الشرقية.
منطقة إمبابة .
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المنطقة

رصد البعثة

شكاوى المواطنيين

بزيارة مركز شباب المنيرة
تبين

العديد

وجود

من

األنشطة داخل المركز كما
تبين

أيضاً

المخصصة

قلة
له

الموارد
وانخفاض

اإلهتمام بالتوعية السياسية
للشباب.
(جنوب الجيزة) إنتشار ظاهرة التوكتوك وسيارات األجرة .1كثرة
-شارع فيصل

اإلشغاالت

والتى

غير المرخصة وقيامهم بعمل مواقف تغلق الطرقات فى بعض

-الطوابق

عشوائية مما ينتج عنه أزمات مرورية.

-الطالبية

كثرة اإلشغاالت والتى تغلق الطرقات فى .2قلة أعداد رجال المرور

كفر طهرمس بعض األحيان. -كعبيش

األحيان
والذى

يساهم

فى

زيادة

إنقطاع المياه بصفة مستمرة ولمدد األزمات المرورية

 -شارع شبيطة طويلة

.3إنتشار البلطجة

-شارع المحطة إنخفاض الخدمات األمنية

.4وجود مجهودات من قبل

-منطقة

أم فرض اإلتاوات من قبل بعض البلطجية الحى فى رفع القمامة بشكل

المصريين

على سائقى الميكروباص

دورى .

عدم تمكيين المواطنيين من الحصول .5إنتشار
"ضواحى
الجيزة "

األكشاك

الغير

على خدماتهم بشكل دائم بحى جنوب مرخصة
.6عدم وجود مسئولين بشباك

الجيزة

بمكتب

 شارع عشرة128

خدمة

المواطنيين

المنطقة

رصد البعثة

شكاوى المواطنيين

بحى جنوب الجيزة الساعة

 -المنيب

الواحدة ظه اًر.
الوراق
عزبةالخاليفة
ش
القومية

.1عدم وجود رصف للطرق.

إنتشار كميات هائلة من

.2تهالك شبكة الصرف والذى يؤدى القمامة .
إلى وجود طفح دائم بالصرف .

عدم تمهيد ورصف شارع

امتداد .3إنتشار القمامة بشكل كبير وعدم قيام امتداد القومية والذى يعد
الجهات المسئولة برفع تلك القمامة

الشارع الرئيسى بالمنطقة .

 .4إرتفاع قيمة الممارسات الخاصة
بالكهرباء
 .5إرتفاع رسوم توصيل المياه للمنازل.
أوسيم
بشتيل

 -عدم قيام الوحدة المحلية برفع القمامة .1إنتشار

كميات

كبيرة

لمدد متباعدة

وهائلة من القمامة بالعديد

عدم رصف وتمهيد الطرقات

من شوارع بشتيل وتصل فى

تهالك شبكات الصرف الصحى

بعض األحيان إلى حد غلق

إنتشار ظاهرة الباء المخالف دون الطريق نهائياً.
الحصول على ترخيص

.2عدم رصف الطرق داخل
منطقة بشتيل وعدم تمهيدها
األمر الذى يصعب معه
للسيارات بالتحرك.
 .3طفح بالصرف الصحى
بالعديد من شوارع بشتيل.
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المنطقة

رصد البعثة

شكاوى المواطنيين

.4إهمال

وتقاعس

من

المسئولين بالوحدة المحلية
ببشتيل فى التعامل مشكالت
المنطقة

ثالثا :زيارات السجون
واتصاالً بجهود المجلس لتفقد أوضاع السجناء وغيرهم من المحتجزين قامت
وفود المجلس بزيارات للسجون .وقام خالل الفترة التي يغطيها التقرير تتبع زيارات
لسجون أبو زعبل( ،)2والقناطر /نساء  ،ودمنهور ،وسجن شديد الحراسة بطره
إعالميا "بسجن العقرب" ،وسجن المنيا شديد الحراسة وسجن بنها
المعروف
ً

العمومي.

-1زيارة سجن ابو زعبل
وتمت زيارة سجن أبو زعبل  2فى  30مارس  ، 2015ورأس وفد المجلس
أ .جورج إسحق وقد اقتصرت الزيارة علي لقاء أربعة من السجناء حول البالغات
المقدمة منهم إلي مكتب النائب العام بخصوص تعرضهم للضرب واالعتداء واإلهانة
والتعذيب .وخلصت شهادتهم الى األتي:
 عدم تطبيق مواد الئحة السجون الجديدة فيما يتعلق بالزيارة ومدتها ،والتريضومدته وأماكنه.
اتخذت إدارة السجن عدد من اإلجراءات التأديبية تجاه السجناء األربعة
بوضعهم في غرف التأديب لفترات تتراوح ما بين أسبوع حتى  16يوماً ،وفى
130

ظروف ال إنسانية تمثلت في عدم إمكانية قضاء حاجتهم ،قلة و رداءته وعدم
صالحية الطعام المقدم ،مياه الشرب ،عدم وجود تهوية.
ناظر الوفد السجناء األربعة و تبين وجود آثار ضرب علي أحدهم.
تبين للوفد خالل استماعه للشهادات وجود حالة من الذعر والخوف الشديد
لديهم وأكدوا تعرضهم إلي التهديد بطريقة غير مباشرة من القائمين علي إدارة
السجن في حالة اإلفصاح عن ما حدث إلي وفد المجلس.
 هذا وقد تالحظ ألعضاء الوفد أن معظم من تمت مقابلتهم طلبة تم حبسهملمدد طويلة مما يترتب عليه ضياع مستقبلهم التعليمي.
 وأوصى المجلس القومي لحقوق اإلنسان بإعادة النظر في المواد القانونيةالتي تنظم الحبس االحتياطي وضرورة تطبيق الئحة السجون الجديدة
والتحقيق العاجل في الوقائع التي تم اإلبالغ عنها بسجن أبو زعبل.

-2زيارة سجن مزرعة طره
وتمت زيارة سجن "مزرعة طره" في  26مايو/أيار  ،2015رأس وفد المجلس
أ .جورج اسحق عضو المجلس  ،التقى الوفد في بداية الزيارة بالسادة اللواء/حسن
السوهاجي مساعد الوزير لقطاع السجون ،ومحمد الخليصي – مدير إدارة البحث
الجنائي لقطاع السجون ،والعقيد جمال دياب – مدير إدارة التخطيط والبحوث
القانونية ،والعميد الدكتور  /راضي عبد المعطي – قطاع حقوق اإلنسان بو ازرة
الداخلية ،والعقيد الدكتور  /أحمد الدسوقي – قطاع حقوق اإلنسان بو ازرة الداخلية.
ولما كان المجلس قد طلب زيارة سجن طره بشكل عام فلقد أكد السيد
اللواء/حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع السجون أنه كان البد على المجلس
مراجعة المكتب الفني لطلب زيارة عنبر العقرب واالستقبال إذا كان المجلس حريصاً
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على زيارتهما إذ البد أوالً من مخاطبة المكتب الفني للسيد وزير الداخلية والذي يقوم
بدوره في بحث إمكانية تنفيذ الطلب مع مصلحة السجون.
وأضاف أنه في حالة وجود أي شكاوى ضد أي ضابط داخل السجن يتم
التحقق منها وفي حالة صحتها يتم توقيع الجزاءات الفورية عليه .كما أنه في حاالت
اإلبالغ عن واقعة تعذيب البد من التحقق أوالً من صحة ما ادعاه المبلغ وذلك عن
طريق إبالغ النيابة العامة التي تقوم بدورها بإحالة األمر إلى مصلحة الطب الشرعي
للتحقق من صحة واقعة التعذيب.
وقد زار وفد المجلس العنابر وأماكن االحتجاز والتأديب وفقاً لالئحة الداخلية
المنظمة لعمل السجون وأيضاً بعد موافقة النزالء على زيارتهم.
وتمت زيارة المطبخ والكافيتيريا وفصول محو األمية وملعب كرة القدم والمكتبة
التي تبين محدودية عدد الكتب الموجودة فيها وعدم تنوعها وعدم حداثتها ،وأيض ًا
تمت زيارة عنبر " 4جنائي" الذي يضم عدد  6غرف يمكن أن تضم كل واحدة منها
حوالي  25سجيناً إال أن الموجود بساحتها وقت الزيارة كان  17سجيناً ،تحتوي
الغرف على ثالجة وسخان ومراوح ودورات مياه وأسرة كافية لكافة السجناء ،ويحصل
النزيل على ساعتين تريض يومياً بالتناوب مع الغرف األخرى.
كذلك قام الوفد بزيارة مستشفى السجن ووحدة الموجات فوق الصوتية وعنبر
" "1الذي يحتوي على عدد  10أسرة وشاهد نزالء يتم عالجهم (حاالت عيون وجراحة
وأمراض قلب) ،وأيضاً وحدة العناية المركزة وكانت مكيفة وبحالة جيدة للغاية وتحوي
أحدث األجهزة ،كما أوصى وفد المجلس بنقل حالة السجين  /أحمد رجب – المريض
ب القلب والمصاب بورم في المخ إلى مستشفى المنيل الجامعي لتلقي العالج الالزم
حيث تم رفض إقامته في مستشفى المنيل الجامعي بسبب عدم وجود أماكن شاغرة،
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ووافق السيد اللواء  /حسن السوهاجي على ذلك ،كما تم عمل رسم قلب له خالل
زيارة الوفد بواسطة الدكتور  /محمود سعيد استشاري أمراض الباطنة والقلب.
كما أشار الوفد إلى وجود ضرورة ملحة لتدخل المجلس وبالتعاون مع مصلحة
السجن لبحث إمكانية تنفيذ اإلفراج الصحي كمطلب حقوقي وذلك في الحاالت
الخطيرة والحرجة التي ترجئها مصلحة الطب الشرعي وتتباطأ في تنفيذها رغم
صعوبة وخطورة وضعها الصحي ،وتلك الحاالت تعاني معاناة إضافية داخل السجن
ويمثل اإلفراج الصحي لها أبسط حق من حقوق اإلنسان ،وفي هذا الصدد تم اقتراح
استحداث آلية التخاذ الق اررات المتعلقة باإلفراج الطبي من عدمه وذلك عن طريق
تشكيل ثالث لجان في وقت واحد تعمل لمدة  48ساعة لهذا الغرض.
أما عن تجهيزات شهر رمضان الكريم فقد أوضح السيد اللواء/حسن
السوهاجي أنه سيتم مد فترات الزيارة وسيتم زيادة عددها بواقع زيارتين خالل الشهر
الكريم لتصبح زيارة نزالء التحقيق  6زيارات بعد أن كانت  ،4وهذا بخالف الزيارة
الخاصة بعيد الفطر ،كما سيتم تقديم الحلويات الشرقية وزيادة مرات تقديم اللحوم
وزيادة كمية الوجبات خالل الشهر الكريم.

توصيات الزيارة
 -1أن تقوم مستشفى المنيل الجامعي باستقبال الحاالت التي تحتاج إلى رعاية
وعالج والتي يتم تحويلها من السجون.
 -2أن يقوم المجلس بتنظيم حملة لتزويد مكتبات السجون بعدد من الكتب
المتنوعة وكبداية تم اتخاذ خطوة في هذا الصدد بالنسبة لسجن طره.
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 -3أن تقوم نقابة األطباء بتقديم أطباء واستشاريين للمساهمة في تقديم الخدمة
الطبية في السجون وذلك كان من توصيات ورشة عمل "الخدمة الطبية في
السجون المصرية".
 -4بحث إمكانية تنفيذ اإلفراج الصحي كمطلب حقوقي.
 -5رغبة المجلس في زيارة باقي سجون منطقة طره بالكامل بما فيها سجن
العقرب وملحق مزرعة طره.
 -6تشكيل لجنة لمتابعة توصيات زيارة سجن "مزرعة طره".

-3زيارة سجن القناطر نساء
وتمت زيارة سجن القناطر نساء بمحافظة القليوبية بتاريخ  ،2015/6/4ورأس
وفد المجلس السفير  /أحمد حجاج عضو المجلس وقد قام الوفد بتفقد أوضاع السجن
ومنها زيارة(:المستشفى ،العنابر ،المصنع ،المشغل ،المعرض) ،وتبين عدد من
المالحظات:
 الحظ وفد المجلس تطو ار في حالة مستشفى السجن مقارنة بالزيارةالسابقة في يوليو  2014بتوفير إمكانيات وأجهزة جديدة في المعامل
وعيادات الرمد واألسنان وغرفة العمليات.
 تفقد الوفد عنبر الحاضنات بالسجن واستمع إلى السجينات الالتي أكدن علىقيام إدارة السجن بتوفير كافة متطلبات األطفال من تطعيمات ورعاية صحية
ومواد غذائية ،واالستجابة لهم بإقامة أنشطة ترفيهه لألطفال في األعياد
والمناسبات االجتماعية ،وتفقد الوفد كذلك الحديقة الترفيهة ألطفال السجينات.
 وجه وفد المجلس إلى كافتيريا السجن ووجد بها كافة أنواع األطعمة والفواكهبمقابل مادي بسيط للسجينات يتقارب مع أسعار السوق.
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 تفقد الوفد مكتبة السجن وتبين وجود العديد من الكتب المتنوعة بها ما بينكتب " ثقافية ود ينية وفنية وقصص" ،ولقد طلبت عدد من السجينات من وفد
المجلس إمداد المكتبة بقصص لألطفال مصورة وكتب عن الصحة اإلنجابية
ورعاية األطفال ،كما تالحظ للوفد انعقاد لجنة امتحانات إلحدى السجينات
بالمستوى الثاني هندسة جامعة  6أكتوبر.
 كما قام الوفد بزيارة المشغل ومصنع المالبس بالسجن وتبين أنه هناك تطو اّربه وأنه تم إنشاء مقر جديد للتدريب على أعمال الحياكة والتطريز بالتعاون

مع إحدى جمعيات المجتمع المدني المعنية .
 وفى ضوء الشكوى التي تلقاها المجلس بشأن قيام السجن بعزل إحدىالسجينات في غرف التأديب لقضاء عقوبتها البالغة خمسة عشر عاما ،قام
وفد المجلس بسؤال القائمين على السجن عن حقيقة الواقعة ،أفادوا بأن
السجينة تقضي عقوبة خمسة عشر عاما في قضية " تخابر مع دولة أجنية
" ،وأن إدارة السجن قامت بعزلها لدواعي األمن القومي ،وبمعاينة غرف
التأديب وجد أن مساحتها تبلغ  2 x 2متر تقريباً وال يوجد بها إضاءة أو

تهوية كافيتين.

 الحظ وفد المجلس خالل جولته بالعنابر وجود تكدس بعنبر اآلداب بالسجن،حيث تبين أن هناك بعض األسرة يشغلها سجينتين بسبب الزيادة في عدد
سجينات جرائم اآلداب.
 تباينت اآلراء بين السجينات حول مدة الزيارة المقررة ألسرهم ،حيث أقرالبعض بأن الزيارة مدتها قد تصل لساعة ،في حين أقر البعض االخر أن
مدة الزيارة ال تتجاوز نصف ساعة ،وعند تفقد وفد المجلس المكان
المخصص لزيارة األهالي وجد لوحة تعليمات معلقة تضمنت أن مدة الزيارة
نصف ساعة بما يخالف الئحة السجون الجديدة.
 التقى وفد المجلس عدد من السجينات المودعات بمستشفى السجن التيأعربن عن تضررهن من رفض المستشفيات الجامعية وخاصة مستشفى
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المنيل الجامعي استقبال الحاالت الحرجة منهن ،حيث تقوم إدارة السجن
بتحولهن إلى مستشفى المنيل الجامعي وترفض المستشفى تقديم الرعاية
الصحية للحاالت الحرجة منهم ،وباطالع وفد المجلس على ملف إحدى
السجينات التي تحتاج إلى توفير رعاية وعناية طبية عاجلة ،تبين أنها أحيلت
أكثر من أربعة مرات إلى مستشفى المنيل الجامعي إلجراء عملية
جراحية "قلب مفتوح" ورفضت المستشفى إجراء العملية رغم صدور قرار
عالج لها على نفقة الدولة ،كما تبين من قراءة ملفها الطبي أنه تم تحويلها
في  30مايو  2015إلى مستشفى المنيل الجامعي التي لم تستقبلها سوى
أربعة ساعات فقط ثم قامت إدارة المستشفى بإخراجها وكتابة تقرير طبي يفيد
باستقرار حالتها الصحية ،دون إجراء العملية الجراحية المقررة لحالتها.
 طالب عدد من السجينات وفد المجلس بالتدخل لدى النيابة العامة وو ازرةالداخلية وو ازرة العدل لتفعيل اإلفراج والعفو الصحي عن حاالت األمراض
المزمنة وأمراض الشيخوخة مثل (األورام السرطانية....إلخ) .كما طلبن من
وفد المجلس التدخل لدى و ازرتي التضامن االجتماعي واإلسكان لبحث مشكلة
السجينات المفرج عنهن بعد مدد طويلة من الحبس وليس لهن مأوى بالنظر
في تخصيص وحدات سكنية لهن بمقابل مادي تتحمله السجينة من نظير
أجرها عن عملها داخل السجن.
 ناقش وفد المجلس مع عدد من السجينات مطالبهن بتوفير مساعدات قانونيةللدفاع عنهن في القضايا المتهمين فيها من خالل توفير عدد من المحامين.

-3زيارة سجنة دمنهور/نساء
وتمت زيارة سجن دمنهور/نساء في محافظة البحيرة يوم  2015/8/23وضم
وفد المجلس كالً من السادة منال الطيبى ،ومحمد عبد العزيز أعضاء المجلس،
والسادة نبيل شلبي ،واسالم ريحان ،ومعتز فادى ،وسها الفرارجى ،ومحمود السرجانى
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أعضاء األمانة الفنية ،حيث استقبل قيادات قطاع حقوق اإلنسان ومصلحة السجون
وفد المجلس وبدأت الزيارة بإطالع مسئولي و ازرة الداخلية على أهداف زيارة السجن.
قام الوفد بتفقد عنابر السجن وعنبر الحاضنات ،وتفقد أوضاع المرضى
بمستشفى السجن ،كما تابع المجلس زيارة مطبخ وكافتيريا السجن ومعرض
المشغوالت اليدوية للسجينات وأماكن التمريض والمكتبة وأماكن الوعظ الديني
للسجينات.
وقد تالحظ لوفد المجلس من خالل تفقده ألوضاع سجن دمنهور نساء إشادة
العديد من السجينات ممن التقى بهن الوفد بحسن المعاملة من قبل إدارة السجن،
وتوافر عنبر مخصص للحاضنات وتوفر ألبان لألطفال واألدوية ،وتأكيد مسئولي
السجن على تقديم أوجه الرعاية الالزمة ألطفال السجينات وتوفير أماكن إيداع -
بدور رعاية  -قريبة من السجن لألطفال الذين تجاوزوا العامين ،ولم يتوافر بديال
لرعايتهم حتى تتمكن السجينة الحاضنة من زيارة طفلها مرة أسبوعيا ،واتخاذ إدارة
السجن لبعض تدابير لمواجهة الموجه الحارة التي شهدتها مصر خالل الفترة
الماضية.
إال أنه قد اتضح لوفد المجلس :
 تكدس بالغرف التي تمكن الوفد من رؤيتها. عدم تطابق الوجبات الغذائية للسجينات مع جداول التغذية المقررة منالجهات المعنية للسجون وعدم كفاية تلك الوجبات من حيث الكمية والنوع.
 وجود حالة فاقدة للنطق واإلدراك وعدد من الحاالت المرضية التي تحتاج إلىرعاية طبية ال تتوافر في مستشفى السجن.
 عدم إتاحة أوقات التريض بانتظام للسجنيات حيث ال يمكن البعض منالتريض إال كل ثالثة أيام تقريبا بالمخالفة لالئحة السجون.
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 تكرر الشكوى من عدم توافر محامين للسجينات غير القادرات لمتابعة مراحلالمحاكمة والطعن.
تناقش وفد المجلس المسئولين بالسجن حول أهمية االلتزام بتنفيذ الجدول المقرر
للتغذية بما يتفق والئحة السجون ،وضرورة السعي لحل مشكلة تكدس السجينات،
وتوفير األسرة للسجينات بالعنابر.
وناشد المجلس القومي لحقوق اإلنسان رئاسة مجلس الوزراء والمجلس األعلى
لجامعات ضرورة توفير أماكن بالمستشفيات الجامعية والتعليمية للحاالت المحالة من
السجون وخاصة الحاالت الحرجة منها.
يسعى المجلس بالتنسيق مع مسئولي قطاعي حقوق اإلنسان ومصلحة
السجون بو ازرة الداخلية ببحث حاالت السجناء التي تحتاج إلى توفير محامين لمتابعة
إجراءات المحاكمات والطعن في األحكام الصادرة بحقهم.

-4زيارة سجن طرة شديد الحراسة
إعالميا بسجن العقرب في
زيارة سجن طره شديد الحراسة –ب -المعروف
ً

2015/8/26

أوال :لقاء البعثة بمسئولي و ازرة الداخلية
التقى وفد المجلس برئاسة أ.حافظ أبو سعدة ،وعضوية أ.محمد عبد القدوس،
ود.صالح سالم ،ومن أمانته العامة األساتذة (نبيل شلبي ،إسالم ريحان ،معتز
فادي) وقد التقى الوفد باللواء/حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة
السجون وممثلي قطاعي مصلحة السجون وحقوق اإلنسان بو ازرة الداخلية.
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عرض وفد المجلس ما تضمنته الشكاوى الواردة للمجلس من أسر عدد من
السجناء  ،وهم (مراد محمد محمد على – جمال عبدالفتاح على العشري – أسامة
يس عبد الوهاب – عصام عبدالرحمن محمد سلطان – أيمن عبد الروؤف على
هدهد -محمد مجدى على حامد الشهير بـ ” مجدى قرقر ” ) وتمثلت فيما يلي :
 -1إلغاء الزيارات األسبوعية واالستثنائية الخاصة بالعطالت الرسمية واألعياد منذ
فترة تصل لعام تقريباً

 -2تقصير مدة زيارة بالنسبة أسر مقدمي الشكوى إلى ما يقرب من  10دقائق
وجعلها من خلف الحاجز الزجاجي ،ومنع السجناء من االتصال المباشر
بالمصافحة لزوجاتهم وأوالدهم وآبائهم  ،ومنع الزيارة نهائياً إلى ما يقرب من
ثالثة أشهر.

 -3منع دخول األغطية والبطاطين واألغراض الشخصية من مالبس داخلية
وخارجية إلى جانب منع دخول المشروبات والمياه المعدنية.
 -4وضع إج ارءات شديدة على دخول األدوية للسجناء تصل إلى حد منع دخول
األدوية في بعض األحيان وخاصة لمن يعانى من أمراض مزمنة.
 -5غلق كانتين/كافيتريا السجن رغم قيام األسر بترك أموال للسجناء في ” دفاتر
أمانات السجن ” والتي يتم تحويلها إلى كوبانات تفقد صالحيتها بعد شهر.
 -6منع دخول األطعمة والفاكهة والمواد الغذائية وجميع علب األطعمة المطبوخة
واالكتفاء بوضع كميات قليلة من الطعام تصل أحياناً إلى وضع خمس مالعق
تقريباً من األرز وقطعة صغيرة من البروتين داخل كيس بالستيك صغير.

 -7منع بعض السجناء من ممارسة حقهم في التريض وعدم فتح الزنازين عليهم منذ
فترة وغلق نظارة الزنزانة.
 -8خالل الفترة األخيرة تلقى المجلس شكاوى أخرى عن ضعف الخدمات بالسجن
وعدم توفير الرعاية الطبية الالزمة  ،وكذلك منع زيارة األسر ألكثر من ثالثة
أشهر تقريباً.
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وفى سياق أخر طلب وفد المجلس من مسئولي و ازرة الداخلية وقطاع مصلحة
السجون تمكينه من االطالع على دفاتر زيارات السجن ،ودفاتر أمانات السجناء،
ودفتر تعامل السجناء مع كانتين السجن ،وكذلك فحص الملفات الصحية لعدد من
السجناء أصحاب الشكاوى المقدمة للمجلس وآخرين ،وفى النهاية طلب الوفد لقاء
السجناء أصحاب الشكاوى المقدمة للمجلس ،واالطالع على مرافق السجناء للوقوف
على مدى تطورها ،ولقد استجابت قيادات مصلحة السجون بتلبية مطالب وفد
المجلس ومكنته من متابعة عمله في االطالع على تطور أوضاع السجن والسجناء.
ثانيا :الشكاوى
تمكن وفد المجلس من االطالع على دفتر أمانات السجن خالل الفترة من
 2015/1/1حتى  ،2015/8/25واتضح من فحص سجالتهم عدم صحة ما ورد
فى الشكاوى بشأن إغالق الكانتين  /كافيتريا السجن خاصة خالل الفترة المنوه عنها
بالشكاوى ،كما تبين من واقع تلك السجالت أن حركة أمانات السجناء وتعامالتهم مع
كانتين السجن سارية طوال تلك الفترة .
وعلى صعيد الشكاوى الواردة بشأن منع زيارات األسر والمحامين للسجناء
أصحاب تلك الشكاوى ،تبين لوفد المجلس من واقع فحص دفاتر زيارات السجن
وسجالت هؤالء السجناء خاصة خالل الفترة التي حددتها الشكاوى بمنع الزيارة نهائياً
من شهر مايو حتى أغسطس الجاري أتضح من فحص سجل زيارة أحد السجناء ”
تنفيذ ” من مقدمي الشكوى للمجلس أنه مكن من الزيارة وفقاً للتواريخ التالية:
محاميان في  6 ، 2015/4/15زيارات لزوجته و أوالده في الفتره من 2015/4/15
الي 2015/8/20
كما اطلعت البعثة على الملفات الطبية لعدد من أصحاب الشكاوى المقدمة
للمجلس المتضمنة عدم توفير الرعاية الصحية لهم وهم (:مراد محمد محمد على،
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محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر ،جمال عبد الفتاح على العشري  ،أسامة يس
عبد الوهاب  ،عصام عبد الرحمن محمد سلطان  ،أيمن عبد الروؤف على هدهد ).
وقد تأكدت للبعثة باالطالع على ملفاتهم الطبية توفر العناية الطبية الالزمة
سواء داخل مستشفى السجن أو خارجها  ،حيث يوجد بالملفات تقارير تفصيلية
ونتائج التحاليل وتقارير اإلشاعات والفحوصات المختلفة التي أجريت لهم .حيث
خضع السجين  /محمد خيرت سعد عبد اللطيف الشاطر مؤخ ار خالل شهر أغسطس
 2015للعديد من الفحوصات والتحاليل واإلشعات الطبية على نفقة مصلحة السجون
بمستشفيات جامعة القاهرة ،ولقد اتضح ذلك من خالل التقرير الطبي الذي أوضح أن
حالته وضرورة إتباع المريض تعليمات األطباء وااللتزام بالعالج الدوائي مع المتابعة
ثالثا :اللقاءات
رفض السجناء بجناح رقم  H2 wing1مقابلة وفد المجلس وهم خيرت
الشاطر ،مراد علي ،اسعد شيخه ،احمد دياب ،سعد الحبشي ،عالء حمزة ،أيمن
هدهد ،حسام أبو بكر ،كمال باإلضافة إلى مصطفى الغنيمى ،رشاد بيومي،
حاليا بمستشفى ليمان طره باإلضافة إلى السجين مجدي قرقر ،وفوضوا
المودعان ً

عنهم السجين محمد األنصاري للتبليغ عدم اعترافهم بشرعية المجلس .أشاد السجين
بحسن تعامل إدارة السجن مع المساجين وتوفير الرعاية الصحية الالزمة فيما يخص
الجناح المودع به ،وأكد على أن إدارة السجن قامت بتزويد عنبره بالواح الثلج على
فترات ،ووفر لهم بعد ذلك مبرد مياه ،كذلك فتح الجناح للسجناء لمدة أربع ساعات

يومية بعيداً عن الغرف منذ بداية الموجه الحارة .وباالستفسار عن شكواه طلب
اآلتي:
 -1تمديد وقت الزيارة ليصبح  45دقيقة وفقا للوائح  ،واتاحة مصافحة األسرة.
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 -2السماح بالزيارات العادية وفقا لالئحة السجن علما بأن الزيارات التي تتم من
خالل تصريح من النائب العام.
اسرة باإلضافة إلى مراتب وبعض المالءات القطنية.
 -3توفير ّ

 -4توفير الجرائد اليومية  ،باإلضافة إلى التمكين من المكتبة واستعارة الكتب
منه.
وذكر أن أحد الزمالء بنفس الجناح يدعى السجين عالء حمزة المتهم في
إحداث االتحادية لم يتم زيارته من قبل ذويه منذ ما يقارب من عامين تقريبا وان
مشكلته مرتبطة بتحقيقات النيابة.
التقى كذلك وفد المجلس بالسجين أحمد أبو بركة المودع بالعنبر H2 wing4
والمحكوم عليه بالمؤبد في القضية  317رقم لسنة  2013المعروفة باسم غرفة
عمليات رابعة العدوية ،والذي حضر من محبسه والذي نقل عن السجناء (أسامة يس
وعصام سلطان ) عدم لقائهما وفد المجلس لعدم اعترافهم بالنظام الذي شكل المجلس
القومي لحقوق اإلنسان واصفا النظام بأنه نظام انقالبي.
ثم عرض لمشكلته في محاكمته واتهامه للنيابة العامة والقضاة لعدم حيادتهم
وعدم حصوله على المحكمة العادلة والمنصفة مرو ار بإجراءاتها التي وصفها بأنها
إجراءات باطلة وغير صحيحة ومخالفة للقانون والمواثيق الدولية  ،أما علي صعيد
السجن والقائمين عليه فقرر أنه ليس هناك مشكله ألن السجن والقائمين عليه هم
الحلقة األضعف بالتنكيل بهم .وأكد على أن أي شئ يريده هو أو زمالئه في نفس –
الجناح -المودع به يتم االستجابة له من قبل إدارة السجن.
أما السجين أحمد السبيعي فقد نقل لوفد المجلس عن زمالئه من السجناء
بالعنبر  H2 wing4والذي يضم كال من (أسامة يس عبد الوهاب ،محمد البلتاجى،
أيمن على ،عصام سلطان ،عصام العريان ،أحمد أبو بركة) رفضهم مقابلة وفد
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المجلس وتقديم شكوى له لعدم اعترافهم بالمجلس والتأكيد على أنه ال يمثلهم وكذلك
التقارير الصادرة عنه ،معتب ار أن ما يقوم به المجلس ما هو اال لتجميل وجه النظام
الذي وصفه باالنقالبي على المستوى الداخلي والخارجي ،ووجه السجين السبيعى
رسالة إلى السيد محمد عبد القدوس منتقدا فيها نقابة الصحفيين وأسرة مجلس النقابة
واتهامهم بعدم الحيادية والميول للدفاع عن النظام.
رابعا :مرافق السجن
زار الوفد مطبخ السجن واطلع على نوعية الطعام المعد للسجناء ومدى
جودته ومطابقته لجداول المقررات الغذائية الواردة بالئحة السجون  ،وهو ما اتفق
على ما أكد عليه السجناء الذي تقابل معهم الوفد على أن نوعية الطعام المقدم لهم
من قبل إدارة السجن مقبولة
كما زار الوفد كانتين  /كافيتريا السجن للوقوف على حقيقة اإلدعاءات التي
أشيعت حول غلق الكافيتيريا ومنع السجناء من الحصول منها على األطعمة ،
وكذلك التأكد من الدفاتر التي اطلع عليها الوفد بشأن أمانات السجناء وآلية التعامل
بالكوبونات مع كافيتيريا السجن واتضح للوفد توفر المواد الغذائية الجافة منها
والمطهو وآلية التعامل من خالل مندوب يتوجه إلى كافة العنابر لمعرفة احتياجات
السجناء إلحضارها لهم .
كذلك زار الوفد المستشفى والعيادات الملحقة بها والتي تضم عيادات أسنان
وجلدية وانف وأذن وحنجرة وجراحة عامة ومسالك بولية وعظام وعالج طبيعي
ونفسية ورمد وغرفة استقبال لعالج الحاالت الطارئة تحوى أسرة وأنابيب أكسجين
وأجهزة ضغط وسكر وتنفس صناعي باإلضافة إلى معمل التحاليل واألجهزة المتوفرة
به ،كما تبين وجود جدول مواعيد وأسماء األطباء االستشاريين المتعاقد معهم من
خارج السجن ،وأنهى الوفد زيارته للمستشفى باالطالع على الصيدلية ونوعية األدوية
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المتوفرة بها والسؤال عن حجم التعامل معها وأكثر األنواع طلب للحاالت المرضى
من السجناء.
كم أطلع الوفد على المكتبة ـ الملحق بها قاعة الواعظ الديني ـ والتي حوت
مجموعات من الكتب الكثيرة والمتنوعة.
في ختام الزيارة ناقش وفد المجلس مع مسئولي و ازرة الداخلية و قطاع
السجون لعرض ما تالحظ له أثناء الزيارة وسماع تعقيبهم بشأنها ،حيث وعد السيد
اللواء/حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أنه سوف
يبحث مع السيد اللواء وزير الداخلية امكانية تلبية عدد من المطالبات التي تساعد
في إزالة المالحظات وتطوير السجون وكذلك للتيسير على السجناء وأسرهم وهى:
* تقرير زيارات دورية كل شهر لوفود المجلس القومي لحقوق اإلنسان بما يتفق
وخطة عمله في متابعة أوضاع السجون والسجناء للنهوض بها على مستوى
الجمهورية
* إعادة النظر في القرار الصادر بناء على المادة رقم  42من قانون السجون
المخطر به للنيابة العام ة بشأن الزيارات العادية حتى يسمح بزيارات منتظمة ألسر
للسجناء بالسجن و ذلك من خالل التقدم بطلباتهم لمصلحة السجون
* قرر السيد اللواء مساعد وزير الداخلية للسجون عمل مظلة على الجهة المقابلة
للبوابة الخارجية لمنطقة سجون طره لحماية األسر المنتظرة للزيارة وذلك بناء على
طلب الوفد.
* تقرر توفير ِ
أس ّرة ومراتب جديدة لكافة السجناء بسجن طره شديد الحراسة خالل
شهر عوضا عن األسرة والمراتب المتهالكة

* التأكيد على إتاحة مدد الزيارة كاملة لألسر و للمحامين وفقا لالئحة السجون.
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 -5زيارة سجن شديد الحراسة بمنطقة طره
وتمت زيارة سجن شديد الحراسة بمنطقة طره (المعروف إعالميا بسجن
العقرب) فى  5يناير  2016للوقوف على مدى تنفيذ ما تم االتفاق عليه في الزيارة
السابقة وفقاً للمعايير القانونية خاصة فيما يتعلق باألحوال المعيشية والعالجية
وتسهيل زيارات األهالي والتي كانت محل عدداً من الشكاوى التي تلقاها المجلس.
وضمت بعثة المجلس السادة شاهنده مقلد ،وجورج إسحاق ،وصالح سالم،
ونيفين مسعد ،وكمال عباس ومحمد عبد العزيز من أعضاء المجلس نبيل شلبي،
وأحمد نصر ،ومعتز فادي ،وأحمد عبد اهلل ،وأماني فتحي من أعضاء األمانة الفنية،
واستهلت عملها بعقد لقاء مع السادة قيادات السجون على رأسهم السيد اللواء /حسن
السوهاجي مساعد وزير الداخلية ،واللواء/خالد فوزي وعدداً من قيادات قطاع حقوق
عددا من المالحظات من واقع الشكاوى
اإلنسان بو ازرة الداخلية ،وعرض وفد المجلس ً
المقدمة للمجلس التي يعاني منها السجناء بهذا السجن ومنها شكاوى (بمنع دخول
الكتب الدراسية ،المالبس الشتوية ،وتزويد العنابر باألَسرة والبطاطين ،ومدى توافر
األدوية أو السماح بدخولها ،والرعاية الطبية المقدمة للسجناء من َقبل إدارة السجن،
ومعاناة أسر السجناء أثناء الزيارات لذويهم من حيث الوقت و طول مدة االنتظار)،
كما أُثي ر مدى علم السجناء بالئحة السجون وتوفيرها لهم ،و قد طرح الوفد شكوى
من عدم السماح بدخول األطعمة المطهية.
وقد تأكد للمجلس تالفي المالحظات التي كانت محل الشكوى إال فيما يخص
مدة الزيارة حيث أوضح السيد مساعد وزير الداخلية األتي :
 حرص إدارة السجن على االلتزام بالئحة السجون فيما يتعلق بإتاحة المدةالمقررة للزيارة ولكن األمر مرتبط بكثافة الزائرين وكذلك المدة التي يتم
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استغراقها صباح كل يوم في ترحيل السجناء للمثول أمام المحاكم والنيابات
المختصة لمتابعة القضايا المحبوسين على ذمتها.
 فيما يتعلق بالسماح بإدخال األطعمة من الخارج فإن إدارة السجن تؤكد علىالسماح بإدخال كمية تكفي لمدة يوم واحد فقط من األطعمة المطهية وفقا
لالئحة السجون في ظل عدم توافر مبردات خاصة لحفظ األطعمة.
َسرة والبطاطين والمراتب ،فقد
 أما فيما يخص المالبس الشتوية وتوفير األ ِّأكدت مصلحة السجون على أنه في شهر أكتوبر من كل عام أن يتم تسليم
عدد  3بطاطين لكل سجين والسماح بدخول المالبس الشتوية الداخلية التي
ال تحمل أي عالمات أو عبارات إلى جانب توفيرها بكانتين السجن بشكل
كاف لمن يرغب بالشراء ،ونظ اًر لما تعاني منه البالد من برد قارص خالل
َ
هذه الفترة فقد قامت إدارة السجن بتوزيع عدد  2بطانية إضافية ،فضالً عن
قيام إدارة السجن بتوفير أسرة ومراتب لكافة السجناء.
 الحرص على تنفيذ قانون والئحة السجون فيما يخص تسهيل إجراءات أداءاالمتحانات وتوفير الكتب ،وذلك من خالل عقد لجان امتحانات للسجناء
المقيدين بمراحل التعليم المختلفة أو المتقدمين للدراسات العليا
 التأكيد على توفير العالج للحاالت المرضية وتحويل الحاالت الحرجة إلىالمستشفيات الخارجية ومنها مستشفي "المنيل الجامعي" إال أن بعض هذه
الحاالت يتم رفض قبولها بالمستشفيات الخارجية لذا يتم إيداعها في مستشفى
"ليمان طره".
وقد عرض على د.صالح سالم  -عضو المجلس ملفات بعض الحاالت
الطبية واال أنه طلِب من إدارة السجن بالسماح بمناظرة عدد خمس حاالت فأفادت
أنه تم إبالغ تلك الحاالت إال أنهم رفضوا ،في حين طلب د /صالح سالم عضو
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المجلس مقابلة تلك الحاالت بصفته طبيب وعضو نقابة األطباء لكن رفضت إدارة
السجن االستجابة لطلبه لعدم توافقه مع قانون والئحة السجون نظ اًر لصفته التي
تواجد بها.
طلب وفد المجلس لقاء عدد من السجناء من مقدمي الشكاوى وتفقد زنازينهم
أفادت إدارة السجن بأنهم رفضوا لقاء وفد المجلس وبالتالي لم تسمح إدارة السجن
بتفقد تلك الزنازين .بينما حضر للقاء وفد المجلس أربعة سجناء هم :حسن القباني
وابراهيم أبو عوف وصفوت حجازي وعصام سلطان.
هذا وتالحظ لوفد المجلس من خالل لقاء أسرتين من أهالي السجناء أثناء
خروجهم من الزيارة لذويهم وبسؤالهم حول أوضاع الزيارة أفادت أحداهم أن مدة
الزيارة مناسبة ،بينما أوضحت األخرى أن مدة الزيارة ال تزيد عن خمس دقائق وتتم
من خالل حاجز زجاجي مع السماح لهم بمصافحة ذويهم من السجناء في نهاية
الزيارة .كما تلقى الوفد شكوى من وجود عرقلة في وصول الكتب الدراسية ألحد
السجناء وتم بحثها مع إدارة السجن من أجل التأكيد على تنفيذ القانون ووصول
الكتب له.
وقد أوصي المجلس بأهمية االلتزام بالئحة السجون فيما يتعلق بالمدة المقررة
للزيارة ،كما أعرب عن تقديره لتعاون إدارة حقوق اإلنسان ومصلحة السجون في
االستجابة لمالحظات المجلس السابقة فيما يتعلق بإنشاء المظلة لمنطقة استقبال
الزائرين أمام السجن ،وتوفير األ ِ
َسرة والمراتب والبطاطين إلى جانب األدوية ،ودعا
المجلس أن تستمر المصلحة في النهوض بأوضاع السجناء بما يتوافق والقانون
واللوائح.
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 -6زيارة سجن المنيا شديد الحراسة
وتمت زيارة سجن المنيا شديد الحراسة في  29فبراير  ،2016وتأتى أهمية
تلك الزيارة كبداية في متابعة أوضاع السجون البعيدة في صعيد مصر ،وضم وفد
المجلس السادة( معتز فادى ،أحمد نصر ،شيرين المصري ،كريم شلبي ،وائل
مختار ،احمد عبد الجيد ،أماني فتحي) من أعضاء األمانة الفنية.
ويعد سجن المنيا أحد السجون التي تم تشيدها حديثاً وفقاً للمعايير الدولية من
حيث قدرته االستيعابية ،وتوفير األسرة به ومنافذ التهوية ،ويجرى االنتهاء من إنشاء
مستشفى تستوعب  150سرير ،وجارى تجهيزها بكافة المعدات الطبية الالزمة.
التقى الوفد بالسيد مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون في حضور السادة
اللواء رئيس منطقة شمال الصعيد وعدداً من قيادات مصلحة السجون وقطاع حقوق
اإلنسان بو ازرة الداخلية.
وعرض الوفد رؤيته حول أوضاع السجون بشكل عام في ضوء الزيارات
السابقة والشكاوى التي ترد للمجلس ،والتي تتعلق بمدد الزيارة والتكدس في بعض
السجون أو عدم توافر الكتب الدراسية لبعض السجناء الدارسين ،وأكد مسئول و ازرة
الد اخلية أن كافة مالحظات وتوصيات المجلس تؤخذ بعين االعتبار ويتم العمل على
حلها واالستجابة لها في ضوء القانون والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء .كما
تفقد الوفد مرافق السجن "والمخبز ،والمطبخ والكافيتيريا ،والمكتبة ،وغرفة الوعظ
الديني وغرف االستذكار وفصول محو األمية والعيادات الطبية وأماكن زيارة األسر
للسجناء وكذلك عنابر السجن.
 -7زيارة سجن بنها العمومي
وتمت زيارة سجن بنها العمومي في  21مارس/آذار  2016ورأس وفد
المجلس أ .منال الطيبى عضو المجلس  ،والتقى الوفد بالسيد اللواء مساعد الوزير
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لقطاع مصلحة السجون في حضور عدد من قيادات مصلحة السجون وقطاع حقوق
اإلنسان بو ازرة الداخلية وخالل اللقاء عرض الوفد رؤيته من خالل ما يرد للمجلس
من شكاوى تتعلق أغلبها بمدد الزيارة وما إلى ذلك من شكاوى تتعلق بإجراءات
تنظيمية في بعض السجون ،وأكد مسئول و ازرة الداخلية أن كافة مالحظات
وت وصيات المجلس تؤخذ بعين االعتبار ويتم العمل على حلها واالستجابة لها في
ضوء القانون واللوائح الخاصة بالسجون ،كما أكد أن سجن بنها بطبيعته ال يوجد به
نسبيا.
تكدس أو ازدحام لكونه أحد السجون الصغيرة ً

بدءا بالمخبز ثم المطبخ والكافيتيريا والمكتبة
وتفقد الوفد مرافق السجن ً

والمسجد وفصول محو األمية والعيادات الطبية وأماكن زيارة النزالء وأحد عنابر
السجن وقد تالحظ للبعثة اآلتي:
 -1يوجد مطبخ كبير مجهز يقدم ثالث وجبات غذائية للنزالء وفقًا لنظام غذائي
بمستوى مقبول وفقاً لالشتراطات التي يضعها المعهد القومي للتغذية من حيث
النوع والجودة والكمية قد أطلع الوفد على مكونات الوجبات كما توجد كافيتيريا
تقدم وجبات غذائية بأسعار مقبولة.
 -2تضم العيادات الطبية عيادة باطنه وعيادة أسنان ومعمل للتحاليل طبية
وصيدلية وأفاد الطبيب المسئول أنه في حالة وجود حاالت طارئة يتم نقلها
إلى مستشفى بنها الجامعي .لكن ال حظ وفد المجلس قلة عدد العيادات
والتجهيزات الطبية بالنسبة لعدد النزالء الموجودين داخل السجن.
 -3تضم المكتبة عدد من الكتب في مختلف المجاالت ،ويوجد غرفتين للوعظ
الديني ،وغرفة لمحو األمية وغرف للتدريب على الحرف اليدوية.
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 -4تشمل أماكن الزيارة صالتين صغيرتين بمساحة حوالي  50متر مربع ومزودة
بكافيتيريا ومصاطب مبنية كمقاعد معدة للزيارة (زيارة طبلية) وتالحظ أن
المكان نظيف وجدرانه مطلية طالء حديث مثل باقي السجن.
وقد التقى الوفد حالل الزيارة بكافة نزيالت سجن بنها نساء وعددهن  24نزيله
فقط ،وقد تم بحث حالة إحداهن وهي من الغارمات وأفاد السيد اللواء حسن
السوهاجي أنه سيتم سداد مغرمها من صندوق الضباط كما وعد بأنها سيتم إنهاء
إجراءات اإلفراج عنها .2016/3/27
كما التقى الوفد بعض نزالء سجن بنها رجال من بينهم عدداً من المحبوسين
احتياطياً على خلفية قضايا تتعلق بقانون التظاهر فضالً عن نزالء محكوم عليهم
على خلفية جرائم جنائية وأكدوا على عدم وجود شكاوى بشأن المعاملة أو المرافق
داخل السجن وأكد أحدهم أنه مصاب بساقه وأنه يتلقى العالج الالزم بمستشفى بنها
الجامعي .وانفرد الوفد ببعض النزالء والذين أكدوا أنهم يلقون معاملة حسنه من قبل
العاملين بالسجن وانهم يتلقون التغذية ويسمح لهم الزيارة  45دقيقة على حسب
اإلعداد وكثافة الزائرين وبشأن التريض أفاد أن باب الغرف يظل مفتوحا طوال النهار
(للتهوية) ويغلق عند المساء .
وبعرض مالحظة وفد المجلس الخاصة بالرعاية الصحية على إدارة السجن أفادوا
اآلتي:
 أكدت إدارة السجن أنه في حالة وجود حاالت تستلزم رعاية طبية يتم نقلهافو اًر للمستشفى الجامعي وهي قريبة وأن العيادات مخصصة فقط للحاالت
البسيطة.
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رابعا :بعثات تقصي الحقائق وجلسات االستماع
جنباً إلى جنب تلقى الشكاوى وزيارة السجون ،أوفد المجلس العديد من بعثات
تقصي الحقائق كما نظم بعض جلسات االستماع.
شملت بعثات تقصي الحقائق ما يلي:
-1محافظة بني سويف
إزاء ما بلغ علم المجلس عن إصابة أكثر من ثالثين طفال بحالة
مرضية مفاجئة إثر تناولهم محلول لمعالجة الجفاف في بعض قرى ومراكز
ببا وأهناسيا والواسطى بمحافظة بني سويف وتحويلهم إلى مستشفى بني
سويف للعام ووفاة عدة حاالتهم ،أوفد المجلس بعثة تقصي حقائق تضم ثالثة
من باحثي األمانة العامة التقت بوكيل مديرية الصحة الذي أفاد أن عدد
المصابين قد بلغ  32طفالً توفي منهم أربعة أطفال ،كما زارت البعثة
مستشفى األطفال حيث وجدت طفل من المصابين ال يزالوا تحت العالج
واستمعوا إلى بعض التفاصيل من رئيس قسم األطفال ،كما زار أسرة أحدى
األطفال المتوفيين واستمع إلى شهادة والدها ،وازاء تحفظ معظم األطراف عن
إتاحة التفاصيل ألعضاء البعثة توجهت للقاء السيد المحافظ الذي يسر لهم
لقاء المسئولين .وقد تبين أن اإلصابات وقعت جراء استخدام محلول لمعالجة
نهائيا .وتباينت اإلفادات
عكسيا ،وتم وقف التعامل به
الجفاف أحدث تفاعال
ً
ً

حول تقرير الجهات الرسمية حول صالحيته ،وكذا حول مسئوليات األطباء

وأن األمر موضع تحقيق إداري وجنائي.
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 -2محافظة الدقهلية
وتمت البعثة الثانية إلى قرية سورسو بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية
بتاريخ  2015/4/28وضم وفد المجلس األستاذة شاهنده مقلد عضو
المجلس ،والسادة أحمد عبد اهلل وأسامة عمر الباحثان باألمانة العامة لبحث
ما بلغ المجلس عن القبض على عدد كبير من مزارعي القرية (من منتفعى
اإلصالح الزراعي) لوجود منازعات قضائية على أراضي اإلصالح الزراعي
بزمام القرية تطورت إلى أعمال عنف تم فيها ،وفقا لشهادات المزارعين التي
استمعت إليهم البعثة قام باالعتداء عليهم وعلى أسرهم أحد أحفاد كبار
المالك السابقين الخاضعين لقانون اإلصالح الزراعي وبعض إتباعه حينما
حاولوا استرداد حيازتهم لألرض بعد أن حصلوا على ثالثة أحكام نهائية وباتة
بأحقيتهم في حيازتها وفق مستندات ووثائق اطلعوا البعثة عليها.
اطلعت البعثة على الوثائق المتعلقة بالموضوع وتشمل إجماال أحكاما قضائيا
لصالح مستفيدى اإلصالح الزراعي  ،وشهادات حول أعمال عنف تعرضوا
لها ،والقبض على عدد منهم والدعم بانحياز الشرطة لفريد حامد المصري
لكن لم تطلع البعثة على أوراق ثبوت الملكية التي بحوزته لعدم مقابلته .وقد
أوصت البعثة ما يلي :سرعه تنفيذ األحكام القضائية الصادرة لصالح
المنتفعين وتمكينهم من حقهم الثابت باحكام بأنه ونهائية من حقهم في الحيازة
على وجه السرعة التحقيق من قبل السيد وزير الداخلية فى مدى صحة تدخل
بعض الضباط فى مركز طلخا ومديرية أمن الدقهلية حيث ذكر المقبوض
عليهم فى هذه الواقعة أسماء بعض السادة الضباط قاموا بتهديدهم بتلفيق تهم
لهم مالم يتنازلوا عن اراضيهم لصالح ورثه فريد حامد المصرى واالفراج عن
المزارعين المحتجزين مالم يكونوا محبوسين التهامهم بارتكاب جرائم يعاقب
عليها القانون ومطالبة السيد وزير الزراعه بفتح ملف الهئية العامة لإلصالح
الزراعى وضرورة دراسة المستندات التى تثبت بطالن امتالك ورثة كبار
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المالك للمساحات المفرج عنها حيث أن أغلب هؤالء وورثتهم ال يمتلكون
مستندات ملكية لألراضى التى يحاولون انتزاعها من منتفعى االصالح
الزراعى والن إثبات الملكية عن طريق القضاء تكتنفه صعوبات قانونية جمه
ومطالبة السيد وزير الزراعة بدراسة ما اكتنف حاالت التالعب فى ق اررات
االفراج عن هذه االراضى حالة بحالة حتى يحفظ للمنتفعين حقهم فى حيازة
مستقرة وآمنة من تكرار حاالت االعتداءات عليهم وعلى االرض مصدر
رزقهم الوحيد والتى سلمها لهم اإلصالح.
-3محافظة البحيرة
وتمت البعثة الثالثة إلى قرية اإلشراك بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة في
 2015/6/16لتقصي أوضاع األراضي الزراعية المتنازعة عليها من قبل
مزارعين بالمحافظة وأحد رجال األعمال الذي يدعى حق انتفاع على هذه
األراضي ،وشارك في البعثة األساتذة شاهنده مقلد وكمال عباس من أعضاء
المجلس ،والسادة د.نادر عالم وأسامة عمر الواحي ،واحمد عبد اهلل خليل من
باحثي األمانة العامة واستمعت إلى تفاصيل شكاوى الفالحين ،لكن تعذر عليها
سماع الطرف اآلخر المشكو في حقه ،وقد شكا بعض المزارعين من قيام الشرطة
بسوء المعاملة والتعذيب واقتحام منازلهم والقبض عليهم والتنكيل بهم إلجبارهم
على التنازل عن حقهم في االنتفاع باألرض المتنازع عليها ،ولم تتأكد البعثة من
هذه االدعاءات فقد الحظت وجود العديد من الكدمات في أجساد بعض
المزارعين التي ربما يكون نتيجة صعق كهربائي .وأشارت البعثة تواتر حدوث
مثل هذا النزاعات وضرورة سرعة حلها ،كما أكدت على ضرورة بحث مدى
صحة ادعاءات التعذيب ومطالبة وزير الزراعة بحماية صغار المزارعين مما
يتعرضون له من انتهاكات من كبار المالك حال ثبوت حقهم في االنتفاع على
األراضي محل النزاع.
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-4بعثات تقصي الحقائق إلى سيناء
كلٌف المجلس القومي لحقوق اإلنسان وحدة سيناء بزيارة محافظتى شمال
وجنوب سيناء ،وذلك للوقوف على طبيعة األمور ومحاولة رصد الصورة الحقيقية لما
يحدث على األرض والعمل على إيجاد الحلول ،وبناء على ذلك نظمت الوحدة 3
بعثات توجه اثنتان منها لمحافظة شمال سيناء في الفترة من  22إلى  26يناير
ومن  8إلى  12فبراير ،وزارت الثالثة محافظة جنوب سيناء فى الفترة من  11إلى
16أغسطس  2015للوقوف على مشاكل القطاع الصحي ،وأوضاع النازحين
المهجرين من رفح والشيخ زويد إلى مدينة العريش وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء
.كما كلف المجلس مكتب الشكاوى بزيارة رابعة تمت فى الفترة من 10/13إلى
. 2015/10/16
أ -زيارة محافظات شمال سيناء (أالولى)
شملت زيارة محافظة شمال سيناء األولى :العريش ،حي الزهور ،رفح ،الشيخ زويد،
الكيلو  ،17المسمى  ،2وسط سيناء الحسنة ،جبل الحالل ،والتقت خاللها البعثة
ببعض النشطاء والمهتمين بمجال حقوق اإلنسان وعواقل سيناء وبعض الحركات
الشبابية كحركة أهالينا وغيرها التى قامت بتوفير بعض المستلزمات الحياتية
المطلوبة لبعض االَسر النازحة برفح والشيخ زويد.
وقد أجمع كل من التقى بهم أعضاء البعثة على عدد من المطالب كانت أهمها :
 ضرورة توفير مأوى لهم وألسرهم . -تقديم مساعدات مالية عاجلة لهم لتدبير حياتهم.
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 مخاطبة اإلدارة التعليمية بالعريش إلستيعاب أطفالهم فى المدارس الحكوميةالموجودة .
 إعفائهم من دفع الرسوم المدرسية إلبنائهم نظ ار للظروف التى يعيشون فيها. ضرورة مخاطبة و ازرة التموين بنقل الحصص التموينية إلى العريش أوأقرب مكان
 وضع خطة تلتزم بها الحكومة لعودتهم إلى منازلهم. سرعة تعويضهم عما تركوه من أراضى ومنازل.ب-

محافظة جنوب سيناء

وشملت الزيارة الثانية محافظة جنوب سيناء فى الفترة من  8إلى  12فبراير،2015
للوقوف األمور هناك ،خاصة فيما أثير فى العديد من الشكاوى حول تأثير ما يحدث
بشمال سيناء على القطاع السياحي  ،الذي يعد العمود الفقري إلقتصاد تلك
المحافظة وانعكاسات ذلك على إنخفاض وارتفاع نسبة البطالة بين القطاعات التى
كانت تعمل بقطاع السياحة ،وأيضاً لتردى األوضاع الخدمية بمراكز المحافظة
بإستثناء منتجع شرم الشيخ.
وشملت الزيارة رأس سدر ،أبو زنيمة  ،أبو رديس ،الطور ،حي الزهور،
دهب ،شرم الشيخ ،نويبع ،الغرقانة ،والتقت البعثة بالعديد من األهالي قدموا جميع ًا
شكاوى عن قلة الموارد ،وتدهور القطاع الصحي ،والتعليم (عدم وجود جامعة
بالمحافظة) وانقطاع المياه بشكل متكرر ،وضرورة توفير مساكن .
وقد انتهت البعثة إلى عدد من التوصيات وهى :
 جبر الضرر للمتوفين والمصابين وتعويض أسرهم ماديا ومعنويا. تعويض اصحاب المزارع التي تم تجريفها وخاصة مزارع الزيتون وهى مساحاتكبيرة .
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 ضرورة تقديم مساعدات عاجلة للنازحين. توفير مساكن مالئمة لهم نظ ار إلرتفاع أسعار اإليجار بالمدن الهادئة . مخاطبة و ازرة التربية والتعليم لتسهيل قبول األطفال فى المدراس . تقديم تعويضات مناسبة لألهالي عما لحق بهم من ضرر . نقل الحصص التموينية للسكان النازحين من رفح والشيخ زويد. ضرورة إعادة النظر في خريطة التيعينات الحكومية وذلك لدمج أهالى سيناءفى المؤسسات الحكومية .
 إعادة النظر في عدد ساعات حظر التجوال خاصة فى المناطق الهادئة. ضرورة التنسيق األمني مع شيوخ وعواقل سيناء. عقد حمالت توعية ألهالي سيناء لوضعهم فى الصورة بشكل مباشر واإلستعانةبهم فى دحر اإلرهاب
 البدء في تنمية مرحلية فى سيناء على أن يكون تملك األراضى أول أولوياتها . إعادة إنشاء خط السكك الحديدية بين بئر العبد واإلسماعلية . طرح مساحات من األراضي للمحافظات المصرية إلستغاللها كما حدثبمديرية التحرير بالبحيرة .
 النظر في تشغيل كوبرى السالم الدولى لتخفيف المعاناة عن أهالى سيناء اوزيادة عدد المعديات لمنع التكدس أمام المواطنين .
 توضيح سبب قبول أو رفض كل متقدم لوظيفة خارج محافظة جنوب سيناء. بناء جامعة متكاملة فى جنوب سيناء إلستيعاب الطالب بدال من سفرهم الىالمحافظات االخرى .
 -توطين العشوائيات المنتشرة بجنوب سيناء وتوفير مساكن (بدوية).
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 تسليم األراضي وتقنين وضع اليد بناءا على القرار الصادر عام  1982منرئاسة الوزراء والذى يحدد سعر المتر وكيفية التسليم .
 توفير المياه الصالحة للشرب  ،واالهتمام بالقطاع الصحى  ،توفير متخصصينبالمستشفيات .
-

ج-

فتح مكتب للجوازات بالمدن الساحلية لتسهيل االج ارءات القانونية .

زيارة محافظة شيمال ثيناء (الثانية)
تمت الزيارة الثالثة إلى محافظة شمال سيناء مرة أخرى فى الفترة من 11إلى

 / 16أغسطس  ، 2015وذلك لرصد األحوال المعيشية والظروف التى تعيش فيها
االَسر النازحة ،مع محاولة رصد أهم االحتياجات التى يجب توفيرها خاصة قبل
قدوم فصل الشتاء .وشملت الزيارة تجمعات :الهجن ،الكيلو  ،17نزل الشباب،
المناينة (السبيل  ،1والسبيل  ،2المسمى  ،1المسمى  ،2المسمى  ،3المسمى ،4
حي الزهور بجوار المعهد ،تجمع امتداد المسمى  ) 2بمدينة العريش .وكذا مركز بئر
العبد وقامت البعثة بزيارة (تجمع ات الروضة ومنها (المطبعة ،تجمع حميد ،تجمع أبو
عرادة ) تجمع التلول ومنها (تجمع جنوب مصفق ،تجمع عموريا).
باشرت البعثة عملها بلقاء السيد سكرتير عام للمحافظة واألجهزة التنفيذية
بالمحافظة ،كما تواصلت البعثة مع بعض النشطاء الميدانيين من المجتمع المدن.
وتمثلت ابرز المالحظات التي رصدتها البعثة بما يلي:
 -1استمرار الشكاوى التي سبق أن رصدتها في البعثة السابقة وخاصة قلة
الوظائف الحكومية المخصصة ألبناء سيناء ،وسوء حالة المياه وندرة الكوادر
الطبية بل وخلو ونقص المستشفيات من المتخصصين ،وبعض عدد المدارس
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وخاصة فى القطاع الثانوي والحاجة لالهتمام بالتعليم الجامعي وتسهيل بعض
اإلجراءات في تسليم األراضي والدعم المادي لزراعتها.
 -2عدم وجود جدول زمني لتنفيذ قرار السيد محافظ شمال سيناء لالنتهاء من
عمل اللجنة المشكلة بقرار منه لحصر األسر لصرف بدل إعانة  ،علما بأن
الشئون االجتماعية قد صرحت بأن الصرف سوف يبدأ فى  2015/9/1على
الرغم من أن حصر األسر لن ينتهي قبل شهر أكتوبر على أقل تقدير.
 -3تضرر األهالي من تشكيل المحافظة للجنة حصر التلفيات بمقر مجلس مدينة
الشيخ زويد وهى منطقة ال يستطيع األهالي دخولها  -على حد قولهم -وقد
طالبت البعثة السيد المحافظ بنقل عمل اللجنة إلى مجلس مدينة العريش تيسي ار
على المواطنين.
 -4عدم وضوح إجراءات نقل الطالب النازحين مع أسرهم إلى مدينة العريش أو
بئر العبد أو وسط سيناء رغم كثرتهم فقد حصلت البعثة على كشفين فقط في
ثالثة تجمعات للطالب الراغبين فى إتمام نقلهم من رفح والشيخ زويد إلى العريش
وبئر العبد بلغ عددهم ما يقارب  150طالبا.
 -5شكوى األهالي من عدم تخفيض رسوم دخول الكهرباء والماء لمن استطاع
شراء قطعة أرض وقام بالبناء عليها وقد وعد المحافظ بدراسة هذا األمر.
 -6الشكوى المتكررة من األهالي من عدم تعيينهم فى الوظائف الحكومية
وتفضيل أبناء المدن األخرى عليهم وهو األمر التي ناقشته البعثة مع المحافظ
مطالبه بضرورة تخصيص جزء من التعيينات الحكومية ألبناء سيناء.
 -7قلة وجود الكوادر الطبية على مستوى شمال سيناء وهو ما الحظته البعثة
من متابعة القوافل الطبية والتي ال يكون بها سوى طبيب ممارس واحد فقط.
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 -8الحاجة الملحة لتوفير مساكن للنازحين ،علما بأن هناك عدد من الدراسات
الموجودة بالمحافظة ولكن تحتاح إلى دعم مادي.
 رصدت البعثة بعد لقاء األهالي عدد من االحتياجات التي طالب اإلهالىبضرورة توفيرها ومن هذه االحتياجات -:
 أغطية خاصة مع قرب فصل الشتاء . مواد غذائية . تمرير قوافل طبية بشكل مستمر. توفير مولدات كهرباء متنقلة. توفير خزانات مياه. ضرورة توفير مالبس. أغطية بالستيكية للعشش التي يقيمون بها خاصة في فصل الشتاء وقد عرضت البعثة على السيد المحافظ هذه األمور فقدم كما ذكرنا عرضا لماقامت به المحافظة من جهود في ضوء اإلمكانيات المتاحة  ،مع إعطائه
أوامر لألجهزة التنفيذية بالمحافظة في وضع هذه المالحظات قيد االهتمام
والتنفيذ  ،داعيا في ذات الوقت أن يكون المجلس القومي لحقوق اإلنسان
داعما معنويا لجهود المحافظة فى محاولة حل هذه القضية والتخفيف من
أعباء تلك األسر
وقد انتهت البعثة إلى عدد من التوصيات-:
 ضرورة تواصل المجلس القومي لحقول اإلنسان مع بعض الجهات الداعمة مادياللمساعدة في توفير بعض االحتياجات الحياتية لهذه األسر
 ضرورة أن يخاطب المجلس القومي لحقوق اإلنسان و ازرة الصحة ونقابة األطباءفي توفير قوافل طبية أو حتى وضع ضوابط لالنتداب لشمال سيناء
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 قيام المجلس القومي لحقوق اإلنسان بزيارة ثانية لمحافظة شمال سيناء وذلكلمتابعة ما قامت به المحافظة وما ستقوم به تجاه حقوق هوالء االجتماعية
واالقتصادية والصحية.
 ضرورة مخاطبة و ازرة الشئون االجتماعية باعتبار أن مصابي سيناء منذ ثورة 6/30هم ممن يستحقوا التعويض وعدم التفريق بين من أصيب بشكل فردى أو
أصيب مع مجموعة.
د -زيارة محافظة شمال سيناء ( الثالثة)
جاءت الزيارة الرابعة التى كلف المجلس بها مكتب الشكاوى الى سيناء الي زيارة
محافظة شمال سيناء فى الفتره من  10/13إلى  ،2015/10/ 16حيث تابع
أوضاع المواطنين بالمحافظة للوقوف على حالة حقوق اإلنسان بها فى ظل
التطورات الراهنة وكونها مسرح لحرب ضد اإلرهاب ،فكان من الضرورى تحين
الفرصة إليفاد بعثة ميدانية تكون قادرة على الوصول للمواطنين بالمحافظة و التعرف
على أهم الشكاوى والمشكالت التى تخص معيشتهم على مختلف األصعدة،
وبالتنسيق مع الجهات المعنيه بالمحافظه وبعد الحصول على التصاريح الالزمه،
وصلت البعثة فى ظروف قاسيه متمثله فى حالة إستنفار أمنى و تضييق على حدود
ا لمحافظه المختلفه مع جيرانها من المحافظات األخرى بهدف الحيلولة بين دخول أو
خروج أية عناصر تكفيريه ،وقد قامت البعثة أثناء تواجدها هناك ،بإجراء مقابلة مع
السيد محافظ شمال سيناء السيد اللواء/عبد الفتاح حرحور ،والسيد اللواء /محمد
السعدنى ،السكرتير العام المساعد ،كما تقابلت البعثة مع مواطنين من مدينة العريش
( حى المساعيد – منطقة السوق ) ،وكذلك مع أهالى القرية الرائدة التابعة لمنطقة
الميدان بمدينة العريش ،ولقاء مع جمعية تنمية المرأه السينوية ،ولقاء أخر مع أهالى
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قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد ،وقد رصدت البعثة العديد من المشاكل من
خالل هذه اللقاءات وهى كالتالى:
النازحين:
مع بداية عام  2015إشتدت وتيرة العمليات العسكرية بين القوات المسلحة
والشرطة المصرية من جهة والجماعات التكفرية من جهة أخرى وذلك فى منطقتى
رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء ،وقد أدى هذا إلى حالة نزوح كبيرة
للمواطنين المتضرريين من جراء العمليات العسكرية إلى مدينة العريش وتوابعها
وكذلك مركز بئر العبد  ،وقد نزح المواطنين فى شكل تجمعات البعض إختار أقارب
له وسكن بجوارهم  ،والبعض األخر إفترش الطرق والمساحات الخالية بين المناطق
السكنية وشكل تجمعات مثل تجمع الهجن  ،والكيلو  ، 17والكيلو ، 20وهى
تجمعات قامت البعثة بزيارتها .
األوضاع األمنية:
تشهد محافظة شمال سيناء حالة إستنفار أمنى ألجهزة الشرطة أو الجيش
نظ ار للحوادث التى وقعت خالل العامين المنصرمين من تفجيرات وهجوم على
المنشأت الحكومية " األمنية والعامة" مما وضع الجميع فى المحافظة فى حالة
تراقب واستنفار مع خضوغ المنطقة لعمليات التمشيط المستمر وما يستلزمة من
تبادل إلطالق النيران على العناصر االرهابية التى تهجم المناطق السكنية واألكمنة
على طول الطرق إلى شمال سيناء.
الصحة:
عانى قطاع الصحة فى شمال سيناء من الكثير من المشاكل المتعلقة بشكل
أساس بالكوادر الطبية فمثالً فى مدينة العريش عاصمة المحافظة توجد مستشفى
واحدة وهى مستشفى العريش العام والتى يوجد بها كافة اإلمكانيات الطبية من
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معدات وأجهزة طبية ،ولكنها تفتقر إلى األطباء المتخصصين لتقديم خدمة طبية
الئقة للمواطنين .
التعليم:
شهدت محافظة شمال سيناء نزوح المئات من األسر من رفح والشيخ زويد
نظ اًر لألوضاع األمنية بالمنطقتين  ،وما نتج عنه من تكدس فى المناطق التى نازح
إليها المواطنين على مستوى المدراس حيث وصل عدد التالميذ بالفصل الواحد إلى
ما بين  60إلى  70تلميذاً ،وهو األمر الذى استلزم معه بناء فصول جديدة
إلستيعاب األعداد الزائدة إال أن المعنيين رفضوا ذلك لعدم وجود مدرسين .
المياه:
وتعانى محافظة شمال سيناء من مشكلة حقيقية فى توصيل المياه إلى
المواطنين حيث تعتمد جميع المنازل فى شمال سيناء على الخزانات التى تكون
سعتها من متر إلى مترين مكعب فى المتوسط  ،تصل المياه إلى المنازل لمدة
ساعتين إلى ثالثة ساعات فى الصباح يتم فيها ملء الخزان قبل أن تنقطع المياه ،
أحيان تنقطع المياه لمدة يومين أو ثالثة  ،مما يهدد األسر ويضطرها الى شراء
ً
جراكن المياه ثمن "الجركن من المياه " خمسة جنيهات بما يشكل عبئاً على األسر .

الهوية:
من المشاكل األساسية فى شمال سيناء وفى المجتمعات البدوية بشكل عام
هى مشكلة الهوية ،حيث يوجد العديد من األسر وخاصة فى الشيخ زويد ال تحرص
على تسجيل أبنائها وخصوصاً النساء بحيث يصبح هؤالء المواطنين غير موجودين
من الناحية الرسمية  ،كما تأخذ المشكلة بعداً أخر فى قيام بعض األسر البدوية
بتزويج أبنائهم فى عمر صغير من  14إلى  15سنة بدون ورق رسمى وبعد عام
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ينجبون طفل وبالطبع ال يتم إستخراج شهادة ميالد له  ،وبالتالى يفقد هذا الطفل كافة
حقوقه فى الحياة والتى تستلزم إستخراجه ألوراق إثبات الهوية .
التمييز:
يعانى سكان محافظة شمال سيناء بنوع من التهميش من قبل أجهزة الدولة
ومؤسساتها معهم  ،وكذا معاناتهم فى التعامل فى ظل األوضاع األمنية وخاصة فى
األكمنة بالمحافظة مع خضوع سيارات أهلى شمال سيناء إلجراءات دقيقة للتفتيش
سواء داخل المحافظة أو خارجها .
مستخلصات البعثة :
 يعانى المواطنون بمحافظة شمال سيناء من قيود على حرية التنقل بعد فرضحالة حظر التجول من بعد الواحدة صباحاً فى العريش(تختلف مواعيد الحظر
فى األماكن الحساسة والحيوية بمدينة العريش ) ومن السابعة مساءاً فى
الشيخ زويد ورفح إلى صباح اليوم التالى.
 وتناولت بعض الشكاوى سيطرة حالة من الخوف على المواطنين من جراءإطالق النيران بين الجيش واالرهابيين فى المطادرات التى تتم والتى تصل
لبعض المناطق السكنية فى المحافظة.
 تضمنت بعض الشكاوى التضرر من عدم توافر شبكة مواصالت جيدةبالمحافظة تتيح سهولة االنتقال  ،وقطع شبكة االتصاالت بشكل متكرر
لدواعى األمنية.
 هناك حالة من عدم اإلستقرار بالنسبة ألوضاع الوافدين من كال  :الشيخ زويدورفح  ،على الرغم من المجهودات التى بذلتها الجهات المختلفة المعنية
بالمحافظة وأيضاً من خالل المجتمع المدنى وعدد من الجمعيات الخيرية ،
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فالزال النازحين يعانون من عدم التأقلم رغم محاولة التعايش مع الموقف
الطارىء.
 تعددت شكاوى التضرر من وجود سجناء بأعداد كبيرة خاصهً بالسجنالمعروف العازولى  ،وأن ذويهم ال يتمكنون من الوصول إليهم أو زيارتهم ،

باإلضافة إلى طول فترات التحرى واإلستبقاء بالنقاط والمراكز الشرطية التى
قد تصل لثالثة أو أربعة أيام متتالية .
 تضرر المواطنين بالمحافظة من ارتفاع نسبة البطالة نظ اًر لعدم وجودمشروعات يمكن إتاحة فرص عمل للشباب بها .
 شكاوى عدم وجود خدمات صحية الئقة بالمستشفى العريش العام رغم تجهيزهعلى مستوى عال إال أنها تعانى من نقص فى األطباء فى تخصصات
متعددة ،وأكد المواطنين أن الخدمة الصحية أقل من المتوسطة بكافة
المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية لنقص فى عدد األطباء
المتخصصين  ،مما يضطر األهالى من المحافظة للذهاب إلى محافظة
اإلسماعيلية لتلقى خدمة طبية الئقة .

 -5بعثات تقصى الحقائق التى أوفدها مكتب الشكاوى
 -1قام مكتب الشكاوى بزيارة محافظة بنى سويف فى  ،2015/6/11وذلك
ضمن جولته التفقدية لكافة المحافظات للوقوف على طبيعة األوضاع المتعلقة
بالجوانب اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية بها وبشكل خاص
األوضاع الخدمية من حيث طبيعة الخدمة التى تقدم للمواطن ،توافرها من عدمه
وكذلك جودة هذه الخدمة  ،وقد قام المكتب بزيارة عدد من القرى فى أكثر من
مركز مثل قرية بياض العرب وقرية سنورس التابعتين لمركز بنى سويف وعزبة
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الجروة التابعة ألبوخالق بمركز ناصر وقد رصدت البعثة أثناء تواجدها بهذه
المناطق عدد من المشاكل المتعلقة بالبنى التحتية والخدمات التى تقدمها الدولة
للمواطن مثل توصيل مرفق الصرف الصحى وهى المشكلة التى يعانى منها
الكثيرين بمحافظة بنى سويف وماينتج عنه من معاناه شديدة لهم ،وكذلك رصدت
البعثة بعض المشكالت األخرى المتعلقة بمياه الشرب والكهرباء والصرف الصحى
والنظافة .
 -2وقام المكتب بزيارة مدينة أبوصوير بمحافظة اإلسماعيلية بتاريخ
 ،2015/5/12وحرص فريق العمل على زيارة مركز أبوصوير على وجه
الخصوص وذلك نظ اًر للمشاكل التى يعانى منها المركز – والتى رصدها المكتب
من واقع الشكاوى والمتابعة اإلعالمية  -وهى مشاكل تتعلق بالخدمات األساسية
التى يحتاجها المواطن بشكل يومى والتى تؤثر عليه بشكل ملحوظ (الصرف
الصحى – مياه الشرب – الرعاية الصحية – الطرق  -الكهرباء)  ،فبالنسبة لمشكلة
الصرف الصحى فهى من أكثر المشاكل التى يعانى منها المواطنين فى مركز
أبوصوير سواء فى المدينة أو توابعها  ،وقد أدى تفاقم هذه المشكلة إلى وقوع
مشاكل أخرى  ،مدينة أبوصوير وكذلك القرى التابعة لها اليوجد بها صرف صحى
ويتم اإلعتماد بشكل كامل على السيارات التى تقوم بكسح مياه المجارى من المنازل
والخزانات العامة ،هذه المشكلة تعانى منها مدينة أبوصوير منذ مدة ،فيما يتعلق
بمياه الشرب فهناك بعض المشاكل التى يعانى منها سكان أبوصوير تتمثل فى
إنقطاع المياه لفترات طويلة ،سوء حالة المياه ،وكذلك ضعف ضخ المياه داخل
المنازل بحيث التتجاوز الطابق الثانى  ،أما عن مشكلة الطرق فهى أيضاً من
المشاكل األساسية التى تعانى منها أبوصوير أيضاً وتوابعها فالطرق حالتها سيئة
للغاية بسبب أعمال الحفر الخاصة بمشروع الصرف الصحى ،وهذا من تداعيات
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مشكلة الصرف الصحى التى أشرنا إليها سلفاً  ،كما أن الطرق التى تربط أبو
صوير المدينة بالقرى والعزب التابعة لها ليست كلها مرصوفة ،والطرق المرصوفة
ليست مطابقة للمواصفات وذلك نتيجة للفساد ومافيا الطرق التى تتعاقد مع
المحافظة من الباطن وتقوم برصف نفس الطرق كل عام دون وجود رقابة حقيقية
على عملية الرصف لذا تكون النتيجة طريق سئ غير ممهد وغير صالح
لإلستخدام وينتهى بالتحطيم والهبوط .
 -3أوفد المكتب بعثة لمتابعة واقعة إضراب عامل عن الطعام بشركة الحديد
والصلب  ،وانتقلت البعثة إلى مقر المصنع فى  2015/4/7لمقابلة العامل م ا أ ،
حيث تبين أنه أضرب عن الطعام منذ يومين إعتراضاً منه على الق اررات اإلدارية
الصادرة من إدارة الشركة في حقه والمتمثله في نقله تعسفياً وتغيير المسمى
الوظيفي له  ،وترجع خلفية األحداث إلى قيام الشاكي وزميله بالعمل أ /سامي سيد
 ،والعاملين باألمن بمخازن المتراس بمحافظة األسكندرية منذ عام  2009قد قاما
بإرسال مذكرات قانونية بشأن وجود إهمال في المخازن مما يضيع على الشركة
الكثير من المبالغ المالية لوجود مواد خام ومعدات بالمخزن تقدر بماليين الجنيهات
 ،مما أدى إلى قيام إدارة الشركة على خلفية المذكرة المرسلة لهم وللو ازرات
المختصة بنقل أحدهم  /محمد السيد أحمد إلى مقر الشركة بالقاهرة

وتغيير

المسمى الوظيفي له من معاون أمن إلى فني لحام بدون طلب من جانبه أو إبداء
أسباب  ،والذي أثر عليه مادياً ومعنوياً هو وأسرته .
هذا وعند محاولته التواصل للمسئولين باإلدارة واللجنة النقابية المكلفه بالدفاع عن
العمال  ،تم تهديده لفظياً بإمكان إدارة الشركة بالزج به واإلبالغ عن إنتمائه لجماعة
اإلخوان المسلمين " مخالفاً للواقع " "بحسب ما جاء بشهادات المضرب عن الطعام"،
وبمحاولة البعثة مقابلة جهة اإلدارة الممثلة في رئيس مجلس إدارة الشركة أو من
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ينوب عنه رفض مكتب العالقات العامة عقد مقابلة مع رئيس الشركة وأصر على
ضرورة تحديد موعد أوالً  ،وبسؤال المذكور عن طلباته أفاد (إلغاء قرار نقله من
عمله السابق بمحافظة األسكندرية  -إلغاء كامل اإلجراءات التي ترتبت على النقل
التعسفي  -إعادته للمسمى الوظيفي السابق "معاون أمن "  -الحصول على تعويض
مادي وعنوي مناسب لما تعرض له من إساءات من مسئولي الشركة )  ،وقام
المكتب بمخاطبات الجهات المعنية بطلباته .
 -4كما أوفد مكتب شكاوى المجلس بعثة بشأن إعتصام عمال شركة بورتالند
طره المصرية فى  2015/4/15وذلك لمتابعة إعتصام عمال شركة بورتالند طره
المصرية  ،وباإلنتقال إلى مقر المصنع حيث عقد أفراد البعثة مقابالت مع العمال
المعتصمين واإلستماع إلى مطالبهم والذين أفادوا بأن اإلدارة اإليطالية المالكة تنتهج
سياسة هدفها إيقاع الخسائر بالمصنع وتسريح العمالة منه وذلك بمساعدة مدير
المصنع  ،كما إستمعت البعثة إلى لشهادات عمال المقاول العاملين فى المصنع
التابعين لشركات ( األقصي – منكو – أحمدعثمان – المصرية ) بنظام الشهرية ،
وأيضاً مقابلة أحد المسئولين باللجنة النقابية بالمصنع  ،وقد كانت الواقعة هى أن
نظام صرف المكافأة فى المصنع بعد إجتماع الجمعية العمومية فى 2015/3/31
من كل عام إلقرار الميزانية ومن بعدها إقرار صرف المكافآت للعمال والتى تقدر
بصرف  25شهر للعمال طبقاً لبنود إتفاقية العمل الجماعية المبرمة من ِقبل مالك
الشركة اإليطالي فى عام  2005والتى تنص على (صرف أرباح سنوية التقل عن
 25شهر من أساسي ال ارتب )  ،إال أن إدارة الشركة أقرت بآخر إجتماع صرف
ثالث شهور فقط بحجة خسارة الشركة وبعد التفاوض تم إقرار صرف ستة أشهر
وهو مايخالف ماتم اإلتفاق عليه  ،علماً بأنه لم يتم صرف المكافآة منذ إجتماع
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الجمعية العمومية وحتى تاريخه باإلضافة إلى قيام مالك الشركة اإلعتماد على
إنتاج شركتى أسمنت حلوان والسويس لألسمنت متعمد فى ذلك خسارة شركة طره
لألسمنت فى محاولةً منه للضغط على العمال لتغيير بنود إتفاقية العمل الجماعية
التى تم إبرامها فى  ، 2005كما قام مالك الشركة بإيقاف اإلنتاج بفرنى 5و7
وثمانية طواحين ووقف إنتاج 7أنواع من األسمنت التى كانت تتميز بها شركة
أسمنت بورتالند طره بإنتاجها وفى نهاية األمر قرر المالك إيقاف العمال عن العمل
وهو ماجعلهم يدخلون فى إعتصام للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة ،
باإلضافة إلى إنضمام عمال المقاول لإلعتصام بعد أن أصدرت اإلدارة قرار بمنع
العمال من دخول المصنع  ،وقد إنتهت البعثة إلى :
 على الحكومة المصرية تشكيل لجنة مكونة من و ازرة اإلستثمار والصناعةبإعتبارها شريك فى المصنع لحل أزمة العمال المعتصمين للحصول على
مستحقاتهم المالية المتأخرة والتى تم تقليص نسبتها من 25شهر إلى ثالثة
أشهر فقط .
 تشكيل لجنة من و ازرة القوى العاملة لبحث أوضاع العمالة المؤقتة ( عمالالمقاول ) لتقنين أوضاعهم الوظيفية وذلك من خالل التعاقد معهم بشكل
المهددة بين الحين واآلخر  ،حيث
قانونى وذلك للحفاظ على حقوقهم المالية ُ

أنه تم حرمانهم من إستكمال عملهم بالشركة بعد أكثر من  11عام من العمل

بالشركة مما ترتب عليه ضياع حقوقهم المالية .
 تشديد الرقابة على إلتزام كافة المصانع بتنفيذ شروط السالمة المهنية وتأمينبيئة العمل طبقاً لقانون العمل المصري والذي يلزم المنشأة الصناعية بتوفير
زجاجة لبن يومية لكل عامل وتوفير كافة عناصر الحفاظ على صحته نظ اًر
لقيامه بأعمال شاقة من شأنها إصابة العامل بالعديد من األمراض الخطيرة
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باإلضافة إلى ضرورة توفير الرقابة الدورية للـتأكد من إلتزام كافة المصانع
بشروط السالمة المهنية ومحاسبة المتسبب عن مخالفة تلك القواعد أو عدم
تنفيذها .
 تشكيل لجنة من ِقبل الحكومة المصرية لدراسة ميزانية الشركة وبحثالمصادر التى يتم اإلنفاق فيها والتى من شأنها التأثير بالسلب على قيمة
األرباح المخصصة للعمال .
 وضع قواعد إدارية حيادية من شأنها تنظيم الترقي الوظيفي وكذلك قواعدالحصول على المكافأت المالية والعالوات المقررة للعمال .
 عدم اللجوء إلى الشركات الخارجية أو المقاولين إال فى حاالت الضرورةالقصوى واإلكتفاء بموارد الشركة والمتمثلة فى الجراجات ومصنع األكياس
الخاص بمصنع أسمنت طره .
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استكمال مكتب الشكاوى جوالته بالمحافظات فزار محافظة الشرقية فى
 2015/6/30لرصد حالة حقوق اإلنسان والتعرف على شكاوى المواطنين
من أجل العمل على إزالة أسباب تلك الشكاوى  ،واعتمدت البعثة في عملها
على مقابلة عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بالمرافق العامة
والخدمة المجتمعية ولها بعد طويل في هذا الشأن ومن ضمنها "الجمعية
الشعبية لحماية المستهلك " بمدينة بلبيس  .والتى أكدت على أن أبرز
المشكالت بالمدينة هى  :عدم وجود طرق غير ممهدة تتسبب فى وقوع
العديد من الحوادث  ،وعدم توفير فرص عمل  ،ضعف شبكة الصرف
الصحي  ،وعدم توافر المياه الصالحة للشرب بالكثير من القرى والمراكز
بمحافظة الشرقية.
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 -6كلف المجلس مكتب الشكاوى إليفاد بعثة تقصى حقائق للوقوف على أوضاع
المناطق المضارة من السيول بمحافظتى البحيرة واالسكندرية فى الفترة 11/11
وحتى  ، 2015/11/15والتقت البعثة مع السيد محافظ البحيرة الذى أرجع أن
من أسباب

أزمة السيول هو بعض السلوكيات الخاطئه للمواطنين منها إلقاء

القمامة فى مجرى الصرف الصحى مما أدى الى انسداده  ،وكذلك تهالك شبكة
الصرف الصحى وعدم إجراء صيانة دورية لها  ،وغ ازرة االمطار والتى لم تحدث
من قبل  ،وزرات وفد البعثة المناطق التى تضررت من السيول ( :مركز دمنهور
والقرى التابعه منها قرية قراقص  -مركز كفر الدوار منها عزبة برقوقة وعزبة الفار
 قرية البابور  -مجمع مدارس عرب دفشو-مدرسة العمدة اإلبتدائية – ومركزومدينة أبو حمص ومدرسة أبو الريش اإلبتدائية بمركز أبوحمص  -زيارة منطقة
وادى النطرون – قرية عفونه ) .
كما إنتقلت وفد البعثة لمحافظة األسكندرية والتقى السيد مدير األمن
بالمحافظة والذى أوضح لوفد البعثة المساعدات التى قدمتها الشرطة للمواطنين
للتغلب على األزمة وكان منها (استخدام االوناش وسيارات النجدة لنقل المواطنين من
المناطق التى تتجمع فيه المياه بغ ازرة الى أماكن أخرى  -استخدام عربات النجدة فى
نقل المواطنين الى أماكنهم وذلك نظ ار لصعوبة وجود مواصالت فى وقت نزول
المطر بشدة  ،وأشار إلى لدور الحماية المدنية واستخدام لكافة طاقتها للتغلب على
األزمة  .وتوجهت البعثة لزيارة المناطق المضاره( :عزبة المطار  -عزبة الرحمة -
عزبة سكينة  -منطقة الدريسة  ،عزبة نادى الصيد التابعة لمحرم بك  -عزبة شرف
 عزبة النزهة -قرية أبيس الرابعة الناصرية  -الحضرة الجديدة قسم باب شرق -مصرف داير المطار  -المصرف الرئيسى باإلسكندرية  -عزبة محسن  -أرض
نوفل) وخلصت البعثة لعدد من المالحظات أبرزها ( غياب الرقابه والمتابعة من
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المحليات فى مواجهة األزمة  ،تعطل الصرف الصحى

وتهالك الشبكات وعدم

تطهير المصارف نتيجة عدم إجراء صيانة دورية لها  ،السلوكيات الخاطئه لبعض
المواطنين من إلقاء القمامة بمجارى الصرف الصحى) .
وأوصت البعثة بضرورة :اصالح شبكات الصرف الصحى ورفع قدرتها ،والعمل على
متابعة صيانتها بشكل مستمر حتى ال تتكرر تلك المأساة مرة أخرى ،إصالح
المصارف الزراعية المعنية بتصريف المياة الزائدة فى األراضى الزراعية ،حيث
تسبب ضعف أدائها على إتالف مساحات شاسعة من األراضى الزراعية ،علما بأن
شبكات الصرف الزراعى أنشئت فى محافظة البحيرة منذ عام  1974وحتى األن لم
ت جرى لها اإل بعض الصيانات الضعيفة  ،والتى ال ترتقى ألهمية قطاع الزراعة فى
منطقة مثل محافظة البحيرة  ،واألسكندرية والتى تعتبر الزراعة مصدر الدخل
األساسى لمواطنى تلك المحافظتين  ،ضرورة رفع كفاءة أدوات مواجهة المخاطر
داخل القرى والنجوع حيث يكون جل إهتمام المسئولين لعواصم المحافظات والمدن
فقط مما يؤثر بالسلب على شتى مناحى حياة المواطنين ومرافقهم سواء أكانت
التعليمية أو الصحية وغيرها فى القرى والنجوع واألماكن الشعبية  ،العمل على إيجاد
ألية تنسيقية بين المحليات واألجهزة األخرى كالدفاع المدنى وغيرها فى المحافظات
لمواجهة المخاطر ،الحرص على زيادة المشاركة المجتمعية إزاء تلك الكوارث وتقديم
المساعدات المختلفة للمضارين منها ) .
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زيارة فريق عمل مكتب الشكاوى فى  2015/5/20لمحافظة الفيوم حيث
توجه المكتب لزيارة قرى مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم  ":قارون ،
أباظة  ،الخلطة  ،الخرابه " التى تضرر قاطنيها عدم توفير مياه نظيفة للشرب
 ،أفاد العديد من المواطنين أن مشكلة مياه الشرب من أهم المشكالت بتلك
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القرى  ،مؤكدين على عدم وصول المياه إلى منازلهم إال يومين فى األسبوع
فقط وأحياناً ثالثة أيام بداية من الساعة الثانية فج اًر  ،فضالً عن وصولها مليئة
بالشوائب وتغير لونها إلى اللون البني أو األحمر وهو أمر مشترك بين تلك
القرى  ،كما تضرر المواطنين من موت وتلف زراعاتهم نتيجة عدم توافر
المياه الرى  ،وأن المياه التى تصل لهم لرى أراضيهم مالحة .
كما أن الوضع الصحي للمواطنين متدهور من جراء عدم توافر مياه صالحة
للشرب  ،ضعف االمكانيات الطبية بالواحدت الصحية بتلك القرى مع نقص فى
أعداد األطباء بها  .وعلى مستوى التعليم عدم توافر مدراس تعليم فنى أو ثانوى قريبة
منهم .
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فى إطار المتابعة والرصد اإلعالمى لمكتب شكاوى المجلس لشكاوى المواطنين
بالمحافظات رصد شكوى مواطني قرية سماتاي مركز قطور – محافظة الغربية
بشأن تلوث مياه الشرب نظ اًر إلختالط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب
وبناء عليه أوفد المكتب بعثة لمحافظة الغربية فى  ، 2015/6/8للوقوف
ً
على حقيقة الوضع بالنسبة للقرية المذكورة والتعرف على اإلجراءات الالزمة

لحل تلك األزمة  ،والتقت البعثة بعمدة القرية لتقصي الوضع وخلصت البعثة
الى معاناة القرية من عدد من المشكالت فضالً عن مشكلة اختالط مياه
الشرب بالصرف الصحى ومنها:
 عدم صالحية األبنية التعليمية بالقرية ومنها مدرسة سماتاي اإلعداديةالمشتركة ‘ الصادر بشأنها قرار باإلزالة حرصاً على حياة الطالب ،ولم يتم
تنفيذه واالكتفاء بنقل الطالب إلى مدرسة سماتاي اإلبتدائية (الشهيد
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عبدالمعطى محمد حسن حمدان) وهو ما ساعد على من تكدس الطالب
بالمدرسة .
 معاناة الوحدة الصحية بقرية سماتاي من قلة التجهيزات الطبية وخاصةالحجرة الخاصة باألسنان  ،حيث ال يوجد طبيب أسنان بالوحدة  ،علماً بأنه
تم إحالل وتجديد الوحدة منذ أكثر من عشر سنوات تقريباً.
 عدم تغطية جسر مصرف سماتاي رغم مروره داخل الكتلة السكانية وحتىوصوله لبحر نمره مما يشكل خطورة على الصحة العامة للمواطنين ،إال أنه
الدولة قامت بتخصيص ميزانية لتغطية تلك المصرف إال أن الوحدة المحلية
قامت بتوجيه الميزانية المخصصة إلى مصرف زراعى أخر خاص بعزبة
الدعاس.
 عدم البدء بمشروع الصرف الصحي بالقرية على الرغم من إنتهاء العمل بهمنذ ستة أشهر  ،وقيام المواطنين بالقرية بسداد القيم المستحقة عن الصرف
الصحى ،علماً بأن الميزانية المخصصة

للمشروع هي منحة من البنك

الدولى.
وأطلع فريق عمل البعثةعلى الخطابات الواردة من مديرية الصحة بالغربية(
اإلدارة الصحية بقطور ) بتاريخ  2015/6/16والتى تضمنت قيامها بسحب عينات
مياه شرب من محطات بلتاج وترعة مياه يزيد ايام  5/24،26،28وتبين بأن أربع
عينات مطابقة وعينة واحدة غير مطابقة وتم إعادة العينة الغير مطابقة ولم ترد
نتائجها ،وتم مخاطبة شركة مياه الشرب والصرف الصحى إلتخاذ الالزمة نحو منع
رفع المياه من ترعة ميت يزيد .
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كما أوفد مكتب شكاوى المجلس بعثة لزيارة محافظة القليوبية فى
،2015/5/14والتى ألتقت بسكرتير عام محافظة القليوبية وطرح عليه عدد
من المشكالت التى يعانى منها المواطنين ببعض مناطق المحافظة ومنها :
مشكلة نفق مزلقان ذكى  ،حيث أنه يعد من األنفاق الخطيرة التى تودى بحياة
المواطنين نظ اًر لوجود ترع على أحد جانبيه وعدم تزويده بأعمدة اإلنارة ،
باإلضافة إلى أن السيارات تسير فى اإلتجاهين  ،وانتقلت البعثة لالستماع إلى
شكاوى المواطنين فيما يتعلق بمياه الشرب والطرق وغيرها من المشاكل .

 -10استكمال مكتب الشكاوى جوالته
 2015/5/للوقوف على وضعية

لزيارة محافظة كفر الشيخ فى 18
مصرف "كتشنر"  ،حيث تفقدت البعثة

المصرف وتبين جوانب عديدة من تأثيره على البيئة المحيطة  ،و تأكد للبعثة حجم
الكارثة التى يمثلها المصرف على صحة المواطنين نتيجة إستخدامه فى رى
األراضى المحيطه به باإلضافة إلى األمراض التى يسببها بصورة مباشرة من جراء
عدم تغطيته  ،وما يتطالبه األمر فى التعامل مع تلك الكارثه من تكاتف الجهات
المعنية بالدولة بهدف إيجاد حل جذرى لهذا اإلنتهاك الخطير على صحة
المواطنين خاصة وأن المصرف يمر بالعديد من المحافظات ،وقام المكتب بإتخاذ
العديد من اإلجراءات شملت مخاطبة (مجلس الوزراء بخطاب صادر برقم 801
– محافظة الدقهلية صادر  – 802محافظة كفر الشيخ صادر  – 803و ازرة
الزراعة صادر  – 804و ازرة الموارد المائية والرى صادر  – 805و ازرة الصحة
صادر  – 806محافظة الغربية صادر  ) 807ولم يتلق المكتب أية ردود ،
سوى رد من رئاسة مجلس الوزراء مفاده (أنه تم التنسيق بين مجلس الوزراء
والهيئة العربية للتصنيع نحو ترتيب زيارة مع مندوبى الصرف للمرور على طبيعة
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مصرف الغربية الرئيسى وبحث ودراسة الوحدات الالزمة للمعالجة وأخذ عينات
من المياه لتحليلها) .
 -11وفى إطار أزمة صحية وبيئية جديدة أوفد مكتب شكاوى المجلس بعثة لزيارة
لمحافظة المنيا للوقوف على وضعية مصرف المحيط وأثره على تلوث البيئة
واألضرار التى قد تلحق بصحة المواطن المصرى من جراء صرف مياه المصرف
بالنيل وتحديداً بمركز سمالوط حيث تأكدت للبعثة من أن المصرف يصب بالفعل فى
نهر النيل وأن المواطنين دأبوا على التعامل مع تلك الكارثة دون اإلحتياط إلى األثار
المعروفة التى قد تنجم عن ذلك  ،بالنسبةللصحة العامة لالنسان والحيوان واألراضى
الزراعية نتيجة تشبعها بمياه المصرف مما يؤدى الى وجود محاصيل زراعية محملة
باألمراض  ،وبإثارة أزمة مصرف المحيط إقترح عدد من االهالى عدة حلول لمشكلة
المصرف منها  :تحويل مصب المصرف من النيل شرقاً الى الظهير الصحراوى
غرباً  ،وانشاء غابات شجرية تروى بمياه المصرف  ،ونظ اًر للتكاليف العالية من أجل
تنفيذ تلك المقترحات ولم تلق قبول من قبل الدولة .
 -12كلف المجلس فريق عمل فرعه بمحافظة بنى سويف إليفاد بعثة للوقوف على
األحداث االطائفية التي اشتعلت بقرية كفر درويش التابعة لمركز الفشن بالمحافظة
فى  1يونيو 2015حيث وصلت البعثة للقرية لمتابعة االحداث  ،والتى ترجع إلي
قيام أحد أبناء القرية ( أ ي ت م ) البالغ من العمر  28عام مسيحي يعمل حارس
عقار بدولة االردن بنشر صورة مسيئة للرسول ( صلى اهلل عليه وسلم ) على
صفحته بموقع التواصل االجتماعي ( فيس بوك ) مما أثار غضب المسلمين بالقرية
وقاموا بعمل جلسه عرفية مطالبين أهله بدفع مبلغ مالي وتقديم اعتذار  ،ولكن
اختلفوا علي طريقة تقديم االعتذار وترتب عليه مناوشات واشتباكات لفظية بين أهالي
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القرية  ،أمتدت لحدوث أعمال شغب وحرق بعض العشش في األراضي الزراعية
والخاصة ببعض األقباط دون خسائر بشرية أو مادية تذكر  ،وترتب على هذه
األحداث هجرة عائلة أيمن خوفاً من بطش أهالي القرية بعد عرض الموضوع علي
القنوات الفضائية  ،وأوضحت البعثة أن االحداث لم تسفر عن وقوع أية إصابات أو
وفيات كما لم يتم القبض علي إياً من الطرفين وأن مجمل الخسائر تمثلت فى حرق
منازل بلوك أبيض ال يقيم بها أحد لكل من (فايق شحاته ملك  -نصحي بشري -
فوزي ناشد) وعشتين مملوكتين لكل من (سامح عزيز  -ماهر حنا)
وشباب المسلمين لم يرتضوا بذلك فعقدت جلسه عرفية ثانية بحضور العمدة  /أحمد
ماهر وقررت أن ( أسرة الوالد يوسف توفيق واسر أشقائه عاطف يوسف  45سنه
ونور يوسف  40سنه وعماد يوسف  35سنه ) تترك البلد حفاظا عليهم لكن تدخلت
السلطات بحضور السيد المحافظ والقيادات األمنية والقيادات الدينية بالمحافظة ،
وعقدت بتاريخ  2015/6/2جلسة وتم الصلح واقناع شباب القرية برجوع العائالت
المسيحية لبيوتهم وبالفعل تم رجوعها لمقر إقامتهم .
جلسة استماع

( لعدد من ممثلي الفالحين بمناطق " الدلتا ،سيناء ،الصعيد،

مدن القناة ")
عقدت لجنة الحقوق االجتماعية واالقتصادية فى10مارس  2015بحضور كال من
أ/كمال عباس ـ أمين اللجنة ،أ /شاهندة مقلد  -عضو اللجنة جلسة استماع مع
ممثلي الفالحين بمناطق ( الدلتا  ،سيناء  ،الصعيد ،مدن القناة ) بحضور إتحاد
الفالحين لسماع شكاوى الفالحين التي تلخصت في اآلتي :
أكد السادة الحضور أن الفالح المصرى لم يستعد كرامته إال مع السياسات
المنصفة له والتى تبناها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وعلى رأسها قانون
اإلصالح الزراعى رقم  178لسنة  ،1952وبمقتضى هذا القانون تم توزيع األراضى
الزراعية على الفالحين بموجب عقد إبتدائى ،وألزمتهم الدولة بتسديد ثمنها كامالً،
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وبعد صدور القانون  96لسنة  1992الذى نص على انتهاء عقود إيجار األراضى
الزراعية نقداً أو مزارعة بانتهاء السنة الزراعية  ،1997/96وبموجب هذا القانون تم
طرد العديد من المستأجرين من أراضيهم الزراعية.
تضرر الفالحين بشمال سيناء من عدم تعويضهم عن اراضيهم الزراعية التى تم
إنتزاعها لدواعى أمنية اسوة بأصحاب المنازل ،وكذلك األراضي التى أنتزعت ضمن
المشروع القومى لقناة السويس.
وطالب الحضور من ممثلي فالحي سيناء باآلتي :
 ضرورة تعويض الفالحين الذين تم انتزاع أراضيهم الزراعية لدواعى أمنيةبتعويض مالي مناسب يسمح لهم بشراء أرض بديلة أوتسليمهم أرض بنفس
القيمة وذلك أسوة بأصحاب المنازل.
 ضرورة التمثيل الواقعى لقاطنى سيناء المقيمين بالتخطيطات الجديدة . إيجاد حلول مناسبة للشروط الخاصة بإثبات الجنسية. -وأشير أيضاً إلى أن هناك العديد من المزارعين بشرق قناة السويس ،وأكثر

من  370أسرة من قرية األبطال انتزعت منهم عشرات األفدنة الزراعية
المثمرة التى تجود بافضل انواع الفاكهة والمحاصيل لصالح إنشاء المشروع
القومى لقناة السويس الجديد ،وتم تعويضهم بـ 150متر في األراضي السكنية
فقط.

المشكلة الخاصة بمستأجري أراضي األوقاف :
حيث أن الهيئة تقوم سنوياً بزيادة القيمة مما يزيد من تكلفة الزراعة وبخاصة
في ظل تدنى أسعار المحاصيل الزراعية وزيادة تكاليف اإلنتاج المختلفة.
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أكد الحضور من ممثلي الفالحين ببورسعيد أن هناك  19ألف فدان بسهل
الطينة مزارع سمكية ،وتم طرد المزارعين المنتفعين من تلك األراضى عن طريق
حمالت إيذاء بمحافظة بورسعيد ،وطالبوا بضرورة تقنين أوضاع المزارعين.
وقد إنتهت جلسة األستماع إلي عدداً من التوصيات أهمها:
 إعادة النظر في قانون العالقة بين المالك والمستأجر بحيث يضمن عالقة عادلةبين طرفي عقد اإليجار وفقاً لمواد الدستور الجديد.
 دفع التعويضات المالية المناسبة أو أراضي بديلة للفالحين الذين انتزعت منهمأراضيهم لدواعي األمنية أو لدواعى النفع العام ،وبخاصة في شمال سيناء وقناة
السويس.
 ضرورة إصدار قانون جديد للتعاونيات الزراعية ،فى هذا الشأن أتفق علي عقدحلقة نقاشية لمناقشة المقترح المقدم من إتحاد الفالحين.
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الفصل الثالث
نشر ثقافة حقوق االنسان

مقدمة
كثف المجلس خالل الفترة التي يغطيها التقرير أنشطته في مجال نشر
ثقافة حقوق اإلنسان ،حيث تابع جهوده في هذا المجال بالتعاون مع وسائل اإلعالم،
وخاصة عبر أثير اإلذاعة المصرية ،كما نظم وشارك في العشرات من األنشطة
التدريبية العامة وذات االختصاص ،فضالً عن تنظيم العديد من الندوات والملتقيات
التي ُعنيت بشكل كبير بمناقشة قضايا تقع في صميم اهتمامات المجلس وأولويات
حقوق اإلنسان ،والقضايا التي تشغل اهتمام الرأي العام ذات الصلة.

وحرص المجلس فى مختلف جهوده على إشراك الفاعلين من الدولة
ومؤسسات المجتمع المدني وشخوص المجتمع األكاديمي المختصين والمنظمات
الدولية واإلقليمية ذات الصلة ،فضالً عن المختصين بشئون التشريع واإلعالم.

أوال :اإلعالم الجماهيري
واصل المجلس التقليد الذي أرساه بتكريم األعمال الدرامية المتميزة
وذات األثر اإليجابي في مجال حقوق اإلنسان ،وشكلت لجنة الحقوق الثقافية
بالمجلس برئاسة عضو المجلس اإلعالمي جمال فهمي لجنة تحكيم لرصد وتقييم
المسلسالت الدرامية في شهر رمضان ضمت مجموعة من الخبراء وهم السيدات
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والسادة أنعام محمد علي وخيرية البشالوي ورامي عبد الرازق وطارق الشناوي وكرم
النجار وماهر زهدي.
ورصدت اللجنة  31مسلسالً درامياً تم توزيعها بين أعضاء اللجنة ،وقد تم
اختيار مسلسل "تحت السيطرة" للمركز األول ،ومسلسل "بعد البداية" للمركز الثاني،
وتقرر حجب الجائزة الثالثة مع تكريم مسلسلين هما "حق ميت" و"بين السرايات".
وقامت اللجنة بإعداد تقرير شامل حول الحالة العامة للدراما وأسباب
االختيار ،وعالقة الدراما بحقوق اإلنسان ،واعتمد المجلس قرار اللجنة.

-1التعاون مع اإلذاعة المصرية
وقام المجلس بتفعيل بروتوكوالت التعاون التى تم توقيعها مع االذاعة
المصرية شبكتى " البرنامج العام – صوت العرب"  ،وذلك بعمل حلقات درامية
اذاعية يتم بثها فى شهر رمضان لهذا العام بهدف نشر الوعى بمفاهيم حقوق
االنسان -وبشكل خاص التوعية بحقوق المرأة -وهو ما يندرج تحت اختصاص
اللجنة بشأن نشر ثقا فة حقوق االنسان  ،على ان يتم رفع الحلقات بعد اذاعتها على
الموقع االليكترونى للمجلس.
وفي إطار التعاون المشترك بين المجلس القومي لحقوق اإلنسان واتحاد
اإلذاعة والتليفزيون ،وسعياً لتحقيق األهداف المشتركة الخاصة بنشر ثقافة حقوق
ال على االستفادة بالدور الهام لإلذاعة المصرية ،تم توقيع
اإلنسان بمصر ،وعم ً
بروتوكوالت تعاون مع :
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أ -إذاعة صوت العرب
وفي ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي لحقوق
اإلنسان واإلذاعة المصرية ،والذي يتم في إطاره إعداد مسلسل "أحالمنا" ،وهو عبارة
عن  30حلقة دراما إذاعية اجتماعية تقدم رسالة إنسانية فى شكل فنى غير مباشر،
بهدف التوعية بحقوق المرأة واذاعتها على موجات إذاعة صوت العرب وقد تم
إذاعة الحلقات في شهر رمضان  2015في تمام الساعة  5:15مساء  ،المسلسل
تأليف الكاتب سمير الجمل واخراج هاني فؤاد وقام ببطولته الفنانة لقاء سويدان
والفنان شريف خير اهلل.
الحلقات عبارة عن مسلسل داخل المسلسل في إطار حلقات متصلة  ،بمعنى
أن الشخصيات الموجودة في العمل الدرامي هى شخصيات مؤلفين ومخرجين
وممثلين ومنتجين يتم التعرض لحياتهم الشخصية وتحضيرهم لمسلسل يدعى "
أحالمنا " ،يدور حول األحداث اليومية بين شخصيات العمل ومنهم أسرتين تتعرض
الزوجة في إحداهما للعنف الجسدي واإلهانة وال تعترض على ذلك وتصمت حتى
تسير حياتها  ،بينما تلومها جارتها على ذلك وتدعوها للتمسك بحقوقها والدفاع عنها.
وتناولت الحلقات الموضوعات التالية (التحرش  -العنف المنزلي  -ختان
اإلناث  -المساواة على أساس النوع االجتماعي  -الحق في االنتخاب  -الحق في
العمل والمشاركة في مسيرة التنمية  -الحق في التعليم ) .

ب-

شبكة البرنامج العام
بناء على البروتوكول الذى تم توقيعه بين المجلس واذاعة البرنامج العام فى

يونيو  2014والذى بموجبه تم االتفاق على عمل  15حلقة درامية مصغرة هدفها
نشر الوعى القانونى لدى المواطنين تحت عنوان "حقك فى عينينا" يذاع كفقرة فى
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برنامج "الى ربات البيوت " مرتين أسبوعيا يومى األحد والجمعة من كل أسبوع فى
الساعة  9:15صباحا على اذاعة البرنامج العام .حيث تناولت كل حلقة عرض
مشكلة قانونية فى شكل درامى مصغر مدته  5دقائق ويعقب الحلقة تعقيب من احد
أعضاء المجلس لحل المشكلة فى ضوء معايير حقوق االنسان.
وقد تناولت الحلقات الموضوعات التالية:
التحرش -ختان االناث -التمييز ضد المرأة " الميراث" -العنف المنزلى-
التمييز ضد المرأة فى العمل -التفسير الخاطئ لتعاليم الدين – الحق فى التعليم –
حق المرأة فى االنتخاب -التمييز على اساس النوع -زواج القاصرات -التمييز
بسبب األصل.
وقد تمت إذاعة الحلقات الد ارمية ابتداء من ثانى أيام رمضان الموافق 19
يونيو 2015
وتم التواصل مع إذاعة البرنامج لتجديد البروتوكول العام لمدة عام آخر وذلك
تمهيدا لالتفاق على تجديد التعاون بين المجلس والبرنامج العام من خالل مقترحات
تقدم من البرنامج العام لدراستها واختيار العمل المناسب
-2نشاط الصالون الثقافي
في إطار نشاط المجلس في رفع الوعي الفكري والثقافي والمشاركة في محاربة
األفكار الدينية المغلوطة عقدت لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس القومي لحقوق
اإلنسان الصالون الثقافي األول بعنوان " إستخدام الشعارات الدينية في تبرير العنف"،
بحضور عدد من الشخصيات العامة ورواد الفكر الديني والكتاب الصحفيين
واإلعالميين وممثلي األحزاب .
وقد أدار الحوار السيد األستاذ  /جمال فهمي  -أمين لجنة الحقوق الثقافية
باإلضافة إلى واألستاذ  /ضياء رشوان مدير مركز الدراسات اإلستراتيجية باألهرام
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،والدكتور /سعد الدين الهاللي أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة
األزهر.
ثانيا :التدريب
 -1تنظيم دورات تدربية للتوعية فى مكافحة اإلتجار بالبشر
قرر المجلس طبقا لبروتوكول التعاون الذى سبق عقده مع مركز البحوث
اإلجتماعية والجنائية أن يبدأ بتنظيم دورات تدربية للتوعية بظاهرة اإلتجار بالبشر
ومخاطرها من كافة أبعادها اإلجتماعية والنفسية والقانونية  ،وتهدف هذه الدورات إلى
رفع الوعى العام  ،وبناء القدرات المؤدية لظهور هذه الظاهرة  ،ويسعى المجلس بذلك
التعاون مع أكبر مراكز البحث فى مصر إلى تمكين المجتمع من فهم إشكاليات هذه
الجريمة وأثارها السلبية على أمن وسالمة الوطن.
وقد تم تنفيذ هذه الدورات كاألتى:
من خالل تنظيم دورتين شملت كل منها على عدد  30من الباحثين االجتماعيين
والنفسيين الذين تم ترشحهم من قبل و ازرة الشئون اإلجتماعية.
باإلضافة إلى تنظيم دورتين للعاملين بقطاع الهجرة وشئون العمال المهاجرين بو ازرة
القوى العاملة والهجرة  ،وشارك فيها  60متدربا .
وتشمل كل دورة برنامج تدريبى لمدة خمسة أيام وذلك بمقر مركز البحوث
اإلجتماعية والجنائية تحت إشراف وتمويل من المجلس القومى لحقوق اإلنسان ،
وافتتح هذه الدورات كال من السيد محمد فايق رئيس المجلس والدكتورة ناهد العشرى
وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة والدكتورة نسرين البغدادى مدير مركز البحوث
اإلجتماعية والجنائية وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع اإلتجار
بالبشر.
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 -2التوعية فى مكافحة الهجرة غير النظامية
اشترك المجلس من خالل " اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير
الشرعية"

بإعتباره عضو فى لجنة التوعية فى الندوات التى تم عقدها فى كل

المحافظات لتوعية الشباب بمخاطر هذه الهجرة  ،مع تقديم الحلول البديلة  ،وقد تم
اللقاء بالشباب فى محافظة الجيزة وبنى سويف واألسكندرية والقليوبية .
وفيما يلى ملخص لهذه الزيارات :
أوال  :لقاء مع شباب محافظة بنى سويف
عقدت " اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ومنع الهجرة غير الشرعية "
وبمشاركة بعض أعضاء اللجنة

وبينهم ممثل المجلس القومى لحقوق اإلنسان

والصندوق اإلجتماعى وو ازرة القوى العاملة لقاءاً مع شباب محافظة بنى سويف يوم
 29مايو تحت عنوان " مخاطر الهجرة غير الشرعية والفرص البديلة " بحضور
السيد المستشار محمد سليم محافظ بنلى سويف .
أشارت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية خالل الندوة  ،الى أن مواجهة مشكلة
البطالة تساهم فى مخ اطر الهجرة غير الشرعية  ،حيث تعد دافعا رئيسا إلقدام
الشباب على هذه المغامرة  ،لذلك البد أن تكثف الدولة من جهودها من أجل توفير
فرص عمل بديلة أمام الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وقد دعت إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية من أجل مضاعفة
هذه الفرص أمام الشباب لكى ال يقع فريسة لشبكات التهريب غير الشرعية  ،كما
ناشدت الشباب فى الوقت نفسه بضرورة تعظيم قيمة العمل الشريف بإعتباره السبيل
الوحيد للنجاح .
ومن ناحيته أكد المستشار محمد سليم محافظ بني سويف على اتخاذ الحكومة عدة
اجراءات لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية  ،وفتح أبواب األمل أمام الشباب من
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خالل دعم ملف االستثمار خاصة وأن محافظة بني سويف تمتلك العديد من الميزات
النسبية في هذا القطاع الهام.
كما استعرض كل من الصندوق االجتماعي للتنمية ،وو ازرة التضامن االجتماعي
فضالً عن و ازرة التنمية المحلية المشروعات التى تنفذها هذه الجهات من أجل توفير
فرص تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تمثل البديل األمثل للشباب
من أجل النهوض بمستوى معيشته،هذا كما شارك في الندوة ممثلون عن األزهر
الشريف من أجل توضيح رأي الدين فس الهجرة غير الشرعية لما تنطوى عليه من
استهانه بالروح البشرية وعدم تقدير لقيمتها ،وهو ما ال يقبله الدين.
ثانيا :حوار مع الشباب بمحافظة األسكندرية
كما شارك المجلس مع " اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير
الشرعية" وبالتعاون مع محافظة األسكندرية في حوار مع الشباب حول مخاطر
الهجرة غير الشرعية والفرص البديلة يوم  5أكتوير . 2015
افتتح فاعليات الحوار السفيرة /نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية ،و -د /سعاد الخولي
نائبة المحافظ بحضور ممثلين عن و ازرات الدفاع والداخلية والشباب والرياضة
والتنمية المحلية واألوقاف باإلضافة للصندوق االجتماعي وعدد من الشباب من
مختلف األطياف.
وقد انتهي الحوار بعرض التوصيات اآلتيه:
-

سرعة إصدار "قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية" وتهريب المهاجرين حتى

المهربين والسماسرة بما يحد من الظاهرة.
يتم توقيع العقوبات الرادعة على ُ
-

االستعانة بمواقع التواصل االجتماعي لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير

الشرعية.
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-

الحرص على تدريب الشباب لرفع كفاءتهم لمواكبة احتياجات سوق العمل في

الداخل والخارج.
-

تشجيع الهجرة الشرعية.

ثالثا :لقاء مع شباب محافظة األقصر
قامت "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية " برئاسة السفيرة/
نائلة جبر ومشاركة المحامي العام بمكتب النائب العام وممثل المجلس القومي
لحقوق اإلنسان ومدير الصندوق االجتماعي وأعضاء األمانة الفنية بو ازرة الخارجية
بزيارة الى محافظة األقصر .
افتتح اللقاء الدكتور /محمد بدر -محافظ األقصر مستعرضاً التحديات التى يواجهها
الشباب ،ومنوهاً عن ضرورة تغير التركيز على العمل في مجال السياحة دون غيرها
من األنشطة مشي اًر الى أهمية العمل في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
والصناعات الصديقة للبيئة.
استعرضت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية مخاطر الهجرة غير الشرعية التى
تهدد حياة الشباب وأمن المجتمع.
وقدم المستشار /محمد ابراهيم  -المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام عرضاً
ألهم ما تضمنه قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والذي يهدف
الى معاقبة المهربين الذين يستغلون الشباب وأسرهم موضحاً أن المشرع قد اعتبر
تهريب المهاجرين بالطرق غير الشرعية جناية ووقع على المهرب عقوبات مشددة
تصل الى السجن المؤبد.
وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون في نوفمبر  2015وينتظر مناقشته
فى مجلس النواب .
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-3تنظيم دورات تدريبية حول حماية حقوق الطفل
في إطار تنفيذ بنود خطة عمل المشروع المشترك بين المجلس ومنظمة األمم
المتحدة للطفولة ( )UNICEFوالذي يتفق مع استراتيجية وخطة عمل المجلس  ،تم
عقد عدد من األنشطة التدريبية المتعلقة برفع كفاءة الباحثين بوحدة الطفل
 عقدت وحدة الطفل ورشة عمل يوم األحد  22فبراير  2015تحت عنوان "تعزيز وحماية حقوق الطفل – تجربة مكتب حقوق الطفل باإلمبودسمان
اليونانى " بالتعاون مع اليونيسيف واإلمبودسمان اليونانى و ذلك في اطار
تبادل الخبرات مع المؤسسات المماثلة فى الدول األخرى و اإلستفادة من
تجاربهم الناجحة فى هذا المجال .
 عقدت وحدة الطفل بالتنسيق مع وحدة المشروعات بالمجلس دورة تدريبيةحول إعداد مدربين للتدريب على حقوق الطفل خالل الفترة من  2إلى 5
نوفمبر 2015وذلك تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين المجلس ومنظمة اليونسيف
 ،وقد أشرف على التدريب األستاذة /رانيا فهمى خبيرة التدريب فى مجال
حقوق الطفل على مدار أربعة أيام .
 وقد إستهدف التدريب مجموعة من الباحثين بوحدة الطفل لرفع قدراتهم فىمجال حقوق الطفل وكسب مهارات جديدة لتدريب األطفال والتعامل معهم
 عقدت وحدة الطفل ورشة عمل حول " التحديات التي تواجه حقوق الطفل فىمصر " بتاريخ  8نوفمبر  2015و دارت محاور الورشة حول التحديات و
المشاكل سواء من الناحية التشريعية او من الناحية العملية التي تواجه حقوق
الطفل بالنسبة لعمالة األطفال  ،األطفال في تماس مع القانون  ،إشكاليات
التعليم  ،الرعاية الصحية للطفل و مشكلة أطفال الشارع .
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 تم تنظيم تدريب حول كيفية إدارة المشروعات بالتعاون مع مركز خدماتالتنمية خالل الفترة من  17-13ديسمبر  ،2015بمقر المجلس،
حضرالتدريب عشرة أفراد يمثلون المجموعة المعنية بحقوق الطفل ووحدة
المشروعات واإلدارة المالية بالمجلس .
كذلك عقد المجلس عدد من األنشطة التدريبية لنشر ثقافة حقوق الطفل بين تالميذ
المدارس باإلضافة لزيارة ميدانية لدار رعاية الفتيات بالعجوزة وورش عمل  ،ونعرض
فيما يلي ملخص تلك األنشطة :
 من خالل التنسيق مع و ازرة التربية و التعليم تم تنفيذ برنامج تدريبي لتالميذالمدارس على ثالث مراحل حيث كانت المرحلة االولى فى محافظة سوهاج
خالل الفترة من 14إلى  16فبراير  ، 2015وكانت المرحلة الثانية فى
محافظة سوهاج أيضاً فى الفترة من 15إلى 17ابريل  ، 2015أما المرحلة
الثالثة فكانت فى محافظة أسوان فى الفترة من  5إلى  8ديسمبر .2015
 وقد استهدف البرنامج التدريبى لطالب المدارس الفئة العمرية من سن -10 12سنة (الصف الخامس  ،السادس االبتدائى) وقد وقع االختيار على تلك
الفئة لما لديها من قدرة على استيعاب المناهج التدريبية الموضوعة  ،حيث تم
اختيار فصل من كل مدرسة ضم من  70-60تلميذ وتم تقسيم الفصل إلى
مجموعتي عمل تتكون كل منها من 35 : 30تلميذ ،وتولى تدريب كل
مجموعة عدد  2مدرب من فريق عمل وحدة الطفل .
 حيث تم خالل البرنامج التدريبى تنفيذ مجموعة من األلعاب واألنشطة التىتهدف إلى توعية األطفال بحقوقهم وواجباتهم األساسية وغرس قيم حقوق
اإلنسان في وجدانهم .
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 أما النشاط األخير فكان زيارة قام بها عدد من الباحثين بوحدة الطفل لداررعاية الفتيات بالعجوزة تم خاللها الوقوف على حالة الفتيات بالدار والتي
تتكون من قسمين قسم للضيافة لفتيات الشوارع و قسم إيداع لفتيات يقضين
فترة عقوبتهن ،حيث تعتبر الدار مؤسسة شبة مغلقة .

 -4دعم قدرات الباحثين من األمانة الفنية بالمجلس
كذلك حرص المجلس على اشراك الباحثين باألمانة الفنية فى برامج تدربية متعددة
لدعم قدرتهم شملت األتى :
 االجتماع األول لفريق عمل متابعة وتقييم وتنفيذ توصيات المؤتمر الدولىحول تحديات األمن وحقوق اإلنسان فى المنطقة العربية والذى نظمته اللجنة
الوطنية لحقوق اإلنسان بقطر يوم  2016/1/16بمدينة جنيف – سويسرا.
 الدورة التدريبية فى مجال القانون الدولى اإلنسانى والتى نظمتها اللجنة الدوليةللصليب األحمر فى الفترة من  2015/2/13-2بمدينة بيروت – لبنان.
 الدورة التدريبية فى مجال حقوق اإلنسان والتى نظمتها اللجنة الدولية للصليباألحمر فى الفترة من  2015/4/17-6بمدينة بيروت – لبنان.
 ورشة عمل حول " متابعة الق اررات الصادرة عن أجهزة حقوق اإلنساناألفريقية" والتى نظمتها الشبكة األفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
فى الفترة من  2015/4/22-17بمدينة بانجول – جامبيا.
 برنامج الزمالة لدعم قدرات العاملين فى مجال حقوق اإلنسان والذى نظمتهو ازرة الخارجية األمريكية فى الفترة من  2015/5/4إلى  2015/6/6بمدينة
واشنطن – الواليات المتحدة.

189

 ورشة عمل حول " حقوق النساء المجردات من حرياتهن ودور المؤسساتالوطنية لحقوق اإلنسان" والتى نظمه مركز األمم المتحدة للتوثيق والتدريب
 2015/5/13-10بمدينة عمان – األردن.
 ورشة عمل حول " الحد من اإلفراط فى استخدام الحبس االحتياطى" والتىنظمتها الشبكة األفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان فى الفترة من
 2015/5/21-19بمدينة كيجالى – رواندا.
 مؤتمر حول " اإلنذار المبكر ودور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان فىمنع نشوب النزاعات" والذى نظمه االتحاد األفريقى يومى 2015/5/31-30
بمدينة أديس أبابا – أثيوبيا.
 الدورة التدريبية فى مجال حقوق اإلنسان والتى نظمتها الشبكة العربيةللمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بالتعاون مع جامعة قطر فى الفترة من
 2015/6/11-7بمدينة الدوحة  -قطر.
 البرنامج التدريبى حول " حقوق الطفل والقانون الدولى اإلنسانى" والتى نظمهالمعهد الدولى لحقوق اإلنسان بستراسبورج فى الفترة من 2015/7/24-47
بمدينة ستراسبورج  -فرنسا.
 الدورة التدريبية حول " رصد انتهاكات حقوق اإلنسان وكتابة التقارير" والتىنظمها المعهد الدنماركى لحقوق اإلنسان فى الفترة من 2015/8/25-17
بمدينة عمان – األردن.
 البرنامج التدريبى حول " قوانين مناهضة العنف ضد المرأة" والذى نظمهالمكتب اإلقليمى للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان يومى 2015/9/8-7
بمدينة بيروت – لبنان.
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 ورشة العمل حول "مكافحة اإلرهاب" والتى نظمها حلف شمال األطلسى(الناتو) فى الفترة من  8-5أكتوبر  2015بمدينة بروكسل – بلجيكا.
 االجتماع التاسع للمؤسسات الشبكة الفرانكفونية لألمبودسمان ف ـ ـ ــى الـفترة م ــن2015/10/18 -10بمدينة كيبك  -كندا.
 الحلقة الدراسية حول " التثقيف فى مجال حقوق اإلنسان" والتى نظمتهاحكومة اندونيسيا فى الفترة من  2015/10/ 14-10بجاكارتا.
 الدورة التدريبية  :آليات تلقى الشكاوى" والتى نظمتها جمعية األمبودسمانالمتوسطيين ف ـ ـ ــى الـفترة م ــن  2015/10/1-27بمدينة الرباط  -المغرب.
 االجتماع الخامس للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أعضاء الشبكةالفرانكفونية لألمبودسمان ف ـ ـ ــى الـفترة م ــن  2015/10/31-26بمدينة داكار
 السنغال. الدورةالتدريبية حول " المناصرة فى مجال حقوق اإلنسان – عنبتاوى "25والتى نظمها المعهد العربى لحقوق اإلنسان فى الفترة من 2015/11/14-7
بتونس.
 المؤتمر الدولى حول "التحديات التى تواجه حقوق اإلنسان فى أزمة الالجئينوالمهاجرين" والتى نظمها األمبودسمان الصربى يومى 2015/11/24-23
بمدينة بلجراد -صربيا.
 ورشة العمل حول " سبل تعزيز التفاعل مع هيئات المعاهدات الدولية لحقوقاإلنسان يومى  ،2015/12/21-20والمائدة المستديرة حول " سبل مناهضة
خطاب التحريض على الكراهية وتعزيز التسامح" يومى 2015/12/23-22
والتى قام بتنظيمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بمدينة
الدوحة  -قطر.
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 اللقاء السنوى حول "الالجئين ودور منظمات المجتمع المدنى" والتى قامت
بتنظيمها المؤسسة المصرية لدعم الالجئين بالقاهرة يوم الثالثاء الموافق
. 2015/12/29

ثالثا :المؤتمرات وورش العمل
عقد المجلس سلسلة من الندوات وورش العمل والمؤتمرات التي تناولت غالبية
القضايا موضع اهتمام الرأى العام وموضع اهتمام المجلس في صميم واليته المتصلة
بحقوق اإلنسان.
وغطت أنشطة المجلس في هذا اإلطار الحقوق المدنية والسياسية والحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وكذا حقوق الفئات األولى بالرعاية.

-1ورشة عمل "ضمانات نزاهة اإلنتخابات البرلمانية" 23فبراير 2015
عقدت لجنة الحقوق المدنيه والسياسيه ورشة عمل عن (ضمانات نزاهة
االنتخابات البرلمانية) بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني واألحزاب السياسيه
وأبرزها حزبي الوفد والتجمع.
أفتتح ورشة العمل السيد محمد

رئيس المجلس القومى لحقوق اإلنسان،

وتناولت عدة محاور تتعلق بنزاهة االنتخابات البرلمانية ،وهى قانون مباشرة الحقوق
السياسية واالنتخابات البرلمانية وفقا للدستور وضمانات نزاهة االنتخابات ،وقد ساهم
ممثلو الجمعيات بمداخالت مكتوبة وشاركوا أيضاً في حوارات مفتوحة حول كافة
أبعاد القضية وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات أبرزها :
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 ضرورة أن يكون الدور المجتمعى دو اًر توعويا ألهمية البرلمان القادموتكثيف التوعية فى المحافظات الحدوديه نظ اًر للمخاطر التى تحيط
بالوطن ،سعياً ألن

تخرج االنتخابات بتوليفة شعبية تلبي احتياجات

المواطنين.
 الدعوة الي تعديل قانون االنتخابات واقرار النظام االنتخابي المناسبللمرحلة الراهنة بالدمج بين النظامين الفردي والقائمة ،مع استحداث آلية
حديثة للفرز.
 ضرورة مراعاة التقسيم العادل للدوائر بشرط التوازن النسبى بين المساحهالجغرافيه والكثافة السكانية وتنقية قوائم الناخبين ،ولذا يجب تعديل الدوائر
االنتخابية ألن وجود نائب واحد للدائره يقلل من فاعلية العمل النيابى
بالدائره.
 ضرورة أن تكون كافة مجريات العملية االنتخابيه باشراف اللجنه العليالالنتخابات ،علي أن تقوم بدورها فى رصد االنتهاكات بكافة المراحل
االنتخابية ،مع وضع مراقبة على التمويل واإلنفاق وأن يكون السقف
المحدد معمول به وبشكل يضمن المساواة بين كافة المرشحين فى
اإلنفاق.
 يجب أن تكون قاعدة بيانات الناخبين متاحة للجميع وأن يعرف المواطنلجنته االنتخابية بسهولة  ،مع ضرورة النظر في تغيير طريقة أداء
الناخبين بالخارج والعودة الى فكرة التسجيل المسبق .
 تمكين منظمات المجتمع المدنى من متابعة كافة مراحل العمليهاالنتخابيه.
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-2ورشة عمل " الخدمة الطبية في السجون المصرية "بتاريخ 1مارس 2015
عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية ورشة عمل لمناقشة الخدمه الطبيه فى
السجون المصرية بحضورممثلى منظمات المجتمع المدنى والجهات المختصة فى
و ازرة الداخلية (قطاع حقوق اإلنسان ومصلحة السجون).
افتتح الورشة السيد رئيس المجلس ،وتناولت عدة محاور تتعلق بالخدمة
الطبية في السجون المصرية وهى التأكيد على ضرورة تعديل تشريعات السجون
بشكل عاجل لتمكين السجناء من الحصول على كافة حقوقهم الصحية بشكل كافي،
وعالج مشكلة تكدس السجون والتي تؤدي إلنتشار األمراض وأيضاً مشكلة نقص
التخصصات والمستلزمات الطبية وافتقار الرعاية الصحية لمعالجة األمراض داخل
مستشفيات السجون ،ورفض بعض المستشفيات الخارجية إستقبال الحاالت الحرجة
على الرغم من سماح الالئحة الداخلية للسجون بذلك.
وقد خلصت الورشة الى عدد من التوصيات أبرزها:
 ضرورة مراعاة المعايير الدولية وتطبيق القواعد الدنيا لمعاملة السجناءبشكل عام.
 العمل على سرعة إنشاء مستشفى كبير تابع لو ازرة الداخلية للتعامل معالنزالء يكون مماثالً لنفس تجهيزات مستشفى الشرطة بالعجوزة أو مدينة
نصر.
 خضوع كافة المحتجزين بمراكز االحتجاز وأقسام الشرطة للكشف الطبىبمجرد دخولهم لمقار الحجز سواء من خالل القطاع الطبى للسجون أو
من خالل أقرب مستشفى حكومى لتقييم الحالة الصحية للمحتجز،
ووصف التعامل الطبى مع الحالة لمأمور القسم والذى يلتزم بدوره بتنفيذ
العالج الطبى وفقاً لمرئيات الطبيب وأخذ عينات لمعرفة المدمنين.
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 ضرورة إعداد الئحة خاصة بمراكز اإلحتجاز على النحو الذى يتضمنإجراء الكشف الطبى على النزالء وتحديد األمراض المزمنة وصرف
العالج الخاص بها مثلما يحدث مع نزالء السجون وفقاً للالئحة الداخلية
للسجون ،مع أهمية أن يتضمن ذلك أيضاً تقديم الرعاية الطبية للمدمنيين
لتفادى أعراض إنسحاب العقار التى قد تؤدى لوفاة النزالء المدمنين
وأحداث شغب وحاالت قتل أحياناً.
 ضرورة إقامة عدد من مراكز اإلحتجاز والسجون الجديدة إلستيعاب أعدادالنزالء الكبيرة ولتوفير المساحة الكافية لكل نزيل ،مع أهمية القيام بإجراء
تعديل تشريعى لمدد الحبس ،على النحو الذى يضمن عدم تكدس مراكز
بناء على التكييف القانوني
اإلحتجاز والسجون وايجاد عقوبة بديلة
ً

الجرائم.

 قيام و ازرة الصحة بعمل كتاب دوري لكافة مديريات الصحة لتوفير الخدمةالطبية باألقسام وأماكن اإلحتجاز التابعة للمحافظة ،والسماح لنقابة
األطباء بزيارة أماكن اإلحتجاز والحبس وتقييم الحالة الصحية في السجون
وتقديم المعونة والمشورة والخدمة لتدعيم العمل بمستشفيات السجون وعمل
وزرة الصحة ألطباء السجون.
دورات تدريبية باإلشتراك مع ا

 -3ورشة عمل " قانون الخدمة المدنية " ( 4مايو )2015
عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية ورشة عمل لمناقشة قانون الخدمة
المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم  18لسنة  2015بحضور ممثلى منظمات
المجتمع المدني.
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افتتح الورشة السيد رئيس المجلس والسيد وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح
اإلدارى.
وقد تناولت الورشة عدة محاور تتعلق بقانون الخدمة المدنية ورؤى النقابات العمالية
والمجتمع المدنى والمجالس المتخصصة وأوجه االختالف بين قانون العمل وقانون
الخدمة المدنية وعيوب ومميزات قانون الخدمةالمدنية وانتهت الورشة إلى عدة نتائج
وتوصيات بشأن آلية إعداد القانون والالئحة التنفيذية وكان أبرزها:
 افتقدت آليات وخطوات إعداد القانون إلى الحوار المجتمعى مع األطرافاالجتماعية ..حيث تم االكتفاء باالستماع والنقاش مع أجهزة الدولة دون
األطراف األخرى ذات الصلة وعلى األخص العاملين فى الجهاز اإلدارى
للدولة..
 مطالبة رئاسة الوزراء ولجنة اإلصالح اإلدارى بتنظيم حوار واسع وجاد بشانالالئحة التنفيذية لتدارك ما شاب آلية اعداد القانون من تجاهل الحوار
المجتمعى وعلى االخص مع ممثلى العاملين والمخاطبين بأحكامه.
وبشأن أحكام الالئحة التنفيذية
 -يجب أن تتضمن الالئحة توضيحاً كافياً لنص المادة األولى من مواد

اإلصدار فيما يخص الهيئات العامة [الهيئات التى ال تسرى عليها أحكام

القانون ومرجعية القانون بالنسبة للوائح الخاصة للهيئات ..وأحكام ونطاق
سريان القانون عليه.
تشكيل واختصاصات مجلس الخدمة المدنية
 تمثيل المجتمع المدنى فى عضوية المجلس وعلى األخص ممثلى كل منالعاملين ومتلقى الخدمة ..حيث يمكن أن تنص الالئحة على اختيار الخبراء
الخمسة ممن يمثلون هذه األطراف االجتماعية.
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 توسيع اختصاصات المجلس بما يتجاوز إبداء الرأى ،واضطالعه بدور فىالرقابة المجتمعية ،وضمان الشفافية وتداول المعلومات.
لجان الموارد البشرية
إن العاملين فى الجهاز اإلدارى للدولة شركاء ..وتمثيلهم ضرورة لتطوير آليات
الديمقراطية ،واعمال مبادئ الشفافية والرقابة المجتمعية والحوكمة ..لذلك يوصى بما
يلى:
 زيادة عدد لجان الموارد البشرية قى الوحدات اإلدارية بما يكفل فاعليتهاوتمثيل العاملين فيها.
 وجود ممثل واحد على األقل للعاملين فى كل لجنة سواء كانت هناك نقابة أولم تتواجد [للعاملين حق اختيار ممثلهم].
 توسيع اختصاصات اللجان بحيث تتسع أيضاً لممارسة الرقابة والمشاركة فىتطوير سياسات واستراتيجيات الوحدة اإلدارية وسياسات التنمية البشرية،
وتطوير مفاهيم اإلدارة وهياكلها وفقاً لها ،ووضع خطط التدريب الالزمة
إلعادة هيكلة العمالة ،وتطويرها وتزويدها بالخبرات والمعارف والمهارات
الالزمة.
المعايير والضوابط
تركت الالئحة التنفيذية الكثير من المعايير والضوابط التى تكفل الحيدة
والنزاهة والتجرد ،وضمان حقوق العاملين وكفاءتهم أيضاً -على األخص -ونحن
ننطلق جميعاً من االعتراف بمشاكل الجهاز اإلدارى المتراكمة من سوء اإلدارة
والفساد والمجاملة والمحسوبية ..وعلى ان تتضمن الالئحة التنفيذية معايير وضوابط
واضحة فيما يلى:
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التعيين  :اإلعالن عن الوظائف فى الوحدات المعنية فضالً عن اإلعالن
المركزى على أن يتضمن اإلعالن التوصيف الوظيفى ،والمهارات والمؤهالت الالزمة
للوظيفة ومدة الخبرة ،وشروط شغل الوظيفة إجماالً ..ونوع االختبارات التى تتضمنها
المسابقة ،واللجنة المسئولة عن تنظيم المسابقة ،وكيفية التظلم من نتائج المسابقة.
تقارير الكفاية  :ضوابط واجراءات واضحة لوضع التقارير تكفل الحيادية
والشفافية والدقة فى القياس ،وتحدد على األخص سلطات الرئيس المباشر فى هذا
الشأن.
اإلخطار الكتابى للعاملين الذين يقل مستوى آدائهم عن المستوى العادى طبقاً
للق ياس الدورى (فى المرتين السابقتين على التقرير النهائى) ..مع توضيح أوجه
القصور التى ينبغى تالفيها  ،واتاحة الفرصة لطلب التدريب حال الحاجة إليه.
العالوة التشجيعية  :ضوابط ومعايير العالوة التشجيعية (من يمنحها ،ومن
ُيمنحها ممن توافر فيهم شروط الحصول عليها الواردة فى المادة  37من القانون) ..
الترقية :معايير وقواعد الترقية باالختيار.

الرد المسبب  :إلزام جهة اإلدارة بالرد المسبب كتابة على التظلم أو الطلب
المقدم من العامل.
سلطات الرئيس المباشر :وضع ضوابط واضحة لسلطات الرئيس المباشر
وعلى األخص فى توقيع الجزاء الذى غالى فيه القانون ،وتقرير الحوافز أو غيرها أو
العالوة التشجيعية أو غير ذلك.
األجور والعال وات
النص على نسبة األجر الوظيفى إلى األجر الشامل [نسبة الوظيفى -نسبة
المكمل] والتى لم يتضمنها القانون رغم كثرة التصريحات بشأنها وتفصيل ما تم
النص عليه فى المادة  40من القانون من عناصر األجر المكمل.
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ساعات العمل واإلجازات
إذا كان القانون قد غاب عنه -على خالف المستقر عليه -النص على الحد
األقصى لساعات العمل ،كما غاب عنه النص على أن تتضمن اإلجازات ستة أيام
متصلة على األقل..فمن المفترض أن تعالج الالئحة التنفيذية هذين األمرين بالنص
عليهماويترتب على ذلك اعتبار العمل ساعات تزيد على هذا الحد عمالً اضافياً
ينبغى تحديد مقابل وكذلك تحديد مقابل العمل أيام اإلجازات األسبوعية.
توصيات أخرى:
بناء على حاجة العمل من عدم
 استثناء المعار بقرار من جهة اإلدارة ًاحتساب مدة اإلعارة ضمن المدة البينية الالزمة للترقية.

 وضع قواعد الحتساب أقدمية الموظف الحاصل على مؤهل قبل أو أثناءالخدمة والذى تقدم إلى وظيفة خالية بالوحدة يستوفى شروط شغلها.
 إلزام جهة اإلدارة بقبول الترخيص بالعمل نصف الوقت للمرأة العاملة التىترعى طفالً دون السادسة ،أوابناً من ذوى االحتياجات الخاصة.
 إلزام جهة اإلدارة بالرد كتابة على طلب الحصول على إجازاته االعتياديةالسنوية ،ويفضل أن يرفق بالالئحة نموذجاً للطلب المقدم للحصول على
اإلجازة موضحاً به كيفية رد اإلدارة بالم ـ ـ ـوافقة عليها أو ترحيلها.
 توضيح موعد التقدم بطلب الحصول على اإلجازات المرحلة أو مقابلها النقدىفى ختام السنوات الثالث التى حددها القانون ،والزام جهة اإلدارة بإجابة
العامل إلى طلبه خالل مدة زمنية محددة.
األحكام االنتقالية
معالجة اشكاليات انتقال العاملين الخاضعين ألحكام القانون رقم  47لسنة
 1978وتعديالته المتعاقبة إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية حيث يتضمن
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ذلك تحديد عناصر األجر الحالى التى تحتسب ضمن األجر الوظيفى  ،وما يحتسب
ضمن األجر المكمل  ..مع التأكيد على ما ينص عليه القانون من احتفاظ العامل
باألجر الذى كان يتقاضاه فى جميع األحوال.
معادلة مراتب تقارير الكفاية المستحدثة فى القانون بالمراتب المعمول بها
اآلن.
النص على أحقية العاملين فى اقتضاء المقابل النقدى عن رصيد إجازاتهم
التى لم يحصلوا عليها حتى تاريخ العمل بالقانون ،وكيفية الحصول عليه [التقدم
بطلب اآلن  ،أو عند انتهاء الخدمة..
النص على االعتداد بإجراءات التسويات بالمؤهالت األعلى التى تم اتخاذها
قبل العمل بالقرار بقانون رقم  18لسنة  2015واكتسب العاملون بموجبها مراكز
قانونية مستقرة ،وكذلك على استكمال إجراءات تعيين أوائل الخريجين وحملة
الماجستير والدكتوراة التى سبق ووافق عليها مجلس الوزراء.

 -4ورشة عمل "اإلعالم واإلعالنات من المنظور الحقوقي وتأثيرهما على الرأي
العام"(  22اكتوبر)2015
عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية ورشة عمل بعنوان"اإلعالم واإلعالنات
من المنظور الحقوقي وتأثيرهما على الرأي العام بحضور ممثلى منظمات المجتمع
المدنى واعالميين.
افتتح الورشة السيد رئيس المجلس والسيد رئيس اتحاد االذاعة والتليفزيون
وتناولت عدة محاور متعلقه بتأثير االعالنات واالعالم على الرأى العام والتى ركزت
على الجانب القانونى ويتمثل فى التشريعات الحالية والتجاوزات فى مجال االعالن
واإلعالم ،والجانب اإلجتماعى ويتمثل فى الـتأثير اإلجتماعى لإلعالن والتداعيات
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االجتماعية واألخالقية للممارسات اإلعالنية وقد انتهت الورشة إلى عدد من
التوصيات أبرزها:
أوال :تفعيل االستحقاقات الدستوررية المتصلة بتنظيم المجال االعالمى بما
تتضمنه من صيانة حرية الرأى والتعبير وحماية حق الجمهور فى التزود بمستوى
إعالمى واعالنى يتسق مع معايير حقوق االنسان
ثانيا :انشاء الهيئات اإلعالمية المختصة بتنظيم المجال اإلعالمى على أسس
تضمن استقاللها الفنى والمالى واإلدارى  ،وضمان أن تنهض بدورها فى تنظيم
المجال االعالمى دون أن تتحول الى هيئات سلطوية
ثالثا :تعزيز دور المجتمع المدنى وخصوصا جمعيات ومنظمات حماية حقوق
الجمهور.
رابعا :العمل على الفصل التام بين اإلعالن واإلعالم وضمان شفافية عمل
الوكاالت اإلعالنية وممارسة االحتكار والتركز الضار للملكية فى المجال اإلعالنى .
خامسا :العمل على تحقيق الشفافية فيما يتعلق بارقام التحقق من االنتشار
والتوزيع والمشاهدة واستخدام الوسائل العلميه الموثوقة والحديثه لضمان نشر
المعلومات السليمة بخصوص أرقام التوزيع والمشاهدة.
سادسا :ضرورة أن تتضافر جهود الهيئات الضابطة والنقابات المهنية ومنظمات
المجتمع المدنى وأجهزة المتابعه المختلفه من أجل ضمان تحقيق ما يلى :
أ .احترام اإلعالنات للقيم اإلنسانية ومعايير حقوق االنسان وحقوق الفئات
األضعف وخصوصا ذوى اإلعاقة.
ب .منع الرسائل والمضامين االعالنية التى تتضمن إهانة أو تحقي ار
للكرامةاإلنسانيةوالتي تمثل شكال من أشكال التمييز والتفرقه على أساس
الجنس أو الدين أو العرق ،أو تحض على الكراهيه او العنف.
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ج .احترام مبادئ المنافسة العادلة بين المنتجات والخدمات المعلن عنها.
سابعا :دعم برامج التربيةاإلعالمية من خالل المطبوعات والمواد المسموعة
والمرئية والورش والندوات والتدريب لقطاعات الجمهور المختلفة بما يحسن قدرات
التلقى ويعزز التتعرض للمحتوى اإلعالنى واإلعالمي ،مع ايالء االهتمام بحقوق
النشء فى التنشئه على أسس تحترم حقوق االنسان وعدم انتهاك هذا الحق عبر مواد
إعالنية ضارة ومسيئة
ثامنا :دعوة الوكاالت اإلعالنية ووسائل االعالم الى عدم تغليب االعتبارات
التجارية على معايير حقوق اإلنسان وتعزيز الوعي بالمسئولية االجتماعية فى
صناعة اإلعالم واإلعالن.

-5المائدة المستديرة ومؤتمر "العرض العام لدراسات وحدة البحث والتطوير
التشريعي"
نظم المجلس على مدار أربعة أيام مائدة مستديرة ومؤتم اًر عاماً حول" :تبادل
الخبرات في مجال تطوير التشريعات" في سياق أنشطة وحدة البحث والتطوير
التشريعي بالمجلس التي تجرى بالتعاون مع الوكالة االسبانية للتعاون من أجل
التنمية" .Cooperacion Espanola
وذلك بهدف مراجعة وتقييم وتطوير مخرجات عمل وحدة البحث والتطوير
بالمجلس في المجاالت المتنوعة منذ إطالق عملها في إبريل/نيسان ،2009
استعدادا للتعديالت والمداخالت التشريعية المرتقبة في مصر خالل العامين القادمين
ً

عقب انتخاب البرلمان ،لتفعيل دستور  ،2014ومواءمة التشريعات الوطنية مع

الدستور والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان والحكم الرشيد.
أوال :المائدة المستديرة
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عقدت المائدة بالقاهرة يومي  25 – 24مايو  ،2015بمشاركة متميزة من الخبراء
وممثلي و ازرات التضامن االجتماعي والعدل وشئون مجلس النواب والعدالة االنتقالية
وأمانة لجنة اإلصالح التشريعي برئاسة مجلس الوزراء ،وأجهزة الرقابة اإلدارية
والجهاز المركزي للمحاسبات واللجنة المعنية بمكافحة الفساد ،وممثلين عن المجلس
القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية وذات الصلة والعديد من المشتغلين
بالقانون وشئون العدالة.
وتناولت المائدة عرض ومن اقشة وتقييم إنتاج وحدة البحث والتطوير التشريعي
بالمجلس في مجاالت مكافحة الفساد ،والضمان والتأمين االجتماعي ،وحقوق المرأة
والطفل في سياق العمل ،وحماية المرأة من أشكال العنف ضدها ،وضمانات
المحاكمة العادلة.
وقد استمعت المائدة للتجربة األسبانية في مجاالت :مكافحة الفساد ،والضمان
والتأمين االجتماعي ،وحقوق المرأة والطفل والحماية من العنف ،وضمانات المحاكمة
العادلة والمنصفة والتي قدمها  4من الخبراء األسبان المتخصصين.
افتتح أعمال المائدة السيد رئيس المجلس القومي لحقوق اإلنسان ،والذي أشاد
بمنهج تبادل الخبرات ودوره في إثراء الفكر والمقترحات التشريعية وتعميم التجارب
الناجحة .وتولى مهمة المقرر األستاذ عالء شلبي أمين عام المنظمة العربية لحقوق
اإلنسان.
ثانيا :مؤتمر العرض العام
عقد المؤتمر يومي  27 – 26مايو  ،2015وافتتحه السيد رئيس المجلس،
وبحضور السيدة /الندرز القام بأعمال السفارة االسبانية بالقاهرة ،وشارك في افتتاح
المؤتمر المستشار/عالء قطب ممثال عن و ازرة التخطيط ،واألستاذ  /خالد سلطان
ممثال عن و ازرة التضامن االجتماعي .كما شارك في المؤتمر  230شخصية يمثلون
ً
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الو ازرات الحكومية ذات الصلة ومستشارين من رؤساء المحاكم ،ووكالء النيابة،
وأساتذة القانون ،وممثلين لمنظمات المجتمع  ،وتولى األستاذ  /محسن عوض أعمال
مقرر المؤتمر.
وخلصت المناقشات في الفعاليتين إلى العديد من التوصيات ،التي توزعت على
محاور المناقشات كما يلي:
توصيات ونتائج عامة:
 أهمية القضايا المطروحة في دعم التحول الديمقراطي. أهمية االستفادة من تبادل التجارب والخبرات المقارنة للوصول ألفضلالممارسات.
 الدور المحوري للمجتمع المدني وجماعات الدفاع االجتماعي والحركاتاالجتماعية في بلورة التشريعات والسياسات والتطبيق في مختلف المراحل
وضرورة إشراكهم في وضع التشريعات ومسار وضعها.
 االستف ادة من الدستور الجديد وما وفره من ضمانات وحريات ومعايير ترقى إلىالمعايير الدولية وتفعيل مواده بشأن إدماج االتفاقيات الدولية في التشريع الوطني.
 توافر اإلرادة السياسية يشكل مقوما مهما ينبغي االستفادة منه ،ولكن النجاح فيذلك يحتاج إلى وجود بنية مؤسساتية وتعزيز ثقافة الموظفين العموميين.
 أهمية دور اإلعالم في المحاور األربعة على مستوى التوعية وعلى صعيدمكافحة الجوانب السلبية.
توصيات بخصوص المحور األول (مكافحة الفساد).
 أهمية تبني تعريف واسع للفساد ال يقتصر على الوظائف العامة بل يمتدإلى الفساد في القطاع الخاص.
 الحاجة لمدونات السلوك وتعزيز الوعي بين الموظفين العموميين.204

 تقوية آليات الرقابة والمحاسبة وضمان استقالليتها وفعاليتها. ضمان التطبيق األمثل لصحيح القانون. دور المجلس القومي لحقوق اإلنسان وغيره من المجالس المتخصصة فيالنقد وفي االقتراح.
 تدريب وبناء الكوادر القادرة على التوعية ونشر المعرفة. دور الدولة ال يقتصر على التنفيذ ،ومن الضروري أن يمتد إلى الترويجالمشجعة.
للمفاهيم اإليجابية وتقديم النماذج ُ

 ضرورة العلنية وتكريس الشفافية وأن تكون ضمن مقومات جهود مالحقةالفساد الجارية.
 أهمية مراجعة القوانين للوفاء بالمعايير في االتفاقية الدولية لمكافحة الفسادوضمان عدم التقادم في جرائم الفساد التي أدت إلفالت المجرمين من
العقاب ومنحتهم حصانة غير قانونية.
 الفساد يعيق االنتقال إلى الديمقراطية ويتعين على النظام الديمقراطي أنيكافح الفساد.
 اإلشادة بتقدم مصر على سلم الشفافية من المرتبة  114إلى المرتبة ،94والحاجة لجهود متزايدة الختراق العوائق وضمان تقدم جهود مكافحة
الفساد.
 االنضمام إلى اتفاقية االتحاد األفريقي لمكافحة الفساد. الحاجة لمعالجة أوجه وأسباب الفساد في المحليات بصفة خاصة ،وفيقوانين التعاقدات الحكومية ،وازالة أوجه تضارب المصالح في القانون وفقاً
للدستور.
 ضرورة وجود قواعد قانونية ولوائح إدارية واضحة وعقوبات فعالة.205

 تعويل خاص على دور القضاء والمحاكم المتخصصة. االهتمام بالقواعد التي تحكم أداء الموظف العام. االهتمام باالستمرار في توفير الدعم السياسي للجهات الرقابية للنهوضبمسئولياتها.
 استقالل جهات المعاونة القضائية (الطب الشرعي -األدلة الجنائية) اإلشادة باإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. اإلشادة بتوجهات مشروعات القوانين المتعلقة بالمناقصات والمزايدات،ومنع تضارب المصالح ،وتنظيم هيئة النيابة اإلدارية.
 ضرورة أن تكون هناك هيئة مستقلة لمكافحة الفساد ليست تابعه للجهازالحكومي (مفوضية لمكافحة الفساد)
 الفصل بين السلطة و الثروة والذي تسبب في كثير من مظاهر الفساد. ضرورة عمل دراسة تحليلية ألنماط الفساد في مصر من واقع القضايا التيأعلنت بغض النظر عن أحكام المحاكم فيها بسبب عدم توافر األدلة.
 إصدار قانون حرية تداول المعلومات بما يحقق الشفافية ويتجاوزاإلجراءات الضعيفة المقترحة في مشروع القانون السابق الذي لم يصدر.
 عمل حمالت توعية للمواطنين للتمسك بحقوقهم. تحديد االختصاصات لمسئولي الشركات والهيئات الكبرى لتعزيز نظمالرقابة الداخلية.
 وضع سياسات إعالمية تعمل على مكافحة الفساد والجريمة في المجتمع. إقرار نصوص تشريعية لحماية الشهود والمبلغين. -مراعاة فصل األجهزة الرقابية عن الحكومة المصرية وامكانية استقاللها.
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 أخذ التجارب الدولية السابقة بعين االعتبار سواء في تفعيل القوانينأومكافحة الفساد.
 ضرورة وضع الضوابط والمعايير الالزمة الختيار القادة في المناصباإلدارية على أساس عنصر الكفاءة.
 وضع جزاءات تحقق الردع لجرائم الفساد واإلعالن عن تلك الجزاءاتللتوعية المجتمعية.
توصيات بخصوص المحور الثاني (الضمان والتأمين االجتماعي)
 ضرورة وجود تأمين لربة المنزل المرأة غير العاملة. ضمان تمتع العاملين في القطاع الخاص بحقوقهم العمالية وحمايتهم منسلطة أصحاب العمل.
 النظر في التشريعات ذات الصلة والتي تحتاج عدد كبير من التعديالت ضرورة التأمين علي األطفال (تفعيل قانون عمالة األطفال) أهمية أن تشكل منظومة تشريعات الضمان والتأمين االجتماعي األولويةالقصوى للدولة ألنها تتعلق بأوضاع قادت إلى ثورتين.
 االهتمام بإدماج القطاع الخاص في وضع وتبني وتنفيذ السياسات والخططالوطنية.
 إشراك المجتمع المدني في وضع مشروع قانون الضمان االجتماعي ،وانشاءمجلس قومي للحماية االجتماعية.
 تعديل قانون الجمعيات األهلية بشكل يضمن فاعلية إشراك المجتمع المدنيكشريك في وضع التشريعات والسياسات.
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 اإلشادة بتعديالت مجلس الدولة لمشروع مد الضمان االجتماعي وتوسيعمفهوم "اليتيم" ،وكذا منح رئيس الوزراء صالحية ضم فئات إضافية
للمستفيدين من القانون.
 إن الحاجة لترشيد اإلنفاق وسد العجز في الموازنة العامة ال يجب أن تنالمن الشرائح االجتماعية األكثر ضعفاً واألفقر.
 الحاجة لقانون موحد للتأمين االجتماعي للتخلص من تعقيدات وتشابكالقوانين المتعددة.
 إشراك أصحاب المصلحة في وضع التشريعات التي تتصل بحقوقهم. ضرورة معالجة المعاشات المحددة ( 5ماليين في مصر يتقاضون أقلمن 500جنيه شهرياً) على نحو مساند للحق في العيش الكريم.
 االستفادة من (اتفاقية طليطلة  )1995في أسبانيا التي أسهمت في تطويرمنظومة الضمان والتأمين االجتماعي في اسبانيا.
 اإلشادة باهتمام مشروع قانون الضمان االجتماعي الجديد باألجانب المقيمينفي مصر ،والدعوة لتطويره من مفهوم المعاملة بالمثل إلى االستجابة
لالحتياجات الماسة.
 الحاجة لتدريب الموظفين المختصين وضمان مساهمتهم في معالجة مشاكلالمواطنين والتوقف عن سلوكيا تتحول دون وصول المستحقين لحقوقهم.
 ا لسعي للوصول بالضمان االجتماعي إلى الحد األدنى لألجور لضمان العيشالكريم وحماية المواطنين من االستغالل.
 ضرورة االهتمام بالفئات األكثر حاجة على المدى القصير (النساء –المعاقين  -عمال البحر – عمال الزراعة – عمال القطاعات غير الرسمية).
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توصيات بخصوص المحور الثالث (مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي)
 ضم قضايا األسرة للمرأة كلها في ملف واحد أمام قاض واحد ينظر جميعالقضايا في آن واحد فيما يتعلق بالنفقة ونفقة الحضانة وأجر مسكن
وقضايا المتعة والمؤخر ،وكل القضايا الناتجة عن الطالق أوالخلع .
 دعم التوعية الخاصة بالعنف ضد المرأة بحيث تصبح التوعية مشتركةللرجال والنساء وتوعية رجال الدين
 إلغاء المادة  11لتحقيق التمثيل المناسب في قضايا األحوال الشخصية(بهدف إيجاد وسيلة لتفادى وقوف األبناءفي مواجهة أبيهم أمام المحكمة )
 تعديل قانون األسرة على نحو يكفل حقوق المرأة المطلقة. مراعاة المعايير الدولية في عمالة األطفال حيث انه ال يتم تفعيل القانونفي عمالة األطفال ( مثل عمل األطفال في أعمال خطرة ) مع التشديد
على عناية خاصة ألطفال سيناء واألطفال ذوى اإلعاقة.
 إعادة النظر في النسبة المخصصة للمعاقين ب %5بما يتناسب معالزيادة الكبيرة في عدد المعاقين عن الفترة التي تم تحديد فيها هذه النسبة.
 إعطاء اهتمام خاص ألطفال الريف ،خاصة األجراء العاملين في المجالالزراعي.
 ضرورة إلغاء سن المخاصمة القضائية لألطفال من سن خمسة عشرعاماً،على أن ترفع الدعوى باسم األم وليس األطفال
 توسيع نطاق التعاون والعمل مع المجتمع المدني في زيادة مساحة الوعيالمجتمعي الرامي إلى خلق مجتمع واع بحقوق الطفل وجدير برعايته.
 ضرورة تعزيز أطر التعاون بين كافة الجهات المتعلقة بقضايا الطفلوخاصة المجتمع المدني .
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 البحث في خلق آليات إنفاذ قابلة للتطبيق على أرض الواقع بما يجعلالقانون الخاص بالطفل واقعا ملموساً.
 ضرورة العمل مع األسرة بشكل أوسع اعتمادا على كون األسرة هي خطالدفاع األول عن حقوق الطفل ونشأته السليمة من أجل إعداد مجتمع قوي
ومتحضر.
 -أهمية تعريف

حقوق المرأة في الشريعة اإلسالمية حيث تستخدم هذه

العبارة في تحفظ الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد
المرأة.
 ضرورة استكمال الجهود لمواءمة التشريعات المصرية مع المعايير الدوليةلحقوق المرأة والصكوك واإلعالنات ذات الصلة بمكافحة العنف ضد المرأة
والعنف المنزلي وسحب التحفظات.
 الدعوة إلى تبني مشروع قانون مكافحة العنف األسري الذي تبناه المجلسالقومي للمرأة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
 اإلشادة باإلستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة التي تبناهاالمجلس القومي للمرأة بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني المعنية.
 االستفادة من الحق في المساواة الذي كرسه الدستور على نحو يشملبصفة خاصة العقوبات والمساواة في الوظائف العامة.
 االهتمام بإنشاء آلية وطنية للوقاية من العنف األسري والعنف ضد المرأة. الدعوة إلى تواصل الجهود المتعلقة بمكافحة صور العنف الجنسي معاإلشادة بالتعديالت التشريعية المتخذة والتدابير الخاصة بسرعة تطبيق
القانون وردع الجناة ومعاقبتهم.
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 االهتمام بدور الدولة بالشراكة مع المجتمع المدني في التوعية وفيالتعريف بالقانون ومواجهة الخروج عليه.
 االهتمام بالتربية منذ الصغر للحد من مختلف أشكال العنف ،وخاصةالعنف ضد المرأة ،ووضع صوره موضع استهجان المجتمع والرأي العام.
 االهتمام بدور اإلعالم في التوعية والتصدي للظواهر السلبية. معالجة اللوائح اإلدارية التي تؤدي لضعف تطبيق القانون ،وخاصةاستمرار العمل بشهادة التسنين والتصديق المتأخر على وثائق الزواج
اللتان تتيحان استمرار صور الزواج المبكر بالمخالفة للقانون.
 االهتمام بمعالجة األوضاع االقتصادية واالجتماعية للمرأة ،والتي تتسببفي وقوعها ضحية ألشكال متنوعة من العنف.
 االهتمام بدور الخطاب الديني لمعالجة واصالح الوعي المشوه حولالالمساواة بين المرأة والرجل.
 التعاون والتنسيق الفعال بين المجلس القومي لحقوق اإلنسان والمجلسالقومي للم أرة في قضايا المرأة ومكافحة مختلف صور العنف ضدها.
 سد فجوة التنمية بين المرأة العاملة في الدولة والقطاع الخاص.توصيات بخصوص المحور الرابع (ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة).
 فتح حوار مجتمعي حول أسبقيات التشريعات الموكولة لمجلس النواب فيضوء أحكام دستور  ،2014من ناحية والمعايير الدولية من ناحية أخرى
وأسبقيات العمل الوطني من ناحية ثالثة مع إعطاء اهتمام خاص لآلليات
التنفيذية التي نص عليها الدستور "مثل مفوضية منع التمييز وغيرها من
المفوضيات".
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 كفالة ضمانات حقوق الدفاع للمتهمين أمام المحاكم الوطنية في مرحلةالقبض عليهم من خالل تمكين محاميهم من الحضور.
 إثارة الوعي بتفسير نصوص القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية بالشكلالذي يكفل تداولها بين الجمهور وذلك من خالل مؤسساتها التشريعية
واإلعالمية.
 إعطاء أسبقية لمشروعات القوانين التي سينظرها مجلس النواب القادملمفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز.
 أهمية أن تتضمن الدراسات أوضاع المرأة واألطفال ذوى االحتياجات الخاصةومدى حقهم في العمل والتأهيل والرعاية المستمرة.
 إعادة النظر في مدة الحبس االحتياطي بتقييدها زمنياً ،ومراعاة الجوانباإلنسانية في الحبس االحتياطي ،والنظر في بدائل الحبس االحتياطي.
 التأكيد على ضرورة إضافة درجة تقاضى ثانية في الجنايات دون انتظارالفترة االنتقالية المقررة في الدستور.
 إلغاء المادة الثانية من القانون رقم  16لعام  2015الصادر في  12مارس 2015بإضافة المادة ( 18مكرر ب) لقانون اإلجراءات الجنائية الخاصة
بج ارئم اختالس المال العام واالستيالء عليه والغدر .
 توفير ضمانات خاصة لمحاكمة األشخاص ذوى اإلعاقةفي ضوء المادة 54والمادة  55من الدستور ،مع توفير كافة اآلليات اإلجرائية لضمان سير
إجراءات الضبط وجمع االستدالت والتحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون وكذلك
توفير أماكن احتجاز وسجون لألفراد ذوى االعاقة تختلف عن السجون
العادية ومؤهلة تأهيالً خاصاً وأال يتم إيداعهم مع باقي المحتجزين أوالمحكوم
عليهم .
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 ضرورة تعديل المادة  283والمتعلقة بخطف األطفالحديثي الوالدة والتي تعدجنحة تقضى عقوبتها بالحبس مدة التزيد عن سنة ،واعتبارها جناية مثل
خطف الكبار وبذات العقوبة المقررة لذلك .
 تفعيل الضمانات العديدة المتميزة للمحاكمة العادلة الواردة في الدستور. التطلع إلى أن يكون قانون السلطة القضائية الجديد معب اًر عن التوجهاتالدستورية ويستكمل جوانب ضمانات استقالل القضاء على نحو يمكن القضاة
من تعزيز قدرتهم في تحقيق العدالة ،وفق معايير األمم المتحدة للعام .1985
 دعم قدرات السلطة القضائية على نحو يعزز القدرة على الوصول إلىالتقاضي وسرعة الفصل في الدعاوي القضائية.
 تعزيز برامج تأهيل ودعم قدرات أعضاء الهيئات القضائية ومعاونوهم. أن يستجيب القانون لحاجات المجتمع وأن يرسخ توجهات حمايته مناالستغالل.
 االمتثال لمعايير المحاكمة العادلة في الدستور هو الوسيلة أيضاً لالمتثالللمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
 االستفادة من االرتقاء بضمانات اإلجراءات والحماية وبناء القدرات المتطورةفي سياق القانون الجنائي الدولي.
 االمتثال للمعايير الدولية واشراك المجتمع في القوانين المتنوعة كصاحبمصلحة يمثل امتثاالً بذاته لقواعد المشاركة والشفافية ويلي اعتبارات سيادة
القانون.
 ضمان استقالل جهات المعاونة القضائية (الطب الشرعي ،األدلة الجنائية). -تعزيز ضمانات حماية المتهمين والمحتجزين كضرورة للمحاكمة العادلة.
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 الوعي بأن توافر الشروط للمحاكمة العادلة بما فيها العلنية في المحاكمات اليكفي للحكم بعدالتها ،بل يجب أن يشعر الناس بأنها عادلة كي تصبح كذلك.
 النظر في إلغاء التعديالت المدخلة على قانون اإلجراءات الجنائية في العام ،2012والعودة للحد األقصى للحبس االحتياطي.
 االنضمام للمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان. ضمان الرقابة القضائية الشاملة واستقالل هيئة تفتيش القضاء. ضمان الكفاءة في اختيار القضاة واستم ارريتهم مع الترحيب بالتوجهاتالجديدة للدراسة في المعهد الخاص للملتحقين ،ومقترح بتعميم آلية اختيار
القاضيات.
 -دعم سلطة االدعاء واستقالليتها.

-6ورشة المراجعة الدورية الشاملة فى 14نوفمبر 2015
نظم المجلس هذه الورشة بالتعاون مع برنامج االنمائى لألمم المتحدة ،فى إطار
تعزيز فاعليات آلية المراجعة الدورية الشاملة يومي  10 ،9نوفمبر .2015لمشاركة
ممثلين عن و ازرات الخارجية ،الداخلية ،الصحة والسكان ،العدل ،الشئون القانونية
ومجلس النواب ،التعليم العالى والبحث العلمى  ،التربية والتعليم والتعليم الفنى ،القوى
العاملة ،الثقافة ،االعالم ،البيئة  ،وو ازرة السياحة  .والمجالس القومية المتخصصة.
وأسفرت المناقشات التى تمت داخل الورشة على مدار اليومين عن التوصيات
التالية:

214

 حسم القضية المعلقة مع الحكومة المصرية والمجلس الدولى لحقوق اإلنسانبشأن إستضافة مكتب للمفوض السامى لحقوق اإلنسان فى مصر .
 إعادة تعريف التعذيب بالقانون طبقاً لإلتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب . عرض المقترح الخاص بتعديل قانون الجمعيات األهلية على البرلمان القادملمناقشته .
 القضاء على اى نوع من العنف والتمييز ضد المرأة  ،وضرورة التمكيناإلقتصادى للمرأة .

إيجاد حلول للقضاء على قضية أطفال الشوارع فهى

تعد قضية أمن قومى .
 تفعيل القوانين الخاصة باألشخاص ذوى اإلعاقة ونشر ثقافة التعامل معاألشخاص ذوى اإلعاقة للحصول على كافة حقوقهم ودمجهم بصورة كاملة
فى المجتمع .
 تنقية القوانين وضرورة أختيار األولويات الخاصة بالتشريعات والتى من أهمهاالقوانين الخاصة بتحقيق العدالة اإلجتماعية .
 مراعاة حقوق اإلنسان عند مكافحة اإلرهاب وتعويض المتضررين . القضاء على خطاب الكراهية من خالل التعليم  ،الفن  ،اإلعالم  ،األدبوجميع اشكال الثقافة فى المجتمع .
 تطوير المناهج الدراسية . وضع خطة لتحقيق الرعاية الصحية المناسبة لكافة المحافظات وخاصة القرىالصغيرة والبعيدة  ،وتحسين المستشفيات والمراكز الصحية  ،فقد خصص
الدستور  %3من الناتج المحلى للصحة .
 -التوسع فى مشروعات التنمية فى مختلف األقاليم .
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 مكافحة البطالة من خالل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تتطلب عددأكبر من العمالة

وضع حد أدنى لألجور كافة حيث قامت الحكومة بتحديد

حد أدنى لألجور للعاملين بقطاع الحكومة فقط .
 إصالح منظومة التأمينات اإلجتماعية  ،وضرورة إعادة أموال التأمينات . اإلهتمام بصورة أكبر بالشباب لتحقيق مطالبهم فى الحصول على سكنمناسب وتعليم وفرصة عمل .
-7ورشة العمل التشاورية حول مشروع قانون األحوال الشخصية الجديد فى
23نوفمبر2015
أسفرت ورشة العمل التشاورية حول مشروع بقانون األحوال الشخصية (عدالة
أكثر لألسرة المصرية) والتى انعقدت بتاريخ  ،2015/11/19عن مجموعة توصيات
للسلطتين التشريعية والتنفيذية منها ما يخص الطفل وأخر بالزوجة وجاءت كالتالي:
توصيات للسلطة التشريعية
ال
 النظر فى تعديل مسمى القانون ليصبح " قانون أحكام األسرة " بد ًمن "األحوال الشخصية " حيث أنه ينظم المسائل المتعلقة بالكيان
األسرى وليس األفراد.
 توحيد جميع القوانين والتشريعات ذات الصلة باألحوال الشخصية منخالل تطويرها بحيث تتكامل مع بعضها البعض فى إطار تشريعى
موحد لألحكام الموضوعية واإلجرائية لألحوال الشخصية .
 ضرورة ضبط المصطلحات الواردة فى مشروع القانون بحيث تتسمبالبساطة والوضوح و عدم المغاالة و بالشكل الذى ال يثير أى إلتباس
يؤدى إلى تأويله على نحو مغاير للهدف منه.
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 إستحداث آليات جديدة من شأنها التغلب على اشكالية تكدس قضايااألحوال الشخصية و طول أمد التقاضى و بطء اإلجراءات ،واالهتمام
بتأهيل العاملين بمكاتب التسوية لما لها من دور بالغ األهمية فى هذا
الصدد.
 ضرورة تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بالجزاءات التى تمثل قيداًللحريات،

بحيث يجب تفعيل وكفالة حق عدم سجن أي شخص

لمجرد عدم الوفاء بااللتزام التعاقدي
توصيات خاصة بالطفل
 اعتبار المصلحة االفضل للطفل هى القاعدة العامة التى البد منمراعاتها فى كافة القواعد و األحكام التى ينظمها مشروع القانون وفقا
للمواثيق الدولية المعنية بذات المجال ،وكذلك الدستور المصرى.
 وضع معيار مالئم يتسم بالمرونة و يراعى مقتضيات الواقع والظروفبشأن مسألة الرؤية من خالل عدم تقييدها بأماكن محدودة وردت على
سبيل الحصر سلفاً خاصة في حال التزام األب بالنفقة وتلبية متطلبات
واحتياجات الطفل.
توصيات خاصة بالزوجة
 إعادة النظر فى المادة المتعلقة بحرمان الزوجة من النفقة حالخروجها دون إذن الزوج بحيث يجب مراعاة مبدأ التناسبية بين الفعل
والعقاب.
 البد وأن يتضمن القانون أحكاماً تسمح بأن يتم الفصل في دعوىالطالق والمسائل المترتبة عليها كالنفقة والرؤية والحضانة في ذات
الدعوى ما لم يطلب رافع الدعوى غير ذلك،
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توصيات للسلطة التنفيذية:
 ضرورة أن تتبنى الدولة آليات من شأنها مراعاة ظروف غير القادرين علىسداد النفقة ألسباب موضوعية.
-8ورشة عمل بعنوان "رؤية حقوقية لقانون الجمعيات األهلية"
نظم المجلس القومى لحقوق اإلنسان ورشة عمل بعنوان " رؤية حقوقية لقانون
الجمعيات االهلية " بتاريخ  22فبراير 2016م والتى تأتى فى إطار حرص المجلس
على التواصل الدائم مع منظمات المجتمع المدنى  ،والجهات والهيئات الحكومية
المعنية  ،بهدف تعظيم االستفادة من الجهوذ المبذولة من كل االطراف تجاه التنظيم
القانونى للعمل المدنى فى مصر .
وقد شارك فى اعمال الورشة عدد من الخبراء والمختصين وممثلى الوزارت
المعنية وبدأت الجلسة االفتتاحية للملتقى بكلمة إفتتاحية من للسيد رئيس المجلس
وكلمة للسيد رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية وكلمة لممثل و ازرة التضامن
االجتماعى  ،عقب ذلك عدة جلسات والتى انتهت الى عدد من التوصيات
والمقترحات وهى :
 أن يكفل القانون إستقالل وحرية عمل الجمعيات األهلية .
 إيجاد أليات من شأنها أن تضع الغاية من إقرار القانون فى تفعيله من خالل
وسائل تنفيذية تكفل تحققه على أرض الواقع .
 أن يعتمد القانون على بناء شراكة ما بين الجمعيات األهلية والدولة كركيزة
أساسية لبناء تكامل وظيفى بين أدوار كل منهما على أرض الواقع .
 أن يسعى القانون إلى بناء تنظيمات فاعلة فى المجتمع وتحقيق التوازن بين
المصالح ومختلف القوى وأن يعد وسيلة أساسية لبناء اإلستقرار اإلجتماعى .
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 ضرورة أن تعمل المنظمات فى إطار ال يعتمد على اإلنتقائية ويستند إلى
مبدأ األولوية الحتياجات الفئات األكثر تهميشا واألجدر بالرعاية .
 أن تصمم خريطة بإحتياجات المجتمع توضع فى خدمة األغراض الخيرية
لتمكين منظمات المجتمع المدنى من العمل على اإلحتياجات الواقعية
للمجتمع .
 أن يتم وضع تعريفات محددة للمصطلحات المرتبطة بعمل الجمعيات
األهلية حتى يتم تمكينها من أداء وظائفها وفقا لمفهوم واضح لتلك الوظائف
وطبيعتها ومداها وأثرها.
 تمكين الجمعيات األهلية من الحصول على التمويل الالزم من المانحين
وتحديد قائمة باألنشطة الغير مشروعة لضبط نشاط تلك المنظمات أو تحديد
مصارف محددة توضع فيها األموال الممنوحة كمعيار أخر للرقابة على
حسابتها .
 ضرورة أن يحدد القانون سبل ووسائل وأليات وأهداف التطوع فى الجمعيات
االهلية .
 التاكيد على ضرورة تهيئة المناخ السياسى المصاحب القرار القانون من
خالل اشراك منظمات المجتمع المدنى فى اعداده  ،وبناء جسور الثقة بين
كافة االطراف .
 يجب ضبط ألية قانونية تكفل وضع معايير أساسية وأسس إرشادية تضمن
تنفيذ القانون على نحو يحقق الهدف منه .
 انشطة الجمعيات االهلية تستلزم وجود نظام رقابى واشرافى فعال قائم على
المسائلة والشفافية لضمان تحقيق القانون لالهداف المنشودة منه .
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 ضرورة بناء ودعم وتطوير قدرات العاملين فى و ازرة التضامن االجتماعى
لتحقيق االستفادة المثلى من نشاط الجمعيات فى خدمة المجتمع .
 توغل الجهات االدارية فيما يتعلق بالسلطة التقديرية التى تمتلكها االخيرة
فيما يتصل بوجود خلط بين الموافقة على التمويل ونشاط الجمعيات االهلية.
 قانون يتناسب مع مبادئ ثورة يناير و ثورة  30يونيو ويحد من تدخل الجهة
االدارية فى عمل الجمعيات ويكون القضاء هو الفيصل النهائى فى األمر .
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والحق في التنمية
 -9الحلقة النقاشية "اإلصالح الصحي في مصر "27يناير .2015
عقدت لجنة الحقوق االجتماعية واالقتصادية حلقة نقاشية حول "اإلصالح
الصحي في مصر" يوم الثالثاء الموافق  27يناير  2015بحضور السيد رئيس
اللجنة ،والسادة ممثلى المجتمع المدنى والنقابات المهنية المعنية.
بدأ االجتماع السيد رئيس اللجنة بالترحيب بالسادة الحضور ،مؤكداً على أن
لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة،
مشي اًر إلى أن هدف االجتماع عرض ومناقشة رؤى ومقترحات الجهات المعنية حول
سبل اإلصالح الصحى فى مصر ،وذلك تمهيداً لعرض تلك المقترحات والمحاور
التى سوف تخلص اليها الحلقة النقاشية فى ورشة عمل موسعة من أجل التوصل إلى
التوصيات الالزمة كخطوة ضرورية لإلرتقاء بالمنظومة الصحية فى مصر باعتبارها
حق من حقوق اإلنسان .
وعرض سيادته محاور النقاش المقترحة التى ستتناولها الحلقة النقاشية وهى
كاآلتى :
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 النظر فى كيفية فصل العمل فى القطاع الحكومى عن القطاع
الخاص "بمعنى أن من يعمل فى الحكومة ال يحق له العمل فى
القطاع الخاص".
 إنشاء منظمة الغذاء والدواء المصرية.
 إنشاء هيئة عليا لمراقبة جودة الخدمات الصحية.
 تغطية كافة فئات الشعب المهمشة والعمال والتراحيل واليومية
والفالحين ومن هم بال عمل بمظلة التأمين الصحى والضمان
االجتماعي.
 تجديد التراخيص الطبية للمنشأت العامة والخاصة كل خمس سنوات
وكذلك تجديد تراخيص المزاولة المهنية لألطباء أيضا كل خمس
سنوات.
 بحث كيفية صرف الدواء من الصيدليات بوصفة طبية "روشتة طبية"
فقط وتحديد األصناف التى تصرف مباشرة بدون ذلك عن طريق
جهات االختصاص.
 بحث إمكانية دمج كل المؤسسات الصحية فى نسيج واحد وهو
التأمين الصحى الشامل "المستشفيات الصحية ،العالج على نفقة
الدولة ،المؤسسة العالجية ،المستشفيات التعليمية ،مستشفيات الهيئات
الحكومية"
وقد دارت العديد من المناقشات حول سبل اإلصالح الصحى فى مصر ومن
أبرزها اآلتى:
أكد الدستور  2014على حق كافة المواطنين فى التمتع برعاية صحية
متكاملة وفقاً للمادة " 18لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية
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المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة ،وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية
العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها
الجغرافى العادل .وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكومى للصحة ال تقل
يجيا حتى تتفق مع المعدالت
عن  % 3من الناتج القومى اإلجمالى تتصاعد تدر ً

العالمية .وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل

األمراض ،وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبق ًا
لمعدالت دخولهم .ويجرم االمتناع عن تقديم العالج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى
حاالت الطوارئ أو الخطر على الحياة .وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع األطباء
وهيئات الت مريض والعاملين فى القطاع الصحى .وتخضع جميع المنشآت الصحية،
والمنتجات والمواد ،ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة ،وتشجع الدولة
مشاركة القطاعين الخاص واألهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون".
ضرورة مراجعة كافة التشريعات الحالية المنظمة للقطاع الصحى بمصر ،
والبدء فى تطوير تلك التشريعات وفقاً لدستور  2014ولمواكبة المستجدات الحالية
الهادفة لالصالح وتنقية التشريعات من كل ما يشوبها من عوار تشريعى وعوار
مجتمعى .
أكد السادة الحضور على أن مسودة قانون التأمين الصحى تعتبر من أفضل
المسودات منذ عام  ،1999من ناحية الرؤية والصياغة الدقيقة فهى تغطى كل
جوانب إعادة هيكلة وتطوير النظام الصحى وتعطى الفرصة لعمل قوانين مكملة
إلعادة النظام الصحى برمته ،وهذا يحتاج لقدرات وكفاءات عالية وهى متوفرة
بمصر ،كما يحتاج أيضا لإلرادة السياسية لتنفيذ هذا التغيير الذى يعد من أصعب
التغييرات فى أى دولة من دول العالم ،لهذا فالبد وضع آليات واضحة لكيفية تفعيل
بنود القانون قبضه على البرلمان .
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تم اإلتفاق على أن أهم نقاط ضعف أداء الخدمة الصحية فى مصر اآلتى-:
"ارتفاع تكلفة الخدمة الصحية المباشرة التى يدفعها المواطن ،وانخفاض جودة الخدمة
الصحية وخاصة فى المنشأت الحكومية ،ضعف دخل العاملين فى القطاع الصحى
الحكومى ،وعدم كفاية برامج التدريب التخصصية المستمرة لرفع كفاءة العاملين،
وتواضع التمويل على الصحة فى مصر مقارنة بالدول االخرى".
تعد القوافل الطبية من أوجه إهدار المال العام بو ازرة الصحة ،حيث أن تكلفة
القوافل الطبية تتخطى  300ألف جنيه في الوقت الذي يتوجب علينا فيه توجيه هذا
المبلغ لتطوير للمستشفيات والوحدات الصحية فى المناطق النائية التي تعانى من
نقص في األدوية والمعدات لتحسين الخدمة الطبية بها وفقاً لمعايير الجودة.
كما اشار المشاركون الي ان إصالح منظومة الصحة فى مصر مرتبط بزيادة
الميزانية المخصصة للصحة وفقاً لما نص عليه الدستور ،وقد زادت ميزانية الصحة
في العام المالي الحالي إلى  42مليار جنيه ،وان هذه الزيادة أقل بكثير من النسبة
المطلوبة لتنفيذ اإلستحقاقات الدستورية  ،حيث أن كل القطاعات الحيوية المطلوب
دعمها من ميزانية الدولة مثل شراء األدوية واألمصال واأللبان ،وتنمية التأمين
الصحي قد تم تقليصها ،مع وجود زيادة طفيفة في أجور أعضاء الفريق الطب ،
فالمواطن المصري لن يستفيد من أي زيادة لميزانية الصحة دون وجود أليات تضمن
الشفافية وعالنية بنود إنفاق الميزانية والرقابة الشعبية عليها.
وأكد السادة الحضور على ضرورة إعالن و ازرة الصحة على موقعها
اإللكتروني تفاصيل ميزانية الصحة ،وعقد ندوة مفتوحة لمناقشة تفاصيل ميزانية
الصحة بعد إعالنها لإلجابة على إستفسارات كافة المهتمين بالشأن الصحي وايضاح
الحقيقة للمواطن المصري صاحب الحق وصاحب المصلحة في زيادة اإلنفاق على
الخدمات الصحية.
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ضرورة إيجاد آلية للرقابة فنية وشعبية علي قطاع الصحة كما هو متبع في
الدول الديمقراطية وتتم الرقابة الفنية بواسطة لجان التفتيش المستقلة وتكون مهمة هذه
اللجان مراقبة وتقنين أداء العاملين في هذا القطاع لضمان تقديم خدمة جيدة
للمواطنين وتلقي الشكاوي .
أشير إلى أن تعدد الجهات المقدمة للخدمة وكذلك الجهات الممولة لها مع
اختالف كل جهة عن األخرى فى قدراتها المادية والفنية ولوائحها االدارية والمالية
وأسلوب تعاملها مع المرضى ومستوى الخدمة المقدمة ،باإلضافة إلى الخلط الواضح
فى معظم األحيان بين مقدم الخدمة وممولها هى أهم أسباب ضعف األداء الصحي،
وأيضا تعدد الهيئات داخل مشروع القانون دون احتياج واضح لذلك"هيئة التأمين
الصحى االجتماعى الشامل "والتى تحتوى بداخلها على "صندوق التأمين الصحى
االجتماعى الشامل "باإلضافة إلى هيئة ثالثة وهى "هيئة الرعاية الصحية" ،وجميعها
تحت إشراف و ازرة الصحة ،وكل هيئة تحتاج إلى جهاز إدارى ولوائح إدارية ومالية
مما يزيد من تعقيد االنجاز السريع لالعمال ويزيد العبء االدارى والمالي.
اقتراح إنشاء "الصندوق القومى للصحة"ليكون بمثابة منظومة صحية مستقلة
تهدف إلى توفير التمويل الكافى للغطاء الصحي الجامع من موارده المختلفة،
حكومية ،واشتراكات وغيرها لكى يؤمن رعاية صحية لكافة المواطنين مخفضة التكلفة
ووفقاً لمعايير الجودة،ويكون من مهامه اقتراح مشروع الموازنة السنوية ،وتحديد أوجه
المصروفات المختلفة والعمل علي صرفها طبقا للقانون والموازنة المعتمدة ،ومراقبة
األداء لمقدمي الخدمة الصحية والعاملين بها وأيضا مراقبة أداء شركات التأمين
الخاصة ،والعمل علي دعم التدريب المستمر للعاملين في القطاع الطبي ،كما يدعم
التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والهيئات المانحة محلياً ودولياً وجميع
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المتبرعين المحتملين ،ويقوم بتلقي الشكاوى والمقترحات من األفراد والشركات
والهيئات.
ضرورة تحسين الظروف المعيشية لألطباء وهيئات التمريض والعاملين فى
القطاع الصحي ،باإلضافة إلى أن زيادة نسبة الحوافز االطباء فى المناطق النائية
لتقيل مشكلة عزوف األطباء عن الذهاب للمناطق النائية وضعف الخدمة الصحية
في هذه المناطق.
تحسين األوضاع المالية واالدارية للصيادلة ،وذلك من أجل االرتقاء بالخدمة
الطبية المقدمة للمريض.
وضع ضوابط تمنع سيطرة ونفوذ وانتشار سالسل الصيدليات المخالفة
للقانون ،والغاء ترخيصها لمخالفتها الصريحة للقانون ،مع منع الممارسات االحتكارية
لكبري شركات االدوية ووضع ضوابط واضحة لتسجيل االدوية والمكمالت الغذائية
والمستحضرات الطبية،وضرورة رفع هامش الربح لالدوية المحلية والمستوردة.
وفى نهاية الحلقة النقاشية اتفق السادة الحضور على اآلتى :
 عرض مقترحات ومحاور الحلقة النقاشية فى ورشة عمل موسعة من أجل
التوصل إلى التوصيات الالزمة كخطوة ضرورية لإلرتقاء بالمنظومة الصحية
فى مصر بأعتبارها حق من حقوق االنسان.
 مراجعة كافة التشريعات الحالية المنظمة للقطاع الصحى ،وفقاً لدستور
.2014
 ضرورة وضع آليات واضحة ومحددة لكيفية تفعيل بنود قانون التأمين الصحى
قبل عرضه على البرلمان.
 تعزيز دور الحكومة فى تقديم الخدمات الصحية واالرتقاء بجودتها على النحو
الذي يحقق نتائج صحية أفضل وبشكل عادل ،وزيادة الميزانية المخصصة
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للصحة وفقاً لما نص عليه الدستور ،مع ضرورة مشاركة الجهات األهلية
والمجتمع المدنى فى وضع االستراتيجيات الخاصة بالقطاع الصحى.
 النظر فى إنشاء "مجلس صحى مصرى" يندرج تحته منظمة الغداء والدواء
والهيئة العليا لمراقبة جودة الخدمات الصحية.

 -10ورشة عمل "اإلصالح الصحى فى مصر "االثنين  6إبريل "2015
استناداً إلى المحاور والمخرجات والتوصيات التى خلصت اليها الحلقة
النقاشية حول "اإلصالح الصحى فى مصر" المنعقدة فى مقر المجلس يوم 27يناير
 ،2015نظمت لجنة الحقوق االجتماعية واالقتصادية ورشة عمل حول" اإلصالح
الصحى فى مصر " في  6إبريل  2015بحضور عدد من ممثلى و ازرة الصحة
وهيئة التأمين الصحى والجهات المختصة وعدد من الجمعيات األهلية.
وافتتح ورشة العمل السيد رئيس المجلس  ،وانتهت الى عدد من التوصيات
أبرزها:
 مراجعة كافة التشريعات واللوائح المنظمة للقطاع الصحي ،والتوصية بإصدار
تشريع ينص على حقوق المريض،واعادة النظر في قانون رقم  14لسنة 2014
الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.
 ضرورة وضع آليات واضحة ومحددة لكيفية تفعيل بنود مشروع قانون التأمين
الصحى قبل عرضه على البرلمان.
 زيادة الميزانية المخصصة للصحة وفقاً لدستور  2014مع حسن إدارة
االمكانيات والموارد المتاحة.
 فصل التمويل عن تقديم الخدمة الصحية فى اطار تأمين صحى شامل لكافة
فئات المجتمع بطريقة تضمن المساواه.
226

 النظر فى تطوير العالج على نفقة الدولة والقوافل الطبية لحين تطبيق نظام
التأمين الصحى الشامل.
 بحث إمكانية االستفادة بشركات متخصصة فى المجاالت غير الطبية فى إطار
منظومة تطوير الهياكل الصحية.
 إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة جودة الخدمات الصحية والنظر فى إنشاء المجلس
الصحى المصرى وهيئة الغذاء والدواء.
 ضم كل المستشفيات "القومية ،العامة ،الجامعية ،المتخصصة" في كيان واحد.
 ضرورة ضبط األعداد بكلية الطب وتطويرها بما يناسب حاجة المجتمع.

 -11الجلسة التشاورية لمناقشة قانون التأمين الصحي الجديد.
عقدت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية جلسة تشاورية يوم  31يناير
 ، 2016بمقر المجلس ،وذلك لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد الذي
أعدته و ازرة الصحة ،وذلك بحضور نخبة من الخبراء والمعنيين بتطوير نظام الرعاية
الصحية في مصر ،إضافة إلى ممثلي و ازرة الصحة ،الهيئة العامة للتأمين الصحي،
النقابات المعنية ،ومنظمات المجتمع المدني.
هذا وقد افتتح الجلسة السيد رئيس المجلس ،مؤكدا على ضروة إيالء
أهمية لعملية اإلصالح الصحي في مصر وحماية لحقوق المواطن المصري ،مشي ًار
إلى المواثيق الدولية التي تضمنت التأكيد على أحقية اإلنسان في التمتع بالرعاية
الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة ،األمر الذي أكده الدستور المصري ،والذي
أصبحت الدولة بمقتضاه ملتزمة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين
يغطى كل األمراض.
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فى ذات السياق تطرق ممثلو لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الشامل
ألهمية تبني هذا المشروع المقترح خاصة أن إصالح القطاع الصحي في مصر يأتي
علي أولوية أجندة الحكومة المصرية في الوقت الحالي .ومع تطبيق نظام التأمين
الصحي االجتماعي الشامل سيتم التغلب علي المشاكل التي يعاني منها قطاع
التأمين الصحي في مصر بشكل عام .األمر الذي يساهم في مواجهة التحديات التي
يعاني منها القطاع الصحي في مصر ،خاصة ما يتعلق بمستوى جودة الخدمات
الصحية المقدمة للمواطنين ،وعدم تكامل أنظمة التأمين الصحي ،األمر الذي يؤدي
إلى عدم وصول خدمات التأمين الصحي لجميع فئات المجتمع ،باإلضافة إلى
ارتفاع االنفاق الشخصي على الخدمات الصحية والذي وصل إلى أكثر من %60
من إجمالي االنفاق على الصحة في مصر ،ونقص البنية التحتية المجهزة والموارد
البشرية الكافية والمدربة وغيرها من المشكالت ،األمر الذي يمثل دافعاً رئيسياً لتبني
ا لحكومة المصرية مشروع التأمين الصحي االجتماعي الشامل الجديد كخطوة أساسية
إلصالح القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.
هذا وقد أوضح ممثلو لجنة إعداد القانون أن المشروع المقترح يتضمن ما
يلي:
 ضرورة ان يعد القانون نظام تكافلي اجتماعي يقدم تغطية صحية شاملة لكافةأفراد األسرة بجودة عالية ،ويعفي غير القادرين.
 إنشاء ثالث هيئات لتطبيق القانون الجديد ،وهى هيئة إدارة وتمويل التأمينالصحى االجتماعى الشامل ،وهيئة المستشفيات والرعاية ،والهيئة العامة للرقابة
الصحية.
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 الفصل بين تقديم الخدمة والجهة التى تتولى إدارة وتقييم مقدمى الخدمة ،لضمانتقديم أفضل الخدمات.
ومن أبرز اإلنتقادات التي وجهت لمشروع القانون:
 إعادة تعريف المصطلحات الواردة بالقانون بشكل دقيق ومحدد.
 عدم النص بوضوح على طبيعة الهيئة العامة للتأمين الصحى كهيئة خدمية
غير ربحية.
 عدم الفصل بين التمويل وتقديم الخدمة ،وتبعية إدارات التمويل والخدمة
والرقابة لمجلس الوزراء ،األمر الذي قد يعوق تطبيق فكرة فصل التمويل عن
الخدمة عن الرقابة.
 إمكانية تعديل قيمة االشتراكات والمساهمات فى حالة حدوث عجز فى
ميزانية التأمين الصحى ،وامكانية فرض رسوم عند إجراء التحاليل واالشاعات
وبالت الي فيزيد ما يدفعه المواطن عن االشتراكات (التى تدفع وحدها حاليا)
إلى اشتراكات ومساهمات ،وهى الدفع مقابل كل خدمة فى العيادة الخارجية.
 وضع األطباء وغيرهم من العاملين فى القطاع الحكومى بعد التعاقد مع هيئة
المستشفيات والرعاية الصحية ،حيث أن هيئة الرعاية الصحية تعتمد الهيكل
التنظيمى للموظفين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الهيئات العامة
والحكومية فى هذا الشأن.
 عدم وجود تعريف لغير القادرين بالقانون ،واالستناد في هذا الشأن على
تعريف و ازرة التضامن االجتماعى لغير القادرين والتي تعدهم "من يتلقون
إعانة من الضمان االجتماعى" ،وبالطبع ال يمثل هؤالء سوى نسبة محدودة
من غير القادرين.
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 توسع مشروع القانون فى وعاء االجر الخاضع لالشتراك ولم يكتفى باالجر
المنصوص عليه فى جداول التوظيف او الفقر وانما تم مده الى الحوافز
والبدالت والعموالت مع االخذ فى االعتبار ايه زيادات تط أر على االجر
مستقبالً وهو  %1من االجر على ما تم ذكره بينما حصة صاحب العمل "
الحكومة – قطاع عام – خاص _ الخ"  %3من الحد االدنى لالجور.
المقترحات التي أوصى بها المشاركون:
 مناقشة مشروع القانون بشكل تفصيلي بحضور الخبراء القانونيين والمعنيين
وممثلى الجهات التنفيذية للتوصل إلى أفضل التوصيات والمقترحات الواجب
مراعاتها فى صياغة قانون يحمى ويعزز الحقوق الصحية للمواطن المصري
قبل تقديمه إلى مجلس النواب.
 عرض مشروع القانون على الرأي العام والجهات المعنية بشكل رسمي بغرض
التوافق المجتمعي.
 مراعاة أن نظام التأمين الصحى االجتماعى الشامل نظام إلزامى يقوم على
التكافل االجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركة داخل جمهورية
مصر العربية ،وتتحمل الدولة اعباءه عن غير القادرين تدريجيا.
 أن يكون العمل فى هيئة التأمين الصحى على أساس التفرغ.
 تشكيل جمعية عمومية للتأمين الصحى من ممثلى المنتفعين بالتأمين الصحى
من كل فئات العاملين فى مصر من خالل نقاباتهم وهيئاتهم التمثيلية
 تشكيل مجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية يضم خبراء االدارة والتأمين
الصحى والتمويل وذلك للسنوات الخمس القادمة ويتم عمل انتخاب كل خمس
سنوات.
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 أن يمثل متلقى الخدمة من العمال والفالحين والموظفين وأصحاب المعاشات
في مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ويمثل المجتمع المدنى واحد
على األقل.
 البد من تحديد مفهوم غير القادرين وفقا للحد األعلى لخط الفقر الذى يقوم
بحسابه الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء ،مع إيضاح موقف
الفالحين ووضعهم في هذا القانون.
 إعداد دراسة اكتوارية توضح التكاليف وااليرادات المتوقعة والفترة الزمنية
المطلوبة للتغطية الشاملة لنظام التأمين الصحي لكافة المصريين.
وفى هذا اإلطار جدد المجلس القومى لحقوق اإلنسان توصياته باآلتي:
 يجب استمرار زيادة النسبة المخصصة من اإلنفاق الحكومى للصحة من
الناتج القومى اإلجمالى بنسبة تتفق مع المعدالت العالمية ،وبحد أدنى
لالنفاق الحكومى تعادل  % 3من الناتج القومى االجمالى وفقا لدستور
.2014
 ضرورة أن يتم تطبيق نظم الجودة وفقا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق
الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.
 يجب أن يتم اإلسراع في تنمية مهارات وتحسين أوضاع األطباء وهيئات
التمريض والعاملين فى القطاع الصحى ،مع رعاية حقوقهم المادية واألدبية.
 العمل على وضع خطة لتطوير التعليم الطبي وفقا لمعايير الجودة العالمية،
والتوسع فى تخصصاته كافة.
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 ضرورة إعتماد قانون جديد للتأمين الصحي االجتماعي الشامل تراعى فى
تحديد اشتراكاته القدرات المالية للمشترك وتتحمل الدولة قيمة االشتراك لغير
القادرين على أن يتم تعريفعهم في القانون
-12

ورشة عمل "الحق في السكن المناسب بين الدستور والتطبيق "

 19فبراير "2015
عقدت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية ورشة عمل يوم الخميس الموافق
 19فبراير  ،2015بغرض التأكيد على احترام وحماية الحق في السكن المكفول
دستوريا .خاصة أن الحق فى السكن المناسب هو أحد الحقوق األساسية التى تم
االعتراف بها فى العديد من المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان يأتى على رأسها
اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان والعهد الدولى للحقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ،وهو من الحقوق التى القت اهتماما كبي ار من جانب العاملين فى هذا
المجال على مستوى العالم ،سواء على مستوى الممارسة أو التدوين أو التوثيق مما
ساهم فى تطوير المفاهيم المتعلقة بهذا الحق.
أفتتح أعمال الورشة السيد رئيس المجلس ،مؤكدا على ضرورة تبني سياسات
متطورة وتشريعات جيدة تساهم في حل المشاكل التي تعوق التمتع بالحق في السكن
المالئم .وأوضح أن المجلس يسعى إلى معرفة آراء ومقترحات السادة الحضور بهدف
التوصل إلى حلول واقعية لمشكلة اإلسكان في مصر.
ومن خالل جلسات ورشة العمل تم التأكيد على ضرورة أن تكفل الدولة
للمواطنين الحق في المسكن المالئم واآلمن والصحي بما يحفظ الكرامة اإلنسانية
ويحقق العدالة اإلجتماعية ،مع وضع خطة وطنية لإلسكان ومواجهة العشوائيات ،
وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة وذلك وفقاً لما ورد في المادة  78من الدستور.
وقد اختتمت أعمال الورشة بالتوصيات اآلتية:
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 الحق فى السكن التزام على الدولة يجب إحترامه وحمايته واعماله.
 وضع سياسة متكاملة لإلسكان في جميع مجاالته بمشاركة المجتمع المدني.
 على الدولة وضع مشاريع جديدة لقوانين خاصة بالسكن وطرحها للحوار
المجتمعي قبل إقرارها ،واعادة النظر في قوانين اإليجارات بما فيها قانون 4
لسنة .1996
 تقديم مقترح لوضع تشريع يلزم قطاع األعمال بتحديد أو تخصيص عدد من
الوحدات السكنية لمحدودي الدخل فى المشروعات الخاصة.
 يجب على الدولة تسهيل إجراءات التسجيل العقاري واإلجراءات اإلدارية
الخاصة بإسكان التمويل العقاري حتى يمكن تالفي المشكالت المترتبة على
ذلك وخاصة الزيادة الكبيرة فى عدد الوحدات غير المسجلة.
 استحداث آلية لمراقبة إصدار المحليات للتراخيص الخاصة بالبناء.
 تشجيع االتجاه لإليجار بصورة أكبر ضمن الوحدات المنشأة فى المستقبل.

 -13ورشة عمل " المشكلة السكانية وحلول غير تقليدية"  1أكتوبر 2015
نظم المجلس القومى لحقوق اإلنسان يوم الخميس الموافق  1اكتوبر 2015
ورشة حول "المشكلة السكانية وحلول غير تقليدية" والتى هدفت إلى عرض ومناقشة
الخطط الحكومية المتعلقة بهذا الشأن والتعرف على رؤى ومقترحات السادة الخبراء
المعنيين ومنظمات المجتمع المدنى لمواجهة النمو السكانى ،ووضع تصور شامل
لحل تلك المشكلة .حيث شارك فى أعمال الورشة نحو خمسين خبي اًر فى مجال
التنمية السكانية ومنظمات المجتمع المدنى وممثليين لعدد من الو ازرات والجهات
المعنية بالمشكلة السكانية.أبرزهم وزير الصحة والسكان ورئيس الجهاز المركزى
للتعبئة العامة واإلحصاء .
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وأبرز مخرجات الورشة تمثلت فى األتى:
 أن تجدد القيادة السياسية دعمها لتنظيم األسرة كمشروع قومي وعلى الحكومة
وضع آليات التنفيذ بإصدار قانون للسكان يحدد بوضوح مسئوليات الو ازرات
واألجهزة المعنية فى تنفيذ االستراتيجيات السكانية.
 توجيه النصيب األعظم من ميزانية الدولة إلى المناطق المحرومة ( الصعيد ،
الوادى الجديد  ،سيناء) فى الخمس سنوات القادمة لتنظيم الهجرة الداخلية
وخلق بيئة جاذبة.
 التوجه إلى التنمية يجب أال يكون بطريقة عشوائية وتحويل البنية التحتية إلى
مشاريع قومية و خلق مناطق صناعية فى الظهير الصحراوى للمحافظات.
 ربط التعليم بالضمان االجتماعى عن طريق بطاقة التموين الذكية وصرف
حافز مقابل االنتظام بالدراسة لعدم التسرب من التعليم والقضاء على عمالة
األطفال.
 دعم التعليم الفنى والتدريب التحويلى للطاقة البشرية الموجودة حالياً لتحويلها
إلى طاقة منتجة وبالتالى خلق قدرة تنافسية فى سوق العمل فى الداخل
والخارج.
 إعادة تبصير المجتمع عن طريق تفعيل دور المؤسسات العلمية والتنويرية
كالجامعات واألزهر بعد أن أختفى هذا الدور لمواجهة التيارات األخرى
المضادة.
 إلزام اتحاد االذاعة والتلفزيون والقنوات الخاصة بتقديم مواد اعالمية واعالنية
وثقافية ودراما تعزز االتجاه القومى للدولة لمواجهة قضية االنفجار السكانى
على أن توضع المادة العلمية من خالل المتخصصين.
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 نظ اًر ألن المشكلة السكانية ليست مشكلة و ازرة واحدة ولكنها مشكلة دولة لذا
كانت الحاجة لدعم القيادة السياسية من خالل إصدار قرار من السيد رئيس
الجمهورية أو رئيس الوزراء فى إصداره بتعيين مفوض " ال يقل عن درجة
رئيس وزراء " يتولى االشراف الكامل وكافة الصالحيات لتطبيق " برنامج
السكان والتنمية " لخطة خمسية واحدة على األقل ووضع الترتيبات الالزمة
لقياس النتائج والمساءلة.
 وضع منهج فى كل مراحل التعليم األساسى والجامعى يشمل الثقافة السكانية
والصحة االنجابية وكذلك الحقوق االنجابية.
 إعادة دور الشراكة بين منظمات المجتمع المدنى والهيئات الحكومية التى
تقوم بدورها فى التوجه القومى لتنظيم األسرة والصحة اإلنجابية

 -14ورشة العمل حول "الضمان االجتماعي  ..القضايا والتحديات" 1
أغسطس"2015
نظم مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق اإلنسان ورشة عمل حول الضمان
االجتماعى  ،شارك فيها مسئولى الو ازرات المعنية  :التضامن االجتماعى  ،القوى
العاملة والهجرة  ،و ازرة العدالة اإلنتقالية وشئون مجلس النواب ممثلة فى لجنة
اإلصالح التشريعى  ،و ازرة المالية  ،مكتب شكاوى الصندوق االجتماعى  .والمجالس
القومية المعنية  ،وذوى المصلحة من المنظمات غير الحكومية ونقابات وأحزاب
معنيه.
افتتح أعمال الورشة السيد رئيس المجلس بحضور السيد رئيس مكتب الشكاوى ،
وبحضور األستاذ /محسن عوض -عضو المجلس ،كمقرر لورشة العمل .
تضمنت أوراق العمل المقدمة إلى ورشة العمل

ثالث أوراق تناولت اإلطار

المفاهيمى للضمان االجتماعى واطاره التشريعى  ،ومشكالت الضمان االجتماعى
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من واقع الشكاوى "  ،و اإلطار التشريعى للضمان االجتماعى .وتناولت مناقشات
المشاركين ما جاء فى كلمات المسئولين الحكوميين ومسئولى المجلس  ،وأصحاب
المصلحة وكذلك ما جاء فى أوراق العمل وخلصوا إلى عدد من التوصيات:
 أعرب المشاركون عن ترحيبهم بالخطوات التى أتخذتها الحكومة تجاه
تعزيز الحماية االجتماعية للمواطنين الذين يستحقونها  ،وتقديرهم للبعد
االجتماعى فى اإلنفاق لتحسين أحوال الفقراء  ،لكنهم أكدوا على أن األهم
فى مكافحة الفقر هو القضاء على اسبابه وفى مقدمتها مكافحة البطالة
وتوفير فرص العمل للعاطلين لتمكين المواطنين من كسب عيشهم بكرامة
 ،وهذا يعدنا مرة أخرى إلى ضعف مخصصات اإلنفاق على اإلستثمارات
الكفيلة إليجاد فرص جديدة للعمل .
 تأكيد النظر إلى الضمان االجتماعى من خالل مفهوم الحماية
االجتماعية لمعناها األوسع  ،والسعى إلى أن يشمل تدعيم هذا المفهوم
إعانات البطالة والتى يوجد فراغ تشريعى بشأنها .
 إعطاء العناية الواجبة لتوفير المعلومات الضرورية لتفعيل األبعاد
االجتماعية المختلفة  ،وأظهرت المناقشات أمثلة صادمة حول تأثير هذه
العقبة على تنفيذ البرامج االجتماعية  ،والحاجه إلى تعزيز مسوح األسره
واتاحة المعلومات .
 ضرورة تطوير آلية الحصول على الضمان االجتماعى وتسهيل
إجراءاتها خاصة أن معظم المستفيدين من الضمان االجتماعى إما من
كبار السن أو من ذوى اإلعاقات أو من النساء المعيالت الالتي يتعذر
عليهن التنقل بين المكاتب المخصصة.
 تعزيز التشبيك بين مكاتب الشكاوى فى الجهات المختلفة وو ازرة
التضامن االجتماعى  ،ووضع آلية لمتابعة التفاعل مع الشكاوى  .والى أن
يتم ذلك أقترح المشاركون تنظيم إجتماعات دورية عن طريق مكتب شكاوى
المجلس القومى لحقوق اإلنسان.
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المؤتمر الدولي حول «حقوق اإلنسان والتنمية»(القاهرة  27-25نوفمبر/تشرين ثان
)2015
نظم مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق اإلنسان مؤتم اًر دولياً حول "
حقوق اإلنسان والتنمية " خالل الفترة من  27-25نوفمبر  ،2015تناول تحديات
التنمية في سياق جرائم اإلرهاب والنزاعات المسلحة التي تتعرض لها العديد من
بلدان المنطقة وما ترتب عليها من ظاهرات خطيرة على حقوق اإلنسان األساسية.
شارك في أعمال المؤتمر  90مشاركاً ومشاركة بينهم وزراء ،ومحافظون،
ومسئولون في الو ازرات المعنية ،والمجالس القومية :األمومة والطفولة -القومي لمرآه-
القومي لذوى اإلعاقة ،والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في األردن والمغرب
والسودان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،ولجنة حقوق اإلنسان
بجامعة الدول العربية (لجنة الميثاق) ،وممثلون عن منظمة الهجرة الدولية ،وعشرون
منظمة غير حكومية ،ولفيف من الخبراء والمختصين« .مرفق قائمة بالسيدات
والسادة المشاركين.
ناقش المؤتمر خمسة محاور رئيسية شملت:
أ -مفاهيم حقوق اإلنسان والتنمية.
ب -التحديات التنموية من نافذة مكتب الشكاوى (من واقع الشكاوى التي
تلقاها المكتب ،وبعثات تقصى الحقائق ،وورشات العمل التي نظمها).
ت -تحديات إعمال العدالة االجتماعية في سياق االلتزام بمعايير السوق
الحرة.
ث -تطوير قوانين العمل في سياق تفعيل دستور  : 2014الفرص
والتحديات.
ج -الهجرة وشئون المصريين بالخارج.
237

وأستعرض السيد رئيس المجلس القومي لحقوق اإلنسان في كلمته االفتتاحية
للمؤتمر ،التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية وحقوق اإلنسان في المنطقة وهى
تضخم المنظمات اإلرهابية ،وارهاب الدولة في فلسطين المحتلة ،والنزاعات المسلحة
الداخلية في المنطقة ،والحروب المتفشية ،وما ترتب على ذلك من انتشار ظاهرات
اللجوء والنزوح ،والهجرة غير النظامية وتداعياتها السلبية علي التنمية وحقوق
اإلنسان.
وأبرز ظاهرتان هما :أن هذه التحديات تتفاقم ،وأن معالجاتها يشوبها عيوب
جسيمة ال تتناسب مع حجم الخطر الذي تمثله.
ودعا المؤتمر إلى إعالء االهتمام بقضيتين إضافيتين :األولى خطة التنمية
العالمية الجديدة ،وسبل التفاعل معها ودعمها ،والثانية المؤتمر العالمي للتغيير
المناخي في باريس.
قدم المشاركون جملة من التوصيات ،وفيما يلي أبرزها مصنفة موضوعيا:
 ضرورة دعم قطاع الصناعة باعتباره عماد التنمية في مصر ،وحث
الدولة على استكمال ق ارراتها بترشيد االستيراد لمساندة هذا القطاع ،
ومعالجة مشكلة تعدد التنظيم النقابي داخل المؤسسة الواحدة نظ اًر لما
يسببه من ارتباكات ،وقد أكد مشاركون على ضرورة آال يمس ذلك
حرية واستقاللية العمل النقابي العمالي.
 دعم التعليم الصناعي ،وتوفير برامج للتأهيل الفني.
 تعزيز المسئولية االجتماعية لرأس المال من خالل الضرائب ،وتكليف
بعض رجال األعمال بتنفيذ مشروعات معينة تحتاجها الدولة
والمجتمع.
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اعتبار المياه حق أصيل من حقوق اإلنسان ،ودعوة الحكومة لتعزيز
االستفادة من المصادر البديلة للمياه وبصفة خاصة لالستفادة من مياه
األمطار والسيول وخاصة في مناطق سيناء وسالسل جبال البحر
األحمر ،وتحليه مياه البحر ،ومعالجة مياه الصرف الصحى واستخدام
وسائل الري الحديثة في الزراعة.

 ضرورة إدماج القطاع غير الرسمي في االقتصاد الوطني نظ اًر لما
يستوعبه من عمالة (نحو  %28من العاملين في البالد) ،ومرونة
االلتحاق به وخاصة للنساء ،مع تشديد الرقابة الصحية على منتجاته.
 التفاعل مع التوجهات الجديدة مثل سياسات االقتصاد االجتماعي
التي يناقشها اإلتحاد األوروبى.
 تعزيز قدرات جهاز حماية المستهلك وتوسيع نطاق عمله ،بعد أن
تعددت بشكل كثيف وجود عيوب صناعية في بعض السلع المعمرة،
وعزوف التجار عن تسليم فواتير البيع للمستهلكين ،أو تورط اإلعالم
في اإلعالن عن سلع تقع في دائرة الغش التجاري ،أو انتهاك حقوق
الملكية الفكرية «العالمات التجارية».
المناطق الهشة والفئات األولى بالرعاية
أحتلت قضيتا سيناء والنوبة مساحة واسعة من مناقشات المشاركين
وتوصياتهم ،وبالمثل النساء واألطفال وذوى اإلعاقة الذين تعد حقوقهم األكثر عرضه
لالنتهاك وأوصى المشاركون بما يلى .
أ -ضرورة وضع خطة تنفيذية عاجلة ومتكاملة لتنمية سيناء بالتوازي مع
العمليات األمنية الشاملة لمكافحة اإلرهاب والقضاء علي الفقر ،واتاحة
الخدمات األساسية للمواطنين وخاصة في قطاعي التعليم والصحة ،وخطة
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استثمارية قومية لالستفادة من موارد المحافظة ،وتعظيم االستفادة من
المنتجات التي تشتهر بها المحافظة مثل زيت الزيتون واألعشاب ،وتشغيل
الشباب الستيعاب طاقاتهم بجهد تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص
والمجتمع المدني.
ب -حث الخطى في حل بعض مشاكل أهل النوبة ،واالنتهاء من قضايا
التعويضات ،واستثمار ثرواتها بعد الحرمان الطويل والتهميش الذي عانت
منه.
ت -إعطاء االهتمام

الواجب لنقص اإلحصائيات الخاصة لذوى اإلعاقات

والتى تحول دون تخطيط جدى لمواجهة مشكالتهم  ،والصعوبات التي
تواجه حصولهم علي حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والتي
يكفلها لهم الدستور وضعف النسبة المخصصة لتشغيلهم فضال عن عدم
إستيفاها عمليا  ،واعطاء أسبقية لسن القانون الخاص بحماية حقوقهم،
مطالبة المؤسسات التعليمية لدمج ذوى اإلعاقات في التعليم وليس فقط
إتاحته لهم ،واتاحة التدريب المهني والتكنولوجي لتأهيلهم للعمل ،ومراعاة
التأمين الصحي للذين ال يشملهم.
ج -مكافحة التقاليد التي تنتقص من حقوق النساء مثل حرمانهم من إرث
األراضي الزراعية في الصعيد على وجه الخصوص ،وتعزيز حماية النساء
من العنف.
د -إعطاء اهتمام خاص لقضايا الشباب ،والتفاعل مع ظاهرة عزوف الشباب
عن االندماج في الحياة السياسية بدالً من إنكارها  ،وغرس مبادئ حقوق
اإلنسان في المناهج التعليمية لألطفال والنشء.
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التحديات البيئية:
 مساندة جهود الحكومة من أجل الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل فىمواجهة المطالب الرامية إلى التأثير على هذه الحصة جراء بناء سد النهضة فى
أثيوبيا  ،سواء فى مرحلة الملء األول للسد  ،أو فى تأثيره على حصة مصر ،
وكذلك فى المخاطر المحتملة لقدرة السد على الصمود مع األرتفاعات الراهنة ،
وفى الوقت نفسه إعادة النظر فى السياسات المائية كأسبقية فى النهوض بقطاع
الزراعة .
-

إتخاذ التدابير الألزمة للتفاعل على نحو جدى وايجابى مع إتفاقية المناخ ،
خاصة أن مصر معرضة وفقاً لكثير من الدراسات لتأثيرات خطيرة من جراء
الظاهرات المحتملة فى هذا الشأن

المجلس القومي لحقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية
 دعم صالحيات المجلس وتمكينه من تنفيذ أهدافه عبر القانون المزمع
إصداره من مجلس النواب القادم.
 ضرورة مراجعة الحكومة للصورة السلبية غير السوية التي تتبناها
المنظمات غير الحكومية
 تسهيل إجراءات منح التراخيص للمنظمات غير الحكومية إمتثاال للمبدأ
الدستوري الذي أتاح تكوين الجمعيات باإلخطار.
 تطوير اإلتحاد اإلقليمي للمنظمات غير الحكومية.
 إنشاء موقع بو ازرة التضامن االجتماعي يختص بالتعاون مع منظمات
المجتمع المدني.
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 تعديل سياسة و ازرة التضامن حيال الموافقات على التمويل األجنبي
لمشروعات المنظمات غير الحكومية ،واتاحتها بدالً من تعطيلها على نحو
يفضى إلى ضياعها ،مع إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
 ضرورة الربط بين منظمات المجتمع المدني عبر التواصل اإللكتروني بين
كيانات المجتمع المدني ،وتأسيس «بنك تنمية المجتمع المدني» يهتم
بالعائد االجتماعي دون إهمال العائد المادي.
الهجرة والمصريين العاملين بالخارج
أعرب المشاركون عن إرتياحهم لتأسيس الو ازرة بإعتبار أن المصريين العامليين ال
يمثلون عمقا للوطن فى بلدان المهجر ولكن أيضاً بإعتبارهم مصدر لدعم وطنهم األم
 ،حيث كانت مساهماتهم العلمية وتحويالتهم المالية تمثل اهم مصدر من مصادر
التقدم العلمى واإلقتصادى ،وأوصوا باألتى :
 توسع الدولة في مشروعات من شأنها جذب استثمارات المصريين بالخارج مثلمشروع دار الوطن.
 وضع آليات لتوجيه العائدين ألفضل استثمار لمدخراتهم ،وتفادى النموذج الذيشاب سياسة الدولة عند عودة ماليين المصريين االضط اررية من بعض البلدان
العربية في سياق أزمات سياسية من قبل.
 المتابعة الدقيقة ألوضاع الجاليات المصرية فى البلدان األوربية فى ضوءالنزاعات العنصرية المتنامية بعد العمليات اإلرهابية التى شهدتها بعض البلدان
األوربية .
 وضع تدابير طوارىء للظروف األستثنائية التى يمر المصريون العاملون فى ليبيافى ضور األضطرابات السائدة ونمط التنظيمات اإلرهابية الفاعلة فى ليبيا .
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 ابتكار الوسائل التى تضمن األستفادة من خبرات العلماء والفنيين المصريينبالخارج على نحو يحفظ لهم مكانتهم العلمية واالجتماعية والمادية التى حققوها
فى الخارج  ،ورغبتهم فى دعم بلدهم األم مثل نموذج ترتيب القوافل الطبية أو
التعاقدات التى ممكن أن تتم بين الجامعات واألساتذة النابغين فى أفرع مهمة من
العلوم .
المعايير الدولية والتشريعات الوطنية
أكد المشاركون على أهمية انضمام مصر للملحق اإلضافي للعهد الدولي
للحقوق االقتصادية واالجتماعية ،واعادة النظر في التحفظات التي وضعتها على
االتفاقيات الدولية المعنية بحقوق اإلنسان وخاصةً التحفظات العامة غير المحددة،
أو التي تقوض جوهر االتفاقية المعنية ،وتنفيذ التوصيات التي قبلتها في المراجعة
الدورية الشاملة ،وتوسيع نطاق التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان،
ومنظمات األمم المتحدة المعنية مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الهجرة الدولية،
واآلليات التعاقدية المنبثقة عن االتفاقيات الدولية ،واآلليات غير التعاقدية المنبثقة
عن مجلس حقوق اإلنسان في األمم المتحدة.
حث الحكومة المصرية على ضرورة االنضمام للميثاق العربي لحقوق اإلنسان
الصادر في العام  ،2004وال سيما أنه تم النص فيه على الحق في التنمية باعتباره
حق من حقوق اإلنسان.
إطالق برامج للتوعية بحقوق اإلنسان عبر وسائل اإلعالم الجماهيرية،
ووسائل االتصال االجتماعي ،وعبر المناهج التعليمية ،وعبر التدريب التخصصي
للفئات ذوى المصلحة.
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العمل على تفعيل نصوص مواد المواثيق الدولية ومراجعة التشريعات الوطنية
ذات الصلة بحقوق اإلنسان ،والتنمية لضمان اتساقها مع المعايير الدولية التي
انضمت إليها الدولة.
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الفصل الرابع
التعاون مع الفاعليين على األصعدة الوطنية واالقليمية والدولية
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كثف المجلس من جهوده للتعاون والشراكة والنقاش مع الفاعلين ذوي الصلة
على األصعدة المحلية واإلقليمية والدولية ،بما شمل الفاعلين الحكوميين وغير
الحكوميين والمؤسسات الوطنية النظيرة.

أوال :التعاون مع مؤسسات الدولة والمجالس القومية ،والمنظمات غير الحكومية
على المستوى الوطني

 -1التعاون مع مؤسسات الدولة
في إطار حرص المجلس القومي لحقوق اإلنسان على التعاون مع كافة
المؤسسات والمجالس القومية والهيئات المعنية ذات الصلة بالدولة لدعم الجهود
الرامية إلى نشر وتعزيز حقوق اإلنسان .واصل المجلس تأطير عالقاته بهذه
الجهات ،وعقد عدة بروتوكوالت للتعاون شملت ما يلي:
أ -بروتوكول تعاون مشترك مع هيئة النيابة اإلدارية
تم توقيع هذا البروتوكول في  ،2015/2/12خالل تعاون مشترك بالمجلس
شارك فيه األستاذ محمد فائق رئيس المجلس ،والسفير مخلص قطب األمين العام
وعدد من أعضاء األمانة العامة ،ووفد رفيع المستوى من هيئة النيابة اإلدارية
برئاسة السيد المستشار عناني عبد العزيز ومشاركة السادة المستشارين :حسام
الشاذلي نائب رئيس الهيئة وعضو إدارة مكافحة الفساد والتعاون الدولي ،ومحمد
رامي رئيس إدارة مكافحة الفساد والتعاون الدولي ،والدكتور مساعد عبد العاطي
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عضو إدارة مكافحة الفساد والتعاون الدولي ،والسيد مهند مبروك عضو إدارة
مكافحة الفساد والتعاون الدولي.
وأكد األستاذ محمد فائق رئيس المجلس القومي على العديد من مجاالت
التعاون في أفق التعاون بين المجلس والنيابة اإلدارية في تلقي للشكاوى ،وأن
المجلس سيبدأ تفعيل بروتوكول التعاون بتدريب  300قاضي بالنيابة اإلدارية على
عملية إدارة االنتخابات البرلمانية.
ب -برتوكول تعاون مع وزارة الهجرة والمصريين بالخارج
تم توقيع هذه البرتوكول يوم  2016/ 2/1بعد حوار موسع بين السيدة
السفيرة /نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة والمصريين العاملين بالخارج ،والسيد رضا
بيبرس المشرف على مكتب وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ،
واألستاذ محمد فائق رئيس المجلس ،والسفير مخلص قطب األمين العام ، ،والسادة
المختصين في األمانة العامة .
وشمل البرتوكول أن يقوم المجلس بتنظيم واعداد وتنفيذ برنامج تأهيلي
للعاملين بالو ازرة بغرض تطوير قدراتهم في مجال حقوق اإلنسان ،وتتعهد الو ازرة من
جانبها بتقديم الدعم الالزمة لتنفيذ أنشطة البرنامج.
ويتحمل المجلس تكاليف تنظيم البرنامج واعداد المحتوى التدريبي ومكافآت
المدربين ،وتتحمل الو ازرة تقديم المتدربين والتكاليف المتعلقة بالقاعات ...إلخ .
وتشكل لجنة من الطرفين إلعداد مذكرة تفاهم تتضمن بنود التنفيذ للبرتوكول
على أن تجتمع اللجنة مرة كل شهر على األقل لمتابعة آلية التنفيذ  .كما يعد كل
طرف منسقًا يكون بمثابة همزة الوصل بين الطرفين ،تيسي ار للتعاون بينهما.
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ج -مذكرة تفاهم مع وزارة الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب
تم توقيع هذه المذكرة في  2016 / 2/ 23بين المجلس القومي لحقوق
اإلنسان ،وو ازرة الشئون القانونية ومجلس النواب في سياق تنفيذ بروتوكول التعاون
الذي كان المجلس وقد وقعه مع و ازرة العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية في
( 2013/9/28والتى حلت و ازرة الشئون القانونية محلها في مباشرة اختصاصاتها).
وتتضمن مذكرة التفاهم قيام المجلس القومي لحقوق اإلنسان بتنظيم واعداد
وتنفيذ برنامج تأهيلي للعاملين بالو ازرة بغرض تطوير قدراتهم في مجال حقوق
اإلنسان .ويقوم المجلس بتصميم المحاور التدريبية الخاصة بالبرنامج التأهيلي ،كما
تتولى وحدة التدريب بالمجلس إعداد فريق المدربين ،وتعهدت الو ازرة بتقديم الدعم
الالزم لتنفيذ أنشطة البرنامج.
ويتحمل المجلس تكاليف تنظيم البرنامج واعداد المحتوى التدريبي ،ومكآفات
المدربين ،بينما تتحمل الوزارة اختيار المتدربين وتكاليف القاعات المستأجرة،
وضيافة االستراحات.
وتشكل لجنة من الطرفين لمتابعة بنود المذكرة تجتمع مرة كل شهر على
األقل كما يعين كل طرف منسقًا يكون بمثابة همزة الوصل بين الطرفين تيسي اًر
للتعاون بينهما.
د -مذكرة تفاهم مع اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تم توقيع هذه المذكرة بين المجلس القومي لحقوق اإلنسان واللجنة التنسيقية
لمكافحة الهجرة غير الشرعية في  10فبراير  2015بشأن التعاون في إعداد
وتمويل الدراسة الميدانية للهجرة غير الشرعية للشباب والتي تم إسنادها لمركز
البحوث االجتماعية والجنائية.
وكانت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية قد
تأسست بقرار من مجلس الوزراء في  9مارس  2014بو ازرة الخارجية برئاسة
السيدة السفيرة نائلة جبر  ،وتقوم بالتنسيق بين كل الجهات المعنية لوضع
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إستراتيجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تتضمن إعداد مشروع قانون خاص
بالهجرة غير الشرعية أسوة بالقانون الخاص باالتجار بالبشر وذلك لتحديد التجريم
والعقاب مع األخذ في االعتبار المعاهدات الدولية والقوانين المصرية ذات الصلة
وتم تشكيل مجموعات عمل متخصصة تنبثق عن اللجنة الرئيسية ،اوختيار المجلس
في اللجان الخاصة

بالتوعية والدراسات والتوثيق باالشتراك مع مركز البحوث

االجتماعية والجنائية ،والهيئة العامة لالستعالمات ،واتحاد اإلذاعة والتليفزيون،
ومجلس الطفولة واألمومة والصندوق االجتماعي.
ه -بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لشئون اإلعاقة
تم توقيع هذا البروتوكول في  ،2016/2/14بهدف تأطير التعاون بين
المجلسين ،ووقعه عن المجلس القومي لحقوق اإلنسان السفير مخلص قطب األمين
العام للمجلس والدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون
اإلعاقة.
وبموجب البروتوكول يتبادل الطرفان وجوه التعاون فيما بينهما فى تعزيز
وت نمية وحماية حقوق اإلنسان و خاصة األشخاص ذوي االعاقة وتنميتهم وتأهيلهم
وادماجهم في برامج التنمية الشاملة ،واالسهام في إعداد وتبادل التقارير فيما بين
المجلسين،

توحيداً للرؤى في القضايا المشتركة و تنظيم المؤتمرات المرتبطة

بحقوق األشخاص ذوي االعاقة ،وتلقي الشكاوى

ورصد حاالت انتهاك حقوق

األشخاص ذوي اإلعاقة ودراستها ،والتنسيق فيما بين المجلسين فيما يتخذ بشأنها
من إجراءات ،والمشاركة في أنشطة عمل اللجان والوحدات والمشروعات بين
المجلسين ،والتعاون وتبادل االصدارات والتقارير
االنسان وقضايا األشخاص ذوي االعاقة،

في مجاالت التوعية بحقوق

والتدريب والمشاركة الميدانية بين

العاملين بالمجلسين في مجال االختصاصات المشتركة للمجلسين بينهما.
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ونص البرتوكول على أن يتم االتفاق على أسلوب التعاون بين المجلسين
واالستفادة من اإلمكانيات والموارد المتاحة لتحقيق وتعزيز األهداف المشتركة في
قضايا حقوق االنسان واألشخاص ذوي االعاقة.
و -برتوكول مشترك مع الجامعة الدولية بالفرنسية للتنمية األفريقية " جامعة
سنجور
تم توقيع هذا البروتوكول في  ،2016/3/3بهدف التعاون والتنسيق لحماية حقوق
وحريات المصريين بالخارج ودعم صالتهم بالوطن  ،ووقعه عن المجلس القومي
لحقوق اإلنسان السيد األستاذ محمد فايق رئيس المجلس  ،وعن الجامعة السيد
البرت لورد بصفته رئيس جامعة سنجور  .وتعمل جامعة سنجور -كما هو معروف
 فى خدمة التنمية االفريقية ومقرها مدينة االسكندرية بجمهورية مصر العربيةوهى منشأة للمنفعة العامة الدولية تستقبل الدراسين واالساتذة من البالد الناطقة
باللغة الفرنسية والمهتمون بقضايا القارة االفريقية.
ز -توقيع مذكرة تفاهم فى  2015/6/29مع المعهد الدرنماركى لحقوق االنسان
فى مجال نشر ثقافة حقوق االنسان ،
ووقع عن المجلس السيد محمد فائق

رئيس المجلس  ،ووقع عن المعهد

الد رنماركى السيدة ليزبيت ايلكير مديرة قسم األنظمة الوطنية لحقوق االنسان من
خالل :
عقد برامج تدريبية للتوعية للفئات المختلفة ( معلمون – موجهو األنشطة
واألخصائيون االجتماعيون – إعالميون – صحفيون – طلبة السنة النهائية بكليات
االعالم والحقوق والتربية وأكاديمية الشرطة – ضباط – وكالء نيابة – العمد
والمشايخ ) .
نشر ثقافة حقوق االنسان من خالل االعالم ( برامج فى االذاعة والتليفزيون –
حملة إعالمية أو تنويهات حول حقوق االنسان ) .
ويتم إعداد برنامج لكل نشاط فرعى يتضمن الهدف والفترة الزمية والميزانية .
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-2التعاون مع منظمات المجتمع المدني
واصل المجلس القومى لحقوق اإلنسان إهتمامه المطرد بالتعاون مع منظمات
المجتمع المدنى وخاصة تلك المعنية بحقوق اإلنسان والتنمية  ،كما تابع تقليده
الراسخ بعقد مؤتمر سنوى للمنظمات لتبادل الخبرات وتعميق التعاون وتبادل الرأى
حول مسارات حقوق اإلنسان فى البالد .وقد شهد العام  2015مؤتمرين بدالً من

مؤتمر واحد  ،حيث حالت بعض الظروف دون تنظيم أولهما فى شهر ديسمبر

. 2014
أ -الملتقى السنوى التاسع لمنظمات المجتمع المدنى
في

 26يناير  2015عقد المجلس الملتقى السنوي التاسع للجمعيات األهلية ،والذي

يشكل منبر حوار رئيسي بين المجلس ومؤسسات المجتمع المدني ،وبينهما وبين
الهيئات الحكومية واألجهزة الرسمية التي يحرص المجلس على دعوتها للمشاركة
والمتابعة والتفاعل ،وعقد الملتقي تحت عنوان " المواطنة حقوق وواجبات" بحضور
أكثر من  170جمعية أهلية بالقاهرة والمحافظات و خبراء العمل األهلى فى
مصر ،ويأتى الملتقي في إطار حرص المجلس علي تعزيز الشراكة فيما بينه وبين
منظمات المجتمع والجهات الحكومية المعنية من أجل دعم وتعزيز مسيرة حقوق
اإلنسان في مصر فى ظل التحوالت الديمقراطية التى تعيشها مصر منذ إندالع الثورة
ولتأكيد مبادئ المواطنة الفاعلة وحقوق وواجبات المواطن المصري الواردة في
الدستور والمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان وفي إطار دولة سيادة القانون وعمل
الملتقى علي التوصل ألهم الرؤى والمقترحات بشأن القضايا ذات الصلة بالمواطنة
والمواطن

واألولويات المجتمعية فيما يخص حقوق وواجبات المواطنة  ،ودور
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المجتمع المدني ،والمؤسسات الحكومية في تلك القضايا ومقترحاتهم وتوصياتهم
حولها ،وسبل التنسيق والتعاون والعمل المشترك وتضمن الملتقى جلسات عامة ،
وورش عمل فرعية متخصصة حول محاور العمل األتية:
 .1سيادة دولة القانون وترسيخ قيم المواطنة
 .2دور المؤسسات الحكومية واالجتماعية واألهلية نحو تنمية المواطنة
 .3دور منظمات المجتمع المدنى " الجمعيات والمؤسسات االهلية " للوصول
إلى رؤية موحدة حول قاون تنظيم العمل األهلى فى مصر
 .4الصكوك الدولية ومواطنة المرأة
وتم خالل الملتقى إطالق" وثيقة النيل" فى إطار حملة إنقاذ نهر النيل ودور
منظمات المجتمع المدنى فى حمايته بمشاركة و ازرة الري والموارد المالية،
وذلك فى ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها النهر ،وحق كل مواطن فى التمتع
بنهر النيل وحظر التعدى على حرمته  ،ودور الرقابة الشعبية فى حمايته من خالل
منظمات المجتمع المدنى.
ب-

الملتقى العاشر لمنظمات المجتمع المدنى فى مصر  :المواطنة والحماية

االجتماعية
و نظم المجلس الملتقى السنوي العاشر لمنظمات المجتمع المدني بعنوان
"المواطنة والحماية االجتماعية" وقد شارك في أعماله  187جمعية ومؤسسة ،و18
و ازرة وهيئة حكومية ،و 27من المؤسسات الصحفية واإلعالمية ،وأفتتح الملتقى
األستاذ/محمد فائق رئيس المجلس  ،وممثلة السيد وزير التربية والتعليم  ،والدكتور
سمير مرقص عضو المجلس القومي لحقوق االنسان ومقرر الملتقى ،ثم دارت
الجلسة األولى حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فى دستور ،2014
ثم تالها الجلسة الثانية حول مفهوم الحماية االجتماعية والسياسات االجتماعية
المتكاملة ودور المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ،وجاءت الجلسة
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الثالثة حول التشريعات القانونية الحاكمة للحماية االجتماعية وتطبيقاتها العملية في
مصر ،ثم تم عقد خمس ورش عمل متخصصة تم فيها مناقشة  10ورقات عمل
ومداخالت مكتوبة حول تطبيق مفهوم الحماية االجتماعية على الفئات المجتمعية
االكثر إحتياجاً وهى " العمالة غير الرسمية  ،االشخاص ذوى االعاقة  ،العاطلون ،

السجناء  ،المسنون " تهدف جميعها إلى الوصول لمجموعة من المقترحات التى

تساهم فى ترسيخ مفهوم المواطنة والحماية االجتماعية وتفعيل آلياتها بالمجتمع
المصرى
اتفق المشاركون على ضرورة بلورة رؤية مستقبلية ومنهجية بشأن الحماية
االجتماعية في مصر ،من خالل مايلي:
 التأكيد على أهمية السياسة االجتماعية المتكاملة  ،وضرورة توفير تكافؤالفرص.
أساسا من
 دعوة الحكومة إلى صياغة سياسة اجتماعية متكاملة تنطلقً
القدرات البشرية وتحترم حقوق كافة الفئات .
 دعوة و ازرة التضامن االجتماعي إلى تكوين آليات فعالة تنظر في السياسةاالجتماعية للو ازرة.
 مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في صياغة وتفيذ رؤية إجتماعيةواستراتيجية شاملة للسياسة االجتماعية.
فيما يخص تطلعات المجتمع المدنى لقانون العمل المدنى فى مصر :
 حرية تأسيس الجمعيات باإلخطار  ،وعدم تدخل جهة اإلدارة فى عملالجمعيات ،مع األخذ فى االعتبار أن يكون تُشكل الجمعية بشكل سليم
وشفاف وفقاً للمعايير المتعارف عليها وبشكل شفاف.

 الحق في قبول التبرعات من أى مصدر داخلى وخارجى مع االحتفاظبأحقية جهة اإلدارة فى الموافقة أو الرفض على التمويل الخارجى بأسباب
معلنة وللجمعية اللجوء الى القظاء فى حالة الرفض.
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 حق الجمعيات فى التواصل وتكوين الشبكات المحلية واإلقليمية والدولية ،معإخطار جهة اإلدارة بذلك ولجهة اإلدارة حق القبول والرفض فى حالة
الشبكات الدولية وللجمعية حق اللجوء إلى القضاء فى ذلك.
 حق المنظمات الدولية فى العمل داخل مصر بالشراكة مع المنظماتالمصرية وبعد الحصول على ترخيص بالعمل.
 ال عقوبات مالية مبالغ فيها فالعمل األهلي هو عمل تطوعي. وضع استراتيجية للتنمية المستدامة من خالل االتحادات  ،على أن يكوناختيار أعضاء تلك االتحادات باالنتخاب وليس بالتعيين و أن يتم تفعيل
دور االتحادات االقليمية والنوعية.
 إعداد قاعدة بيانات للمؤسسات والجمعيات األهلية فى مصر مع المتابعةوالتقييم من الجهة اإلدارية بهدف المشاركة والتطوير واالبداع.
و فيما يخص الحماية االجتماعية للعمالة غير الرسمية
 تطوير التشريعات القائمة التي تنظم عالقات العمل مثل (قانون العمل–
قانون التأمينات االجتماعية– قانون التأمين الصحي) مما يوفر الحماية
القانونية للعاملين خاصة عمال القطاع الخاص ،والعمالة غير الرسمية.
 تطبيق السياسات التنظيمية من قبل الدولة واالعالن عنها بوضوح لبعض
الفئات المهمشة للعمالة غير الرسمية وتحديدا الباعة الجائلين.
 دراسة تجارب الدول األخرى التي نظمت تقنين أوضاع العاملين غير
الرسميين وانشاء نقابات خاصة بهم ودعم النقابات القائمة بالفعل وذلك
لحماية مصالح العمالة غير الرسمية.
و فيما يخص الحماية االجتماعية لألشخاص ذوى اإلعاقة
 إلزام مؤسسات الدولة بتطبيق مادة قانون العمل الخاصة بتخصيص نسبة %5من الوظائف لذوى اإلعاقة .
 دمج األشخاص ذوى اإلعاقة دمجا اجتماعياً وحقوقياً بالمجتمع والغاءالتمييز والمشاركة في خطة التنمية بالمجتمع وتوفير ما يلزم.
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 المطالبة بتصديق الحكومة المصرية على البروتوكول االختياري الملحقباتفاقية حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة ،ومراجعة التحفظ الوارد على المادة
 12من اتفاقية حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة من الحكومة المصرية
بخصوص األهلية القانونية.
و فيما يخص الحماية االجتماعية للعاطلين
 االهتمام بالتدريب وتأهيل الخريجين بما يتناسب مع متطلبات سوق العملوالزام كافة قطاعات العمل بتدريب عمالها بشكل دوري ،ومن ذلك إنشاء
مدارس فنية ملحقة للمصانع للتعليم والتدريب الفني.
 دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوسع في المشروعات الزراعيةوقيام الحكومة بزيادة االستثمارات لخلق فرص عمل للشباب والحد من
ظاهرة البطالة.
 تطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز في الحصول على فرص العمل.و فيما يخص تطبيق مفهوم الحماية االجتماعية على السجناء
 تأهيل السجناء من الناحية النفسية والفنية وتفعيل الرعاية الالحقة للسجناءبدعم من الدولة والمجتمع المدني ورجال األعمال وذلك إلعادة إدماجهم في
المجتمع مرة أخرى.
 تفعيل بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة بما يساعد في تخفيفالتكدس داخل السجون مثل الغرامات والخدمة العامة ،مع إتاحة فرص
التشغيل لكافه السجناء داخل السجون.
 تعميق االتصال والتواصل بين قطاع حقوق االنسان بو ازرة الداخليةوالمجلس القومي لحقوق االنسان ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
و فيما يخص الحماية االجتماعية للمسنين
 ضرورة النظر في المنظومة التشريعية ومراجعتها فيما يخص أوضاعالمسنين من كافة الجوانب الصحية واالجتماعية وغيرها.
 النظر في ما يتعلق بقيمة المعاشات بشكل يتالئم مع تطور الحياة المعيشية.255

 العمل على توفير وسائل النقل العام بشكل مجاني ويسير للمسنين ،وتفعيلالرقابة والتفتيش للتأكد من االستفادة من الخدمات المقدمة اليهم بشكل
كامل.

ثانيا :التعاون على الصعيد الدولي
 واصل المجلس جهوده في تدعيم أواصر التعاون مع أجهزة األمم المتحدةالمعنية وفي مقدمتها مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان ،وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي ،ومنظمة اليونسكو العالمية ،والمفوضية السامية لشؤون
الالجئين ،ومنظمة الهجرة العالمية ،جنباً إلى جنب و التعاون مع لجنة التنسيق

الدولية " " ICCالتي يشارك المجلس بانتظام في أنشطتها على المستويين الدولي
واإلقليمي.

 كما تابع المجلس تعاونه الوثيق مع األجهزة المعنية بحقوق اإلنسان المنبثقةعن المنظمات اإلقليمية الدولية وجامعة الدول العربية ،واإلتحاد اإلفريقي ،واإلتحاد
األوروبي ،والمنظمة الفرانكفونية العالمية.
 كما واصل المجلس تعاونه مع المنظمات الدولية غير الحكومية المعنيةوخاصة في سياق متابعة االنتخابات النيابية التي أجريت في مصر.

 -1األمم المتحدة
 تمثلت أبرز جوانب التعاون مع األمم المتحدة في مشاركة المجلس فيجلسات مناقشة مصر في آلية المراجعة الدورية الشاملة في شهر مارس/آذار
 2015بوفد برئاسة األستاذ محمد فائق رئيس المجلس ،رحب في مناقشة لتقرير
الحكومة المصرية بتجاوبها مع معظم التوصيات الصادرة عن المراجعة (% 81
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منها) ،كما أكد على توصياته التي أدرجها في تقريره المقدم إلى آلية المراجعة
الدورية الشاملة وتعهد بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
 وقد التقى األستاذ محمد فايق ووفد المجلس والسيد زيد بن رعد المفوضالسامي وفريق معاونيه ،حيث عرض موج اًز لحالة حقوق اإلنسان في مصر

والتحديات التي تقابلها في تعزيز احترام حقوق اإلنسان وخاصة فى مواجهة
اإلرهاب في سيناء ،والعنف الممنهج التي تشنه الجماعات المتطرفة في كثير من

أنحاء البالد .
كما استعرض الجوانب التي تحققت من تنفيذ خارطة الطريق وفي مقدمتها
إصد ار دستور يلبي طموحات المجتمع المصري في النهوض بحقوق اإلنسان
حيث شارك المجلس في لجنة إعداده ،واجراء االنتخابات الرئاسية ،وبدء
االستعدادات إلجراء االنتخابات النيابية ،كما أكد على أن الصعوبات التي تمر
بها مصر ال تحجب توقعات المجلس األيجابية بألتزام الحكومة المصرية
بتعهداتها بتعزيز احترام حقوق اإلنسان واالنتقال إلى الديمقراطية.
ومن جانبه أكد المفوض السامي على أهمية مصر ودورها في تعزيز حقوق
اإلنسان في المنطقة العربية ،لكنه أعرب عن قلقه من المعلومات المتواترة التي
تصل إليه من مصادر مختلفة ومن بينها منظمات مصرية عن بعض
االنتهاكات وخاصة قانون التظاهر السلمي وما أسفر عنه من احتجاز العديد من
النشطاء ومعاقبتهم عقوبات غليظة ،وكذا الصعوبات التي تواجه منظمات
المجتمع المدني واإلجراءات التي اتخذت اتجاه بعضها بخصوص الموافقات
على التمويل.
وفي ختام اللقاء أكد المفوض السامي على حرصه على التعاون مع مصر وثقته
بأن الحوار المباشر بين المفوضية والمسئولين المصريين من شأنه أن يزيل أي
سوء تفاهم ،كما أعرب عن استعداده لزيارة مصر ،كما رحب األستاذ محمد فائق
بكل أشكال التواصل بين المسئولين المصريين والمفوضية ،وترحيب مصر بأي
زيارة من جانبه.
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ومن ناحية أخرى واصل المجلس تعاونه الوثيق مع المفوضية السامية
لحقوق اإلنسان ،فضال عن حرص رئيس المجلس على لقاء المفوض السامي،
والذي سبق اإلشارة اليه فقد انخرط المجلس في برنامج التعاون الفني الذي يتم بين
المفوضية والحكومة المصرية وقد شمل هذا البرنامج ما يلي:
 -1تدريب القضاهّ وضباط الشرطة حول حقوق اإلنسان في سياق برنامج فني
بدأ عام  2014ويدور النقاش حول تطويره في العام .2016
 -2تنظيم انشطة مشتركة مع مكتب المفوضية السامية وبرنامج االمم المتحدة
اإلنمائي ،اثمر دورة تدريبية حول موضوع مؤشرات حقوق اإلنسان  ،ومن
المفترض ان يتواصل هذا التعاون بآفاق اوسع
 -3بدء تنفيذ برنامج للزمالة يشمل الحاق متدريبن من فريق الباحثين العاملين
باألمانة العامة للمجلس القومي لحقوق اإلنسان بمكتب المفوضية السامية
لفترة تتراوح بين ستة اشهر وعام  .وقد استفاد ثالثة من باحثي االمانة
العامة بالتتابع ،لمس المجلس إستفادتهم بتطوير قدراتهم بالفعل ،كما ان
تمديد فترة إلحاقهم أثبت إستفادة مكتب المفوض السامي منهم.
 -2التعاون مع المفوضية السامية لحقوق اإلنسان في المنطقة العربية
كذلك شارك المجلس فى المؤتمر الذى نظمته مفوضية األمم المتحدة
السامية لحقوق اإلنسان واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بدولة قطر بالتعاون مع
جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان حول "دور
المفوضية السامية لحقوق اإلنسان في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في المنطقة
العربية" ،خالل الفترة من  13إلى  14يناير  2016في الدوحة.
شارك في هذا المؤتمر اإلقليمي ما يزيد عن  250مشاركا ومشاركة من عدد من
ا لمنظمات اإلقليمية مثل جامعة الدول العربية ،ومجلس التعاون لدول الخليج
العربية ،ومنظمة التعاون اإلسالمي ،وكذلك األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية
العرب ،وممثلين عن وزارت الخارجية والعدل في المنطقة العربية ،والبرلمان العربي،
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ولجان حقوق اإلنسان واللجان القانونية في البرلمانات ومجالس الشورى العربية،
ورؤساء المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في المنطقة ،ولجنة التنسيق لدولية
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،وممثلي منظمات المجتمع المدني في المنطقة،
ومنظمات حقوق اإلنسان غير الحكومية اإلقليمية والدولية ،فضال عن رؤساء
ثمانية مكاتب لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة والعديد من موظفي وخبراء
المفوضية السامية .ومراكز األبحاث والدراسات المعنية بالتنمية وآليات حقوق
اإلنسان .
استعرض المؤتمر المنهجيات المتبعة بمنظومة األمم المتحدة لحقوق
اإلنسان ،والسيما دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان في
سياق الوضع الراهن للمنطقة العربية وسبل دعم وتطوير التعاون مع آليات الهيئات
المنشأة بموجب المعاهدات الدولية إلى جانب متابعة تنفيذ توصيات االستعراض
الدوري الشامل.
وخرج المشاركون بمجموعة من التوصيات أبرزها :
 دعوة دول المنطقة إلى زيادة دعم عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان في
المنطقة والمساهمة بشكل كاف لتمويل المفوضية السامية وصناديق التبرعات
الضرورية للضحايا في جميع مناطق العالم وزيادة
اإلنسانية التي تقدم المساعدة
ٌ
مساهمتها الطوعية للمفوضية السامية بما يخدم برامجها فى نشر وتعزيز ثقافة
حقوق اإلنسان.
 دعوة المفوضية السامية والدول والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني إلى فتح
آفاق جديدة لدعم انخراط المرأة والشباب في إعداد برامج التوعية والتثقيف
ومنحهم المزيد من العناية في خطط عمل المفوضية والشركاء في المنطقة
العربية.
 دعوة المفوضية السامية إلى العمل على احترام التمثيل الجغرافي في وظائف
األمم المتحدة عموما ،والمفوضية السامية خصوصا ،واتاحة المجال للخبرات
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العربية للعمل في المفوضية السامية إلى جانب توفير فرص التدريب والمنح
للشباب العربي.
 دعوة الحكومات إلى ضرورة إنشاء آليات وطنية مستقلة لرصد حاالت خطاب
الكراهية والتطرف وبلورة الخطط الوطنية للمكافحة والوقاية وحث الدول غير
المنضمة لالتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان على االنضمام ورفع تحفظاتها ،إن
وجدت وموائمة التشريعات الوطنية.
 دعوة الدول إلى العمل على مقاربة منهجية حقوق اإلنسان وادماجها في الخطط
الوطنية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف وصون األمن إعماال للحق
في الحياة.
 دعوة المفوضية السامية إلى تعزيز الكتابة باللغة العربية في ما يتعلق
بالمنشورات واإلصدارات والتقارير الصادرة عن المفوضية بمختلف آلياتها،
وتشجيع المساهمات العربية فى ألثراء المنشورات واإلصدارات الدولية.
 -3التعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
واصل تعاونه مع البرنامج االنمائى لألمم المتحدة ،ونظم بالتعاون معه ورشة
عمل حول " آلية المراجعة الدورية الشاملة " انطالقاً من دوره فى نشر وتعزيز
حقوق اإلنسان وواليته الدستورية والقانونية فى متابعة تعهدات الحكومة المصرية

فى إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق اإلنسان فى مصر
يومى 9،10نوفمبر .2015بمشاركة ممثلين عن و ازرات الخارجية  ،الداخلية ،
الصحة والسكان  ،العدل  ،الشئون القانونية ومجلس النواب ،التعليم العالى
والبحث العلمى  ،التربية والتعليم والتعليم الفنى ،القوى العاملة  ،الثقافة ،
االعالم ،البيئة  ،وو ازرة السياحة  .ومن المجالس القومية المتخصصة المجلس
القومى لشئون االعاقة ،المجلس القومى لالمومة والطفولة ،المجلس القومى
للسكان  ،المجلس القومى للمرأة.
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-4التعاون مع لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية
أ -إجتماعات الدورة 28
شارك المجلس بوفد برئاسة السيد /محمد فائق رئيس المجلس فى إجتماعات
الدورة  28للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان فى الفترة من
 12إلى  13مارس  2015فى جنيف وما واكبها من عدة إجتماعات وفاعليات
أبرزها  :إجتماع هيئة المكتب للجنة التنسيق الدولية يوم  11مارس ، 2015
واجتماع الشبكة االفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان فى اليوم نفسه  ،ومائده
مستديرة حول إعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان بواسطة اللجنة الفرعية
لالعتماد التابعه للجنة التنسيق الدولية يوم  10مارس  ،2015واجتماع مجلس ادارة
الرابطة الفرنكفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان يوم  12مارس .2015
وقد عقد حدث جانبى نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق االنسان فى زامبيا بالتعاون
مع الشبكة االفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان حول موضوع "المراجعة
الدورية الشاملة " الدورة الثانية  " :أى دروس للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان " ،
وحدث أخر نظمته منظمة

" ووتركس " حول موضوع مراقبة أهداف التنمية

المستدامة (المياه -الصرف الصحى) – دور المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان .
تركزت أعمال المائدة المستديرة حول إعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان
على تبادل وجهات النظر حول عدد النقاط المتعلقة بالنظام االساسى للجنة
التنسيق الدولية واللجنة الفرعية العتماد المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان،
وكذلك توضيح بعض اجراءات عملية االعتماد ،والسيما فيما يتعلق بإتخاذ اللجنة
الفرعية لإلعتماد لقرار بإجراء " مراجعة خاصة " إلحدى المؤسسات الوطنية ،
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وعدم إمكان االعتراض عليه من جانب المؤسسة الوطنية المعنية بإعتباره قرار
ادارى وليس توصية  ،واجراءات ومدد االعتراض على التوصيات الصادرة من
اللجنة الفرعية لالعتماد  ،والتى قد تصل إلى حد خفض تصنيف مؤسسة وطنية
ما من الفئة ( أ ) إلى الفئة (ب) ،والتوصية المتعلقة بإرجاء النظر فى اإلعتماد
 ،deferralودواعيها  ،وأنها غالبا ما ترجع إلى طلب تعديل القانون المنشئ
للمؤسسة الوطنية لكى يكون متوافقا بشكل كامل مع كل من مبادئ باريس
والمالحظات العامة المفسرة لكل تلك المبادئ والتى يتم مراجعتها كل فترة لجعل
نظام االعتماد أكثر صرامة  ،كما أثير موضوع أى نص لهذه األحكام يتم
االستناد إليه فى حالة وجود إختالف فى الترجمة من لغة إلى أخرى من لغات
العمل األربعة المعتمدة ومن بينها العربية  ،واتضح أن كثي ار من النقاط تتطلب
مزيدا من التفكير بشأنها وهو ما أتفق عليه  ،وتم إقرار االقتراح باالبقاء فقط على
التصنيف (أ)( ،ب) للمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان  ،والغاء التصنيف (ج)
ليحل محله مسمى مؤسسات وطنية ليس لها تصنيف ،كما أنه سيتم وضع
معايير تحدد حاالت المراجعة الخاصة  ،وحاالت إرجاء االعتماد ،وتم التأكيد
على أن االعتماد والتصنيف (أ) يعتمد على عنصرين أساسيين هما القانون
المنشئ للمؤسسة الوطنية  ،ونشاطها وأدائها .
و تناول إجتماع هيئة المكتب للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية
لحقوق االنسان بنود جدول األعمال التقليدية ،والسيما إعتماد تقرير أخر
إجتماع فى أكتوبر  2014بجوهانسبرج  ،وأنشطة المجموعات الجغرافية
األربعة .
وأخذ موضوع نظر هيئة المكتب لالعتراض المقدم من المؤسسة الوطنية(
االمبودزمان ) فى فنزويال على قرار اللجنة الفرعية لالعتماد بإجراء مراجعة
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خاصة لها  -نقاشا طويال وساخنا والسيما من جانب فنزويال وبقدر أكبر من
جانب المؤسسة الوطنية فى نيكارجوا التى ذهب رئيسها إلى حد وصف موقف
مسيس  ،وانتهى األمر بقبول فنزويال
اللجنة الفرعية لالعتماد من فنزويال بأنه
ّ

إقتراح لجنة التنسيق الدولية بأن يتم إعادة هذا الملف إلى اللجنة الفرعية لالعتماد

وقبول إجراء المراجعة الخاصة للمؤسسة الوطنية فى فنزويال بإعتبار أنه اليجب
إستباق ما ستسفر عنه عملية المراجعه الخاصة .
و إفتتح أعمال االجتماع العام الـ  28للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية
لحقوق االنسان ( وهى الرابطة التى تجمعها ) رئيس اللجنة فى حضور المفوض
السامى لحقوق االنسان زيد رعد الحسين  ،ورئيس مجلس حقوق اإلنسان رئيس
الوفد الدائم أللمانيا لدى المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،وممثل مدير برنامج
اإلنمائي لألمم المتحدة  ،وقد تم التأكيد على دعم المفوضية السامية والبرنامج
اإلنمائي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان  ،وأهمية عملية اعتماد المؤسسات
الوطنية لما تتيحه للمؤسسات من الفئة (أ) من امكانية للتفاعل مع مجلس حقوق
اإلنسان في جنيف وآليات منظومة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان ،وأهمية أن
تتسم تلك العملية بالعدالة والشفافية والحزم .
و إشتمل االجتماع الذي دام على مدي يومين على جزئين ،جرى في اطار
الجزء األول بحث أنشطة اللجنة الدولية للمؤسسات الوطنية خالل عام 2014
وتفاعلها مع مجلس حقوق اإلنسان وآلياته  ،كما تم عرض واعتماد التقرير المالي
للجنة التنسيق الدولية واالشتراكات السنوية ونسبة سدادها  ،وهناك اتجاه لزيادة
االشتراكات سيتم بحثه في إجتماع قادم  ،كما تم عرض تقرير اللجنة الفرعية
لالعتماد التى يرأسها رئيس المؤسسة الوطنية في كندا  ،وتضم في عضويتها
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أيضاً رئيس المؤسسة الوطنية لفلسطين ،وسكرتير المؤسسة الوطنية في كل من
فرنسا وموريتانيا بواقع عضو عن كل منطقة من المناطق الجغرافية األربعة ،
وقدم أيضاً تقري اًر عن المائدة المستديرة حول اعتماد المؤسسات الوطنية.
أما الجزء الثاني واألكبر من االجتماع ،فقد شمل خمس جلسات عمل
تناولت كل منها موضوعاً من موضوعات حقوق اإلنسان ،حيث تم تقديم أوراق
عمل حول هذه الموضوعات من المتحديثين الرئيسيين ،واجراء مناقشات حولها ،كما
عرض ممثلو المؤسسات الوطنية لتجاربهم ،و قد شملت الموضوعات الخمسة
 -1أجندة التنمية المستدامة ما بعد ، 2015
 -2التحقيقات الوطنية بواسطة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
 -3إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان .
 -4العنف ضد المرأة ،
 -5المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واألشخاص ذوي اإلعاقة .التطورات
األخيرة والمضي قدماً " .
ب-

المؤتمر الثاني عشر للجنة التنسيق

شارك المجلس في المؤتمر الدولي الثاني عشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان( )ICCحول موضوع "أهداف التنمية المستدامة :أي دور
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان" بمدينة ميريدا في المكسيك في الفترة من- 8
 ،2015/ 10/10وسبقه اجتماع هيئة مكتب اللجنة يومي .2015/10/7 ،6
اتسمت مشاركة المجلس في االجتماعات بالفاعلية ،حيث رأس رئيس
المجلس دو ار توفيقيا في الخالف بين المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان في كل من
فلسطين واألردن حول المؤسسة التي لها أحقية تمثيل منطقة آسيا– المحيط الهادي
في اللجنة الفرعية العتماد المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والذي أصبح محل
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تنازع بينهما ،ولقت هذه الوساطة أستحساناّ من المؤسستين الوطنيتين ومن وفود

أخري ،كما أشاد به رئيس لجنة التنسيق الدولية لدي مناقشة األمر في اجتماع هيئة

المكتب ،كما رأس رئيس المجلس الجلسة السادسة للمؤتمر بعنوان "المتابعة
والمراجعة ألهداف التنمية المستدامة علي المستوي الوطني" ،وكان لسيادته أكثر
من مداخلة خالل المؤتمر ،وشارك عضو وفد المجلس في اللجنة الفرعية للصياغة
للشبكة األفريقية في إطار مشاركتها في إعداد بيان ميريديا.
صدر في ختام المؤتمر إعالن ميريديا بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة  ،وأهم ما تضمنه اآلتي :
* التأكيد على أن القضاء على الفقر والتمييز وتحقيق كرامة اإلنسان من بين
األهداف الرئيسية ألجندة التنمية  ،2030وأن شعار "ال يترك أحد في الخلف" يمثل
التزاما بحقوق اإلنسان ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
* أهمية مشاركة جميع فئات المجتمع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من بينهم
 :النساء والفتيات ،واألشخاص ذوى اإلعاقة ،والشباب ،وكبار السن ،والعمال
والفالحين .الخ
* إن منظمات المجتمع المدني تقوم بدور رئيسي في تنفيذ أهداف التنمية
المستدامة ،وهذا يتطلب ضرورة إيجاد فرص للتعاون والشراكة معها.
* التأكيد على الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه األعمال التجارية في تنفيذ هذه
األهداف ،والحاجة إلى تنسيق تنفيذ هذه األهداف مع المبادئ التوجيهية لألمم
المتحدة بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان.
* أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في تنفيذ أهداف التنمية
المستدامة ،وهذا يتطلب تعزيز االستقالل المالي واإلداري لهذه المؤسسات.
* تشجيع الشبكات اإلقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان على التعاون في
بناء القدرات المتبادلة وتقاسم الخبرات حول أفضل الممارسات لتنفيذ أهداف التنمية
المستدامة.
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* إنشاء مجموعة عمل خاص بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ،كوسيلة للتعاون بين
المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.
قررت اللجنة الفرعية لالعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية إعادة تقييم المجلس
خالل جلسة نوفمبر  ،2016وذلك خالل اجتماعها في الفترة من  20-16نوفمبر
.2015
 -1تم اختيار المجلس من ِقبل الشبكة األفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان للمشاركة في التقييم الذي تعده الشبكة حول آليات تلقى الشكاوى
المستخدمة من جانب المؤسسات الوطنية األفريقية لحقوق اإلنسان.
 -2التعاون مع لجنة التنسيق الدولية بخصوص تبنى ودعم مشروع القرار
الخاص بمشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في الجمعية العامة
ومنظمات األمم المتحدة األخرى في نيويورك ،وفى هذا اإلطار خاطب
المجلس و ازرة الخارجية أكثر من مرة حتى يتم تبنى ودعم مشروع القرار
المشار إليه أعاله ،وقد استجابت و ازرة الخارجية على طلب المجلس.
 -3شارك المجلس في االستبيانات التي أعدتها لجنة التنسيق الدولية ومنها :
االستبيان المتعلق بتغيير أسم اللجنة وشعارها ،واالستبيان المتعلق برأي
العام المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بشأن أداء لجنة التنسيق الدولية،
واالستبيان المتعلق بدراسة تقييم احتياجات إدارة المعرفة الشاملة للمؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان لتحديد الممارسات الحالية في هذا الشأن ،وكذلك
أوجه النقص واالحتياجات فيما يتعلق بالمعرفة وتبادل المعلومات.
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 -4تفاعل المجلس مع المقررين الخاصين من خالل المشاركة في استيفاء
االستبيانات التي يعدونها ومنها :االستبيان المعنى بالمقرر الخاص
بالمدافعين عن حقوق اإلنسان.
 -5قام المجلس بتقديم تقرير موازى إلى لجنة القضاء على جميع أشكال
التمييز العنصري أثناء استعراضها لملف مصر يومي – 11/ 30
.2015/12/1
ج -إجتماع الدورة  29للجنة التنسيق
كذلك شارك المجلس في اجتماع الدورة  29للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات
الوطنية لحقوق االنسان في جنيف يومي  23 – 22مارس  ،2016كما ُعقد

المؤتمر السنوي للجنة بعنوان "التحديات الراهنة لحماية حقوق اإلنسان" ،وسبقهما

عقد اجتماع مكتب لجنة التنسيق الدولية صباح يوم  21مارس.
كما ُعقدت اجتماعات قارية واقليمية أخرى على هامش اجتماع اللجنة الدولية،
ومنها اجتماع الشبكة األفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،واجتماع مجلس
إدارة الشبكة الفرانكفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان.
شارك في االجتماعات وفد المجلس برئاسة األستاذ "محمد فائق" رئيس
المجلس الذى قدم ورقة عمل حول موضوع "دور المؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان في مرحلة النزاع وما بعد النزاع " ضمن أعمال المؤتمر السنوي للجنة
التنسيق الدولية.
وقد تضمن اجتماع الدورة  29للجنة التنسيق الدولية النظر في التعديالت
المقترح إدخالها على الوثائق األساسية للجنة ،وأهمها النظام األساسي للجنة،
وقواعد إجراءات اللجنة الفرعية العتماد المؤسسات ،والمالحظات العامة التفسيرية
لمبادئ باريس للعام .1992
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وتمت الموافقة على عدة تعديالت ،أبرزها التعديالت على النظام األساسي
ومنه تغيير اسمها إلى "التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان"
Global Alliance of National Human Rights Institutions
) .(GANHRIكما تم تعديل الشعار المتعارف عليه بوضع خلفية زرقاء له.
ولم تتجاوب الدورة  29مع بعض المقترحات ،ومنها خاصة إلغاء حق المؤسسة في
االعتراض على توصية اللجنة الفرعية لالعتماد بإرجاء النظر أو إعادة االعتماد أو
إخضاع المؤسسة لمراجعة خاصة أو تعليق عضوية مؤسسة.
وقد وافق مكتب اللجنة في اجتماعه يوم  21مارس  2016على اقتراح السيد رئيس
المجلس والمؤيد من رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في قطر بإرجاء النظر
في التعديالت المقترحة على قواعد اللجنة الفرعية لالعتماد ،والمالحظات العامة
التفسيرية لمبادئ باريس ،واقرار المكتب للحاجة إلى مناقشتها بعناية خاصة في
األطر اإلقليمية للشبكات ،سيما وأن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لم تتلق هذه
المقترحات.
وتم اعتماد أعضاء المكتب التنسيق للتحالف العالمي للمؤسسات والذي
يضم  16مؤسسة وطنية تمثل  4مؤسسات عن  4مناطق إقليمية ،وبينها المجلس
القومي لحقوق اإلنسان الذي يشغل عضوية مكتب اللجنة لدورة ثالثة جديدة ،وذلك
تفعيالً لقرار الشبكة األفريقية وبالتوافق بين المؤسسات في منطقة شمالي أفريقيا.
تناول مؤتمر التحالف العالمي يومي  23 – 22مارس 2016

بحث

التحديات التي تواجه حقوق اإلنسان ،و دور المؤسسات في فترة النزاعات وفترة ما
بعد النزاعات ،والالجئين ،وطالبي اللجوء ،والنازحين ،وتبني منهج قائم على حقوق
اإلنسان لمواجهة االنتهاكات ،مع التركيز على مجابهة الكراهية والعنصرية.
واهتم المؤتمر كذلك بأن يكون في مقدمة القضايا المزمع مناقشتها مستقبالً

"إعالن مريدا" المتعلق بدور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بتنفيذ أهداف
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الخطة العالمية للتنمية المستدامة  2030التي أقرت في ختام المؤتمر السنوي في
مريدا بالمكسيك الذي ُعقد في أكتوبر .2015
وصدر في ختام المؤتمر بيان ختامي حول التحديات التي تواجه حقوق
اإلنسان ،مرك اًز على تحديات اإلرهاب والنزاعات المسلحة ،والالجئين والنازحين،

وتزايد عدم التسامح والنزعات القومية والعنصرية وكراهية األجانب .كما أشار
ألهمية تعاون المؤسسات الوطنية مع الحكومات ووكاالت األمم المتحدة والمجتمع

المدني ،واالعتماد على المؤشرات ،وتطوير مناهج اإلحصاء الوطني والتصنيفات
وفقاً لحقوق اإلنسان والفئات الضعيفة والمهمشة.
 واجتمع رئيس المجلس مع السيدة "كيت جيلمور" نائبة المفوض السامي
لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة ،وتناوال سلسلة من القضايا ،وبينها دور المجلس
واستقالليته في ضوء التوقعات بمراجعة تصنيفه خالل العام  ،2016ودور
المجلس في متابعة تفعيل توصيات المراجعة الدورية الشاملة في مصر،
ومبادرته لتقديم المقترحات التشريعية لتفعيل الدستور وتعزيز ضمانات احترام
حقوق اإلنسان ،وكذا دور المجلس في زيارة السجون ومراكز االحتجاز.
كما ا جتمع وفد المجلس مع ممثلي سكرتارية الفريق العامل المعني باالختفاء
القسري في سياق استيفاء المجلس لجهوده في بحث إدعاءات االختفاء القسري،
وتناول االجتماع مالحظات المجلس على تقارير الفريق ومذكراته المرسلة للحكومة
المصرية عن الشكاوى الواردة إليه ،وحذر المجلس من النقص المخل في
المعلومات المدعاة  ،وعدم تضمين ردود الحكومة المصرية في التقرير ألنه ورد
باللغة العربية رغم أن العربية هي إحدى لغات األمم المتحدة الست الرسمية.
وقد أوضح ممثلي الفريق المعني أن يلتزم بالقواعد المنظمة لعمله  ،وأنه
ليس من شأن الفريق تقييم المعلومات الواردة له ،وعدم إمكانية تسليم االدعاءات
الواردة وفقاً لإلجراءات المعمول بها والتي تقصر ذلك على الحكومات ومقدمي

االدعاءات فقط.
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وقد ختم وفد المجلس بالوعد بإرسال نسخة من تقرير اللجنة التي شكلها المجلس
لفحص اإلدعاءات باالختفاء القسري إلى الفريق لالطالع عليها واالستفادة منها في
عمله.
د -المؤتمر العاشر للشبكة اإلفريقية للمؤسسات الوطنية
كذلك شارك المجلس المؤتمر العاشر للشبكة األفريقية للمؤسسات
الوطنية ،والذي عقد بالكاميرون يومي  22 – 21أكتوبر  ،2015والذي تناول
"دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في منع جريمة التعذيب" بالتعاون مع

منظمة منع التعذيب  APTفي ختام مشروعها الذي استمر لثالثة سنوات بالتعاون
مع الشبكة األفريقية ،ومثل المجلس في المؤتمر الدكتور أحمد أبو الوفا عضو
المجلس.
وعقد المؤتمر بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان والحريات في
الكاميرون وبالشراكة مع  APTوكل من المفوضية السامية لحقوق اإلنسان واالتحاد
األوروبي ومنظمة الكومنولث والمنظمة الدولية للفرانكفونية.
وصدر في ختام المؤتمر "إعالن ياوندي" حول دور المؤسسات الوطنية
لمنع التعذيب ،كما تمت إعادة انتخاب المجلس القومي لحقوق اإلنسان في مصر
كعضو في هيئة مكتب لجنة التنسيق الدولية ممثالّ عن أفريقيا إلى جانب
المؤسسات الوطنية في كل من الكاميرون وجنوب أفريقيا وتوجه بدعم من مؤسسات

شمال أفريقيا (الجزائر والمغرب وموريتانيا) .
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-6التعاون مع المؤسسات الدولية
أ -التعاون مع اليونيسيف
في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس واليونيسيف عقد المجلس
ورشة عمل حول "آليات التعامل مع انتهاكات حقوق الطفل" بالتعاون مع صندوق
األمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" ومفوضية اليونان للطفل  ،وذلك يوم 22
فبراير  ،2015وافتتح أعمال الورشة األستاذ محمد فائق رئيس المجلس ،والسيد
جور جيو المفوض الخاص للطفل باليونان والسيد خافيير أجيالر ممثل صندوق
اليونيسيف ،وذلك

شارك في أعمال الورشة المجلس القومي للطفولة واألمومة

المجلس القومي للمرأة وممثلين عن و ازرات التربية والداخلية والعدل والشباب،
وممثلين عن منظمات المجتمع المدني المعنية.
وناقشت الورشة تنمية وتعزيز حقوق الطفل اتساقاً مع ما كفله الدستور

المصري الجديد من حقوق وضمانات لحماية وتنمية الطفولة في شتى المجاالت.
وعرض المجلس تج ربة البرنامج التدريبي الذي نظمه في محافظة سوهاج في
مدرستي طه حسين وملحقية المعلمين االبتدائية لتدريب أطفال الصفين الخامس
والسادس االبتدائي على قيم المساواة والمشاركة والتسامح .كما عرضت مفوضية
الطفل في اليونان تجربتها في تلقي ومعالجة الشكاوى الخاصة باألطفال.
واتصاال ببروتوكول التعاون الموقع بين المجلس وكل من منظمة اليونسكو
والمنظمة العربية لحقوق اإلنسان إلنتاج دليل يختص بالتربية الديمقراطية للشباب
باالستناد على مبادئ حقوق اإلنسان والمساواة على أساس النوع االجتماعي ،فقد

شارك المجلس في االجتماع التشاوري الذي عقد يوم  3مارس  2016بمقر المكتب
اإلقليمي لليونسكو بالقاهرة بمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية لليونسكو وممثلي
و ازرات التعليم العالي والتربية والتعليم لمناقشة المسودة األخيرة للدليل.
وتم االتفاق على إصدار الدليل وبدء تفعيل محتواه من خالل دورات تدريبية
للشباب في التعليم وخارجه بداية من صيف  2016بالتعاون مع و ازرات التعليم
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العالي والتربية والتعليم والشباب والثقافة واللجنة الوطنية لليونسكو والمجالس القومية
المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية ،تمهيداً لبرنامج طويل األجل

يواكب التحوالت الديمقراطية في مصر.
ب -التعاون مع االتحاد األوربي

شارك المجلس في االجتماع الذي نظمته المفوضية األوروبية في مناسبة أيام
التنمية األوروبية الذي ُدعيت إليه كافة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان حول
العالم وممثل عن لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات ،مع الشركاء المهتمين بحقوق
اإلنسان والحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني ومراكز األبحاث المختصة
وعقد خالل الفترة  5 – 2يونيو  2015في بروكسل .ومثل
بحقوق اإلنسانُ ،
المجلس في االجتماع السفير محمود كارم عضو المجلس.
واهتم االجتماع بإشراك المؤسسات الوطنية بهدف مناقشة التحديات التي تجابهها
في النهوض بمهامها مع الشركاء اآلخرين في تعزيز حماية واحترام حقوق اإلنسان،
وتضمن العديد من الفعاليات الجانبية ،وتضمن المحاور التالية:
 -1محور "التنمية المستدامة" عبر بحث أعده المعهد الدانماركي لحقوق
اإلنسان اتساقاً مع اقتراب تبني خطة علمية للتنمية المستدامة ()2030
والي تتضمن أسس اقتصادية واجتماعية وبيئية

 -2محور دور المؤسسات الوطنية عبر تناول التعاون الفاعل بينها وبين
الحكومات والمجتمع المدني والمانحين وشركاء التنمية
 -3محور إعالء مبدأ المساءلة في مجال حقوق اإلنسان عبر ورقة عمل
أعدتها المؤسسة الوطنية في ألمانيا ،وركزت على الربط بين احترام حقوق
اإلنسان وبين المساعدات الدولية اإلنمائية
كما عقد على هامش االجتماع لقاء خاصاً بالشبكة األفريقية للمؤسسات

الوطنية لحقوق اإلنسان تناول الخطة االستراتيجية التي وقعتها الشبكة مع مراكز
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أبحاث مصرية ،والتي تقوم على معالجة عناصر الضعف في عمل المؤسسات
األفريقية ،وتضمنت الخطة:
 -1دعم إنشاء المؤسسات الوطنية
 -2تنمية مهارات العاملين
 -3توسيع دائرة الشركاء
 -4دعم عمليات التشاور
 -5تعزيز دور األمانات الفنية للمؤسسات في الجوانب البحثية والرقابية
والتنظيمية
 -6تدشين استراتيجية إعالمية
 -7تعزيز التواصل مع لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات
 -8االهتمام بالحقوق االقتصادية واالجتماعية في الدول النامية كوسيلة
لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية
 -9دعم جهود المؤسسات الوطنية في مجاالت تلقي ومعالجة الشكاوى
كما عقد السفير محمود كارم اجتماعاً مع المفوض األوروبي لحقوق اإلنسان

تناول دور المجلس واسهاماته ،وسلمه نسخة من التقرير السنوي للمجلس عن العام
.2015
ج-

التعاون مع منظمة الفرانكفونية
كذلك واصل المجلس تعاونه مع المنظمة الفرانكفونية الدولية وشارك للمرة

األولى فى المؤتمر التاسع لجمعية األمبودسمان و الوسطاء الفرنكفونيين بمدينه
كيبيك في أكتوبر 2015كضيف شرف  ،تمهيداً لقبول عضويته بالجمعية كعضو
عامل نظ ار لصالحيات المجلس الواسعة فى مجال تلقى الشكاوى ،وقد شارك في

هذا المؤتمر كافة هيئات األمبودسمان فى هذا المجال كذلك عدد كبير من
المؤسسات العاملة فى مجال حقوق اإلنسان كضيوف شرف أو مراقبين بالجمعية.
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ناقش المؤتمر على مدار يومين أساليب الحكم

الرشيد وكيفية دمج

األمبودسمان فى اإلدارات المحلية و لعل أهم ما ميز المؤتمر هو النماذج التى
قدمها كل امبودسمان من واقع المشاكل التى يتلقاها وكيفية حلها مع عمل مقارنة
بين كل النماذج و إستخالص أفضل النتائج وقد تم على هامش المؤتمر  ،عقد
ورشتى عمل تناولت األولى كيفيه إداره المخاطر التى تهدد األمبوسمان والثانية
حول تواجد األمبودسمان على شبكات التواصل اإلجتماعى.
كذلك شارك المجلس فى المؤتمر والجمعية العمومية للفرانكفونية للمؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان الذى عقد فى السنغال يومى  28و  29أكتوبر 2015
بالعاصمه داكار بمشاركة كال من  :اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان  -السنغال-
الجمعيه الفرانكفونية لحقوق اإلنسان فى المغرب  ،واداره الديمقراطية وحقوق
اإلنسان بالمنظمه الفرانكفونية  ،والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،وقد تناول
المؤتمر عدد من النقاط الهامة أبرزها  ( :أثر اإلرهاب علي التوازن بين األمن و
حماية الحريات  ،أهميه دعم و تدريب المؤسسات الوطنية الفرانكفونيه لحقوق
اإلنسان ،أهميه دعم البنية التحتية ألماكن اإلحتجاز وتدريب أفراد الشرطة  ،نتائج
برامج التدريب الصيفى للفرانكفونية حول األليات الوطنية لمناهضة التعذيب "باريس
 ،"2014إعالن ياوندى "أكتوبر  "2015حول مناهضه التعذيب ) .
و ركز المؤتمر على المحاور التالية :
 دراسة مقارنة حول تفعيل دور المؤسسات الوطنية لحماية األشخاص فى
األماكن السالبة للحريات (اإلحتجاز).
 حمايه الفئات المعرضة للخطر فى أماكن اإلحتجاز .
 دور المؤسسة الوطنية فى حمايه األطفال فى أماكن اإلحتجاز


الصحه النفسية وحقوق اإلنسان  :مراقبه مراكز العالج النفسى
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 دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان فى حماية وتعزيز الحقوق
اإلقتصادية  ،واإلجتماعية والثقافية فى إطار التواصل مع األمم المتحدة.
ولقد أسهمت هذه المشاركة فى دعم و تعزيز تواجد المجلس فى الوسط الفرنكفوني
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وتبادل الرؤى

والخبرات  ،كما أسهمت فى

التعرف على النظم و الوسائل الحديثة فى حماية األشخاص فى أماكن اإلحتجاز.
د -التعاون مع هيئة المعونة األلمانية )) GIZ
إستكمل المجلس تنفيذ برنامج التعاون القائم مع هيئة المعونة األلمانية ويجري
مناقشة تنفيذ مرحلة جديدة للبرنامج في عام  . 2016وقد ركز البرنامج على
محورين رئيسيين  ،األول هو المساهمة في رفع القدرات المؤسسية للمجلس المهارات
الفنية لألمانة العامة والثاني إستهدف أنشطة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان.
أوال :فيما يتصل برفع القدرات المؤسسية :
 انتهى برنامج التعاون من المرحلة األولى لتأسيس مكتبة المجلس وذلك بتوفيركافة المستلزمات المكتبية  ،والتجهيز االلكتروني.
 نفذ البرنامج تصميم وانشاء موقع الكتروني جديد للمجلس بواسطة احدىالشركات المحلية المتخصصة في تصميم المواقع اإللكترونية ،يجري إصدار
النسخة التجريبية لحين اإلنتهاء من كافة ضبط االمور المتعلقة بالتشغيل ورفع
البيانات.
 وفر البرنامج دورات في اللغة اإلنجليزية بالتعاون مع المركز الثقافي البريطانياوفقا للمستويات المختلفة في اللغة لمعظم أعضاء االمانة العامة .
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ثانيا  :أنشطة نشر ثقافة حقوق اإلنسان:
 نفذ البرنامج إعداد فيلمين من الرسوم المتحركة بهدف التوعية بحقوق اإلنساناألساسية  ،حيث ركز احدهما على الحق في الحياة  ،بينما وركز االخر على
الحق في عدم التمييز .ويبث الفيلمين عبر الموقع اإللكترونى الجديد الذي تم
اإلنتهاء منه.
 كما عقد البرنامج مسابقة ألفالم قصيرة حول حقوق اإلنسان لطالب الجامعاتوالشباب  ،تقدم فيها عدد من المتسابقين وتشكلت لجنة تحكيم تكونت من خبراء
سينمائين ،اجتمعت في  19نوفمبر  2015بأحد الفنادق ،شاهدت فيها ستة
أفالم قصيرة وقررت باألغلبية ترشيح فيلمي " خطاب" و " أضعف خلقه "للفوز
في المسابقة  ،حيث يتناول الفيلم األول الحق في التعليم بينما يتناول الثاني الحق
في حماية األشخاص ذوي اإلعاقة.

ه-

التعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق اإلنسان

إستطرادا للتعاون بين المجلس القومي لحقوق اإلنسان والعهد الدينماركي لحقوق
اإلنسان في سياق بروتوكول التعاون الموقع بينهما قرر الطرفان التعاون في مجال
نشر ثقافة حقوق اإلنسان من خالل عقد برامج توعية لحقوق اإلنسان للفئات المختلفة
( معلمون  ،موجهو اإلنشطة واإلخصائيون  ،إعالميون  ،صحفيون ،طلبة  ،السنة
النهائية بكليات اإلعالم والحقوق  ،والتربية ،وأكاديمية الشرطة  ،ضباط ،وكالء
نيابة ،العمد والمشايخ)  ،كذلك من خالل برامج في اإلذاعة والتلفزيون والحمالت
اإلعالمية.
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ثالثا :التعاون على الصعيد العربي
أ -جامعة الدول العربية
 يولي المجلس القومي األنسان اهتماماّ كبي اّر للتعاون مع جامعة الدول العربية ،ليس فقط بتمثيلها للنظام األقليمي العربي ،لكن أيضاّ بحكم تشابك

األختصاصات عبر وثائق وآليات جامعة الدول العربية المعنية بحقوق األنسان

 ،ويتم هذا التعاون علي مستوين  ،أولهما شكالّ نمطياّ مع أليات حقوق األنسان

في جامعة الدول العربية مثل لجنة حقوق األنسان  ،أو لجنة الميثاق التي تعني

بمناقشة تقارير الدول العضوة في الميثاق العربي لحقوق األنسان و األنشطة
التي تقوم بها أي من المؤسستين في مجاالت األهتمام المشتركة كما يتم
المستوي الثانيمن خال ل األطر المشتركة التي تجمع المؤسستين مثل الشبكة
العربية للمؤسسات الوطنية أو المفوضية السامية لحقوق االنسان
-

وقد تمثل أبرز أوجة التعاون خالل الفترة التي تغطي التقرير علي المستوي
األول ،بمشاركة المجلس في مناقشة مشروع األستراتجية العربية لحقوق األنسان
بناء علي دعوة من جامعة الدول العربية  ،و قد عقد األجتماع يومي ، 20
 2016/2/21في مقر جامعة الدول العربية و شارك فيه ممثلون من المفوضية
السامية لحقوق األنسان و االدارات المختصة بأمانة جامعة الدول العربية  ،و
المؤسسات الوطنية  ،و مؤسسات المجتمع المدني احقوق االنسان و المنظمات
غير الحكومية  ،ومثل المجلس القومي في األجتماع أ /محسن عوض عضو
المجلس .

-

عرض الدكتور  /فاتح عزام مسودة مشروع األستراتجية العربية لحقوق األنسان
عبر ست جلسات عمل  ،أختص كل منها بعرض وافي منه  ،ومناقشة
مستفيضة من المشاركين واختصت الجلسة األخيرة سبل تنفيذ و قيام
األستراتجية
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 تناولت األهداف الست ما يلي :-

تعزيز التنسيق و التعاون من أجل حماية و تعزيز حقوق األنسان

-

تصديق الدول علي أتفاقيات حقوق األنسان

-

تعزيز قدرات العربية لتنفيذ أألتزماتها الدولية و العربية في مجال حقوق
األنسان

 مساعدة الدول علي تنفيذ التوصيات الوجهة لها في مجال حقوق األنسان-

نشر و تعزيز ثقافة حقوق األنسان و تعميم المعايير الدولية بموجب التزمات
الدول العربية

-

رصد أوضاع و تطورات حقوق األنسان في المنطقة العربية
التنفيذ و المتابعة :

وقد توافقت اآلراء على أهمية تطوير المسودة المقدمة لالجتماع باتجاه وجود سبل
وآليات أكثر فاعلية للتنسيق بين مختلف الفاعلين والعمل على ضمان تنفيذ
االستراتيجية ،مع تبني مقاربة المراحل ،واعادة ترتيب األولويات وضمان أوسع
نطاق مشاركة ممكن.
وتمثل أبرز أوجه التنسيق في سياق أطر التعاون المشترك عبر الشبكة
العربي ة لمؤسسات الوطنية لحقوق االنسان التي نظمت سلسلة من األنشطة
المشتركة منها :
مؤتمر "تحديات األمن وحقوق اإلنسان" الذي عقد بالعاصمة التونسية يومي
 4- 3نوفمبر  2015بالتعاون بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية واألمانة
العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،فقد نظم
المجلس ورشتي عمل بالقاهرة تناولتا مقترحات قدمتها الشبكة للمؤتمر يومي 28
–  29أكتوبر  2015بالقاهرة.
وأعد المجلس ورقتي عمل حول:
 -1تطوير المدونة النموذجية العربية لسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون
 -2تطوير المدونة االسترشادية لسلوك الموظفين العموميين العرب
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شارك في الورشتين ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في الدول
العربية ،وممثل عن األمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ،وانتهت الورشة
إلى توصيات ذات طبيعة عملية رفعتها الشبكة إلى المؤتمر في تونس.
ومثل المجلس في مؤتمر تونس األستاذ محسن عوض عضو المجلس الذي
عرضاً تقري اًر شامالً تضمن توصيات ورشتي العمل بالقاهرة ،والتي جرى بحثها بين

ممثلي المؤسسات الوطنية وو ازرات الداخلية العربية ومؤسسات المجتمع المدني

وممثلي المنظمات الدولية واإلقليمية الحكومية.
وصدر عن المؤتمر بيان ختامي تضمن أهم التوصيات واآلليات المقترحة لتلبية سبل
التعاون المنشود بين و ازرات الداخلية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني واآلليات
الدولية ذات الصلة ،جاء فيه :
 .1العمل علي مأسسة هذا المؤتمر ليكون منتدي للحوار يعقد كل عامين بين
مسؤولي حقوق االنسان في وزرات الخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق األنسان و
بإشراك منظمات المجتمع المدني المعنية في الدول العربية .
 .2التأكيد علي أهمية قيام الدول األعضاء بتبني خطط و طنية لنشر و تعزيز ثقافة
حقوق األنسان واالستفادة من الخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان الصادرة
عن القمة العربية  ، 2010وغيرها من الخطط الصادرة عن منظومة العمل
العربي المشترك  ،وكذلك إدماج مادة حقوق اإلنسان في المناهج التعليمية في
المراحل الدراسية كافة استرشاداّ بالخطة العربية للتربية علي حقوق اإلنسان
الصادرة عن القمة العربية .2008
 .3تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلي بين و ازرات الداخلية بالدول
العربية بينها و بين منظمات المجتمع المدني في مجال حماية و تعزيز حقوق
اإلنسان و الحريات العامة .
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 .4دعوة الجهات المعنية بجامعة الدول العربية إلي إعداد دراسة حول القوانين
الوطنية المتصلة بمكافحة اإلرهاب ومدي انسجامها مع المعايير الدولية وق اررات
مجلس الجامعة علي المستوي الوزاري .
 .5دعوة الدول األعضاء إلي توجية الدعوة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق
اإلنسان للمشاركة في اللجان المستقلة التي تشكلها للتحقيق في ادعاءات انتهاك
حقوق اإلنسان في المجال األمني .
 .6دعوة الدول األعضاء إلي اإلستمرار في وضع وتطوير برامج تدريبية للعاملين
في إنفاذ القانون في مجال حماية وصيانة حقوق االنسان وكذلك تدريب المدربين
في هذا المجال و االستفادة في هذا الشأن من خبرات المفوضية السامية لحقوق
اإلنسان والوكاالت الدولية المتخصصة .
 .7النظر في تطوير مدونة قواعد سلوك رجل األمن العربي والمدونة العربية
األسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العمومين المعتمدين من قبل مجلس وزراء
الداخلية العرب علي نحو يستوعب المتغيرات التي شهدتها الساحة العربية منذ
إعداد هاتين المدونتين،

و التعديالت المقترحة من جانب المشاركين في

ورشة العمل التي عقدت بالقاهرة فى الفترة . 2015/10/30 - 29
 .8حث الدول العربية علي استلهام مدونات السلوك الصادرة عن المؤسسات األمنية
في المناهج التعليمية في األكاديميات ومراكز تدريب الشرطة  ،واعتبار االلتزام
بحقوق األنسان معيا ار أساسيا في أختيار وترقية القائمين علي تنفيذ القانون .
 .9دعم جهود جامعة الدول العربية إلعداد استراتجية عربية لحقوق األنسان والتأكيد
علي أهمية إشراك أصحاب العالقة ( مؤسسات العمل العربي المشترك
،المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان و منظمات المجتمع المدني ) في
مراحل إعدادها .
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.10

تعزيز مبدأ الحق في الحصول علي المعلومات والشفافية فيما يتعلق

بعمل األجهزة األمنية  ،وفق ما يقتضية القانون بما يكفل بناء الثقة وتعزيز
التفاعل بين المجتمع والمؤسسات األمنية .
.11

دعوة لجنة حقوق اإلنسان (ألية الميثاق ) إلي تزويد المؤتمر المقبل

بتقييم حول مدي تنفيذ توصياتها الصادرة للدول المصدقة علي الميثاق العربي
لحقوق اإلنسان خالل المراجعة الدورية لتقارير هذه الدول فيما يتعلق بمكافحة
التعذيب والمحاكمة العادلة و لحريات العامة.
.12

حث الدول األعضاء التي ليس لديها مؤسسات وطنية معنية بحقوق

مبادى باريس ( قرار الجمعية العامة رقم . )48/134
اإلنسان علي إنشائها وفق
ْ

.13

دعم وتفعيل مراكز اإلعالم األمني وصفحات التواصل األجتماعي

التابعة لو ازرات الدخلية العربية بالتنسيق والتعاون مع جميع وسائل اإلعالم ،
بهدف توعية المواطنين بما لهم من حقوق و ما عليهم من واجبات و تعزيز
حماية وصون الحريات العامة في ظل سيادة القانون  ،عمال بتوصيات الخطة
العربية النموذجية لتكريس ثقافة حقوق اإلنسان في العمل األمني .
 . 14دعوة فريق متابعة توصيات مؤتمر الدوحة حول تحديات األمن وحقوق اإلنسان
في المنطقة العربية  ، 2014لعقد ورشة عمل حول تحديات تحقيق األمن في
إطار حماية حقوق اإلنسان و عرض نتائجها علي المؤتمر الدولي الثاني .
 .15دعوة فريق متابعة توصيات مؤتمر الدوحة حول تحديات األمن وحقوق
اإلنسان في المنطقة العربية  ،2014إلى متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا
المؤتمر وتقديم تقرير بهذا الشأن الى المؤتمر القادم.
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ب-

الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان
استكمل المجلس فى منتصف العام  2015مهمته كرئيس للشبكة العربية

للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،وانتقلت رئاسة الشبكة إلى المركز الوطني
لحقوق اإلنسان في األردن في سياق مبدأ تداول الرئاسة بين المؤسسات بصفة
دورية سنوية وفقاً للنظام األساسي للشبكة.

واطرد تفاعل المجلس مع الشبكة ومؤسساتها العضوة خالل الفترة التي يغطيها
التقرير ،فشارك في كافة اجتماعاتها التنظيمية وأنشطتها المتنوعة ،ونسق معها ومع
مؤسساتها العضوة في تعزيز التعاون المشترك وجهود لجنة التنسيق الدولية
للمؤسسات التي شهدت فعاليات مهمة في هذا اإلطار.
وعلى صعيد االجتماعات التنظيمية للشبكة ،اجتمعت اللجنة التنفيذية
للشبكة التي تضم المجلس في جنيف في  11مارس  ،2015وذلك على هامش
اجتماعات لجنة التنسيق الدولية أنذاك ،برئاسة األستاذ محمد فائق رئيس المجلس
ورئيس الشبكة وعضوية األستاذ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية
لحقوق اإلنسان في قطر والدكتور موسى بريزات مفوض عام المركز الوطني
لحقوق اإلنسان في األردن واألستاذ عبد الوهاب مرجانة األمين العام للجنة الوطنية
االستشارية لترقية حقوق اإلنسان في الجزائر .وتولت األستاذة غالية عبد الرحمن
آل ثان المدير التنفيذي للشبكة مسئولية مقرر االجتماع ،كما حضر االجتماع 15
شخصاً من المؤسسات الوطنية في كل من سلطنة عمان ومصر وتونس والمغرب
وقطر وفلسطين واألردن واألمانة العامة للشبكة.

أقر االجتماع جدول األعمال ،وتمت الموافقة على التقرير السنوي وتقارير
األنشطة ،والتأكيد على أهمية قيام المؤسسات العضوة بسداد اشتراكاتها ،وترك
االجتماع أمر تحديد موعد االجتماع القادم للجمعية االمة للشبكة المتوقع في
األردن ،وأكد على ضرورة متابعة تفعيل التوصيات والق اررات الصادرة عن األنشطة
واالجتماعات.
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واطلع االجتماع على ما تم إنجازه من برنامج خطة العمل التشغيلية للعام
 2014وبنود الخطة للعام  ،2015وأوصى االجتماع بالتعاون مع جامعة الدول
العربية وآلياتها المعنية ،ودعا المؤسسة الوطنية في جزر القمر لتقديم أوراق
عضويتها ،وقرر االجتماع قيام األمانة بإرسال نسخة شاملة من الق اررات
والتوصيات لكافة الفعاليات للمؤسسات العضوة لعرض وتبني المقترحات والعمل
على تفعيلها ،مع نشر التوصيات على موقع الشبكة االلكتروني.
كما قرر االجتماع تشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ الق اررات والتوصيات،
والعمل على تفعيل القرار بتنظيم زيارة من الشبكة إلى قطاع غزة الذي اقترحه وتبناه
المجلس القومي لحقوق اإلنسان في مصر ،وضرورة إيجاد السبل والوسائل لمساعدة
المؤسسة الوطنية في ليبيا ،وتحريك موعد انعقاد "الحوار العربي اإليبيري" إلى
سبتمبر .2015
واجتمعت الجمعية العمومية للشبكة في األردن (االجتماع السنوي الـ)12
يوم  26يوليو  2015برئاسة األستاذ عدنان البخيت رئيس مجلس أمناء المركز
الوطني في األردن ،وشارك فيه أعضاء الشبكة من المؤسسات ذات العضوية
الكاملة (المؤسسات المصنفة دولياً) ،بما في ذلك الدكتور موسى بريزات (األردن)،

واألستاذ محمد فائق (مصر) ،واألستاذ عبد الوهاب مرجانة (الجزائر) ،والدكتور

أحمد حرب (فلسطين) ،والدكتور علي المري (قطر) ،واألستاذ توفيق بودربالة
(تونس) ،والشيخ مينا بن صالح المعولي (سلطنة عمان) ،والدكتورة أنصار الشطري
ال عن المؤسسة المغربية).
(العراق) ،واألستاذ خالد الرملي (ممث ً

وحضر االجتماع ممثلي المؤسسات ذات صفة المراقب ،وهم مؤسسات البحرين

والسودان وجزر القمر .كما شارك في أعماله بصفة مراقبة ممثلون عن برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي ولجنة التنسيق الدولية ولجنة حقوق اإلنسان العربية،
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وجمعية اإلمارات لحقوق اإلنسان ،والبرلمان العربي ،ومنتدى آسيا – الباسيفيك
للمؤسسات الوطنية .وقد اعتذر عن االجتماع كل من المؤسسة الوطنية في
موريتانيا وجيبوتي.
وافتتح أعمال الجمعية األستاذ محمد فائق رئيس الجمعية مرحباً بالمشاركين

والمراقبين ،ومعربا عن الشكر والتقدير للمركز الوطني في األردن على االستضافة

وحسن التنظيم ،وسلم رئاسة الشبكة إلى المركز الوطني في األردن لدورة تنتهي في
منتصف العام .2016
واعتمد االجتماع جدول األعمال ،والتقرير السنوي للشبكة ،واعتمد برنامج
عمل السنة الجديدة ،كما أقر االجتماع المبادئ التوجيهية لمهام وواجبات رئاسة
الشبكة ،واعتمد معايير تقديم المساعدات للمؤسسات العضوة.
وانعقد االجتماع الثالث للجنة التنفيذية للشبكة على هامش مجريات الحوار
العربي اإليبيري في سبتمبر  2015بالدوحة في ضيافة اللجنة الوطنية لحقوق
اإلنسان في قطر التي تستضيف األمانة العامة للشبكة أيضاًُ .عقد االجتماع برئاسة
الدكتور موسى بريزات رئيس الشبكة ،وعضوية السفير أحمد حجاج عم المجلس
القومي في مصر واألستاذ سلطان الجمالي عن اللجنة الوطنية في قطر واألستاذ
العياشي دعدوعة عضو اللجنة االستشارية في الجزائر .وتولت األستاذة غالية عبد
الرحمن آل ثان المدير التنفيذي للشبكة مقرر االجتماع.
كما شارك في أعمال االجتماع ممثلين عن المؤسسات الوطنية في كل من
مصر وموريتانيا وتونس وفلسطين والمغرب وجزر القمر ومسئولي األمانة العامة
للشبكة.
وأقر االجتماع جدول األعمال واطلع على التقرير المالي ،وتعهدت
المؤسسات المتأخرة القيام بسداد اشتراكاتها ،كما اطلع االجتماع على تقرير عن
أعمال دورة تدريب المدربين ،وبرنامج ورشة العمل التي ستعقد بالتعاون مع لجنة
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حقوق اإلنسان العربية بجامعة الدول العربية ،ومتابعة كتاب وجهته الشبكة لألمين
العام لألمم المتحدة بشأن جرائم االحتالل اإلسرائيلي في فلسطين ،والتأكيد على
أهمية متابعة التوصيات ،وعقد االجتماع التالي للجنة في  18يناير بالدوحة ،وعقد
أنشطة أخرى ضمن برنامج عمل الشبكة وبينها ورشتي عمل تحضيريتين بضيافة
المجلس القومي لحقوق اإلنسان في مصر تمهيداً لمؤتمر تحديات األمن وحقوق
اإلنسان المزمع في تونس يومي  4 – 3نوفمبر.

وقد شارك المجلس في المؤتمر الدولي الذي عقدته الشبكة في سبتمبر
 2015بعنوان "الحوار العربي اإليبيري" الذي شاركت فيه مختلف المؤسسات
الوطنية العربية لحقوق اإلنسان والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في أمريكا
الالتينية ،وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.
ومثل المجلس في المؤتمر السفير أحمد حجاج واألستاذ محسن عوض
عضوا المجلس ،وقدم األستاذ محسن عوض ورقة عمل باسم المجلس الستعراض
جهوده في مجال الحد من الكراهية وتعزيز التسامح ،تناولت جهود المجلس منذ
تأسيسه في هذا المجال على الصعيدين الوطني واإلقليمي ومساهماته الدولية
األخرى.
شارك المجلس فى اإلجتماع الثانى واإلستثنائى للجنة التنفيذية للشبكة العربية
للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بالبحر الميت – االردن فى ،2016/3/13
وذلك على هامش دورة مراقبة اإلنتخابات المنظمة بالتعاون بين الشبكة والـ UNDP
والتى هدفت إلى مناقشة التعديالت الجديدة والجوهرية المقترحة من قبل رئاسة الـ
 ICCعلى أنظمة لجنة التنسيق ،والتى تمس بمركز المؤسسات الوطنية ،باإلضافة
لكونها تعيد كتابة مبادىء باريس.
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بمشارك ة لجميع أعضاء اللجنة التنفيذية للشبكة وعرض الدكتور موسى بريزات رئيس
الشبكة موضوع االجتماع ،وبعد النقاش الوافى لموضوع التعديالت المقترحه تقرر
األتى:
 -1العمل من قبل جميع أعضاء اللجنة التنفيذية لكسب المناصرة والتأييد لرأى
المؤسسات العربية بخصوص هذا الموضوع ،وذلك من قبل جميع المؤسسات
الوطنية بالعالم.
 -2كلفت اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية لحقوق اإلنسان بقطر بتشكيل لجنة خبراء
قانونيين لدراسة هذه المقترحات واعداد دراسة لتوضع على جدول أعمال الجمعية
االمة للشبكة بسلطنة عمان بتاريخ  ،2016/10/10لتتم مناقشتها وتشكيل وجهة
نظر ورأى يعبر عن موقف تجتمع عليه جميع المؤسسات األعضاء بالشبكة
العربية.
 -3مخاطبة رئاسة  ICCوالمكتب التنفيذى ورئاسة الشبكات اإلقليمية وسكرتارية كل
منها  :طلبا تأجيل بحث هذه المقترحات فى اإلجتماع القادم للجمعية العامة للـ
 ، ICCوذلك لألسباب التاليه:
 عدم توفير هذه المقترحات والوثائق المرفقة بالغه العربيهة بالوقت المناسب. التأخر بإرسالها وعدم وصولها لبعض المؤسسات. كونها تحتاج لدراسة وافيىة من قبل هيئات اتخاذ القرار فى المؤسساتالمختلفة.
 الحاجة لمزيد من الوقت لتناقش من قبل كل شبكة إقليمية على حدة ،ثملتناقش بين الشبكات ،لتعرض بعد ذلك على اجتماع الـ .ICC
 -4كما تلمس اللجنة التنفيذية من المؤسسات األعضاء توجيه كتب تطلب بموجبها
من رئاسة الـ  ICCوالمكتب التنفيذى عدم إدراج هذه المقترحات على جدول
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أعمال االجتماع القادم للجنة التنسيق واحالة هذه المقترحات على الشبكات
اإلقليمية لتناقش بكل شبكة واصدار توصياتها بشأنها.
 -5الطلب من أعضاء الشبكة األعضاء فى المكتب التفيذى للـ  ICCاالتصال
بنظرائهم فى الشبكات االقليمية األخرى لدعم تأجيل بحث هذه االقتراحات فى
الدورة المقبلة ،والعمل على عدم إقرارها من قبل المكتب التنفيذى للـ . ICC
كذلك شارك المجلس في نشاطين للشبكة عقدا بأمانة الشبكة في الدوحة في
الفترة من  23 – 20ديسمبر  ،2015تناولت األولى ورشة عمل تدريبية حول
تعزيز دور اآلليات التعاقدية لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة ،والثانية تطوير جهود
المؤسسات في مجال مكافحة الكراهية ونشر التسامح ،وذلك بالتعاون مع مركز
التوثيق والتدريب في مجال حقوق اإلنسان التابع للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان
باألمم المتحدة.
وقد مثل المجلس في الورشتين اثنان من باحثيه بمشاركة لممثلي المؤسسات
الوطنية في األردن والمغرب والسودان وجزر القمر وتونس وقطر والجزائر
وموريتانيا وسلطنة عمان ،ومؤسسات مجتمع مدني من مصر واألردن وفلسطين
والكويت.
رابعا الوفود التى استقبلها المجلس
جانب إلى جانب األنشطة التى قام بها المجلس بالتعاون مع الجهات
المعنية ،استقبل المجلس العديد من الوفود من كبار الزائرين والسفراء والبعثات
الدولية واألممية والدبلوماسية بمقره  ،وأتت هذه الزيارات للتعرف على أوضاع
حقوق اإلنسان فى مصر  ،وعلى دور المجلس خالل هذه المرحلة والتعاون معه
فى دعم وتعزيز حقوق اإلنسان  ،وتوعية المواطنون بحقوقهم  ،وتمكينهم من التمتع
بحقوقهم.
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كما شدد المجلس على سعيه لتعديل قانون انشائه لتوسيع اختصاصاته ،
وتعزيز إستقالليته والوصول إلى الجمهور وتفعيل النص الدستورى الذى أتاح له
االنضمام الى الدعاوى المدنية إلى جانب ضحايا االنتهاكات فى حالة طلبهم ذلك .
كما ناقشت هذه االجتماعات سبل التعاون مع المنظمات الدولية واالقليمية المعنية
بحقوق االنسان .
وأشادت الوفود بالدور الذى يلعبه المجلس فى تعزيز وحماية حقوق اإلنسان،
وعرضت كثير من الوفود التعاون مع المجلس فى مجاالت اختصاصها.
وفيما يلى ملخص للمقابالت:
 -1مقابلة السفير  /محمود كارم والسفيرة  /ويندى تشامبرلين رئيسة معهد
الشرق األوسط للدراسات اإلستراتيجية بالواليات المتحدة ،والسفير  /دانيال كترز
مستشار األمن القومى األمريكى األسبق ،والدكتور  /بول سالم نائب رئيس معهد
الشرق األوسط يوم اإلربعاء الموافق  4فبراير .2015
 -2مقابلة األستاذ /محمد فايق رئيس المجلس والوفد األمريكي الممثل
للجنة حماية الصحفيين بواشنطن ،برئاسة السيدة  /كورتنيه راداش يوم األثنين
الموافق  9فبراير .2015
 -3مقابلة األستاذ /محمد فايق رئيس المجلس ووفداً من أعضاء الكونجرس

األمريكى بحضور السفير /د .محمود كارم ،والسفير /أحمد حجاج  ،وأ /سمير
مرقص ،أ /حافظ أبو سعدة ،أ /شاهندة مقلد أعضاء المجلس  ،وذلك يوم األثنين
 30مارس . 2015
 -4مقابلة السفير /مخلص قطب أمين عام المجلس وفداً من االتحاد

االوروبي برئاسة أ /كرستينا بوند رئيس قسم حقوق اإلنسان والمجتمع المدني بمكتب
االتحاد األوروبي بمصر ،وذلك يوم الثالثاء الموافق . 2015/3/17
 -5مقابلة أ /محمد فايق رئيس المجلس والسفيرة /تانيا ميشكوفا سفيرة
سلوفينيا بالقاهرة وذلك يوم الخميس  28مايو .2015
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 -6مقابلة أ /محمد فايق رئيس المجلس وأ السفير /د .خوان أنطونيو
هيرنديز سفير جمهورية فنزويال البوليفارية بالقاهرة ،بحضور السفير /أحمد حجاج
عضو المجلس ،وذلك يوم اإلربعاء الموافق  3يونيو .2015
 -7مقابل أ /محمد فايق رئيس المجلس

ووفداً من السفراء األسيويين

برئاسة السفير الصيني /أيجو سونج يوم األربعاء الموافق  17يونيو 2015
بحضور السفير/د .محمود كارم ،األستاذة/منى ذوالفقار ،واألستاذ /سمير مرقص
أعضاء المجلس.
 -8مقابلة أ  /محمد فايق رئيس المجلس والوفد أفريقى المكون من رؤساء
تحرير الصحف القومية والمستقلة بدول وسط وغرب أفريقيا ،يوم األثنين الموافق 4
أغسطس .2015
 -9مقابلة أ /محمد فايق رئيس المجلس وأ السفير /ساندير سوون سفير
إستونيا بالقاهرة يوم األحد الموافق  6سبتمبر .2015
 -10مقابلة أ /محمد فايق رئيس المجلس وأة السفيرة  /بيرنيل كيهلر كارديل
سفيرة الدنمارك بالقاهرة يوم الخميس الموافق  15أكتوبر .2015
 -11مقابلة أ /محمد فايق رئيس المجلس وأ السفير  /يوس جيورج لوي
سفير المانيا بالقاهرة وذلك يوم األثنين الموافق  16نوفمبر .2015
 -12مقابلة أ /محمد فايق رئيس المجلس وأ السفير  /ديفيد سابرستين
السفير فوق العادة للحريات الدينية بو ازرة الخارجية األمريكية والوفد المرافق له وذلك
يوم األحد الموافق  22نوفمبر .2015
 -13مقابلة أ /محمد فايق رئيس المجلس وأ السفير  /ماركوس اليتنر سفير
سويس ار بالقاهرة وذلك يوم األثنين الموافق  7ديسمبر .2015
 -14مقابلة أ /محمد فايق رئيس المجلس وأ /سارة سيوال وكيلة و ازرة
الخارجية األمريكية لألمن المدنى والديمقراطية وحقوق اإلنسان ،وأ /توماس
جولدبرجر القائم بأعمال السفير األمريكي يوم األحد  7فبراير .2016
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 -15مقابلة السفير /محمود كارم ،والمستشار  /منصف سليمان عضوا
المجلس والسفيرة /واتريزيانا سباراسينو سفيرة حقوق اإلنسان بو ازرة الخارجية الفرنسية
يوم األثنين  21مارس .2016
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الخاتمة والتوصيات

الخاتمة
يختتم هذا التقرير سلسلة التقارير السنوية للدورة الحالية للمجلس القومي
لحقوق اإلنسان بتشكيله الراهن الذي أعلن في أغسطس  2013وينتهي بمرور ثالث
سنوات ،أو بتشكيل جديد يجريه مجلس النواب بعد انتخابه.
وقد تناول هذا التقرير كالمعتاد عرضا تحيلياً لحالة حقوق اإلنسان والحريات

العامة في البالد ،جنب ًا على جنب األبواب الثابتة عن أدائه لواجباته التي وصفها
على عاتقه قانون تأسيسه في مجال التفاعل مع شكاوي المواطنين ،وتوجيه المشورة
للحكومة في مختلف مجاالت حقوق اإلنسان المدنية والسياسية ،واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،ونشر ثقافة حقوق اإلنسان ،ومتابعة التزامات مصر الدولية
النابعة عن انضمامها للمواثيق الدولية ،والتواصل مع المؤسسات الدولية واإلقليمية
المعنية.
لكن يضيف هذا التقرير استطرادا للتقليد الذي أرساه المجلس في ختام كل
دوره لعمله نظره كلية فاحصة ألدائه ،تحدد العناصر االيجابية لتقريرها والجوانب
السلبية لتقاريرها كما تتفحص بنظره مماثلة تطور هيكله اإلداري والتنظيمي ولوائحه
الداخلية ،ومدى وقائعها بتطلعاته وتطلعات المجتمع نحو تحقق واجباته ومدى
اتساقها مع المعايير الدولية لعمل المؤسسات الوطنية وهي "مبادئ باريس".
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أوال :تقييم أداء المجلس
بينما يعد استقالل أي مؤسسة وطنية هو حجر الزاوية في مصداقيتها فقد
استطاع المجلس أن يحافظ على استقالله وسط دوامه التجاذبات السياسية
واالجتماعية التي تجاذبت مؤسسات الدولة ،فحافظ على تعدديته التي تشمل كل
تيارات الفكر السياسي واالجتماعي في البالد وبادر إلى تجميد وقف لعضوية
أعضائه الذي ترشحوا لالنتخابات أو انخراط في قيادة العملة الحزبي خالل فترة
ترشحهم أو لجنة انجاز مهامهم.
وانخرط المجلس بفاعلية تشكيل البنية التشريعية التأسيسية للبالد بعد ثورة 30
يونيو ،فشارك في لجنة إعداد الدستور بتمثيل مباشر كمؤسسة ،وبمشاركة ثالثة من
أعضائه بحكم نشاطهم العام ،كما شارك في مناقشة التشريعات التي أعدتها السلطة
التنفيذية لجنة انتخاب مجلس النواب ،سواء تلك التي أحيلت إليه ،أو التي وصلت
إلى عمله.
وتحول المجلس على منبر منال لمناقشة القضايا التي شملت بحقوق اإلنسان
أو تشمل الرأي العام وفي مقدمتها السياسات االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجمع
بين ممثلي الحكومة وأصحاب المصلحة ومنظمات المجتمع المدني ،حول العديد من
القضايا في الصحة والتعليم والعمل والضمان االجتماعي ،والعدالة االجتماعية
والبحث عن حلول غير تقليدية للزيادة السكانية المطردة ،ومكافحة الفقر والتهميش
االقتصادي واالجتماعي جنبا على جنب الحقوق المدنية والسياسية والحريات العامة.
ويحسب للمجلس تنبهه للتركيز على المناطق الهشة والفئات المهمشة وظهر
في بعثات تقصي الحقائق والزيارات الميدانية وجلسات االستماع ،فنالت سيناء العديد
من بعثات تقصي الحق ائق وجلسات االستماع جنبا إلى جنب المتابعة الدورية الدقيقة
التي وفرها أعضاء المجلس ونالت أسوان والنوبة اهتماما كبي اًر في عملية استقصائية

وزيارة موسعة لرئيس المجلس وعدد من أعضاءه وأجرى المجلس حوا ار تفاعليا حول

مشكالت أسوان مع المسئولين والقيادات االجتماعية وشارك المجلس في مراقبة
انتخابات حاليب وشالتين واصدر تقارير عن نتائج هذه الزيارات والتوصية الصادرة
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عن هذه الحوارات إلى سلطات الدولة المعنية .فضالً عن المتابعة القيمة التي قدمها
أعضاء المجلس.

نالت الفئات المهمشة أولهم قد اًر كبي ار من االهتمام وفي مقدمتهم ذوي القومي

لشئون اإلعاقة ،ونشاط وحدة اإلعاقة في المجلس والمشاركة في  23نشاطاً لدعم

حقوق ذوي اإلعاقة أو دمجهم في المجتمع .وحماية الهجرة غير القانونية والالجئين.

وانخرط المجلس في جهود مواجهة تحديات المرحلة االنتقالية على مستوى
التشريعات فشارك في مناقشة التشريعات التأسيسية بالتعاون مع و ازرة العدالة
االنتقالية والمصالحة الوطنية عامي  2014 – 2013في مناقشة قضايا العدالة
االنتقالية ومتابعة المناقشات مع و ازرة الشئون القانونية ومجلس النواب التي محلها
في مناقشة مسودات قوانين أخرى.
كما انخرط المجلس بالمثل في جهود مواجهة تحديات المرحلة االنتقالية في
الممارسات ألحداث فض تجمع

رابعة العدوية وما رافقتها من أعمال عنف

واعتداءات على منشآت الدولة ومراكز الشرطة والمواطنين المصريين األقباط
ير باللغتين العربية
وكنائسهم وممتلكاتهم في العديد من المحافظات وأصدر عنها تقر اً

واالنجليزية يكاد يكون التقرير الوحيد الذي نشر في هذا الشأن حيث لم ينشر تقرير
لجنة تقصي حقائق الدولية التي إكتفت بنشر موجزه  ،كما اشتبك بشكل متكرر مع
ظاهرة الحبس االحتياطي التي تحولت مع التعديل القانوني الذي منح مدتها وطول
المحاكمات إلى عقوبة في ذاتها ،كما أدت إلى تكدس مراكز االحتجاز القانونية على
نحو يجعل من مراكز االحتجاز نمطا من أنماط المعاملة القاسية والمهينة.
كذلك اشتبك المجلس مع إدعاءات االختفاء القسري التي شغلت الرأي العام
الوطني والدولي ،بغرض التركيز عليها في العام  ،2015وتابع المجلس كل حاالت
ادعاءات االختفاء القسري مع األسر والمحامين ومنظمات المجتمع المدني ومكتب
النائب العام ،وو ازرة الداخلية وقد أفضى ذلك إلى الكشف عن وضع الغالبية العظمى
من المدعي باختفائهم.
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وتابع المجلس زياراته للسجون ونجح خالل الفترة التي تغطيها التقرير في
انجاز ثالث مهام ،التعاون مع و ازرة الداخلية في إصدار الئحة جديدة للسجون
صدرت في العام  2014وادخال تحسينات على بعض السجون التي كانت مغلقة
بموافقات من النائب العام وتنظيم حوار بين المؤسسات الوطنية العربية ومؤتمر و ازرة
الداخلية في إطار الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية.
فائق للتصعيد غير المبرر من جانب
كما هو متوقع أدلى المجلس اهتماما ً
الحكومة تجاه منظمات المجتمع المدني خاصة تلك العاملة في مجال حقوق
اإلنسان ،إذ بادرت و ازرة الشئون االجتماعية بالتهديد باتخاذ إجراءات تجاه المنظمات
التي لم تكيف أوضاعها مع القانون رقم 84لسنة  2002وعرقلة السماح باستالم
العديد من المنظمات القائمة منح مقرره لها لتعبير مشروعات اجتماعية وثقافية
وأحيانا من غير تبرير للضغط عليها رغم أن القانون نفسه موضع بحث ورغم تدخل
المجلس القومي لتأجيل أي خطوات من جانب الحكومة لحين صدور القانون الجديد
الذي يمكن أن يعالج المشكالت القائمة.
كذلك بادرت الحكومة استئناف التحقيق في القضية رقم  173الخاصة
بالتمويل األجنبي ،ويعني هذا بالطبع لتحقيق مع المواطنين المصرين بعد أن تم
اإلفراج عن المتهمين األجانب في هذه القضية وعادوا إلى بلدانهم منذ سنوات وهو
أمر ينطوي على تمييز غير الئق بقدر ما هو غير مفهوم .وتتابعت اإلجراءات تجاه
منظمات ونشطاء لهم أنشطة ملموسة على الساحة الوطنية سواء بالمنع من السفر.
إلى جانب جهود المجلس لتعزيز نشاطه سعى لتطوير آليات عمله وهيكله
المتضمن القانون ولوائحه الداخلية ،وفي هذا السياق تحصل في العام  2014على
دفعة قوية في الدستور ،بتخويله حق االنضمام قضائياً إلى جانب المضارين إذا

طلبوا ذلك من المجلس ،وقد شرع بالفعل في ممارسة هذا الحاق في حالية كما وضع

خطة تنظيمية للتوسع في ممارسة هذا الحق.
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كما أجرى المجلس إعادة هيكلة لنظامه الداخلي في العام  2015في ضوء
خبرة تفاعله مع واجباته منذ تأسيسه ،وتعزيز آليات عمله وتقنيات العمل ،وتصيف
الوظائف ،وأتم بالفعل تسكين العاملين وفق التوصيف الجديد بالوظائف.
راعت إعادة الهيكلة خبرة المراحل السابقة وطوحات التطوير ،وتعزيز الخبرات
المتوافرة للمجلس وتطويرها ،وقد راعى المجلس االيضاحات من العاملين من جراء
إعادة الهيكلة ،وفتح فرص الترقي لهم لبث روح الطموح واالعالن عن اي تقنيات
جديدة ،ووضع قواعد للترقي تراعي الخبرة واالرتقاء العلمي والترقيبات  ،وترك الترقى
لوظائف االدارة العليا لالختيار ،وواكب هذه االجراءات مراجعة شاملة لحصة
العاملين من التأمينات االجتماعية ،وتطوير التعاقدات الخاصة بالعائدين الصحي
وترتيبات الضرائب بالتعاون بين المجلس وخبراء من جهازي التنظيم واالدارة،
ومصلحة الضرائب.
كذلك واصل المجلس جهوده في دعم قدرات العاملين من خالل توفير الفرص
لهم في برامج دعم القدرات التي توفرها المفوضية السامية لحقوق اإلنسان وغيرها من
المنظمات الدولية ،أو تلك التي توفرها المنظمات الدولية المعنية ،أو من خالل برامج
ينظمها المجلس ذاته ،ومشاركتهم في تنظيم ورشات العمل والمؤتمرات.
ثانياُ :التحديات:
مقابل هذه األشياء االيجابية في أداء المجلس ،واجه المجلس عدداً من

التحديات التي أثرت أو ال تزال تؤثر ،ويمكن ايجازها فيما يلي:

 -1تراجع تفاعل الحكومة مع المجلس ،ويتمثل ذلك في توقف الحكومة عن
اجراء مناقشة رسمية لتقارير المجلس في مجلس الوزراء ،والرد عليها بعد
البداية المشجعة التي أظهرها تجاه التقارير األولى للمجلس ،وكذلك الردود
الشكلية أو االجرائية التي يتلقاها المجلس ردا على الشكاوى التي يحيلها
المجلس للو ازرات أو الهيئات المختصة ،وثالثاُ بالتجاهل غير المبرر لبعض

مقترحات االصالح الجوهرية مثل مقترحات المجلس في شأن مكافحة
التعذيب أو التمييز والمقارنة هنا أن مقترحات المجلس في هذا الصدد تستند
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إلى الدستور ( على تعدد اصداراته منذ تأسيس المجلس ) وتمثل عنص اًر

جوهرياً في التزامات الدولة القانونية الدولية وتتماشى مع الخطاب الرسمي
للدولة ،وكان تجاهلها أحد مبررات ثورة . 2011

 -2االلتباس في فهم المجتمع لدور المجلس كمؤسسة وطنية ،والذي يفرض عليه
تغليب اعتبار االهتمام بحل المشكالت ورد الحقوق ومحاسبة المتجاوزين،
وسد الثغرات القانونية والعمل على عدم تك ارراها بأكثر من أهتمامه بالنقد
واالدراة والشجب ،األمر الذي تسبب في توجيه انتقادات حادة ومستمرة وغير
مبررة للمجلس.
 -3تراجع عدد الشكاوى التي تصل إلى المجلس متوسط  466شكوى سنة
 ، 2005إلى  190سنة  ، 2015ورغم تعدد األسباب التي قد تبرر هذا
التراجع مثل تقاعس أجهزة الدولة عن حل مشكلة أصحاب الشكاوى ،أو
إعطاء اهتمام أكبر للشكاوى التي تتبناها اجهزة االعالم لمردودها االعالمي،
أو نظ اًر لتعدد االجهزة التي أصبحت تقدم نفس الخدمة للمواطن في الدولة،

يظل من المؤكد أن هذا التراجع يمثل مؤش اًر سلبياً يتعين معالجته ،وقد ناقشت

اللجنة التنفيذية للمجلس هذه الظاهرة في منتصف العام  ،2015وارجع رئيس
لمكتب الشكاوى هذه الظاهرة إلى ثالث عناصر هي عدم وجود وحدة اعالم

بالمكتب ،وقلة الدعم المادي ،وعدم تعاون بعض جهات الدولة مع المكتب.
بينما أثارت مناقشات المجلس مجموعة مقترحات أبرزها :اضافة قسم
للتحقيقات في المكتب وقسم للمساعدة القانونية ،وامكانية قيام المجلس بحل
المنازعات  ،وانضمام محامين من أعضاء المجلس إلى وحدة المساعدة القانونية
ومشاركة األعض اء في لجان تقصي الحقائق التي ينظمها المجلس ،واضاف فقرة في
قانون المجلس إلعطاء مكتب الشكاوى "سلطة" أو حق التدخل والوساطة ،وتخصص
عدد من الباحثين للقيام بالدور االعالمي والعالقات العامة لمكتب الشكاوى ،وانشاء
صفحة على شبكة التواصل االجتماعي " الفيس بوك ".
***
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التوصيات
خالل األعوام الثالثة الماضية من عمر المجلس ،طرح المجلس حزمة
متنوعة من التوصيات ،والتي حرص على أن تكون توصيات ذات طبيعة عملية
قابلة للتطبيق ،سواء على صعيد التشريع أو على صعيد الممارسة.
كما حرص المجلس على الربط والتناغم بين التوصيات التي يقترحها وبين
ثالثة أنواع من االلتزامات ،أولها االستحقاقات النابعة عن الدستور الجديد والتي
تترجم المطالب الشعبية التي رفعتها ثورتين مجيدتين في أقل من  3سنوات ،وثانيها
التزامات مصر الدولية بموجب انضمامها لغالبية االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان،
وثالثها التطور الذي ط أر على النوعين السابقين من االلتزامات بموجب التعهدات
والتوصيات التي قبلتها مصر في سياق آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق اإلنسان
باألمم المتحدة في العام الماضي .2015
كذلك راعى المجلس متطلبات تفاعل هذه التوصيات مع الخطة العالمية
للتنمية المستدامة  ،2030واتفاقية المناخ  ،2016وانتهاء بالمطالب التي يعبر عنها
الرأي العام بإلحاح تجاه بعض القضايا.
ورغم أن االستناد إلى هذه التوصيات على هذا النحو قد يكون جديدًا ،لكن

وجب التنويه إلى أن كل هذه القضايا ليست جديدة ،كما أن معظم التوصيات تأتي
تأكيداً لتوصيات سابقة يلح عليها المجلس القومي لحقوق اإلنسان منذ بدء تشكيله
الحالي .لكنها في كل األحوال تشكل أساس لبرنامج عمل متكامل يستجيب لتطلعات

المجتمع.
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علي صعيد المسار القانوني والتشريعي
 استكمال االنضمام إلى االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان االنضمام إلى االتفاقيةالدولية لحماية كافة األشخاص من االختفاء القسري
 إعادة النظر في الموقف الرسمي الرافض االنضمام إلى بروتوكول الوقاية منالتعذيب ،والذي ينص على تشكيل آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب
 تبني مشروع القانون المقدم من المجلس القومي لحقوق اإلنسان تلبية لالستحقاقالدستوري وقبول الدولة للتوصية بشأن ضمان االمتثال الكامل للمجلس مع
مبادئ باريس ،لدعم دور المجلس ومواكبته للتطور الحاصل في مجال تعزيز
استقاللية المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وتمكينها من النهوض بواجباتها
الجديدة
 أولوية االنتهاء من قانون االنتخابات الموحد واصداره في أقرب وقت ممكن،وتشكيل المفوضية المستقلة لالنتخابات
 التعجيل بإصدار قانون السلطة القضائية المرتقب وفق الضمانات الدستورية التعجيل بإصدار قانون الشرطة المقترح بما يسهم في معالجة التحديات الكبرىالذي تشهده البالد حالياً

 التعجيل بإصدار القوانين المنظمة لإلعالم والمنشئة لهيئاته الدستورية وقانونيضمن حرية تدفق المعلومات
 التعجيل بإصدار قوانين النقابات المهنية والعمالية والجمعيات األهلية إصدار قانون العمل الجديد بما يتناسب مع الضمانات الدستورية التعجيل بإصدار مشروع قانون الضمان االجتماعي المقترح من جانب الحكومة التعجيل بإصدار قانون بإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص وحظر التمييز بينالمواطنين وتجريم الحض على الكراهية وفقا لدستور  ،2014وهو ما كان يدعو
إليه المجلس منذ تأسيسه.
 -التعجيل بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس وفقاً لدستور .2014

 -التعجيل بإصدار قانون العدالة االنتقالية
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 ضرورة منح األولوية لمراجعة قوانين الطوارئ ومكافحة اإلرهاب ،وحماية الشهودوالمبلغين ،والتظاهر ،واإلجراءات الجنائية بما يتسق مع الضمانات الدستورية
على صعيد الحقوق المدنية والسياسية
 تيسير إتاحة األوراق الرسمية المثبتة للبيانات الشخصية لكافة المواطنين بغضالنظر عن عقيدتهم الدينية واصدار الق اررات الالزمة في هذا الشأن وفقا للمادة 6
من دستور .2014
 تفعيل القانون رقم  64لعام  2010بشأن مكافحة االتجار بالبشر وتفعيل نشاطصندوق مساعدة ضحايا االتجار بالبشر.
 دمج األفكار والدعوات المتعلقة بإصالح الخطاب الديني ضمن استراتيجيةشاملة لإلصالح الثقافي وترسيخ المواطنة وتجديد وتطوير الخطاب الديني ونشر
التسامح ،ونبذ التكفير والكراهية والتعصب .ويوصي المجلس بإنشاء آلية
مختصة تضم المؤسسات الدينية والو ازرات واألجهزة المعنية والمجالس
المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بما في ذلك اإلعالم والفن،
وذلك لضمان النهوض بتفعيل هذه االستراتيجية على نحو متناسق ومتابعة
تنفيذها.
 إنهاء سياسة التعتيم وااللتزام باإلفصاح والشفافية واحاطة الرأي العام بمجرياتالتحقيقات فيما تضمنته تقارير اللجان المستقلة لتقصي الحقائق ،وخاصة تقرير
اللجنة القومية لتقصي الحقائق وجمع المعلومات في األحداث التي رافقت ثورة
 30يونيو وما تالها (الصادر في نوفمبر  ،)2014وكذا في التحقيق بشأن
تقرير تقصي الحقائق الذي أعده المجلس القومي لحقوق اإلنسان حول أحداث
فض تجمع رابعة العدوية (الصادر في مارس .)2014
 ضمان حماية واحترام حقوق اإلنسان في سياق مكافحة جرائم اإلرهاب والعنف. الحد من استخدام عقوبة اإلعدام واتخاذ التدابير التشريعية لقصرها على أشدالجرائم خطورة.
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 تعديل قانون العقوبات ليتوائم مع اتفاقية األمم المتحدة لمناهضة التعذيبودستور  .2014ويوصي المجلس بالنظر في إنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية
من التعذيب ،والتي يمكن أن ينهض بها المجلس.
 المعالجة العاجلة لظاهرة التكدس في السجون ومراكز االحتجاز ،ومواجهة ظاهرةالتوسع في الحبس االحتياطي ،وتعزيز سياسات اإلفراج الشرطي والعفو ،والنظر
في العقوبات البديلة غير السالبة للحريات كالخدمة العامة والغرامات المالية.
 يوصي المجلس بوقف الضغوط والقيود التي تمارسها الجهات اإلدارية علىالجمعيات األهلية وفقاً للقانون  84لسنة  2002المثير للجدل ،ووقف حمالت
تشويه المدافعين عن حقوق اإلنسان ،وخاصة الجمعيات التي تلتزم بمبادئ

الشفافية والعلنية والموضوعية لحين إصدار القانون المرتقب من البرلمان  ،مع
ضرورة إشراك المجتمع المدني في مناقشة مشروع قانون الجمعيات األهلية
المتوقع صدوره من البرلمان ووفق الضمانات التي كفلها الدستور وفي ضوء
األحكام ذات الصلة التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا .ونشر ثقافة التطوع
بما يعزز األنشطة التنموية واالجتماعية والحقوقية.
 مراجعة قانون القضاء العسكري لضمان إلغاء محاكمة المدنيين أمام القضاءالعسكري ،ووضع ضوابط للنص الدستوري الذي يبيح محاكمة المدنيين أمام
القضاء العسكري بعرض اإلحاالت على غرفة مشروة قضائية مشتركة بين
القضاء المجني والقضاء العسكري.
 يوصي المجلس باستئناف عقد مؤتمرات العدالة الهادفة لتعزيز قدرات السلطةالقضائية وضمان استقالليتها وتعزيز ضمانات العدالة والمساواة أمام القانون.
 تعزيز التوعية والتدريب للمكلفين بإنفاذ القانون في مجال احترام وادماج المعاييرالدولية لحقوق اإلنسان واللجوء أثناء قيامهم بعملهم.
 -إطالق حوار وطني شامل حول مسار العدالة االنتقالية والتشريع المرتقب.
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على صعيد الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية:
 إدماج معايير حقوق اإلنسان في الخطة العامة للتنمية والسياسات االقتصاديةالمتبعة.
 إصدار قانون جديد للتأمين الصحي يضمن التغطية الشاملة للمواطنين باالستنادعلى الدستور ومبادئ المساواة والتكافل.
 تطوير منظومة الرعاية الطبية والعالجية على نحو يضمن الجودة والوصولوالفعالية ،وتحسين المستشفيات والمرافق الطبية ،وتعزيز الطب الوقائي ومكافحة
األمراض المستوطنة والوبائية ،وتنمية أوضاع األطباء وهيئات التمريض والطواقم
اإلدارية في المرافق الصحية ،وتطوير التعليم الطبي ومنظومة الخدمات الصحية.
 -منح أولوية قصوى لمعالجة النقص الفادح في األدوية األكثر شيوعاً واستعماالً،

وبحث ظاهرة إغالق شركات صناعة الدواء أواستحواذ الشركات العالمية عليها

بما يؤثر سلباً على ضمان إتاحة الدواء وتيسيره باألسعار المناسبة ،وضرورة
تصدي الدولة ألزمة الدواء بتدابير عاجلة.

 إيالء االهتمام لمضاعفة الجهود ومعالجة أزمات الصرف الصحي ومياه الشربالنقية.
 النهوض بجودة التعليم والبحث العلمي والقضاء على األمية الهجائية والرقمية فيجميع األعمار ،وال سيما في المناطق الريفية النائية والفقيرة وفق خطة زمنية
محددة ،والتعاون مع المجتمع المدني إلثراء هذه الجهود.
 تنمية الكفاءات العلمية والمهارات المهنية للمعلمين ،وأعضاء هيئات التدريسومعاونيهم مع رعاية حقوقهم المادية واألدبية ،بما يسهم في جودة التعليم وتحقيق
أهدافه.
 منح أولوية لالهتمام بالتعليم الفني والتدريب المهني ،وما تتطلبه احتياجات التنميةخالل الفترة المقبلة ،يوصي المجلس بالتوسع والتطوير لمختلف أنواع التعليم
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الفني والتدريب المهني وفقاً لمعايير الجودة العالمية ووفقاً الحتياجات سوق

العمل.

 تعزيز جهود الدولة وخطتها في توفير اإلسكان االجتماعي ،واعادة النظر فيسياسة الدولة بما يراعى العدالة االجتماعية واألوضاع االقتصادية والخصوصية
البيئية ،وتيسير إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية في تنفيذها ،وتنظيم استخدام
أراضى الدولة ومدها بالمرافق األساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن
والقرى واستراتجية لتوزيع السكان ،بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة
للمواطنين ويحفظ حقوق األجيال القادمة.
 تعزيز الدولة لجهودها في مواجهة مشكلة العشوائيات ووضع خطة للقضاء عليهافي مدة زمنية مناسبة بما يكفل تحسين نوعية الحياة والصحة العامة.
 أن تكفل الدولة تدبير مساكن بديلة للمتضررين من عمليات اإلخالء القسريألغراض المنفعة العامة ،مع ضمان حقهم في االنصاف والتعويض.
 مواصلة الدولة سياساتها الرامية إلى ضمان تمتع جميع قطاعات المجتمع بالحقفي غذاء كاف وجيد ،وتقوية نظم الدعم العيني ووصوله إلى مستحقيه ،والتغذية
المجانية لألطفال في التعليم األساسي والثانوي.
 مكافحة االحتكارات ومقاومة الفساد واالستغالل الذي يؤدي لمعدالت التضخموالزيادة في أسعار الغذاء وتشحيع دور جماعات حماية المستهلك ،وتشجيع إنشاء
التعاونيات.
 دعم أجهزة الدولة المعنية بالبيئة وتعزيز الدراسات البيئية بالتفاعل مع االتفاقيةالدولية للبيئة (باريس  )2015والتي أسهمت فيها الدولة المصرية بدور بارز
بحكم رئاستها لمجلس وزراء البيئة األفارقة ومشاركة رئيس الجمهورية ممثالً
ألفريقيا في قمة باريس للمناخ.

 تشديد العقوبات في مجال جرائم تلويث البيئة واإلضرار بها وضمان إنفاذالقانون.
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 إجراء رصد دوري لحالة البيئة في مصر ،وزيادة مشاركة المواطنين في إدارةمواردهم البيئية واتخاذ الق اررات الخاصة بالبيئة ،وسهولة تداول المعلومات
الخاصة بالموارد البيئية.
 الت وسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة  ،والمعالجة العلميةللنفايات والقمامة.
 الحد من استخدام المبيدات في الزراعة والتلوث الغذائي. تشديد العقوبة على جريمة تلويث البيئة وانفاذ القوانين. وضع الدولة لخطة وطنية لتعزيز وخلق فرص العمل على نحو فعال بالتشاورمع المجتمع المدني وبالتعاون بين قطاع األعمال العام والخاص لمعالجة البطالة
بين الشباب والنساء والقضاء على الفقر.
 االهتمام بتنظيم وتأهيل قطاع العمل غير الرسمي على نحو متدرج يأخذ فياعتباره اآلثار السلبية لدمج الثطاع غير الرسمي على معدالت التشغيل الكبيرة
التي يستوعبها هذا القطاع ،وتسهيل إجراءات تنفيذ المشروعات المتوسطة
والصغيرة لتقليل معدالت البطالة.
 متابعة تطبيق الحد األدنى لألجور على كل من القطاع الحكومي وقطاعاألعمال العام والقطاع الخاص ،وربطه بمعدالت التضخم.
 إجراء تعديالت تشريعية على قانون العمل للحفاظ على حقوق العمال ،وضمانعدم الفصل التعسفي وتوفير آلية للمفاوضة الجماعية لتسوية المنازعات العمالية
الجماعية ،واصدار قانون الحريات النقابية الذي شارك في إعداده كل من
الحكومة والنقابات العمالية وأصحاب األعمال بالتعاون مع ممثلي منظمة العمل
الدولية ومنظمات المجتمع المدني.
 مراجعة القوانين والسياسات الضريبية بما يحقق العدالة االجتماعية ،وتحفيزالمشروعات كثيفة العمالة في إطار مكافحة البطالة.
 إجراء تعديالت عاجلة على قانون التأمينات االجتماعية لتوفير خدمات التأميناالجتماعي للمواطنين السيما العاملين بالقطاع غير الرسمي.
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 إجراء تعديالت عاجلة على قانون الضمان االجتماعي لتغطية المواطنين غيرالمتمتعين بالحق في الضمان االجتماعي وضمان الحياة الكريمة.
 ضمان الدولة ألموال التأمينات والمعاشات وكفالة الحماية واالستقالل للهيئةالمختصة.
 تطوير وتفعيل توجهات الدولة المعلنة لمكافحة الفساد ضمن خطة الدولة للتنميةوسياساتها االقتصادية ،وضمان إنفاذ تشريعات مكافحة الفساد ،وتكثيف الدولة
لجهودها في تعزيز إجراءات الشفافية والمحاسبة ،لضمان االستخدام األمثل
للموارد وتحقيق التنمية المستدامة ،وخاصة تفعيل القانون  106لسنة  2013في
شأن تعارض المصالح.
 التزام الهيئات واألجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد،وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ،ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي

المال العام ،ووضع ومتابعة تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفقاً

لدستور .2014

على صعيد حقوق الفئات األولى بالرعاية
 كفالة الدولة لحق المرأة في تولى الوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا فيالدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها ،ومواصلة
الجهود في مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة ،وتفعيل القوانين المتعلقة بذلك.
 يوصي المجلس البرلمان باالهتمام بضمان التمثيل العادل للمرأة في المجالسالمحلية والنيابية ،ويحث المجلس البرلمان لرفع نسب تمثيل المرأة إلى الثلث وفقاً

ألحسن الممارسات المتبعة.

 وضع خطة لمعالجة تسرب األطفال من التعليم ،وحث الجهود لمعالجة ظاهرة"أطفال الشوارع" وفق خطة لتأهيل ودمج هؤالء الضحايا.
 تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة جرائم العنف ضد األطفال واالستغالل الجنسيأو التجاري أو السياسي لهم ،ومالحقة ظاهرة اإلفالت من العقاب ،وتعزيز الرقابة
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على دور رعاية األيتام ومؤسسات األحداث ،وضمان التزام الدولة بإنفاذ
التشريعات المتعلقة بحظر عمالة األطفال خاصة في المجال الزراعي والقطاع
غير الرسمي.
 تبني وتفعيل سياسات وبرامج وطنية لضمان تمكين األشخاص ذوي اإلعاقةوتمتعهم بحقوقهم على أساس عادل ودون تمييز ضدهم ،وتعزيز قدرات المجلس
القومي لشئون اإلعاقة وفقاً لدستور  ،2014واصدار قانون حقوق األشخاص

ذوي اإلعاقة وفقاً لالتفاقية الدولية لحقوق المعاقين ومشروع القانون المقدم من
المجلس القومي لشئون اإلعاقة.

 تبني الكود العمراني المالئم لتهيئة المرافق بما يتناسب مع حقوق األشخاص ذوياإلعاقة ،مع جهود مالئمة لضمان حماية وتعزيز حقوقهم ،في المجال الصحي
واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والترفيهي والرياضي والتعليمي والسياسي ،مع
تفعيل النسب المخصصة لهم في الوظائف ،وتعزيز مشاركتهم السياسية وتمثيلهم
في المجالس النيابية.
 تغليظ عقوبات جرائم االعتداء على التراث المصري ،وتفعيل الدولة لواجباتهاوالتزاماتها في مجال حماية اآلثار والحفاظ عليها ،ورعاية مناطقها ،وصيانتها،
وترميمها ،واسترداد ما جرى سلبه ،وتنظيم إجراءات التنقيب عنها واإلشراف عليه.
***
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ملحق ()1
التوصيات الصادرة للحكومة المصرية
عن المراجعة الدورية الشاملة

موقف الحكومة المصرية :
أ .التوصيات وافقت عليها كليا أو جزئيا
 .1األنضمام إلى المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان :
 األعتراف بها وسحب التحفظات التى تتعلق بالمادتين  16 ، 2من إتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة .


عدم الموافقة على األنضمام للبروتوكول اإلختيارى الثانى للعهد الذى يتعلق بإلغاء عقوبة
اإلعدام والبرتكول اإلختيارى إلتفاقية مناهضة التعذيب  ،ونظام روما األساسى الخاص
بالمحكمة الجنائية الدولية .

 .2اإلجراءات الخاصة باإلطارين التشريعى والمؤسسى
 وافقت مصر على توصيات تتعلق بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان تمتثل امتثاالًكامال لمبادىء باريس وتدعيم المؤسسات الوطنية العاملة فى مجال حقوق اإلنسان .
 مواصلة تعزيز اإلدارة الرشيدة والحوار السياسى واإلجراءات الهادفة لتحقيق السالم ،تنفيذ خريطة الطريق وتعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها .
 تشجيع وتعزيز التفاعل والحوار بين السلطات المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى. مكافحة الفساد . إلغاء تطبيق عقوبة اإلعدام لمن هم دون  18سنة . مواءمة تعريف التعذيب فى فى تشريعاتها مع التعريف المقبول دوليا على النحو المبينفى إتفاقية مناهضة التعذيب وحماية جميع المحتجزين بالقانون من التعذيب  ،وضمان
معاقبة الجرائم التى يرتكبها رجال األمن  .وبطالن استخدام اإلعترافات المنتزعه
بالتعذيب .
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 التحقيق فى اإلستخدام المفرط للقوة من جانب قوات األمن أو الجيش أثناء التظاهراتوضمان تقيد قوات األمن بالمعايير الدولية فى استخدام القوة .
 والقبول الجزئى بتوصية واحده تتعلق بوضع مؤشرات إلعمال حقوق اإلنسان على نحوما إقترحتة المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ،وإعترفت على  11توصية تتعلق بوقف
اختيارى لعقوبة االعدام ،وتوصية تتعلق بإنشاء ألية الجراء زيارات مستقلة الزامية
الماكن االحتجاز بما فيها جميع المرافق العسكرية أو مرافق األمن الوطنى وأخرى
تتعلق بإخالء سبيل سجناء إسرائيل .
 .3وافقت مصر على كل التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وذوى اإلعاقة واالسرة
والفئات األخرى كليا وعددها  89توصية وجزئيا وعددها  3توصيات.
 .4التعاون مع االليات الدولية
وافقت على التوصيات الخاصة بتقديم تقاريرها المتأخرة والتعجل بإنشاء مكتب إقليمى
للمفوضية السامية بالقاهرة ،والتعاون مع مجلس حقوق اإلنسان وألياته  ،وتقديم شرح
واضح للوقائع والظروف لمعالجة الشواغل التى أعربت عنها أليات األمم المتحده
والتعاون مع المكلفين بواليات فى إطار االجاءات الخاصة وعددها  8توصيات
 .5كذلك وافقت الحكومه على كل التوصيات التى تتعلق بنشر ثقافة حقوق اإلنسان والتربية
والتدريب عليها ،وعددها  8توصيات.
 .6إجراءات وضمانات النظام القضائى والعدالة اإلنتقالية
وافقت الحكومة على  14توصية موافقة كلية أو جزئية شملت :
 اصالح السجون ومراكز اإلحتجاز وتحسينها . تحسين احترم الحق فى المحاكمة العادلة وفق االصول المرعية فى العهد الدولى للحقوقالمدنية والسياسية ،وضمان محاكمة المدنيين أمام محاكم مدنية فى جميع األوقات،
وضمان الحق فى الوصول للمحاميين واالسر وإتخاذ التدابير الضرورية فى الدعاوى
التى قد يترتب عليها تطبيق عقوبة االعدام ،ومواصلة التعاون مع مفوضية حقوق
االنسان من اجل الحصول على المساعدة القانونية لتقرير استقالل القضاء وضمان
وصول جميع المواطنيين للعدالة.
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 ضمان الشفافية والفاعلية والنزاهه واالستقالل فى عملية التحقيق فى انتهاكات حقوقاالنسان ونشر استنتاجات مختلف لجان تقصى الحقائق وتوصياتها ،ومواصلة جهود
مكافحة االفالت من العقاب .
 مواصلة جهود ضمان نجاح العدالة االنتقالية والمصالحة الوطنية من أجل تعزيز حقوقاالنسان وحمايتها .
 ضمان إمتثال المحاكمات واالحتجاز السابق للمحاكمة للحق فى المحاكمة وفق المعاييرالتى أوردها العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والدستور.
 التحقق فى جميع حاالت استخدام قوات االمن القوة المفرطة ضد المتظاهريين ومحاسبةالمسئولين عما يترتب عليها من حوادث  ،ووفق محاولة محاكمة المدنيين عسكريا.
 ورفضت الحكومة توصية واحدة تتعلق بمراجعة المرسوم الرئاسى الذى يوسع دورالمحاكم العسكرية بغية كفالة ضمانات المحاكمة العادلة والحد من إختصاص المحاكم
العسكرية ،كما اعتبرت توصية أخرى تتعلق بضمان إجراء تحفظات شاملة ومستقلة
ونزيهه فى أعمال القتل الجماعى فى ميدان رابعة عام  2013وأن محاسبة الجناة غير
دقيقة.
 .7كما وافقت على كل التوصيات المتعلقة بمكافحة اإلتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
وعددها  12توصية .
 .8الحقوق المدنية والسياسية
وافقت الحكومة كليا أو جزئيا على  43توصية ،ولم تعترض اال على توصية
شملت التوصيات التى وافقت عليها الحكومة ما يلى :
 تشجيع ودعم االحترام والتسامح الدينى وتحسين الخطاب الدينى وحوار االديان وضمانحرية الدين والمعتقد
 النهوض بحرية التعبير ووسائل االعالم واخالء سبيل الذين سجنوا على خلفية عملهم...وتعديل قانون العقوبات من أجل تنفيذ ضمانات حرية الرأى والصحافة والنشر التى
يكفلها دستور  2014وضمان إمتثال القانون المنظم للتظاهرات للعهد الدولى
 سن تشريعات واالعتراف بالنقابات العمالية المستقلة وضمان تكافؤ الفرص لعمل النساء ،وتعزيز الجهود الرامية لسرعة إدماج الشباب فى القوى العاملة ،ومواجهة البطالة.
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 إحترام حرية المواطنيين فى تكوين الجمعيات  ،وأن يفى االطار التشريعى حرية تكوينالجمعيات ،والغاء قانون المؤسسات والجمعيات األهلية(84لسنة )2002أو تعديلة
لضمان تكوين الجمعيات وإستقالليتها .وتسهيل عمل منظمات المجتمع المدنى بإزالة
الشروط المبالغ فيها المفرطة مع تسجيلها وعملها وتمويلها ومواءمة قانون الجمعيات
مع الدستور.
ضمان توافق التعديالت على القانون مع دستور  2014والتزامات مصر القانونية
الدولية  ،واالمتناع عن وصم المنظمات غير الحكومية عن حقوق االنسان وتجريمه.
 تكثيف برامج تقرير الوصولى للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  ،وزيادةالتركيز على برامج مكافحة الفقر فى المناطق الريفية وتقرير تدابير الحماية االجتماعية
 ،وتقرير استراتيجية السكن وضمان الحصول على مياه الشرب المأمونه ،والحصول
على التعليم الجيد ومحو األمية وتعزيز الرعاية الصحية.
 دعم األشخاص ذوى االعاقة فى إتخاذ القرارت المتعلقة بشئونهم وحمايتهم من جميعأشكال االنتهاكات ،وتقرير دمجهم فى المجتمع.
 تعزيز حماية الفئات الضعيفة  ،ومعالجة الثغرات فى حماية حقوق المهاجرين ،وتصعيدالجهود لمكافحة الهجرة غير المشروعه.
 نشر مفهوم المسئولية االجتماعية كرأس المال وتوسيع نطاق فهمه وتشجيع رجالاألعمال على المساهمة فى عملية التنمية البشرية الشاملة وتقرير المبادرات التطوعية.
 ورفضت الحكومة توصية واحدة تتعلق بإلغاء قانون التجمع السلمى أو تعديله. .9لكن بخالف تفاعل الحكومة مع التوصيات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية الذى تتنوع
بين التأييد الكلى والجزئى  ،ورفضت إحدى التوصيات ووافقت الحكومة على التوصيات
المتعلقة بالحقوق اإلقتصادية واالجتماعية وعددها  29توصية.
 .10كذلك وافقت الحكومة على كل التوصيات التى تتعلق بالحقوق اإلقتصادية واالجتماعية
والثقافية.
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ملحق(  )2مذكرة عرض بشأت لجنة القضاء على التمييز العنصري
تحريراً فى 2015/12/30

مذكرة
للعرض على السيد رئيس المجلس
ـــــــــــــــــ
نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصرى فى التقارير الدورية المجمعة لمصر من التقرير 17
إلى التقرير 28فى إجتماعيها اللذين عقدتهما يوم  30نوفمبر  ،وأول ديسمبر  2015فى جنيف ،
حيث إعتمدت فى ختام إجتماعها الذى عقدته يوم  8ديسمبر  2015مالحظاتها الختامية التى
تضمنها تقريرها برقم  CER / C / EGY / CO / 17-22وذلك على النحو التالى - :
 -1أعربت اللجنة فى مقدمة التقرير عن ترحيبها باستئناف الحوار مع الدولة الطرف فى اإلتفاقية
(مصر )  ،وأنها ترحب أيضا ً بالتقارير الدورية المجمعة من التقرير  17إلى التقرير  ، 22كما
أعربت عن أسفها كون أن التأخر فى تقديم التقارير الدورية منعها من مراجعة تنفيذ مصر
اإلتفاقية لسنوات عديدة .
كما رحبت اللجنة بالعرض الشفهى الذى قدمه وفد الحكومة المصرية ( برئاسة السفيرة  /ليلى
بهاء الدين مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق اإلنسان ) وبالحوار البنّاء الذى جرى مع
الوفد المصرى بشأن تنفيذ اإلتفاقية .
المظاهر اإليجابية
 -2أعربت اللجنة عن ترحيبها بتصديق مصر على األدوات الدولية التالية :
أ  -اإلتفاقية حول حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة  ،فى عام .2008
ب  -البروتوكول اإلضافي إلتفاقية حقوق الطفل بشأن ضلوع األطفال فى النزاعات المسلحة
لعام  ، 2007والبروتوكول اإلضاف لإلتفاقية بشأن اإلتجار فى األطفال  ،ودعارة األطفال
،
والمواد اإلباحية بشأن األطفال لعام . 2002
 - 3كما رحبت اللجنة بالتشريعات واإلجراءات التأسيسية األخرى التى تم إتخاذها من جانب مصر
خالل الفترة التى يُغطيها تقريرها المجمع  ،وبصفة خاصة :
أ  -إقرار دستور جديد فى يناير  2014الذى تقضى المادة  53منه بالمساواة بين األشخاص
أمام
القانون وتمنع التمييز أيأ كان األساس الذى يقوم عليه .
ب  -الخطوات التى تم إتخاذها للحفاظ على التراث الثقافى لمصر بما فى ذلك فى النوبة
والصحراء والمناطق الساحلية على نحو ما تتناوله المادة  236من الدستور الجديد .
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 - 4أعربت اللجنة عن ترحيبها بجهود مصر فى تعديل تشريعاتها وفقا ً لتوصيات اللجنة  ،وخاصة
-:

أ  -القانون رقم  94لسنة  2003بشأن إنشاء المجلس القومى لحقوق اإلنسان كمؤسسة
قومية
لحقوق اإلنسان .
ب  -القانون رقم  154لسنة  2004بتعديل قانون الجنسية بحيث يسمح للمراة المصرية بنقل
جنسيتها ألبنائها من زوج أجنبى  ،وكذلك المادة  6من الدستور الجديد التي تنص على أن
أى
شخص يولد ألم أو أب مصرى لديه الحق فى الجنسية المصرية .
أوجه القلق والتوصيات
البيانات اإلحصائية
 -5تُالحظ اللجنة وجود فجوات فى البيانات حول التركيبة العرقية للسكان وتوزيعها الجغرافى ،
كما
تُعرب اللجنة عن أسفها لنقص المؤشرات اإلجتماعية  -اإلقتصادية وفقا ً لألصل العرقي أو
األصل
من حيث الموطن  ،وخاصـــــة ما يتعلق بالمجموعات العرقيــــة الصـــــــغيرة مثل البدو
الرحــــل،
والنوبيين ،والبربر .
 - 6تطلب اللجنة من مصر جمع ونشر بيانات إحصائية شاملة حول التركيبة السكانية  ،والوضع
اإلجتماعى واإلقتصادى لمختلف المجموعات العرقية  ،والعرقية  -الدينية موزعة وفقا ً للمناطق
،
وعلى نحو يعكس مستوى حصول هذه المجموعات على حقوقها اإلقتصادية واإلجتماعية ،
وأن
يتضمن التقرير الدورى القادم لمصر هذه البيانات .
تعريف التمييز العنصرى
 - 7تُعرب اللجنة عن قلقها من عدم وجود تعريف للتمييز العنصرى فى القانون المصرى بالرغم
من
أن بنود اإلتفاقية تُعتبر فى واقع األمر جزءأً ال يتجزأ من قانون الدولة .
 - 8توصى اللجنة بأن تُدخل مصر فى كل من قانونها الجنائى  ،والمدنى  ،واإلدارى ،تعريفا ً
شامالً
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للتمييز العنصرى يُغطّى كالً من التمييز المباشر وغير المباشر .
تجريم التمييز العنصرى
 -9أنه بالرغم من تعديل المادة  176من قانون اإلجراءات الجنائية فى عام  2006ليُش ّكل
التمييز
العنصرى مخالفة للقانون  ، offenceفإن اللجنة تأسف لقصر هذه المخالفة علي إطار محدود
لإلعالم وربطها بحدوث إنتهاك للسلم .
وتُؤكد اللجنة على قلقها من أن القانون المصرى ال يحظر نشر أفكار قائمة على التفوق
العنصرى
أو الكراهية أو إنشاء منظمات عنصرية  ،وتأسف اللجنة ألن مصر لم توفّر نصوصا ُ قانونية
تقضى
بأن الدواعى العرقية أو العنصرية من شأنها أن تزيد خطورة ظروف المخالفات الجنائية.
 -10تُوصى اللجنة  ،فى ضوء توصيتها العامة رقم  35لسنة  2013بشأن مناهضة الخطاب
التحريضى  ،بأن تُراجع مصر قانونها الجنائى بحيث يُغطّى خطاب الكراهية العنصرى وذلك
إتساقا ً مع المادة  4من اإلتفاقية  ،وبحيث تؤدى هذه التعديالت إلى منع نشر األفكار القائمة
على
التفوق العنصرى أو الكراهية أو التحريض العنصرى أو التمييز العرقي  ،وإنشاء أو دعم
منظمات مناهضة للعنصرية  ،كما يجب أن تتأكد مصر من تعريف الدوافع العنصرية
والعرقية
بأنها تُزيد من خطورة الظروف بالنسبة للمخالفات الجنائية .
وتُذ ّكر اللجنة مصر أيضا ً بأن إجراءات رصد ومراقبة ومحاربة الخطاب العنصرى يجب أال
يتم إستخدامها كمبرر لحجب كل من التعبير عن اإلحتجاج علي كل من عدم العدالة  ،أو عدم
الرضا اإلجتماعى أو المعارضة .
األجهزة الوطنية لحقوق اإلنسان
 -11تُعرب اللجنة عن قلقها من أنه تم إرجاء عملية إعادة إعتماد المجلس القومى لحقوق اإلنسان
فى مصر بواسطة لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان منذ عام 2011
 ،كما تأسف اللجنة لنقص المعلومات حول أنشطة األمبودسمان ( فى مصر ) .
وأوضحت اللجنة أنها إذ تأخذ علما ً بمشاركة المجتمع المدنى فى إعداد تقرير مصر  ،إال أنها
تأسف لعدم مشاركة ممثل للمجتمع المدنى أو للمجلس القومى لحقوق اإلنسان فى الحوار مع
اللجنة .
 -12توصى اللجنة بأن تعتمد الدولة فى أقرب وقت ممكن القانون بشأن المجلس القومى لحقوق
اإلنسان بما يتفق مع أحكام الدستور الجديد ومبادىء باريس ( قرار الجمعية العامة رقم 48
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 ) 134 /وأن تُوفّر للمجلس الميزانية الالزمة لتنفيذ مهامه بشكل مستقل وذاتى فى إطار
واليته.
وترجو اللجنة من مصر تزويدها بمعلومات تفصيلية حول جهود األمبودسمان لمكافحة
التمييز العنصرى والعرقي  ،وبتشجيع المجتمع المدنى لإلشتراك بشكل أكثر فعالية فى الحوار
بشأن تنفيذ اإلتفاقية .
نقص اإلجراءات القانونية ذات الصلة بالتمييز العنصرى
 - 13أعربت اللجنة عن قلقها لنقص المعلومات حول الشكاوى بشأن التمييز العنصرى أو العرقى
التى
تم تقديمها خالل الفترة التى يغطيها التقرير  ،وبصفة خاصة القرارات ذات الصلة التى
إتخذتها
المحاكم وخاصة محاكم أول درجة .
كما تأسف لنقص المعلومات بشأن الحاالت التى تناولها المجلس القومى لحقوق اإلنسان
إتصاالً
بأى شكاوى تلقاها من ضحايا التمييز العنصرى أو العرقى .
 -14أنه فى ضوء التوصية العامة رقم  31لسنة  2005بشأن منع التمييز العنصرى فى اإلدارة
( األجهزة الحكومية ) وفى عمل النظام القضائى الجنائى  ،تُذ ّكر اللجنة بأن النقص فى
الشكاوى

واإلجراءات القانونية بشأن التمييز العنصرى قد يكون سببه نقص التشريع المناسب  ،أو
ضعف اإلدراك بالحلول القانونية المتاحة  ،أونقص فى الثقة فى النظام القضائى  ،والخوف
من
اإلنتقام  ، reprisalsأو نقص اإلرادة من جانب السلطات لمقاضاة مرتكبى مثل هذه
األفعال.
وتُوصى اللجنة أن تقوم مصر بالتوعية باألحكام القانونية الحالية والمستقبيلة بشأن خطر
التمييز العنصرى وضمان توعية المواطنين بها  ،وخاصة المجموعات المعرضة للتمييز
العنصرى  ،وبحقوقهم .
كما أن اللجنة إذ تأخذ علما ً باألحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا  ،فانها ترى
أنه
يتعين على مصر أن تُقدم لها معلومات عن اإلجراءات القانونية ذات الصلة أمام المحاكم
األقل فى الدرجة  ،وكذلك بالنسبة لحاالت التمييز العنصرى التى تناولها المجلس القومى
لحقوق اإلنسان فى إطار المادة  99من الدستور .
وضع األقليات
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 –15تُذ ّكر اللجنة  ،وتُعرب عن أسفها لنقص المعلومات عن نتائج الدراسات والبحوث
األكاديمية
عن مجموعات األقليات العرقية التى تم طلبها خالل الحوار السابق مع مصر ( فى إطار
إجتماعات اللجنة )  ،كما تُعرب عن قلقها إزاء اآلتى - :
أ -وضع األشخاص المنتمين لمجموعات أقليات فى مصر مثل البدو الرحل  ،والنوبيين ،
والبربر ،والسيما التهميش اإلجتماعى.
ب -الصعوبات التى يواجهها هؤالء األشخاص للتمتع الكامل بحقوقهم اإلقتصادية
واإلجتماعية والثقافية .
جـ  -الفوارق بين األقاليم فى مصر والتى تؤثر على المناطق الحدودية والساحلية ،
وبصفة
خاصة مناطق الوجه القبلى  ،وسيناء  ،والنوبة .
كما أن اللجنة يعتريها القلق من أن إعادة توطين األقليات وخاصة البدو ألسباب
متعددة -
بما فى ذلك ألسباب أمنية  -لم يصاحبها تعويض مالئم .
د  -تُعرب اللجنة عن أسفها لنقص المعلومات حول الكيفية التى تم بها إستشارة البدو
الرحل
ومجموعات ُمستضعفة أخرى بشأن نقلهم إلى قرى حديثة  ،وأخذ أرائهم بعين
اإلعتبار .
 - 16تُوصى اللجنة بأن تزودها الحكومة المصرية بنتائج الدراسات والبحوث األكاديمية حول
المجموعات العرقية الصغيرة  ،وذلك لتمكين اللجنة من تقييم مدى تمتع تلك المجموعات
بالحقوق التى تحميها اإلتفاقية .
كما تُوصى اللجنة  -فى ضوء توصيتها العامة رقم  32لسنة  2009بشأن معنى ومدى
اإلجراءات الخاصة فى اإلتفاقية  -أن تقوم مصر باآلتى - :

أ -محاربة جميع أشكال التمييز العنصرى ضد األشخاص الذين ينتمون لمجموعات
األقليات
وكذلك تصعيد حمالت التوعية لمحاربة عدم التسامح وتعزيز التنوع الثقافي .
ب  -إتخاذ الخطوات الالزمة لتعزيز تمتع هؤالء األشخاص بحقوقهم فى التعليم  ،والعمل
،
وسكن الئق ،والحفاظ على ثقافتهم.
جـ – ضمان وضع وتنفيذ اإلجراءات الخاصة المنصوص عليها فى المادة  236من
الدستور
من أجل التنمية اإلقتصادية للمناطق المحرومة  ،وذلك بعد إستشارة المجتمعات
المعنية
وبمشاركة فعالة من جانبها  ،وكذلك ضمان تعويض بالشكل الواجب مجموعات
األقليات
المتأثرة بمشروعات التنمية .
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وضع مجتمع السود
 - 17أعربت اللجنة عن قلقها بشأن تقارير التمييز واإلقصاء اإلجتماعى إزاء مجتمع السود فى
مصر  ،وما يقال من أنها ال تؤثر فقط على المصريين ذى البشرة السمراء  ،وإنما أيضا ً
على غير المصريين وخاصة مواطنين من أفريقيا جنوب الصحراء .
 - 18وتُوصى اللجنة  -إتفاقا ً مع توصياتها العامة رقم  34لسنة  2011بشأن التمييز
العنصرى
ضد األشخاص من أصول أفريقية  -بأن تتخذ مصر إجراءات محدودة لمحاربة جميع
أشكال
التمييز القائمة على لون البشرة  ،وأن تُحارب أى تمييز غير مباشر قد يواجهه مثل
هؤالء
األشخاص .
التمييز والعنف ضد األقباط
 - 19تأخذ اللجنة علما ً باإلجراءات التى إتخذتها مصر لمحاربة التمييز والعنف ضد األقليــات
العرقية  -الدينية  ،وبصفة خاصة العنف الذى أدى إلى تدمير ممتلكات وكنائس قبطية  ،إال
أنها
 أى اللجنة  -تظل قلقة بشأن تصاعد عدم التسامح والعنف اللذين تعرضوا له  ،بما فىذلك
حاالت خطف وأخذ رهائن من نساء قبطيات  ،كما أنها أكثر قلقا ً بشأن اإلجراءات
المحدودة
التى إتخذتها مصر لتعزيز حماية الدين والتنوع الدينى بين األقليات العرقية فيها .
 - 20توصى اللجنة  -إتفاقا ً مع توصيتها العامة رقم  26لسنة  2000بشأن المادة  6من
اإلتفاقية -
أن تُق ّوى مصر اإلجراءات التى إتخذتها لضمان معاقبة المسئولين عن التمييز والعنف ضد
األقباط  ،وأن يتمكن الضحايا من اللجوء إلى العدالة والحصول على تعويض وجبر الضرر
ويتعين على مصر أن تُع ّزز حرية الضمير  ،والدين  ،والتنوع الدينى بين تلك األقليـــات
العرقية  -الدينية بإتخاذ اإلجراءات التشريعية واإلدارية الالزمة  ،ويجب عليها أن تُشرك
الزعماء الدينيين فى أنشطة رفع الوعى التى يتم تنفيذها تحقيقا ً لذلك .

النزاعات العرقية
 - 21تُعرب اللجنة عن قلقها من التقارير بشأن الصدامات المؤدية إلى الموت بين القبائل
العربية
ً
والنوبية ( الدابودية ) فى أسوان فى عام  ، 2014وتأخذ اللجنة علما باإلجراءات
الوقائية
وبعدم مالءمة اإلجراءات التى تم إتخاذها لتسوية تلك النزاعات .
 - 22توصى اللجنة بأن تتخذ الحكومة المصرية إجراءات وقائية وتُع ّزز إستراتيجيات تسوية
النزاعات باإلضافة إلى اإلجراءات التى تم إتخاذها لتعويض الضحايا ومعاقبة المسئولين ،
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كما تُوصى بأن يتم تنظيم حمالت توعية بين المجتمعات المعنية لتعزيز التسامح والتنوع
مع مشاركة فعالة من السلطات أو المنظمات التى تمثلهم .
وضع المهاجرين  ،والالجئين  ،وطالبى اللجوء
 - 23تُعرب اللجنة عن قلقها بشأن وضع تلك الفئات  ،والسيما األجانب منهم الذين يكونون فى
وضعية غير قانونية  ،وبصفة خاصة فيما يتعلق باآلتى - :
أ – حاالت الحجز التعسفى والحجز اإلدارى الممتد .
ب  -المشاكل المرتبطة باألمن والحماية بما فى ذلك حاالت المساس بحياتهم  ،والعنف
البدنى
والجنسى والنفسى ضدهم .
جـ  -المعلومات حول الصعوبات التى يواجهها هؤالء األشخاص للحصول على الخدمات
العامة األساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والعدالة .
د  -عدم اإلعتراف بوالية مكتب المفوض السامى لألمم المتحدة لالجئين بشأن حماية
الالجئين الفلسطينيين  ،وخاصة أولئك من سوريا والذين لم يعدوا ضمن مجال
عمليات
وكالة األمم المتحدة لغوث الالجئين الفلسطنيين فى الشرق األدنى  ،بما يمنع مكتب
المفوض السامى للالجئين من تسجيل هؤالء الالجئين ومنحهم المساعدة المادية
األساسية.
هـ – التمييز والتحرش الذى يلقاه المهاجرون  ،وطالبو اللجوء  ،والالجئون من أفريقيا
جنوب الصحراء .
 - 24إذ تُذ ّكر اللجنة بتوصيتها رقم  22لسنة  1996بشأن المادة (  ) 5بشأن الالجئين
والنازحين وتوصيتها رقم 30لسنة  2004بشأن التمييز ضد غير المواطنين  ،فإنها
توصى مصر بإتخاذ اآلتى - :
أ  -إتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع حد إلحتجاز طالبى اللجوء والالجئين ،واإلسراع في
تنفيذ نظام الحماية المنطبق عليهم  ،وأنه يتعين إستخدام اإلحتجاز لحاالت خاصة
جداً
ومحددة فقط وألقل مدة ممكنة مع السماح لمكتب المفوض السامى للالجئين بزيارة
األشخاص المعنيين من أجل تحديد أولئك الذين قد يمكن منحهم حماية دولية .

التمثيل السياسى لألقليات
 -25أن اللجنة إذ تأخذ فى اإلعتبار أحكام الدستور الجديد بشأن الحصص لضمان مشاركة
الشباب
والمراة والمسيحيين واألشخاص ذوى اإلعاقة فى المجالس المحلية  ،فإنها تُعرب عن
أسفها إلستبعاد مجموعات األقليات مثل النوبيين والبدو من هذا اإلجراء الخاص .
 - 26تُوصى اللجنة بالنظر فى تضمين األقليات فى نظام الحصص من أجل ضمان أن تكون
مختلف
طوائف المجتمع المصرى ممثلة .
قانون مكافحة اإلرهاب
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 –27أعربت اللجنة عن قلقها من أنه يمكن تفسير القانون الجديد لمكافحة اإلهاب  ،وتطبيقه
بشكل
متسع على نحو من شأنه عرقلة حرية التعبير والتجمع  ،وخاصة المجموعات
المستضعفة
التى تحميها اإلتفاقية .
 –28توصى اللجنة  -على ضوء توصيتها العامة رقم  31لسنة  2005بشأن منع التمييز
العنصرى فى اإلدارة وفى عمل النظام القضائى الجنائى  -بأن تضمن مصر إتخاذ إجراءات
محاربة اإلرهاب بشكل يحمى الحريات األساسية بما فى ذلك األقليات العرقية وغير
المواطنين  ،وضمان تنفيذ الضمانات القانونية على نحو يمنع ويحارب تصرف الشرطة
بشكل عنصرى علي أساس المالمح.
محاربة اإلتجار بالبشر
 - 29تُعرب اللجنة عن قلقها كون مصر دولة مصدر وعبور ومقصد لإلتجار بالبشر والذى ينال
بصفة خاصة غير المواطنين  ،وكذلك للتقارير حول اإلستغالل اإلقتصادى والجنسى للعمال
األجانب والعنف ضدهم  ،وبصفة خاصة العاملين فى المنازل .
 – 30تُوصى اللجنة بأن تُكثّف مصر جهودها لمحاربة اإلتجار بالبشر وتقديم مرتكبى مثل هذه
األعمال إلى العدالة وتوفير حماية قانونية ومؤسسية للضحايا .
ُشجع اللجنــــة مصر على النظر فى اإلنضمـــــــــام إلى إتفاقيــــة عمال المنازل
وت ّ
 Domestic Workers Conventionلعام  2011لمنظمة العمل الدولية.
التمييز المتعدد
 –31تُعرب اللجنة عن قلقها بشأن العنف ضد المراة الذى يسود فى مصر  ،والذى تتأثر به
بصفة
خاصة المرأة الالجئة والمهاجرة  ،وكذلك المرأة التى تنتمى لمجموعات عرقية  ،والتى
تكون
ضحية ألشكال متعددة للتمييز.
 - 32تُذ ّكر اللجنة بتوصيتها رقم  25لسنة  2000بشأن األبعاد ذات الصلة بالنوع اإلجتماعى
للتمييز العنصرى  -توصى بأن تتخذ مصر إجرا ًء حازما ً من أجل محاربة العنف ضد
المراة
بشكل أكثر فعالية  ،وبصفة خاصة الفئات المشار إليها أعاله  ،وأن تعزز مصر اإلطار
التشريعى للتحقيق فى مثل هذا العنف  ،وتقديم مرتكبيه إلى العدالة ومعاقبتهم  ،وكذلك
تقديم
الدعم والتعويض وجبرالضررللضحايا .
التدريب والتوعية بحقوق اإلنسان
 – 33أنه بالرغم من أن مصر قد أخذت بعض الخطوات لزيادة الوعى بحقوق اإلنسان بين
القضاة
وموظفى وزارة العدل  ،فإن اللجنة يعتريها القلق بشأن إستمرار النظرة اإلجتماعية
والتمييز
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العنصرى والعرقى فى مصر  ،كما أنها تأسف لنقص المعلومات حول أثر هذا التدريب
على
وضع حقوق اإلنسان بصفة عامة .
 - 34توصى اللجنة بأن تتخذ مصر الخطوات الالزمة لضمان أن يكون تعليم حقوق اإلنسان -
بما
فى ذلك التعريف باإلتفاقية -يتم بشكل واسع وأن يتم وضع أليات لتقييم فعالية التدريب
وأثره.
وضع المدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين
 - 35أن اللجنة  -أخذاً فى اإلعتبار الدور الهام للمدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين فى
حماية
حقوق اإلنسان بما فى ذلك الحقوق التى تحميها اإلتفاقية  -يعتريها القلق بشأن تقارير
الترهيب وعمليات القبض على عناصر المجتمع المدنى  ،فضالً عن قلقها إزاء القيود
المفروضة على عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان  ،بما فى ذلك العقبات لتلقى منظمات
المجتمع المدنى التمويل من الخارج بما يمنعها من العمل بكفاءة  ،كما أن اللجنة قلقة
أيضا ً
بشأن وضع الصحفيين والمدونين والذين تم سجن بعضهم .
 – 36توصى اللجنة بأن تقوم مصر باآلتى - :
أ – إعتماد القانون الجديد للمنظمات غير الحكومية ( الجمعيات األهلية ) بشكل يؤدى إلى
تيسير عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان وأنه يتعين حمايتهم وكذلك حماية الصحفيين
من
كل إجراء ترهيبى أو إنتقامي ضدهم  ،وكذلك من أي معوقات أخرى  ،كما أنه يتعين
رفع
القيد الذى يمنع المنظمات غير الحكومية من تلقى تمويل من الخارج .
توصيات أخرى
التصديق على إتفاقيات أخرى
 - 37تشجع اللجنة مصر على النظر فى التصديق على إتفاقيات حقوق اإلنسان التى لم تصدق
عليها
لآلن  ،وبصفة خاصة اإلتفاقيات التى تتضمن أحكام ذات صلة بالتمييز العنصرى  ،مثل
إتفاقية
1954بشأن ةوضع األشخاص بال وطن  ،وإتفاقية  1961بشأن خفض حاالت الذين ال
وطن
لهم.

متابعة إعالن وبرنامج عمل ديربان
 – 38تطلب اللجنة من مصر أن يتضمن تقريرها الدورى القادم معلومات محددة حول خطط
العمل
واإلجراءات األخرى المتخذة لتنفيذ إعالن وخطة عمل ديربان على المستوى الوطنى
واللذين
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تم إقرارهما فى سبتمبر  2011في ديربان فى المؤتمر العالمى ضد العنصرية  ،والتمييز
العنصرى  ،وكراهية األجانب وعدم التسامح ذات الصلة .
الحقبة الدولية للشعوب من أصول أفريقية
 – 39توصي اللجنة بأن تُع ّد مصر وت ّ
ُنفذ برنامج إجراءات وسياسيات مالئم إتصاال بقرار الجمعية
العامة لألمم المتحدة رقم  237 / 68باعالن الفترة  2024 – 2015هي الحقبة الدولية
للشعوب من أصول أفريقية.
وتطلب اللجنة أن تقدم مصر في تقريرها الدوري القادم معلومات محددة عن اإلجراءات
التي تم
إعتمادها في هذا اإلطار أخذا في اإلعتبار التوصية العامة للجنة رقم  34لسنة  2011بشأن
التمييز العنصري ضد األشخاص من أصوا أفريقية.
اإلعالن تحت البند  14من اإلتفاقية
 -40تشجع اللجنة مصر علي العمل باإلعالن اإلختياري الوارد بالبند  14من اإلتفاقية والذي يُقّر
باختصاص اللجنة في قبول والنظر في شكاوي األفراد.
تعديل المادة  8من اإلتفاقية
 -41توصي اللجنة أن تصدق مصر علي التعديالت علي المادة  ، 8فقرة  6من اإلتفاقية  ،والتي
تم
اعتمادها في  1992/1/15في اإلجتماع الـ 14للدول األطراف في اإلتفاقية.
التشاور مع المجتمع المدني
 - 42تشجع اللجنة مصر علي مواصلة تشاورها وزيادة حوارها مع منظمات المجتمع المدني
التي
تعمل في مجال حماية حقوق اإلنسان  ،وخاصة بالنسبة لمحاربة التمييز العنصري  ،وذلك
إتصاال بإعداد التقرير الدوري القادم وفي إطار متابعة توصيات اللجنة في هذا اإلجتماع.
تعميم مالحظات اللجنة
 – 43توصي اللجنة بأن تقوم مصر بإتاحة التقارير التي تُقدمها للجنة لدي تقديمها لها يحيث
يُمكن ل
لجمهور الوصول إليها  ،وأن يتم نشر مالحظات اللجنة باللغة الرسمية واللهجات العامية
المستخدمة وفق ما هو مناسب.

متابعة المالحظات التي خلصت إليها اللجنة
 – 44ترجو اللجنة – إتفاقا مع المادة  ) 1 ( 9من اإلتفاقية والمادة  65من الئجة اإلجراءات
المعدلة –
أن تقدم مصر معلومات في خالل سنة من إعتماد هذه المالحظات الختامية – بشأن متابعة
التوصيات الواردة في الفقرات  43 ، 24 ، 22 ، 18من وثيقة المالحظات الختامية.
كما أنها تسترعي انتباه مصر إلي األهمية الخاصة للتوصيات الواردة في الفقرات أرقام ،10
12
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 ، 38 ، 30وتطلب أن تقدم لها مصر في تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن اإلجراءات
المحددة التي تم إتخاذها لتنفيذها.
إعداد التقرير الدوري القادم
 -45توصي اللجنة بأن تقدم مصر تقاريرها الدورية من التقرير  23إلي التقرير  25في مستند
واحد
في غضون  8يناير  2018أخذا في اإلعتبار إرشادات إعداد التقارير التي إعتمدتها اللجنة في
عام
 ) CERD/C/2007/1 ) 2007وكذلك تناول جميع النقاط المثارة في المالحظات الحالية
للجنة
وبأال يزيد عدد كلمات التقرير عن  21200كلمة.
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ملحق ()3
معلومات مقدمة من المجلس القومي لحقوق اإلنسان
بجمهورية مصر العربية
لجنة القضاء على التمييز العنصري
النظر في التقارير المقدمة من الدول األطراف بموجب المادة 9
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

 .1يود المجلس القومي لحقوق اإلنسان في مصر ،وهو المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان -
بمناسبة انعقاد الجلسة المخصصة الستعراض التقارير الدورية من السابع عشر إلى
الثاني والعشرين لمصر يومي  11/30و  2015/12/1في إطار الجلسة ( )88للجنة
القضاء على التمييز العنصري -التنويه إلى الرسالة الهامة التي يضطلع بها لتعزيز
وحماية حقوق اإلنسان في مصر ،في إطار واليته بمقتضي القانون رقم ( )94لسنة
 2003المنشئ له ،ال سيما وأن تعزيز وحماية حقوق اإلنسان أصبحت مطلبا ً شعبيا ً تم
التعبير عنه بقوة وإصرار في ثورتي  25يناير  2011و 30يونيو .2013
التطورات الدستورية:
.2

.3
.4
.5
.6
.7
.8

جاء الدستور الجديد الصادر في  18يناير  2014معبراً عن هذه المطالب التي نادت
بالحياة الكريمة والحرية والعدالة اإلجتماعية والكرامة اإلنسانية ،وهو الدستور الذي
يشكل نقلة نوعية ،ويعد دستوراً غير مسبوق بين الدساتير المصرية في التأكيد على
الحقوق والحريات ،وضمان الوفاء بها وحمايتها ،وبخاصة النصوص المتعلقة بالقضاء
على جميع أشكال التمييز العنصري وبما يتماشي مع أحكامها.
إذ يؤكد الدستور في المادة األولي منه على أن نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم
علي أساس المواطنة وسيادة القانون.
ويؤكد في المادة ( ) 9علي أن تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين
دون تمييز.
ويقضي بالمساوة بين المرأة والرجل في المادة ( )11في جميع الحقوق المدنية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثاقفية ،وحماية المرأة من كل أشكال العنف.
كما تقضي المادة ( )19أن من أهداف التعليم إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم
التمييز .
والتزام الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة في
المادة (.)47
ويؤكد في المادة ( )48علي أن الثقافة حق لكل مواطن وأن علي الدولة اإللتزام بإتاحة
ودعم المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب ودون تمييز بسبب القدرة
المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك من األسباب ،وأن تولي اهتماما ً خاصا ً بالمناطق
النائية والفئات األكثر احتياجاً.
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 .9ويقر الدستور مبدأ المساواة أمام القانون وحظر التمييز الحض علي الكراهية في المادة
( )53واعتبارهما جريمة يعاقب عليها القانون ،كما تلزم ذات المادة الدولة بإتخاذ التدابير
الالزمة للقضاء على كافة أشكال التمييز وإنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
كما تقضي المادة ( )81من الدستور بأن على الدولة ضمان الحقوق المدنية
.10
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لألشخاص ذوي اإلعاقة واألقزام.
ومن النصوص الداعمة النفاذ اتفاقيات حقوق اإلنسان في مصر ،هو نص المادة
.11
( ) 93من الدستور والتي الزمت الدولة باالتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق
اإلنسان والتي تصدق عليها مصر واعتبارها في مرتبة القانون.
وتنص المادة ( )177من الدستور علي التزام الدولة بضمان التوزيع العادل
.12
للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية وتحقيق العدالة االجتماعية بين
الوحدات المحلية.
ولعل واحد من أهم النصوص المستحدثة في الدستور المصري هو نص المادة
.13
( )236الخاص بكفالة الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية االقتصادية والعمرانية الشاملة
خالل عشر سنوات للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومطروح
ومناطق النوبة ،مع مراعاة األنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي ،وكذلك الزمت ذات
المادة الدولة بوضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم األصلية وتنميتها
خالل عشر سنوات.
وأبدى الدستور اهتماما كبيرا بضمان الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
.14
 ،حيث ينص ألول مرة على نسبة ح ّددها الدستور من الناتج القومي اإلجمالي تتصاعد
تدريجيا لتصل الي المعدالت العالمية لإلنفاق على الصحة  ،والتعليم  ،والبحث العلمي.
التشريعات:
التدابير التشريعية اإليجابية
يُثنى المجلس على اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز وحماية
.15
حقوق اإلنسان  ،ومن بينها إجراء االنتخابات النيابية خالل الفترة من أكتوبر وإلي
ديسمبر 2015والتي تتولى تنظيمها واإلشراف عليها اللجنة العليا لالنتخابات وهى هيئة
مستقلة  ،لحين إنشاء " الهيئة الوطنية لالنتخابات" التي ينص عليها الدستور الجديد لدي
تشكيل مجلس النواب  ،ويشترك المجلس القومي لحقوق اإلنسان في مراقبتها  ،فضال
عن السماح لمنظمات غير حكومية مصرية وأجنبية بمراقبة هذه االنتخابات  ،واشتراك
المصريين في الخارج فيها .
يذكر أنه بموجب الدستور المصري الجديد ونصوص قانون مباشرة الحقوق
.16
السياسية رقم ( )45لسنة  2014وقانون مجلس النواب رقم ( )46لسنة  2014وقانون
الدوائر االنتخابية رقم ( )202لسنة  2014وتعديالتهم يخصص كوتة كحد أدني في
مجلس النواب لصالح النساء ( 56مقعد) والشباب ( 26مقعد) والعمال والفالحين (26
مقعد) والمسيحين ( 24مقعد) واألشخاص ذوي اإلعاقة ( 9مقاعد) والمصريين في
الخارج ( 9مقاعد) باإلضافة إلى تخصيص دائرة انتخابية مستقلة ألهالي النوبة ثمثل
بمرشح منهم بعكس ما كان متبع مسبقاً ،وهذه التدابير من شأنها أن تسهم في تعزيز
الحقوق والحريات المنصوص عليها في االتفاقية.
صدور قانون تجريم التحرش بالمــــرأة ،وصدور قانــــون تشــــــديد العقوبات
.17
على جرائم العنف ضد المرأة (القانون رقم  50لسنة ، )2014وتعديل قانــــــون
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العقوبات (المادة  306مكرراً أ،ب)  ،وقانون حظر تعارض مصالح المسؤولين بالدولة
(القانون  106لسنة  )2013في إطار إجراءات مكافحة الفساد.
التدابير التشريعية السلبية
علي الرغم من النص علي التزام الدولة بموجب المادة ( )68بتوفير واتاحة
.18
المعلومات والبيانات واالحصاءات والوثائق الرسمية للمواطنين ،اال أن الحق في حرية
تداول المعلومات مازال مقيداً بالعديد من التشريعات التي ال تتوافق مع الدستور في هذا
الشان ،مثل القانون رقم ( )121لسنة  1975بشأن صيانة الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم
وسائل نشرها.
أصدر المشرع القانون ( )84لسنة  2002بشأن الجمعيات والمؤسسات األهلية،
.19
وهو القانون الذي يضع قيوداً مبالغ فيها على تأسيس الجمعيات ويسمح كذلك بحل
الجمعيات والمؤسسات بموجب قرارات إدارية على نحو يخالف الدستور المصري لعام
 2014والمعايير الدولية ذات الصلة.
صدور القانون رقم ( )17لسنة  2013بتنظيم الحق في االجتماعات العامة
.20
والمواكب والتظاهرات السلمية ،الذي كان المجلس قد أبدي مجموعة كبيرة من
المالحظات عليه منذ أن كان مشروعاً ،حيث يري المجلس أن القانون قد خلط بين تنظيم
حق التظاهر السلمي وبين ما تتعرض له البالد من جرائم عنف وإرهاب ،وكذلك خلطه
بين الحق في التظاهر والحق في اإلضراب الذي ينظمه قانون العمل ،والعديد من
المالحظات األخري.1
تعليق المجلس القومي لحقوق اإلنسان علي مدي تنفيذ الحكومة المصرية للتوصيات الختامية
للجنة القضاء على التمييز العنصري بتاريخ  15أغسطس :2001
على الرغم من النصوص الدستورية الجيدة سابق اإلشارة اليها وخاصة نص
.21
المادة ( ،)53إال أن القانون المصري ال يزال يخلو من أي أحكام يجعل من الداوفع
األثنية أو العرقية ظرفا ً مشدداً على األعمال المحظورة بموجب الفقرة (أ) من المادة ()4
من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
استجابت الحكومة المصرية للتوصية المتعلقة بجنسية أبناء األم المصرية ،حيث
.22
تم السماح بمنح الجنسية المصرية ألبناء األم المصرية المتزوجة من أجنبي بموجب
تعديل قانون الجنسية بالقانون رقم ( )154لسنة  ،2004وتم تأكيد ذلك الحكم بالنص في
المادة ( )6من الدستور الجديد 2على أن الجنسية المصرية حق لمن يولد ألب مصري أو
ألم مصرية ،كما سحبت الحكومة المصرية في العام  2007تحفظها على الفقرة ( )2من
المادة ( )9من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وفيما يتعلق بالتوصية المتعلقة بالعمل علي إزالة الصعوبات المتصلة بتسجيل
.23
بعض المنظمات غير الحكومية المعنية بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان ،فقد سبق اإلشارة
في الفقرة ( )19من التقرير إلي صدور قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية رقم ()84
لسنة  ،2002والذي يتعارض مع أحكام الدستور المصري والمعايير الدولية.
1

لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى تقرير المجلس القومي لحقوق اإلنسان عن الفترة .2014 - 2013
2
الصادر في العام .2014
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أما التوصية الخاصة بالتعجيل في إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفقا ً
.24
لمبادئ باريس بشأن إنشاء وعمل المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ،فقد تم إنشاء
المجلس القومي لحقوق اإلنسان بجمهورية مصر العربية بموجب القانون رقم ( )94لسنة
 ،2003والمجلس معتمد من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية
حقوق اإلنسان ضمن الفئة "."A
التوصيات:
يجدد المجلس القومي لحقوق اإلنسان توصياته للحكومة المصرية والتي وردت في تقاريره
السنوية الصادرة منذ إنشائه ،ويخص المجلس بالذكر هنا التوصيات التي يراها قد تساهم في
تحسين إنفاذ الحكومة إللتزمات الدولة الواردة في أحكام االتفاقية الدولية للقضاء على جميع
أشكال التمييز العنصري.
يوصي المجلس القومي لحقوق اإلنسان بضرورة اتخاذ كافة التدابير الالزمة
.25
لضمان إقرار قانون لحظر التمييز والحض على الكراهية وانشاء المفوضية المستقلة
3
إعماال ألحكام المادة ( )53من الدستور ،ويذكر المجلس في هذا الشأن بمشروع القانون
الذي أعده لتكافؤ الفرص وحظر التمييز بين المواطنين ،حيث قد بدأ المجلس حواره
المجتمعي حول هذا القانون منذ العام .2008
يوصي المجلس بضرورة تيسير اتاحة األوراق الرسمية المثبتة للبيانات
.26
الشخصية لكافة المواطنين بغض النظر هن عقيدتهم الدينية وإصدار القرارات الالزمة
في هذا الشأن إعماالً للمادة ( )6من الدستور.
ويوصي المجلس بأن تتخذ الدولة التدابير التنفيذية واإلدارية الالزمة لتهيئة
.27
المرافق العامة والبيئية المحيطة باألشخاص ذوي اإلعاقة واألقزام ودمجهم مع غيرهم
من المواطنين إعماال لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في
المادة ( )81الدستور.
و يوصي المجلس الحكومة المصرية بأن توضع خطة زمنية بناء علي أولوية
.28
االحتياجات المجتمعية لمواءمة التشريعات الوطنية مع االلتزامات الدولية ذات الصلة
بحقوق اإلنسان التي قبلتها مصر وفقا ً لنظامها الدستوري ،إعماالً لنص المادة ( )93من
الدستور وتنفيذاً للتعهدات التي قبلتها مصر أمام مجلس حقوق اإلنسان خالل االستعراض
الدوري الشامل األخير.
ويوصي المجلس بتعديل أحكام قانون اإلدارة المحلية رقم ( )43لسنة 1979
.29
لضمان تحقيق الالمركزية الفعلية وكذلك تدبير الموارد المالية الالزمة لتقريب مستويات
التنمية بين المناطق الحضرية والريفية والمناطق الحضرية والصحراوية ،إعماالً ألحكام
المادة ( )177من الدستور.
ويوصي المجلس بضرورة الشروع في اتخاذ الخطوات التنفيذية الالزمة لوضع
.30
وتنفيذ الخطط والمشروعات المشار اليها في المادة ( )236من الدستور وعبر مشاركة
مجتمعية واسعة للسكان المحليين للمناطق الحدودية والمحرومة ،وكذلك العمل علي
تفعيل أحكام القانون رقم ( )14لسنة  2012بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة
3

لالطالع علي مشروع القانون يمكن مراجعة تقرير المجلس القومي لحقوق اإلنسان عن الفترة  2014 - 2013علي الرابط التالي :
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سيناء ،مع الوضع في عين االعتبار أن اإلرهاب الذي يواجهه الدولة والمجتمع في سيناء
يمثل عائق كبيراً في تحقيق فرص التنمية وتمتع جميع المواطنين بحقوقهم األساسية.
يوصي المجلس بتعديل التشريعات المصرية لضمان اتاحة المعلومات للمواطنين
.31
وبخاصة القانون رقم ( )35لسنة  1960بشأن األحصاء والتعداد والقانون رقم ()121
لسنة  1975بشأن صيانة الوثائق الرسمية للدولة وتنظيم وسائل نشرها ،بما يتوافق مع
أحكام الدستور الجديد والمعايير الدولية ذات الصلة.
ويري المجلس أنه بالرغم من الخطوات اإليجابية التي أشارت لها الحكومة
.32
المصرية في تقريرها الرسمي المؤرخ  30يونيو ( 2014الوثيقة
 ،)CERD/C/EGY/17-22إال أنه أنه يتعين على الحكومة مضاعفة جهودها في
مجال حقوق اإلنسان  ،وفى هذا السياق يوصي المجلس الحكومة المصرية بتعديل قانون
تنظيم الحق في االجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية بما يتفق مع دستور
 2014ومع ما أبداه المجلس القومي لحقوق اإلنســـان من تحفظـــــات علي مشروع
القانون  ،وكذلك علي القانون بعد صدوره  ،كما يُطالب بتعديل قانون الجمعيات
األهليـــــــــة (القانون رقم  84لسنة )2002بما يتيح لها العمل بمجرد اإلخطار على
نحو ما يقضي به الدستور ،وهو ما يحرص عليه المجلس القومي لحقوق االنسان لتعزيز
دور المنظمات غير الحكومية  ،فضال عن قيامه بدور فاعل لتحقيق ذلك بالتقريب بين
موقف الحكومة وموقف الجمعيات األهلية من أجل التوصل الي القانون ال ُمع ّدل المنشود .
ويوصي المجلس بأهمية تضافر جهود أجهزة الدولة المعنية بالثقافة واإلعالم
.33
واألوقاف والمؤسسات الدينية وبالتعاون مع المجتمع المدني إلرساء قيم المواطنة
والمساواة وعدم التمييز والتعددية الدينية والثقافية ،ونبذ التكفير والتحريض علي
الكراهية ونشر ثقافة التسامح وقبول األخر.
كما يُحث المجلس القومي لحقوق اإلنسان الحكومة المصرية على اتخاذ خطوات
.34
لتعديل وتطوير قانوني العقوبات واإلجراءات الجنائية وتعزيز الحريات العامة  .ويدعو
الحكومة الى مضاعفة جهودها من أجل القضاء على الفقر ،ومحو االمية ،ورفع جودة
الصحة ،والتعليم  ،وإعداد التشريعات الجديدة والتعديالت التشريعية الالزمة للوفاء بما
ينص عليه دستور  2014من حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية بما في ذلك حقوق
المرأة  ،والشباب  ،واالشخاص ذو اإلعاقة ،والفقراء وسكان المناطق النائية والحدودية.
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ملحق ()4
أتفاق باريس

________________________________________________________________________________________________________________

اتفاق باريس

إن األطراف يف هذا االتفاق،
باعتبارها أطرافاً يف اتفاقية األمم املتحدة اططارةدة بندتن تادن امل دا ،
املنار إليها فيما ةلي ب "االتفاقية"،
وإذ تعمد مبقتضددم م هددار اةربددان للعم د املعد ودمبج امل نددت مب د املقددرر
/1م أ 17-الص د دداار ع د ددف م د ددقير األطد د دراف يف االتفاقي د ددة يف اورتد د د ال د ددابعة
عنر ،
وس ددعياً م ه ددا إىل حتقي د ه دةف االتفاقي ددة واسدا دداااً مبباااه ددا ،مب ددا يف
ذلددم مبددةأ اط صدداف وامل ددقوليامل املنددد ة وإن ا د متباة ددة ومراعددا قددةرامل
طرف ،يف ض ء الظروف ال ط ية املختلفة،
وإذ ت ددةر احلا د ددة إىل تص د د وة فعد دداه وت ددةراي للتهةةد ددة املل د د الد ددذ
ةنكل تان امل ا  ،است اااً إىل أفض املعارف العلمية املتاحة،
وإذ تد ددةر أةض د داً االحتيا د ددامل ا د د وةا والظد ددروف ا ا د ددة للبلد ددةان
ال اميددة األط دراف ،ال سدديما تل ددم القابل ددة للتددت ر ب د خددا باآل ددار الض ددار
لتان امل ا  ،وف ما ت ص علي االتفاقية،
وإذ تض د د ددا يف اعتباره د د ددا عل د د ددم د د د د امد د د د االحتيا د د ددامل ا د د ددةا
واألوضاع ا ا ة ألق البلةان من اً فيما ةتص بتم ة التك ل يا و قلها،
وإذ تددةر أن األط دراف قددة ال تتددت ر بتاددن امل ددا فح د  ،ب د أةض داً
بآ ار التةابن املتخذ للتصة ل ،
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وإذ تق ددة مددا لر دراءامل املتعلقددة بتاددن امل ددا وعمليددامل التصددة ل د
وآ اره مف عالقة و يقدة بال د ه امل صدىل إىل الت ميدة امل دتةامة والقضداء علدم
الفقر،
وإذ ت د ددةر األول ة د ددة األساس د ددية املتم ل د ددة يف ض د ددمان األم د ددف الا د ددذااي
والقضدداء علددم ا د ع ،وبتو د قابليددة تددت ر ظددم اط تددار الاددذااي بصددفة خا ددة
باآل ار الضار لتان امل ا ،
وإذ تضددا يف اعتبارهددا ضددرور حتقي د التح د ه العددااه للق د العاملددة
وإا دداا العمد د الك ددرئ وال ئ ددااىل الالاق ددة ،وفقد داً لةول ة ددامل اطمنااي ددة ا ددةا
وط ياً،
وإذ تقددرو بددتن تاددن امل ددا ةنددك اددا الً منددد اً للبندرةة ،وأ د ة باددي
لةط د دراف ،ع د ددة ااد دداذ اط د دراءامل للتصد ددة لتاد ددن امل د ددا  ،أن حتد دددم وتعد ددمبج
وتراعددي مددا ةقددا علددم د م هددا مددف التمبامددامل متعلقددة ق د ق اط ددان ،واحل د
يف الصددحة ،وحقد ق النددع ي األ ددلية واحملتمعددامل ا ليددة واملهددا رةف واألطفدداه
واألا ددخا ذو اطعاق ددة واألا ددخا ال ددذةف ةعين د ن أوض دداعاً هن ددة ،واحل د
يف الت مي ددة ،فضد دالً ع ددف امل دداوا ب ددا ا ددا ويك ددا املد درأ واط ص دداف ب ددا
األ ياه،

وخمبا ددامل
وإذ تقددر بتمهيددة أن ظحتفددُ وتظعد ودمبج ،ح د االقتضدداء ،ب اليددا و
اجامل الةفيئة املنار إليها يف االتفاقية،
وإذ تالح دُ أمهيددة فالددة سددالمة يددا ال د ظم اطةك ل يددة ،مبددا فيهددا
ا يطامل ،ومحاةة الت د ع البي لد ي ،وهد مدا تع ودع ع د بعدق ال قافدامل ب "أم دا
األرض" ،وإذ تنددن إىل أمهيددة مفه د م "العةالددة امل اخيددة" لددة الددبعق ،وذلددم
ع ة اااذ إ راءامل للتصة لتان امل ا ،
وإذ تق ددة أمهيددة التعل ديم والتددةرة والت عيددة العامددة ومنددار ة ا مه د ر
وو د د د ل إىل املعل م د ددامل والتع د دداون عل د ددم ي د ددا امل د ددت ةامل يف امل د دداا الد د د
ةت اوهلا هذا االتفاق،
وإذ ت ددةر أمهي ددة من ددار ة ي ددا م ددت ةامل احلك ددم و تل ددىل ا ه ددامل
الفاعل ددة ،وفقد داً للتند درةعامل ال ط ي ددة لكد د م ددف األطد دراف ،يف التص ددة لتا ددن
امل ا ،
وإذ ت د ددةر أةضد د داً أن أمن د دداش الع د ددي امل د ددتةامة وأمن د دداش االس د ددتهال
واط ت د ددار امل د ددتةامة ،ال د د تض د ددطلا فيه د ددا البل د ددةان املتقةم د ددة األط د دراف ب د ددةور
رةاا  ،تقا اوراً هاماً يف التصة لتان امل ا ،
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قة اتفق

علم ما ةلي:

المادة 1
أل د د دراض ه د ددذا االتف د دداق ،ت طبد د د التع د ددارةىل الد د د ارا يف امل د دداا  1م د ددف
االتفاقية .وباطضافة إىل ذلم:
(أ) ةظقصة بددمصطل "االتفاقيدة" اتفاقيدة األمدم املتحدة اططارةدة
بنتن تان امل ا  ،ال اعتظمةمل يف ي ة ر يف  9أةار/ماة 1992؛
(ي) ةقص د ددة بد د ددمصطل "م د ددقير األطد د دراف" م د ددقير األطد د دراف يف
االتفاقية؛
(ر)

ةقصة بدمصطل "الطرف" الطرف يف هذا االتفاق.

المادة 2
 -1ةرمدي هدذا االتفدداق ،مدف خدداله حت دا ت فيددذ االتفاقيدة ،ومبددا
ةن ددم ه ددةفها ،إىل ت طي ددة االس ددت ابة العاملي ددة للتهةة ددة ال ددذ ةن ددكل تا ددن
امل ا  ،يف سياق الت مية امل تةامة و ه ا القضاء علم الفقر ،ب ساا م ها:
(أ) اطبقدداء علددم ارتفدداع مت سددحل ار ددة احلدرار العامليددة يف حددةوا
أقد د بك ددن م ددف ار ت ددا مئد د ةتا فد د ق م ددت ةامل م ددا قبد د احلقب ددة الصد د اعية
وم ا ددلة ا هد د ا الرامي ددة إىل حص ددر ارتف دداع ار ددة احلد درار يف ح ددة ال ةت دداوج
 1.5ار ة مئ ةة فد ق م دت ةامل مدا قبد احلقبدة الصد اعية ،ت دليماً بدتن ذلدم
س ف ةقلص بص ر بن اطر تان امل ا وآ اره؛
(ي) وتعمبةددمب القددةر علددم التكيددىل مددا اآل ددار الضددار لتاددن امل ددا
وتعمبة ددمب الق ددةر عل ددم حتم د د تاد ددن امل ددا وت طي ددة الت مي ددة ا فيض ددة ا بعا د ددامل
اجامل الةفيئة ،علم ال ةهةا إ تار األ ذةة؛
(ر) و ع التدةفقامل املاليدة متماادية مدا م دار ةدقا إىل ت ميدة
خفيضة ا بعا امل اجامل الةفيئة وقاار علم حتم تان امل ا .
 -2سد دديظ فاذ هد ددذا االتفد دداق علد ددم د د ا د ددة اط صد دداف ومبد ددةأ
امل د ددقوليامل املن د ددد ة وإن ا د د د متباة د ددة وق د ددةرامل د د د ط د ددرف ،يف ض د د د ء
الظروف ال ط ية املختلفة.

المادة 3
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علددم يددا األط دراف أن تضددطلا بددا ه ا الطم حددة ا ددةا يف امل د اا
 4و 7و 9و 10و 11و 13وأن تبل د ددا ع ه د ددا ،باعتباره د ددا م د ددامهامل د ددةا
وط ي داً تص د يف التصددة العدداملي لتاددن امل ددا  ،مددف أ د حتقي د ددرض هددذا
االتف د دداق امل ص د د د علي د د د يف املد د دداا  .2وسد د ددتم ه د د د ا يد د ددا األط د د دراف
تقددةماً حيددرج علددم مددر الددمبمف ،علددم أن تظراعددم فيهددا احلا ددة إىل اعددم البلددةان
ال امية األطراف يف الت فيذ الفعاه هلذا االتفاق.

المادة 4
 -1مددف أ د حتقيد هددةف ار ددة احلدرار الط ةد األ د ا ددةا
يف امل د دداا  ،2هت د ددةف األط د دراف إىل حتقي د د وق د ددىل ع د دداملي الرتف د دداع ا بعا د ددامل
دداجامل الةفيئددة يف أقددري وق د مكددف ،ظم دلفمة بددتن وقددىل ارتفدداع اال بعا ددامل
سد د دديتطل وقت د د داً أط د د د ه مد د ددف البلد د ددةان ال اميد د ددة األط د د دراف؛ وإىل االضد د ددطالع
بتخفيض ددامل سد درةعة بع ددة ذل ددم وفقد داً ألفضد د املع ددارف العلمي ددة املتاح ددة ،م ددف
أ د د حتقيد د تد د اجن ب ددا اال بعا ددامل البند درةة امل ن ددت م ددف املص دداار وعملي ددامل
إجالتهددا ب اسددطة الب اليددا يف ال صددىل ال ددا ،مددف القددرن ،علددم أسددا اط صدداف
ويف سياق الت مية امل تةامة وا ه ا الرامية إىل القضاء علم الفقر.
 -2ةع د وة د ط ددرف وةظبل ددا م ددامهامل متتالي ددة ددةا وط ي داً ةعت ددمبم
حتقيقها وةتعهةها .وت عم األطراف إىل اااذ تةابن افيىل لية هبدةف حتقيد
أهةاف تلم امل امهامل.
 -3س ددتم امل ددامهة التالي ددة ا ددةا وط يد داً لكد د ط ددرف تق ددةماً
ةت دداوج م ددامهت الراه ددة ا ددةا وط ي داً وست ددة أعلددم طم د مكددف ل د  ،مبددا
ةراعد ددي م د ددقوليات املند ددد ة وإن ا د د متباة د ددة وقةرات د د  ،يف ض د د ء الظد ددروف
ال ط ية املختلفة.
 -4ة با د ددي أن ت ا د د د البل د ددةان املتقةم د ددة األط د د دراف أااء اوره د ددا
الرة دداا ع ددف طرةد د اعتم دداا أه ددةاف مطلق ددة ف ددق اال بعا ددامل عل ددم ط دداق
االقتصدداا .وة باددي للبلددةان ال اميددة األطدراف أن ت ا د حت ددا ه اهددا املتعلقددة
ب ددالتخفيىل ،وتظند د ا ا عل ددم التحد د ه م ددا م ددرور ال ددمبمف د د ي أه ددةاف ف ددق
اال بعا ددامل أو حتةة ددةها عل ددم ط دداق االقتص دداا ،يف ض د د ء الظ ددروف ال ط يد ددة
املختلفة.
 -5ةظق دةام ال ددةعم إىل البل ددةان ال امي ددة األط دراف م ددف أ د ت في ددذ
هددذه املدداا  ،وفقداً للمد اا  9و 10و ،11ت ددليماً بددتن تعمبةددمب الددةعم املق د وةم إىل
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البلد ددةان ال اميد ددة األط د دراف سي د ددم ببل د د م د ددت
إ راءاهتا.

أعلد ددم مد ددف الطم د د يف

 -6ميك ددف ألقد د البل ددةان مند د اً وال ددةوه ا مبرة ددة الص ددان ال امي ددة أن
تعد وة اسدداتي يامل وخططداً وإ دراءامل للت ميدة ا فيضددة ا بعا دامل دداجامل الةفيئددة
وأن تبلا ع ها ،مبا ةراعي ئروفها ا ا ة.
 -7ميكف مل دافا التخفيدىل املندد ة ال اعدة عمدا تتخدذه األطدراف
مف إ راءامل للتكيوىل و/أو ما تضع مف خطحل للت ةا االقتصداا أن ت دهم
هذه املاا .
يف تااج التخفيىل مب
 -8تقددةم يددا األطدراف ،ع ددة اطبددال عددف م امهاتددها ا ددةا
وط ي داً ،املعل م ددامل الالجم ددة لل ضد د والن ددفافية والفه ددم وفق داً للمق ددرر /1م أ-
 21وأ مق د د ددررامل ذامل د د ددلة مل د د ددقير األطد د د دراف العامد د د د ب د د ددف ا تم د د دداع
األطراف يف هذا االتفاق.
 -9ةظبلفددا د طددرف عددف م ددامهة ددةا وط ي داً د د س د امل
وفقد د داً للمق د ددرر /1م أ 21-وأ مق د ددررامل ذامل د ددلة مل د ددقير األطد د دراف العامد د د
ب ددف ا تم دداع األط د دراف يف ه ددذا االتف دداق ،مراعي د داً يف ذل ددم ت ددااج عملي ددة
استخال احلصيلة العاملية املنار إليها يف املاا .14
 -10ة ظددر مددقير األط دراف العام د ب ددف ا تمدداع األط دراف يف
هددذا االتفدداق يف األطددر المبم يددة املنددد ة للم ددامهامل ا ددةا وط ي داً يف اورت د
األوىل.
 -11اد ج لطددرف أن ةعد وةه يف أ وقد م ددامهت القاامددة ا ددةا
وط يداً هبدةف رفددا م دت الطمد فيهدا ،وفقداً لررادااامل املعتمددة مدف مددقير
األطراف العام ب ف ا تماع األطراف يف هذا االتفاق.
س

 -12تظ د ا امل ددامهامل ا ددةا وط ي داً ال د تبلددا ع هددا األط دراف يف
عام تتعهةه األما ة.

 -13حتت د د األطد د دراف م د ددامهاهتا ا د ددةا وط يد د داً .ويف س د ددياق
احت دداي مد ددا ة د درتبحل مب د ددامهاهتا ا د ددةا وط ي د داً مد ددف ا بعا ددامل بن د درةة امل ند ددت
وعملي د ددامل إجال د ددة هل د ددا ،تع د د ودمبج األط د د دراف ال د ددالمة البيئي د ددة والن د ددفافية والةقد د ددة
واال تمدداه وقابليددة املقار ددة واالت داق ،وتكف د ع د احل دداي املددمباور ،وفق داً
لررادااامل املعتمددة مددف مدقير األطدراف العامد ب دف ا تمدداع األطدراف يف
هذا االتفاق.
 -14ة با ددي لةط د دراف ،يف س ددياق م ددامهاهتا ا ددةا وط ي د داً ،أن
تراع ددي ،ع ددة إقد درار وت في ددذ إ د دراءامل التخفي ددىل املتص ددلة باال بعا ددامل البند درةة
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امل نددت وعمليددامل إجالتهددا ،ح د االقتضدداء ،األسددالي ا واطراددااامل القاامددة
االتفاقية يف ض ء أحكام الفقر  13مف هذه املاا .
مب
 -15تراع ددي األطد دراف يف ت في ددذ ه ددذا االتف دداق اد د ا األطد دراف
ال د د تك د د ن اقتص دداااهتا األ ددر تعرض د داً لت ددت نامل ت ددةابن التص ددة  ،ال س دديما
البلةان ال امية األطراف.
اف  -مبددا فيهددا م ظمددامل التكامد االقتصدداا
 -16تظددخطر األطدر ظ
اطقليمددي واوهلددا األعضدداء ،الد ت ددل إىل اتفدداق ةقضددي بالتصددرف تمعددة
الفقر  2مف هذه املداا  ،األما دةا بتحكدام ذلدم االتفداق ،مبدا يف ذلدم
مب
املخصدص لكد طدرف يف الفدد المبم يدة ذامل الصدلة ،ع دة
م ت اال بعا امل
و
إبال هددا عددف م ددامهاهتا ا ددةا وط يداً .وتبلفددا األما ددة بددةورها أطدراف االتفاقيددة
وامل قعا عليها بتحكام ذلم االتفاق.
 -17ةك د د ن د د طد ددرف يف ذلد ددم االتفد دداق م د ددقوالً عد ددف م د ددت
ا بعا ات د د ا ددةا يف االتف دداق واملن ددار إلي د د يف الفق ددر  16م ددف ه ددذه امل دداا وفق د داً
للفقرتا  13و 14مف هذه املاا وللمااتا  13و.15
 -18إذا تصد ددرف األط د دراف تمعد ددة يف إطد ددار م ظمد ددة للتكام د د
االقتصدداا اطقليمددي هددي ف ددها طددرف يف هددذا االتفدداق ،وبالتضددامف معهددا،
فددكن د اولددة عض د يف م ظمددة التكام د االقتص دداا اطقليمددي تلددم تك د ن
م ددقولة مبفراه ددا وبالتض ددامف م ددا م ظمددة التكام د االقتص دداا اطقليم ددي ع ددف
م ددت ا بعا اهتددا امل ص د علي د يف االتفدداق املبلددا ع د مب د الفقددر 16
مد ددف هد ددذه املد دداا وفق د داً للفق د درتا  13و 14مد ددف هد ددذه املد دداا وللمد ددااتا 13
و.15
 -19ة با ددي أن ت ددعم ي ددا األط د دراف إىل وض ددا اس د دداتي يامل
إمناايد ددة خفيضد ددة ا بعا د ددامل د دداجامل الةفيئد ددة وط ةلد ددة األ د د واطبد ددال ع هد ددا،
واضددعةً يف اعتبارهددا املدداا  2ومراعي دةً م ددقولياهتا املنددد ة وإن ا د متباة ددة
وقةرامل م ها ،يف ض ء الظروف ال ط ية املختلفة.

المادة 5
 -1ة با د د ددي أن تتخ د د ددذ األط د د د دراف إ د د د دراءامل ترم د د ددي ،ح د د د د
االقتضاء ،إىل ن وتعمبةمب ب اليا وخمبا دامل داجامل الةفيئدة وفد مدا ةظندار إليد
يف الفقر (1ا) مف املاا  4مف االتفاقية ومبا ةنم الاابامل.
 -2تن د ا ا األط دراف علددم اادداذ إ دراءامل ترمددي ،ب سدداا مددف
بي ه د ددا امل د ددةف عامل القاام د ددة عل د ددم ال ت د ددااج ،إىل ت في د ددذ واع د ددم اطط د ددار الق د دداام
333

امل ص د د علي د د يف اطراد ددااامل واملقد ددررامل ذامل الصد ددلة ال د د سد ددب االتفد دداق
عليهد د ددا مب د د د االتفاقيد د ددة بند د ددتن :ال د د د هج ال ياسد د دداتية وا ف د د دمبامل اطاابيد د ددة
لة ن ددطة املتعلق ددة نف ددق اال بعا ددامل ال ا ددة ع ددف إجال ددة الااب ددامل وت ددةه رها،
واور حفددُ الاابددامل وإاارهتددا امل ددتةامة وتعمبةددمب املخمبو ددامل الكرب يددة للاابددامل
يف البل ددةان ال امي ددة؛ وال د د هج ال ياس دداتية البةةل ددة ،م ددف قبي د د دظ ظه ددج التخفي ددىل
والتكي ددىل املن ددد ة ل ددراار ال ددليمة وامل ددتةامة للااب ددامل ،م ددا إع دداا تت ي ددة
االقتضاء.
أمهية حتفيمب امل افا ن الكرب ية املرتبطة هبذه ال د ظهج ،ح

المادة 6
 -1ت د دلفم األط د دراف ب د ددتن ات د ددار بع د ددق األط د دراف ال د ددعي إىل
تعدداون ط د عي يف ت فيددذ م ددامهاهتا ا ددةا وط ي داً طتاحددة م ددت أعلددم مددف
الطم د يف إ راءاهت ددا املتعلقددة ب ددالتخفيىل والتكي ددىل وتعمبةددمب الت مي ددة امل ددتةامة
وال المة البيئية.
 -2تعد ودمبج األط دراف ،ع ددة املنددار ة علددم أسددا ط د عي يف ددج
تعاو ية ت ط علم اسدتخةام تدااج افيدىل م ق لدة اوليداً يف ال فداء مب دامهاهتا
ا ددةا وط يد داً ،الت ميد دةا امل ددتةامة وتكفد د ال ددالمة البيئي ددة والن ددفافية ،مب ددا يف
ذل ددم عل ددم ددعية احلك ددم ،وتطب د اس ددبة كم ددة لكفال ددة ل ددة أم د ر م هد دا
عو د ظ احل دداي املددمباور ،يااددياً مددا اطراددااامل املعتمددة يف مددقير األط دراف
العام ب ف ا تماع األطراف يف هذا االتفاق بارة .
 -3ةكد د ن اس ددتخةام ت ددااج التخفي ددىل امل ق ل ددة اوليد داً يف حتقيد د
امل د ددامهامل ا د ددةا وط ي د داً مب د د هد ددذا االتفد دداق ط عي د داً ومرخص د داً ب د د مد ددف
األطراف املنار ة.
 -4تظ ن د ددت مب د د د ه د ددذا االتف د دداق آلي د ددة للم د ددامهة يف افي د ددىل
ا بعا دامل دداجامل الةفيئدة واعددم الت ميددة امل دتةامة اضددا ل دلطة وت يد مددقير
األطد دراف العام د د ب ددف ا تم دداع األطد دراف يف ه ددذا االتف دداق ،لت ددتخةمها
األط دراف عل ددم أس ددا ط د عي ،وتظن ددرف عليه ددا هيئددة ةظعيف ه ددا م ددقير األط دراف
العام ب ف ا تماع األطراف يف هذا االتفاق ،وهتةف إىل ما ةلي:
(أ) تعمبة د ددمب التخفي د ددىل م د ددف ا بعا د ددامل د دداجامل الةفيئ د ددة وت طي د ددة
الت مية امل تةامة يف ال ق ذات ؛
(ي) وحتفيددمب وتي ددن منددار ة الكيا ددامل العامددة وا ا ددة املددرخص
هلا مف ا األطراف يف التخفيىل مف ا بعا امل اجامل الةفيئة؛
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(ر) وامل ددامهة يف خفددق م ددت ةامل ا بعا ددامل الطددرف املضدديىل،
الددذ سي ددتفية مددف أ نددطة افيددىل ت ددتج ع هددا افيضددامل لال بعا ددامل ميكددف
أن ة تخةمها طرف آخر لل فاء مب امهت ا ةا وط ياً؛
(ا)

وحتقي افيىل عام لال بعا امل العاملية.

 -5ال تظ ددتخةم افيضددامل اال بعا ددامل ال اعددة عددف اآلليددة املنددار
إليهددا يف الفقددر  4مددف هددذه املدداا يف إ بددامل حتقيد الطددرف املضدديىل م ددامهت
ا ةا وط ياً إذا مدا اسدتخةمها طدرف آخدر يف إ بدامل حتقيد م دامهت ا دةا
وط ياً.
 -6ةكف د مددقير األط دراف العام د ب ددف ا تمدداع األط دراف يف
هذا االتفاق أن ةظ تخةم صي مف الع ااة املتتتية مدف األ ندطة املضدطلا هبدا
يف إطار اآللية املنار إليها يف الفقر  4مف هذه املاا لتاطية ال فقامل اطاارةة
ومل دداعة البلددةان ال اميددة األطدراف القابلددة للتددت ر ب د خددا باآل ددار الضددار
لتان امل ا علم ال فاء بتكاليىل التكيىل.
 -7ةعتمددة مددقير األط دراف العام د ب ددف ا تمدداع األط دراف يف
هددذا االتفدداق ق اعددة وطراا د وإ دراءامل اآلليددة املنددار إليهددا يف الفقددر  4مددف
هذه املاا يف اورت األوىل.
 -8تقر األطراف بتمهية إتاحة دظ ظهج دن سد قية متكاملدة ومش ليدة
ومت اج ددة لةطد دراف مل دداعةهتا يف ت في ددذ م ددامهاهتا ا ددةا وط يد داً ،يف س ددياق
الت ميدة امل ددتةامة والقضداء علددم الفقدر ،علددم د م د وفعداه ،مبددا ةنددم يف
ل ددة أم د ر التخفي ددىل والتكي ددىل والتم ة د و ق د التك ل ي ددا وب دداء الق ددةرامل،
ح االقتضاء .وهتةف هذه ال هج إىل ما ةلي:
(أ)

تعمبةمب م ت

الطم

يف ايل التخفيىل والتكيىل؛

(ي) وتعمبةمب منار ة القطداعا العدام وا دا
ا ةا وط ياً؛

يف ت فيدذ امل دامهامل

(ر) وإتاح د ددة ف د ددر للت د ددي ب د ددا تل د ددىل األاوامل والدتيب د ددامل
املقس ية ذامل الصلة.
 -9حي د وةا مب د هددذا االتفدداق إطددار لل د د ظهج ددن ال د قية إجاء
الت مية امل تةامة مف أ د تعمبةدمب الد د ظهج دن ال د قية املندار إليهدا يف الفقدر 8
مف هذه املاا .

المادة 7
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 -1تضدا األطدراف مب د هددذا االتفدداق اهلددةف العدداملي املتعلد
بالتكيىل واملتم يف تعمبةمب القةر علدم التكيدىل وت طيدة القدةر علدم التحمد
واحلدة مدف قابليدة التدت ر بتادن امل دا  ،بايدة امل دامهة يف الت ميدة امل دتةامة و فالددة
است ابة مالامدة بندتن التكيدىل يف سدياق هدةف ار دة احلدرار املندار إليد يف
املاا .2
 -2تق د ودر األط د دراف ب ددتن التكيد ددىل ةن ددك حت ددةةاً عاملي د داً ة ا ه د د
ا مي ددا ولد د أبع دداا لي ددة واون وط ي ددة ووط ي ددة وإقليمي ددة واولي ددة ،وأ د د ع ص ددر
أساسي يف االست ابة العاملية الط ةلة األ لتان امل ا وم دامهة راي دية فيهدا
حلماة د د ددة البن د د ددر وس د د ددب الع د د ددي وال د د د ظظم اطةك ل ي د د ددة ،آخ د د ددذ ً يف اعتباره د د ددا
امللحة والف رةة للبلةان ال امية األطراف القابلة للتت ر ب خا
االحتيا امل و
باآل ار الضار لتان امل ا .
 -3ةظعدددف وه د ا التكيددىل ال د تبددذهلا البلددةان ال اميددة األط دراف
وفقداً للطرااد الد ةعتمددةها مددقير األطدراف العام د ب ددف ا تمدداع األط دراف
يف هذا االتفاق يف اورت األوىل.
 -4تقددر األط دراف ب ددتن ه ددا حالي داً حا ددة ماس ددة إىل التكي ددىل
وبددتن مددف اددتن بل د م ددت ةامل أعلددم مددف التخفيددىل أن ةقلددص احلا ددة إىل
هد ا تكيددىل إضددافية ،وأن تمباةددة احتيا ددامل التكيددىل ميكددف أن ة طد علددم
تمباةة تكاليىل التكيىل.
 -5ت ددلم األطدراف بددتن إ دراءامل التكيددىل ة باددي أن تتبددا داً
قطر الت ي ةراعدي القضداةا ا دا ية وةقد م علدم املندار ة وةت دم بالندفافية
الكاملة ،وةراعدي الفئدامل واحملتمعدامل ا ليدة والدظظظم اطةك ل يدة القابلدة للتدت ر،
وة باي أن ة ت ة إىل أفض ال تااج العلمية املتاحة وع ة االقتضاء إىل املعارف
التقليةةة ومعارف النع ي األ لية والظظظم املعرفية ا لية وأن ة داة هبا باية
إامار التكيدىل يف ال ياسدامل واط دراءامل اال تماعيدة  -االقتصدااةة والبيئيدة،
ح االقتضاء.
 -6تقددر األط دراف بتمهيددة اعددم ه د ا التكيددىل والتعدداون الددةويل
املتعل هبا وبتمهيدة مراعدا احتيا دامل البلدةان ال اميدة األطدراف ،ال سديما تلدم
القابلة للتت ر ب خا باآل ار الضار لتان امل ا .
 -7ة باددي أن تعددمبج األطدراف تعاو ددا مددف أ د تددةعيم إ دراءامل
التكيوىل ،علم ةراعي إطار ا ك ن للتكيىل ،مبا ةنم ما ةلي:
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(أ) تب ددااه املعل م ددامل واملمارس ددامل ا ي ددة والت دداري وال ددةرو
امل ددتفاا  ،مبددا ةنددم  ،ح د االقتضدداء ،ا ا د املتصددلة بددالعلم والتخطدديحل
وال ياسامل والت فيذ يف إ راءامل التكيىل؛
(ي) وتعمبة دمب الدتيبددامل املقس ددية ،مبددا فيهددا ترتيبددامل االتفاقيددة ال د
اددةم هددذا االتفدداق ،لددةعم ت ليددىل املعل مددامل واملعددارف ذامل الصددلة ،وتقددةئ
الةعم واطراااامل التق ية لةطراف؛
(ر) وتعمبةددمب املعددارف العلميددة املتعلقددة بامل ددا  ،مبددا ةنددم البحد
واملراقبددة امل ه يددة لل ظددام امل دداخي و ظددم اط ددذار املبكددر ،علددم د ةظ داددة بد
يف ا ةمامل امل اخية ويف اااذ القرار؛
(ا) وم د دداعة البل د ددةان ال امي د ددة األط د دراف يف حتةة د ددة مارس د ددامل
التكيددىل الفعالددة ،واحتيا ددامل التكيددىل ،واألول ةددامل ،ومددا ةظقددةم وةظتلقددم مددف
اعدم ط دراءامل و هد ا التكيدىل ،و دذلم التحدةةامل وال ادرامل بطرةقدة تت د
وتن يا املمارسامل ا ية ؛
(ه)

وحت ا فعالية إ راءامل التكيىل وامي متها.

 -8تن د د ا ا امل ظمد ددامل وال د دداالمل املتخصصد ددة لةمد ددم املتحد ددة
علددم اعددم ه د ا األط دراف لت فيددذ اط دراءامل املنددار إليهددا يف الفقددر  7مددف
هذه املاا  ،آخذ ً يف اعتبارها أحكام الفقر  5مف هذه املاا .
 -9ةنددار د طددرف ،ح د االقتضدداء ،يف عمليددامل اطدديحل
التكي د ددىل وت في د ددذ اط د د دراءامل ،مب د ددا يف ذل د ددم وض د ددا أو تعمبة د ددمب ا ط د ددحل و/أو
ال ياسامل و/أو امل امهامل ذامل الصلة ،ال قة تنم ما ةلي:
(أ)
التكيىل؛

ت في د ددذ اط د دراءامل و/أو التعه د ددةامل و/أو ا ه د د ا يف د دداه

(ي) وعملية يا ة وت فيذ خطحل التكيىل ال ط ية؛
(ر) وتقي د دديم آ د ددار تا د ددن امل د ددا وقابلي د ددة الت د ددت ر بد د د باي د ددة وض د ددا
إ د دراءامل ذامل أول ة ددة ددةا وط يد داً ،م ددا مراع ددا الفئ ددامل واألم ددا ف والد د ظظم
اطةك ل ية القابلة للتت ر؛
(ا) ور د د ددة خطد د ددحل وسياسد د ددامل وب د د درامج وإ د د دراءامل التكيد د ددىل
وتقييمها والتعلم م ها؛
(هد) وب د د د دداء ق د د د ددةر الد د د د د ظم اال تماعي د د د ددة االقتص د د د ددااةة والد د د د د ظم
اطةك ل ي د ددة عل د ددم التحمد د د  ،ب س د دداا تن د ددم الت ة د ددا االقتص د دداا واطاار
امل تةامة للم ارا الطبيعية.
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 -10ة باددي لكد طددرف ،ح د االقتضدداء ،أن ةقددةم بال داً عددف
التكيددىل وحي وة د اورةداً ،وميكددف أن ةنددم هددذا الددبال أول ةاتد واحتيا اتد يف
دداه الت فيددذ والددةعم وخطط د وإ راءات د  ،اون الت ددب يف أ ع د ء إضددايف
ةقا علم البلةان ال امية األطراف.
 -11ةظقةام الدبال املتعلد بدالتكيىل املندار إليد يف الفقدر  10مدف
وحي وة اورةاً ،ع صدر مدف بال دامل أو و داا أخدر أو مقد داً هبدا،
هذه املاا ظ
ح د االقتضدداء ،مبددا ةنددم خطددة تكيددىل وط يددة و/أو م ددامهة ددةا وط ي داً
وف ما ه منار إلي يف الفقر  2مف املاا  ،4و/أو بال اً وط ياً.
 -12ة د
مف هذه املاا  ،يف س

الددبال املتعلد بددالتكيىل ،املنددار إليد يف الفقددر 10
عام تتعهةه األما ة.

 -13ةظقد د دةام إىل البل د ددةان ال امي د ددة األطد د دراف اع د ددم اويل مت ا د د د
ومع ددمبج لت في ددذ الفق د درامل  7و 9و 10و 11م ددف ه ددذه امل دداا  ،وفق د داً ألحك ددام
امل اا  9و 10و.11
 -14ترم ددي عملي ددة اس ددتخال
املاا  14إىل لة أم ر ،م ها ما ةلي:
(أ)

احلص دديلة العاملي ددة املن ددار إليه ددا يف

إقرار ه ا التكيىل ال تبذهلا البلةان ال امية األطراف؛

(ي) وحت ددا ت فيددذ إ دراءامل التكيددىل مددا مراعددا الددبال املتعلد
بالتكيىل املنار إلي يف الفقر  10مف هذه املاا ؛
(ج)

و استعراض مالءمة وفعالية التكيف والدعم المقدم من أجل التكيف؛

(د)

و استتتعراض التقتتدم العتتام المحتترز فتتي تحقيتتق الهتتدف العتتالمي فتتي مجتتال التكيتتف

المشار إليه في الفقرة  1من هذه المادة.

المادة 8
 -1تع دددف األطد دراف بتمهي ددة ع د د ا دداار واألضد درار املرتبط ددة
باآل ار الضار لتان امل ا وتقليلها والتصدة هلدا ،مبدا يف ذلدم الظد اهر ا ةدة
القص د د والظ د د اهر البطيئ ددة احل ددةو  ،واور الت مي ددة امل ددتةامة يف احل ددة م ددف
اطر ا اار واألضرار.
 -2اضا آلية وارسد الةوليدة املع يدة با داار واألضدرار املرتبطدة
بتددت نامل تاددن امل ددا ل ددلطة مددقير األطدراف العامد ب ددف ا تمدداع األطدراف
يف هد ددذا االتفد دداق وت يه د د وا د د ج تعمبةمبهد ددا وت طيد ددةها وفق د داً ملد ددا ةقد ددرره مد ددقير
األطراف العام ب ف ا تماع األطراف يف هذا االتفاق.
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 -3ة با د ددي لةط د د دراف أن تع د ددمبج الفه د ددم واط د د دراءامل وال د ددةعم،
ب س دداا م ه ددا آلي ددة وارسد د الةولي ددة ،ح د د االقتض دداء ،عل ددم أس ددا تع دداو،
وتي ن فيما ةتعل با اار واألضرار املرتبطة باآل ار الضار لتان امل ا .
 -4وتبع داً لددذلم ،ميكددف أن ةنددم التعدداون والتي ددن مددف أ د
تعمبةمب الفهم واط راءامل والةعم احملاالمل التالية:
(أ)

ظم اط ذار املبكر؛

(ي) واالستعةاا للط ارئ؛
(ر)
(ا)
ر عة فيها؛
(ه)

والظ اهر البطيئة احلةو ؛
واحل د اا ال د قددة ت ط د

علددم خ دداار وأض درار ااامددة وال

وتقييم املخاطر وإاارهتا علم

اام ؛

(و) وت د د ددهيالمل الت د د ددتما ض د د ددة املخ د د دداطر ،وعمي د د ددا املخ د د دداطر
امل اخية ،و ن ذلم مف حل ه التتما؛
(ج)
( )
علم التحم .

وا

اار ن االقتصااةة؛

وقددةر احملتمعددامل ا ليددة وسددب العددي وال د ظم اطةك ل يددة

 -5تتعاون آلية وارس الةوليدة مدا اهليئدامل وأفرقدة ا دعاء القاامدة
مب د االتفدداق ،و ددذلم مددا امل ظمددامل وهيئددامل ا دعاء ذامل الصددلة خددارر
االتفاق.

المادة 9
 -1تق د ددةم البل د ددةان املتقةم د ددة األطد د دراف مد د د ارا مالي د ددة مل د دداعة
البلددةان ال اميددة األط دراف يف د مددف التخفيددىل والتكيددىل م ا ددلةً اللتمباماهتددا
االتفاقية.
القاامة مب
-2
الةعم ط عياً.

تظن ا ا األطراف األخر علدم تقدةئ أو م ا دلة تقدةئ هدذا

 -3يف إطددار ه د ا عاملي ددة ،ة با ددي أن ت ا د البل ددةان املتقةم ددة
األط د دراف رةااهتد ددا لتعبئد ددة التم ة د د امل د دداخي مد ددف طاافد ددة واسد ددعة مد ددف املصد دداار
واألاوامل والق د امل ،مددا اطاددار إىل الددةور اهلددام لةم د اه العامددة ،مددف خدداله
م عددة تلفددة مددف اط دراءامل ،م هددا اعددم االس دداتي يامل القطرةددة الت ي د ،
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ومراع ددا احتيا ددامل البل ددةان ال امي ددة األطد دراف وأول ةاهت ددا .وة با ددي أن تن ددك
هذه التعبئة للتم ة امل اخي تقةماً ةت اوج ا ه ا املبذولة سابقاً.
 -4ة با دي أن هتددةف إتاحددة م د ارا ماليددة ممبةددة إىل حتقي د ت د اجن
ب د ددا التكي د ددىل والتخفي د ددىل ،م د ددا مراع د ددا االس د د دداتي يامل القطرة د ددة الت ي د د د ،
وأول ةددامل واحتيا ددامل البلددةان ال اميددة األطدراف ،ال سدديما تلددم القابلددة للتددت ر
ب د خددا باآل ددار الضددار لتاددن امل ددا وتعددا ،مددف قي د ا بددن يف القددةرامل،
م ددف قبي د أق د البل ددةان من د اً وال ددةوه ا مبرة ددة الص ددان ال امي ددة ،م ددا احلا ددة إىل
م ارا عامة وم ارا مقةمة يف اك م مف أ التكيىل.
 -5تق د ددةم البل د ددةان املتقةم د ددة األطد د دراف د د د سد د د تا معل م د ددامل
إرا د ددااةة مي د ددة و عي د ددة تتعلد د د ب د ددالفقرتا  1و 3م د ددف ه د ددذه املد د داا  ،ح د د د
االقتضدداء ،مبددا يف ذلددم ،ح د مددا هد متددا  ،م ددت ةامل املد ارا املاليددة العامددة
املت قع ددة الد د ةل ددمبم تق ددةميها إىل البل ددةان ال امي ددة األطد دراف .وتظند د ا ا األطد دراف
األخر الد تقدةم املد ارا علدم تقدةئ هدذه املعل مدامل د سد تا علدم أسدا
ط عي.
 -6تتخ ددذ عملي ددة اس ددتخال احلص دديلة العاملي ددة املن ددار إليه ددا يف
املدداا  14يف االعتبددار املعل مددامل ذامل الصددلة ال د تقددةمها البلددةان املتقةمددة
األطراف و/أو هيئامل االتفاق بنتن ا ه ا املتصلة بالتم ة امل اخي.
 -7تق د ددةم البل د ددةان املتقةم د ددة األطد د دراف د د د سد د د تا معل م د ددامل
اددفافة ومت ددقة بنددتن الددةعم املقددةم إىل البلددةان ال اميددة األط دراف واملعبددت عددف
طرة د د ت ددةخالمل عام ددة وفق د داً للطراا د د واط د دراءامل واملب دداائ الت يهي ددة ال د د
سيعتمةها مدقير األطدراف العامد ب دف ا تمداع األطدراف يف هدذا االتفداق،
يف اورتد د األوىل ،وفد د م ددا تد د ص عليد د الفق ددر  13م ددف امل دداا  .13وتظند د ا ا
األطراف األخر علم فع ذلم.
 -8تكد د د د ن اآللي د د ددة املالي د د ددة لالتفاقي د د ددة ،مب د د ددا يف ذل د د ددم يا اهت د د ددا
التنايلية ،مب ابة اآللية املالية هلذا االتفاق.
 -9هت د ددةف املقس د ددامل الد د د ا د ددةم ه د ددذا االتف د دداق ،مب د ددا فيه د ددا
الكيا ددامل التنددايلية ل ليددة املاليددة لالتفاقيددة ،إىل ضددمان فعاليددة احلص د ه علددم
امل ارا املالية مف خاله إ راءامل م افقة مب دطة وتعمبةدمب اعدم اسدتعةاا البلدةان
ال اميددة األط دراف ،ال سدديما أق د البلددةان من د اً والددةوه ا مبرةددة الصددان ال اميددة،
يف سياق اسداتي ياهتا وخططها امل اخية ال ط ية.

المادة 10
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 -1تتقاس ددم األطد دراف رةة ددة ط ةل ددة األ د د بن ددتن أمهي ددة حتقيد د
هةف تط ةر التك ل يا و قلها حتقيقداً تامداً لتح دا القدةر علدم حتمد تادن
امل ا وخفق ا بعا امل اجامل الةفيئة.
 -2تعم د األط دراف ،إارا داً م هددا ألمهيددة التك ل يددا يف ت فيددذ
إ دراءامل التخفيددىل والتكيددىل يف إطددار هددذا االتفدداق ،واعداف داً م هددا بددا ه ا
املبذولد ددة ل ند ددر التك ل يد ددا وتعميمهد ددا ،علد ددم تعمبةد ددمب العم د د التعد دداو ،املتعل د د
بتط ةر التك ل يا و قلها.
االتفاق.

-3

اد د ددةم آليد د ددة التك ل يد د ددا امل ند د ددت مب د د د االتفاقيد د ددة هد د ددذا

هذا االتفاق إطار للتك ل يدا مدف أ د تقدةئ
 -4ةظ نت مب
إراااامل ااملة لعم آلية التك ل يا فيما ةتص بتعمبةمب وتي ن العمد املعدمبج
املتعلد بتطد ةر التك ل يددا و قلهددا لددةعم ت فيددذ هددذا االتفدداق ،سددعياً إىل حتقيد
الرةةة الط ةلة األ املنار إليها يف الفقر  1مف هذه املاا .
 -5ةكت ددي ت درةا االبتكددار وتند يع وإتاحتد أمهيددة حا ددة يف
التصددة العدداملي الفعدداه والط ةد األ د لتاددن امل ددا وتعمبةددمب ال مد االقتصدداا
والت ميددة امل ددتةامة .وةظددةعم هددذا ا هددة ،ح د االقتضدداء ،مددف هددامل مددف
بي هددا آليددة التك ل يددا وب سدداا ماليددة مددف ا د اآلليددة املاليددة لالتفاقيددة ،فيمددا
ةتص د د بد ددال هج التعاو يد ددة للبحد ددري والتط د د ةر ،وتي د ددن و د د ه البلد ددةان ال اميد ددة
األطراف إىل التك ل يا ،ال سيما يف املراح األوىل للةور التك ل ية.
 -6ةظقةام الةعم إىل البلةان ال امية األطراف ،مبا يف ذلدم الدةعم
املددايل ،مددف أ د ت فيددذ هددذه املدداا  ،مبددا يف ذلددم لتعمبةددمب العمد التعدداو ،املتعلد
بتط ةر التك ل يا و قلها يف تلىل مراح الةور التك ل ية ،هبةف حتقيد
التد د اجن ب ددا اع ددم التخفي ددىل والتكي ددىل .وتتخ ددذ عملي ددة اس ددتخال احلص دديلة
العامليدة املندار إليهددا يف املداا  14يف االعتبددار املعل مدامل املتاحددة بندتن ا هد ا
املتصلة بالةعم املقةم إىل البلدةان ال اميدة األطدراف يف داه تطد ةر التك ل يدا
و قلها.

المادة 11
 -1ة بادي أن ةعدمبج ب داء القددةرامل مب د هدذا االتفداق فدداءامل
وقددةرامل البل دةان ال امي ددة األط دراف ،ال س دديما البلددةان األق د ق ددةر  ،مددف قبي د
أقد د البل ددةان مند د اً وال ددةوه القابل ددة للت ددت ر ب د د خ ددا باآل ددار الض ددار لتا ددن
امل ددا  ،م د الددةوه ا مبرةددة الصددان ال اميددة ،مددف أ د اادداذ إ دراءامل فعالددة
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إجاء تاددن امل ددا تنددم  ،يف لددة أم د ر ،ت فيددذ إ دراءامل التكيددىل والتخفيددىل،
وة باي أن ةي در تطد ةر التك ل يدا وتعميمهدا و ندرها ،وال د ه إىل التم ةد
امل دداخي ،و ا د د التعل دديم والت ددةرة والت عي ددة العام ددة ذامل الص ددلة ،وتق ددةئ
املعل مامل بص ر افافة وم اسبة مف حيري الت قي واقيقة.
وم ددت ةاً إىل
 -2ة باددي أن ةكد ن ب دداء القددةرامل قطددر الت يد  ،ظ
وملبوي د داً هل د ددا ،وأن ةع د ددمبج ال د ددتحكم ال ظقط د ددر لةطد د دراف،
االحتيا د ددامل ال ط ي د ددة ظ
خا ددة بال ددبة للبلددةان ال اميددة األط دراف ،مبددا ةنددم امل ددت ال د ط واون
الد ط وا لدي .وة بادي أن ة دادة ب داء القدةرامل بالدةرو امل دتفاا  ،مبدا يف
ذل ددم الد ددةرو امل تخلصد ددة مد ددف أ ند ددطة ب د دداء القد ددةرامل يف إط د دار االتفاقيد ددة،
وة با ددي أن ةك د ن عملي ددة فعال ددة وتكرارة ددة قاام ددة عل ددم املن ددار ة وا دداملة لع ددة
قطاعامل ومراعية للم ظ ر ا ا.،
 -3ة باددي أن تتعدداون يددا األطدراف لتعمبةددمب قددةر البلددةان ال اميددة
األطدراف علدم ت فيدذ هدذا االتفدداق .وة بادي أن تعدمبج البلدةان املتقةمدة األطدراف
اعمها ط راءامل ب اء القةرامل يف البلةان ال امية األطراف.
 -4تبلا يا األطراف ال تعدمبج قدةر البلدةان ال اميدة األطدراف
علم ت فيذ هذا االتفاق ،مبا يف ذلدم مدف خداله دج إقليميدة و اايدة ومتعدةا
األطد دراف ،بصد د ر م تظم ددة ،ع ددف ه ددذه اط د دراءامل أو الت ددةابن املتعلق ددة بب دداء
القد ددةرامل .وة باد ددي أن تبلد ددا البلد ددةان ال اميد ددة األط د دراف بص د د ر م تظمد ددة عد ددف
التق د ددةم ا د ددرج يف ت في د ددذ خط د ددحل أو سياس د ددامل أو إ د د دراءامل أو ت د ددةابن ب د دداء
القةرامل ت فيذاً هلذا االتفاق.
 -5تعد دامبج أ ن ددطة ب دداء الق ددةرامل ع ددف طرةد د ترتيب ددامل مقس ددية
م اس ددبة ل ددةعم ت في ددذ ه ددذا االتف دداق ،مب ددا ةن ددم الدتيب ددامل املقس ددية امل اس ددبة
املتخددذ مب د االتفاقيددة خةمدةً هلددذا االتفدداق .وة ظددر مددقير األطدراف العامد
ب دف ا تمدداع األطدراف يف هدذا االتفدداق يف مقددرر بندتن الدتيبددامل املقس ددية
األولية ا ا ة بب اء القةرامل وةعتمةه يف اورت األوىل.

المادة 12
تتعدداون األطدراف يف اادداذ التددةابن الالجمددة ،ح د االقتضدداء ،لتعمبةددمب
التعل د دديم والت د ددةرة والت عي د ددة العام د ددة واملن د ددار ة العام د ددة وو د د ه ا مه د د ر إىل
املعل م ددامل يف دداه تا ددن امل ددا  ،م ددلمة بتمهي ددة ه ددذه ا طد د امل فيم ددا ةتعلد د
بتعمبةمب اط راءامل املتخذ يف إطار هذا االتفاق.
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المادة 13
 -1لب دداء ال قددة واالاتمددان املتب داالا وتعمبةددمب فعاليددة الت فيددذ ،ة نددت
مب د ه ددذا االتف دداق إط ددار ا ددفافية مع ددمبج لر دراءامل وال ددةعم ةت ددم مبرو ددة
ذاتي د ددة تتخ د ددذ يف االعتب د ددار اخ د ددتالف ق د ددةرامل األط د دراف وة د ددت ة إىل الت رب د ددة
ا ماعية.
 -2ةت ددي إط ددار الن ددفافية املرو ددة يف ت في ددذ أحك ددام ه ددذه امل دداا
للبل ددةان ال امي ددة األط دراف ال د حتت ددار إليه ددا يف ض د ء ق ددةراهتا .وتت ددة ه ددذه
املرو ددة يف الطرااد واط دراءامل واملبدداائ الت يهيددة املنددار إليهددا يف الفقددر 13
مف هذه املاا .
 -3ة د ددت ة إط د ددار الن د ددفافية إىل ترتيب د ددامل الن د ددفافية ال د د ت د د ص
عليهددا االتفاقيددة وةعمبجهددا ،معدف داً بددالظروف ا ا ددة ألق د البلددةان من د اً والددةوه
ا مبرةددة الصددان ال اميددة ،وةظ افدذ علددم د تي ددن و ددن تددةخلي و ددن عقددا ،
إلقاء ع ء ال لمبوم ل علم األطراف.
وحيدم ال ياا ال ط ية ،وةت
 -4تن ددك ترتيب ددامل الن ددفافية الد د تد د ص عليه ددا االتفاقي ددة ،مب ددا
فيهددا البال ددامل ال ط يددة ،وتقددارةر فددد ال د تا والتقددارةر ا اة ددة لفددد ال د تا،
والتقييم واالستعراض الةوليان ،والتنداور والتحليد الدةوليان دمبءاً مدف الت ربدة
امل ددت ة إليهددا ل ضددا الطرااد واط دراءامل واملبدداائ الت يهيددة امل صد عليهددا
يف الفقر  13مف هذه املاا .
 -5الارض مدف إطدار ادفافية اط دراءامل هد إتاحدة فهدم واضد
لر دراءامل املتعلقددة بتاددن امل ددا يف ض د ء هددةف االتفاقيددة ا ددةا يف املدداا 2
م هددا ،مبددا يف ذلددم وض د وتتبددا التقددةم ا ددرج د حتقي د امل ددامهامل ا ددةا
وط ي داً لف دراا األط دراف مب د املدداا 4؛ وإ دراءامل التكيددىل ال د تتخددذها
األط د د دراف مب د د د امل د دداا  ،7مب د ددا ةن د ددم املمارس د ددامل ا ي د ددة واألول ةد د ددامل
واالحتيا د ددامل وال اد د درامل ،لالسدا د دداا هب د ددا يف اس د ددتخال احلص د دديلة العاملي د ددة
املاا .14
مب
 -6الاددرض مددف إطددار اددفافية الددةعم ه د إتاحددة ال ض د بنددتن
الدةعم املقددةم واملتلقددم مددف فدراا األطدراف ذامل الصددلة يف سددياق اط دراءامل
املتعلقد ددة بتاد ددن امل د ددا املتخد ددذ مب د د امل د د اا  4و 7و 9و 10و ،11وقد ددةر
اطمكد ددان ،إتاحد ددة د د ر عامد ددة املد ددة عد ددف الد ددةعم املد ددايل اط د ددايل املق د ددةم،
املاا .14
لالسدااا هبا يف استخال احلصيلة العاملية مب
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ةقةم

طرف با تظام املعل مامل التالية:
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(أ) تقرةدر ددرا وطد ال بعا ددامل داجامل الةفيئددة البندرةة امل نددت مددف
املصاار وعمليدامل إجالتهدا ب اسدطة الب اليدا ةدظ اعد وة باسدتعماه م ه يدامل املمارسدامل
ا ية املقب لة لة اهليئدة احلك ميدة الةوليدة املع يدة بتادن امل دا وامل افد عليهدا مدف
مقير األطراف العام ب ف ا تماع األطراف يف هذا االتفاق؛
(ي) واملعل مد ددامل الالجمد ددة لتتبد ددا التقد ددةم ا د ددرج يف ت فيد ددذ وحتقي د د
املاا .4
م امهتها ا ةا وط ياً مب
 -8ة باددي أن ةقددةم د طددرف أةض داً معل مددامل تتعل د بتددت نامل
االقتضاء.
املاا  ،7ح
تان امل ا وبالتكيىل مب
-9

تقتتدم البلتتدان المتقدمتتة األطتتراف معلومتتات عتتن التتدعم المقتتدم إلتتى البلتتدان الناميتتة

األطتتراف فتتي مجتتال ال تمويتتل ونقتتل التكنولوجيتتا وبنتتاء القتتدرات بموجتتب المتتواد  9و 10و ،11وينبغتتي
لألطراف األخرى التي تقدم الدعم أن تقدم هذه المعلومات.
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ينبغي للبلدان النامية األطراف أن تقتدم معلومتات عتن التدعم التالزم والمتلقتى فتي

مجال التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات بموجب المواد  9و 10و.11
-11

تخضع المعلومات المقدمة من كل طرف بموجتب الفقترتين  7و 9متن هتذه المتادة

الستتتعراض خبتتراء تقنتتي ،وفق تاً للمقتترر /1م أ .21-وتشتتمل عمليتتة االستتتعراض أيض تاً ،بالنستتبة للبلتتدان
النامية األطراف المحتاجة إلتى ذلتك فتي ضتوء قتدراتها ،المستاعدة فتي تحديتد االحتياجتات فتي مجتال بنتاء
القتتدرات .وباإلضتتافة إلتتى ذلتتك ،يشتتارك كتتل طتترف فتتي النظتتر بطريقتتة تيستتيرية ومتعتتددة األطتتراف فتتي
التقتدم المحترز فيمتا يختص الجهتتود المبذولتة بموجتب المتادة  ،9وفتي تنفيتتذ كتل طترف لمستاهمته المحتتددة
وطنياً وتحقيقه لها.

 -12ة ط د اس ددتعراض ا دعاء التق د مب د هددذه الفق ددر عل ددم
ال ظر يف الدةعم املقدةم مدف الطدرف ،ح د احلداه ،وت فيدذه وحتقيقد مل دامهت
ا ددةا وط ي داً .وحي ددةا االس ددتعراض أةض داً دداالمل عل ددم الط ددرف أن حي د ها،
وةنتم علم استعراض الت داق املعل مدامل مدا الطرااد واط دراءامل واملبداائ
الت يهي ددة املن ددار إليه ددا يف الفق ددر  13م ددف ه ددذه امل دداا  ،م ددا مراع ددا املرو ددة
املم حددة للطددرف مب د الفقددر  2مددف هددذه املدداا  .وة د يل االسددتعراض أمهيددة
خا ددة للق ددةرامل ال ط ي ددة والظ ددروف ا ا ددة بكد د بل ددة م ددف البل ددةان ال امي ددة
األطراف.
 -13ةعتمددة مددقير األط دراف العام د ب ددف ا تمدداع األط دراف يف
هددذا االتفدداق ،يف اورت د األوىل ،باالسددت اا إىل ا دع امل ددتمة مددف الدتيبددامل
املتص د ددلة بالن د ددفافية مب د د د االتفاقي د ددة وبلد د د ر أحك د ددام ه د ددذه امل د دداا  ،طرااد د د
وإ دراءامل ومبدداائ ت يهيددة منددد ة ،ح د االقتضدداء ،حر داً علددم اددفافية
اط راءامل والةعم.
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 -14ةظقةام الةعم إىل البلةان ال امية مف أ

ت فيذ هذه املاا .

 -15ةظقدةام الدةعم أةضداً لب داء القدةرامل املتصددلة بالندفافية للبلددةان
ال امية األطراف علم أسا مت ا .

المادة

 14

 -1ةض ددطلا م ددقير األط دراف العام د ب ددف ا تم دداع األط دراف
يف هدذا االتفدداق اورةداً بعمليددة السدتخال حصدديلة ت فيدذ هددذا االتفداق لتقيدديم
التقةم ا ماعي ا رج د حتقيد درض هدذا االتفداق وأهةافد الط ةلدة األ د
(املن ددار إليه ددا بعب ددار "عملي ددة اس ددتخال احلص دديلة العاملي ددة") .وةقد د م ب ددذلم
بطرةق ددة ا دداملة وتي د دنةة ،م ددا مراع ددا م دداا التخفي ددىل والتكي ددىل ووس دداا
الت فيذ والةعم ،ويف ض ء اط صاف وأفض املعارف العلمية املتاحة.
 -2ةض ددطلا م ددقير األط دراف العام د ب ددف ا تم دداع األط دراف
يف هذا االتفداق بدتوه عمليدة لد السدتخال احلصديلة العامليدة يف عدام 2023
مث د د س د امل بعددة ذلددم مددا م ةقددرر مددقير األط دراف العام د ب ددف
ا تماع األطراف يف هذا االتفاق خالف ذلم.
 -3ت داد د ددة األط د د دراف ب تد د ددااج عمليد د ددة اسد د ددتخال احلصد د دديلة
العاملي ددة يف حت ددةةري وتعمبة ددمب إ راءاهت ددا واعمه ددا عل ددم د د ددةا وط يد داً ،وفقد داً
لةحك ددام ذامل الص ددلة م ددف ه ددذا االتف دداق ،و ددذلم يف تعمبة ددمب التع دداون ال ددةويل
املتعل باط راءامل امل اخية.

المادة 15
-1

تُنشتتتتأ بموجتتتتب هتتتتذا االتفتتتتاق آليتتتتة لتيستتتتير تنفيتتتتذ أحكتتتتام هتتتتذا االتفتتتتاق وتعزيتتتتز

االمتثال له.
-2

تتتتألف ايليتتة المشتتار إليهتتا فتتي الفقتترة  1متتن هتتذه المتتادة متتن لجنتتة تضتتم خبتتراء

وتكتتون ذات طبيعتتة تيستتيرية وتعمتتل بطريقتتة شتتفافة وغيتتر اتهاميتتة وغيتتر عقابيتتة .وتتتولي اللجنتتة اهتمام تاً
خاصاً للقدرات الوطنية لكل طرف ولظروفه.
-3

تعمتتتل اللجنتتتة بموجتتتب الطرائتتتق واإلجتتتراءات التتتتي يعتمتتتدها متتتؤتمر األطتتتراف

العامل بوصفه اجتماع األطراف في هذا االتفاق في دورته األولى وتقدم إليه تقارير سنوية.



المادة

 16
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 -1ةعم د مددقير األط دراف ،وه د اهليئددة العليددا لالتفاقيددة ،ب ددف
ا تماع األطراف يف هذا االتفاق.
 -2ا د ج لةط دراف يف االتفاقيددة ددن األط دراف يف هددذا االتفدداق
أن ةن ددار ا بص ددفة م د دراقبا يف أعم دداه أ اور م ددف اورامل م ددقير األط د دراف
العام د د ب د ددف ا تمد دداع األط د دراف يف هد ددذا االتفد دداق .وع د ددةما ةعم د د مد ددقير
األط دراف ب ددف ا تمدداع األط دراف يف هددذا االتفدداق ،ةك د ن اادداذ الق درارامل
هذا االتفاق وقفاً علم أعضاا الذةف هم أطراف يف هذا االتفاق .
مب
 -3ع ددةما ةعم د مددقير األط دراف ب ددف ا تمدداع األط دراف يف
هددذا االتفدداق ،ةظ ددتعاض عددف أن عض د مددف أعضدداء مكت د مددقير األط دراف
مي د طرفداً يف االتفاقيددة ال ةكد ن يف ذلددم ال قد طرفداً يف هددذا االتفداق بعضد
إضايف ت تخب األطراف يف هذا االتفاق مف بي ها.
 -4ةظبقددي مددقير األط دراف العام د ب ددف ا تمدداع األط دراف يف
هددذا االتفدداق ت فيددذ هددذا االتفدداق قيددة االسددتعراض امل ددتظم وةتخددذ ،يف حددةوا
والةت د  ،الق درارامل الالجم ددة لتعمبةددمب ت في ددذه ت في ددذاً فعلي داً .وة ددقا امله ددام امل د ة
هذا االتفاق فيق م مبا ةلي:
إلي مب
االتفاق؛

(أ)

إ ن دداء م ددا ةظعت ددع ض ددرورةاً م ددف اهليئ ددامل الفرعي ددة لت في ددذ ه ددذا

(ي) ومارسة ما قة ةقتضي ت فيذ هذا االتفاق مف مهام أخر .
 -5تطباد أحكددام ال ظددام الددةاخلي ملددقير األط دراف واط دراءامل
املالي ددة امل طبق ددة مب د االتفاقي ددة ،م ددا تع ددةة م ددا ةل ددمبم تعةةل د يف إط ددار ه ددذا
االتفداق ،باسددت اء مددا خيددالىل ذلددم مدف األمد ر الد ةقررهددا بت افد اآلراء مددقير
األطراف العام ب ف ا تماع األطراف يف هذا االتفاق.
 -6تددةع األما ددة إىل عقددة الددةور األوىل ملددقير األطدراف العامد
ب ددف ا تمدداع األط دراف يف هددذا االتفدداق بدداالقدان مددا الددةور األوىل ملددقير
األط دراف املقددرر عقددةها بعددة تددارة بددةء فدداذ هددذا االتفدداق .وتعقددة الددةورامل
العااة ددة الالحق ددة مل ددقير األطد دراف العامد د ب ددف ا تم دداع األطد دراف يف ه ددذا
االتف دداق ب دداالقدان م ددا ال ددةورامل العااة ددة مل ددقير األطد دراف ،م ددا م ةق ددرر م ددقير
األطراف العام ب ف ا تماع األطراف يف هذا االتفاق خالف ذلم.
 -7تعقد د ددة اورامل اسد د ددت ااية ملد د ددقير األط د د دراف العام د د د ب د د ددف
ا تمدداع األط دراف يف هددذا االتفدداق يف األوقددامل ال د ةعتعهددا مددقير األط دراف
العام د د ب ددف ا تم دداع األط د دراف يف ه ددذا االتف دداق ض ددرورةة ،أو ب دداء عل ددم
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طلد مكت د ي مددف أ طددرف ،ا درةطة أن حيظددم هددذا الطلد بتتةيددة ال ةق د
ع ددف ل ددري األطد دراف يف ضد د ن س ددتة أا ددهر م ددف ت ددارة إرس دداه األما ددة ه ددذا
الطل إىل األطراف.
 -8ميكددف لةمددم املتحددة وو االهتددا املتخصصددة وال الددة الةوليددة
للطاق د ددة الذرة د ددة ،فض د دالً ع د ددف أ اول د ددة عض د د فيه د ددا أو امل د دراقبا ل د ددةةها د ددن
األطد د دراف يف االتفاقي د ددة ،أن ةك د د د ا مال د ددا بص د ددفة مراقد د د يف اورامل م د ددقير
األطد دراف العامد د ب ددف ا تم دداع األطد دراف يف ه ددذا االتف دداق .واد د ج قبد د ه
حض د ر أة ددة هيئ ددة أو و ال ددة ،سد د اء ا د وط ي ددة أو اولي ددة ،حك مي ددة أو ددن
حك ميددة ،ذامل اختصددا يف امل دداا املنددم لة باالتفدداق وتك د ن قددة أبلا د
األما د ددة بر بتهد ددا يف أن تك د د ن م لا د دة بصد ددفة مراق د د يف اور ملد ددقير األط د دراف
العام د ب ددف ا تمدداع األط دراف يف هددذا االتفدداق ،مددا م ةعدددض علددم ذلددم
لد ددري األط د دراف احلاضد ددر علد ددم األق د د  .وخيضد ددا قب د د ه امل د دراقبا ومند ددار تهم
ألحكام ال ظام الةاخلي املنار إليها يف الفقر  5مف هذه املاا .
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المادة 17
 -1تعم األما ة امل ندت مب د املداا  8مدف االتفاقيدة بصدفتها
أما ة هذا االتفاق.
 -2تظطب علم هذا االتفاق ،ما تعدةة مدا ةلدمبم تعةةلد  ،أحكدام
الفقدر  2مددف املدداا  8مددف االتفاقيددة بنددتن وئددااىل األما ددة ،وأحكددام الفقددر 3
مددف املدداا  8مددف االتفاقيددة بن ددتن الدتيبددامل امل ض د عة ألااء األما ددة مهامه ددا.
ويددار األما ددة باطضددافة إىل ذلددم املهددام امل د ة إليهددا مب د هددذا االتفدداق
واملهدام الد ة د ةها إليهددا مدقير األطدراف العامد ب ددف ا تمداع األطدراف يف
هذا االتفاق.

المادة 18
 -1تعمد د اهليئ ددة الفرعي ددة للمند د ر العلمي ددة والتك ل ي ددة واهليئ ددة
الفرعي ددة للت في ددذ امل ن ددتتان مب د د امل ددااتا  9و 10م ددف االتفاقي ددة بص ددفتهما،
علم الت ايل ،اهليئة الفرعية للمن ر العلمية والتك ل ية واهليئة الفرعيدة للت فيدذ
ا ا ددتا هبددذا االتفدداق .وتظطباد أحكددام االتفاقيددة املتعلقددة بددتااء هدداتا اهليئتددا
علم هذا االتفاق ،ما تعةة ما ةلمبم تعةةلد  .وتظع اقدة اورامل ا تماعدامل اهليئدة
الفرعيددة للمن د ر العلميددة والتك ل يددة واهليئددة الفرعيددة للت فيددذ ا ا ددتا هبددذا
االتفدداق بدداالقدان مددا ا تماعددامل اهليئددة الفرعيددة للمند ر العلميددة والتك ل يددة
واهليئة الفرعية للت فيذ ا ا تا باالتفاقية علم الت ايل.
 -2ا د د ج لةط د دراف يف االتفاقي د ددة ال د د لي د د د أطراف د داً يف ه د ددذا
االتفد دداق أن تند ددار بصد ددفة مراق د د يف أعمد دداه أ اور مد ددف اورامل اهليئتد ددا
الف د ددرعيتا .وع د ددةما تعمد د د اهليئت د ددان الفرعيت د ددان بص د ددفتهما اهليئت د ددا الف د ددرعيتا
ا ا تا هبذا االتفداق ،ةكد ن ااداذ القدرارامل مب د هدذا االتفداق وقفداً علدم
أطراف .
 -3ع ددةما يددار اهليئتددان الفرعيتددان امل نددتتان مب د املددااتا
 9و 10مد ددف االتفاقيد ددة مهامهمد ددا نص د د امل د دداا املتعلقد ددة هبد ددذا االتفد دداق،
ةظ ددتعاض ع ددف أ عضد د م ددف أعض دداء مكت ددع ه دداتا اهليئت ددا الف ددرعيتا مي د د
طرفد داً يف االتفاقي ددة ال ةك د د ن يف ذل ددم ال ق د د طرف د داً يف ه ددذا االتف دداق بعض د د
إضايف ت تخب األطراف يف هذا االتفاق مف بي ها.
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المادة 19
 -1اددةم هددذا االتفدداق اهليئددامل الفرعيددة أو نهددا مددف الدتيبددامل
املقس ددية امل نددت مب د االتفاقيددة أو يف إطارهددا ،نددالف تلددم املنددار إليهددا
يف هذا االتفاق ب اءً علدم قدرار ةتخدذه مدقير األطدراف العامد ب دف ا تمداع
األطد دراف يف ه ددذا االتف دداق .وحي ددةا م ددقير األطد دراف العامد د ب ددف ا تم دداع
األط دراف يف هددذا االتفدداق املهددام ال د ستضددطلا هبددا هددذه اهليئددامل الفرعيددة أو
الدتيبامل.
 -2اد د ج مل ددقير األط د دراف العام د د ب ددف ا تم دداع األط د دراف يف
هددذا االتفدداق أن ةقددةم ممبةددةاً مددف اطراددااامل هلددذه اهليئددامل الفرعيددة والدتيبددامل
املقس ية.

المادة 20
 -1ةظف ددت ب دداي ت قي ددا ه ددذا االتف دداق وخيض ددا لتص ددةة أو قبد د ه
أو م افق د ددة ال د ددةوه وم ظم د ددامل التكام د د االقتص د دداا اطقليم د ددي األط د دراف يف
االتفاقي ددة .وةظف ددت ب دداي ت قي ددا االتف دداق يف مق ددر األم ددم املتح ددة ب ي ة د د ر يف
الف ددد م ددف  22ي ددان/أبرة  2016إىل  21ي ددان/أبرة  .2017وةفد ددت
بع ددة ذل ددم ب دداي اال ض ددمام إىل ه ددذا االتف دداق اعتب دداراً م ددف الي د م الت ددايل لت ددارة
إقف د د دداه ب د د دداي ت قيعد د د د  .وتد د د د اع د د ددك التص د د ددةة أو القبد د د د ه أو امل افق د د ددة
أو اال ضمام لة ال اةا.
 -2أ م ظمددة تكام د اقتصدداا إقليمددي تصددب طرف داً يف هددذا
االتفدداق اون أن ةك د ن أ مددف ال دةوه األعضدداء فيهددا طرف داً في د تتقيددة بك د
االلتمبام د د ددامل املدتب د د ددة عل د د ددم ه د د ددذا االتف د د دداق .ويف حال د د ددة م ظم د د ددامل التكامد د د د
االقتصدداا اطقليمددي ال د ةك د ن عض د واحددة أو أ ددر م ددف اوهلددا األعض دداء
طرفاً يف هذا االتفاق ،تقرر امل ظمة واوهلدا األعضداء م دقوليامل د م هدا عدف
أااء التمباماهت ددا مب د د ه ددذا االتف دداق .ويف ه ددذه احل دداالمل ،ال حيد د للم ظم ددة
هذا االتفاق.
والةوه األعضاء أن يار يف وق واحة حق قاً مب
 -3تعلددف م ظمددامل التكام د االقتصدداا اطقليمددي ،يف ددك
تصددةةقها أو قب هلددا أو م افقتهددا أو ا ضددمامها ،مددة اختصا ددها فيمددا ةتعل د
بامل دداا ال د حيكمه ددا هددذا االتف دداق .واط ددر هددذه امل ظم ددامل أةض داً ال اة ددا،
هر ملة اختصا ها.
الذ خيطر بةوره األطراف ،بت تعةة

المادة 21
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 -1ةب ددةأ ف دداذ ه ددذا االتف دداق يف اليد د م ال ال ددا م ددف ت ددارة قي ددام
مددا ال ةق د عددف  55طرف داً مددف األط دراف يف االتفاقيددة ،ةظعددمب إليهددا يف احملم د ع
مد ددا ال ةق د د عد ددف  55يف املااد ددة مد ددف إ د ددايل اال بعا د ددامل العامليد ددة مد ددف د دداجامل
الةفيئة ،بكةةاع ك تصةةقها أو قب هلا أو م افقتها أو ا ضمامها.
 -2لة د دراض ا ددةوا للفق ددر  1م ددف ه ددذه امل دداا فق ددحل ،ةعد د
مصددطل "إ ددايل اال بعا ددامل العامليددة مددف دداجامل الةفيئددة" أحددة الكميددامل
املبلاااددة يف ت ددارة اعتم دداا ه ددذا االتف دداق م ددف ا د األط دراف يف االتفاقي ددة أو
قب هذا التارة .
 -3ةب ددةأ ف دداذ االتف دداق ،بال ددبة لك د اول ددة أو م ظم ددة تكام د
اقتصاا إقليمي تصدةق علدم هدذا االتفداق أو تقبلد أو ت افد عليد أو ت ضدم
إلي د بعددة ال فدداء بنددروش بددةء ال فدداذ ا ددةا يف الفقددر  1مددف هددذه املدداا  ،يف
الي د م ال ال ددا مددف تددارة إةددةاع هددذه الةولددة أو م ظمددة التكام د االقتصدداا
اطقليمي هذه لصم تصةةقها أو قب هلا أو م افقتها أو ا ضمامها.
 -4أل دراض الفقدر  1مدف هددذه املداا  ،ال ةعد وة أ دم ت اعد
م ظمددة تكام د اقتصدداا إقليمددي إضددافةً للصددك امل اعددة مددف ا د اوهلددا
األعضاء.

المادة 22
تطب د د عل ددم ه ددذا االتف دداق أحك ددام امل دداا  15م ددف االتفاقي ددة بن ددتن
اعتماا التعةةالمل علم االتفاقية ما تعةة ما ةلمبم تعةةل .

المادة 23
 -1تطب د د علد ددم هد ددذا االتفد دداق ،مد ددا تعد ددةة مد ددا ةلد ددمبم تعةةل د د ،
أحكام املاا  16مف االتفاقية املتعلقة باعتماا مرفقامل االتفاقية وتعةةلها.
 -2تنددك مرفقددامل هددذا االتفدداق ددمبءاً ال ةت دمبأ م د  ،وتنددك
أ إا ددار إىل ه ددذا االتف دداق إا ددار يف ذامل ال قد د إىل أ م ددف مرفقاتد د  ،م ددا
م ةظد د ص د دراحة علد ددم د ددن ذلد ددم .وتقتصد ددر هد ددذه املرفقد ددامل علد ددم الق د د اام
واالسددتمارامل وأ مدداا أخددر ذامل طددابا و ددفي هلددا ددباة علميددة أو تق يددة
أو إ رااية أو إاارةة.

المادة 24
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تطبد علددم هددذا االتفدداق ،مددا تعددةة مددا ةلددمبم تعةةلد  ،أحكددام املدداا
 14مف االتفاقية بنتن ت ةة امل اجعامل.

المادة 25
 -1ةك ن لكد طدرف د مل واحدة ،باسدت اء مدا هد م صد
علي يف الفقر  2مف هذه املاا .
 -2يار م ظمدامل التكامد االقتصداا اطقليمدي ،يف امل داا
الةاخلد ددة يف اختصا د ددها ،حقهد ددا يف التص د د ة بعد ددةا مد ددف األ د د امل م د دداو
لع ددةا اوهل ددا األعض دداء ال د د ه ددي أطد دراف يف ه ددذا االتف دداق .وال ي ددار ه ددذه
امل ظمددة حقهددا يف التصد ة إذا مارسد أ اولددة مددف اوهلددا األعضدداء حقهددا،
والعك بالعك .

المادة 26
ةك ن األما العام لةمم املتحة واةا هذا االتفاق.

المادة 27
ال ا ج إبةاء حتفظامل علم هذا االتفاق.

المادة 28
 -1ا ج أل طرف أن ة ح مدف هدذا االتفداق يف أ وقد
بع ددة مض ددي ددال سد د امل م ددف ت ددارة ب ددةء ف دداذ االتف دداق بال ددبة إىل ذل ددم
الطرف بكرساه إخطار تا إىل ال اةا.
 -2ةبددةأ فدداذ أ ا ددحاي مددف هددذا القبي د ع ددة ا قضدداء س د ة
واحدة مددف تدارة تلقددي ال اةدا لرخطددار باال دحاي أو يف أ تددارة الحد
ظحيةاا يف اطخطار باال حاي.
-3
هذا االتفاق.

أ طددرف ة ددح مددف االتفاقيددة ةظعتددع م ددحباً أةض داً مددف

المادة 29
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ةد د د اع أ د د د ه د ددذا االتف د دداق ،ال د ددذ تت د دداو يف احل ي د ددة ص د د د
اطسبا ية واط كليمبةدة والروسدية والصدي ية والعربيدة والفر دية ،لدة األمدا العدام
لةمم املتحة .
ظح دفرر يف بددارة يف الي د م ال ددا ،عنددر مددف ددا ن األوه/اة ددمع مددف
س ة ألفا و ة عنر.
وإ باتاً ملدا تقدةم قدام امل قعد ن أا داه ،املف ضد ن طبقداً لة د ه ،بت قيدا
هذا االتفاق.
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ملحق ()5
أهداف التنمية المستدامة مقاصدها
ــــــ

الهدف األول :إنهاء الفقر بكل أشكاله في كل مكان
 1.1القضاء على الفقر المدقع للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام  ،2030وهو
ُيقاس حاليا بعدد األشخاص الذين يعيشون بأقل من  1.25دوالر في اليوم.
 2.1تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون الفقر

بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على األقل بحلول عام

.2030

 3.1استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية مالئمة على الصعيد الوطني للجميع
ووضع حدود دنيا لها ،وتحقيق تغطية صحية واسعة للفقراء والضعفاء بحلول عام

.2030
 4.1ضمان تمتّع جميع الرجال والنساء ،وال سيما الفقراء والضعفاء منهم ،بنفس الحقوق
في الحصول على الموارد االقتصادية ،وكذلك حصولهم على الخدمات األساسية،
التصرف فيها وغيره من الحقوق المتعلّقة بأشكال
وعلى حق ملكية األراضي و ّ
الملكية األخرى ،وبالميراث ،وبالحصول على الموارد الطبيعية ،والتكنولوجيا الجديدة
المالئمة ،والخدمات المالية ،بما في ذلك التمويل المتناهي الصغر ،بحلول عام

.2030

 5.1بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثّرها
بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث االقتصادية

واالجتماعية والبيئية بحلول عام .2030

 6.1كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة ،بما في ذلك عن طريق التعاون

المعزز ،من أجل تزويد البلدان النامية ،وال سيما أقل البلدان نموا ،بما
اإلنمائي
ّ
يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ البرامج والسياسات الرامية

إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده.
 7.1وضع أطر سياساتية سليمة على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي،
استناداً إلى استراتيجيات إنمائية مراعية لمصالح الفقراء ومراعية للمنظور
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الجنساني ،من أجل تسريع وتيرة االستثمار في اإلجراءات الرامية إلى القضاء على

الفقر.

الهدف الثانى :إنهاء الجوع ،تحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة
المستدامة
 1.2القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع ،وال سيما الفقراء والفئات الضعيفة،

الرضع ،على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغ ّذي طوال العام بحلول
بمن فيهم
ّ
عام .2030

 2.2وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية ،بحلول عام  ،2030بما في ذلك تحقيق
األهداف المتّفق عليها دوليا بشأن توقّف النمو والهزال لدى األطفال دون سن
الخامسة ،ومعالجة االحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات
وكبار السن بحلول عام .2025

 3.2مضاعفة اإل نتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية ،وال سيما النساء وأفراد
الشعوب األصلية والمزارعين األسريين والرعاة والصيادين ،بما في ذلك من خالل

ضمان المساواة في حصولهم على األراضي وعلى موارد اإلنتاج األخرى

والمدخالت والمعارف والخدمات المالية وامكانية وصولهم إلى األسواق وحصولهم
على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية ،بحلول

عام .2030
 2.4ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة ،وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى
زيادة اإلنتاجية والمحاصيل ،وتساعد على الحفاظ على النظم اإليكولوجية ،وتعزز

كيف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس المتطرفة وحاالت
القدرة على الت ّ
الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث ،وتحسِّن تدريجيا نوعية األراضي والتربة،
بحلول عام .2030
 5.2الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات األليفة وما يتصل
المتنوعة التي
بها من األنواع البرية ،بما في ذلك من خالل بنوك البذور والنباتات
ّ
تُدار إدارة سليمة على كل من الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي ،وضمان الوصول

إليها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يتّصل بها من معارف
تقليدية بعدل وانصاف على النحو المتفق عليه دوليا ،بحلول عام .2020
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المعزز ،في البنى التحتية
 6.2زيادة االستثمار ،بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي
ّ
الريفية ،وفي البحوث الزراعية وخدمات اإلرشاد الزراعي ،وفي تطوير التكنولوجيا

وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة اإلنتاجية الزراعية في

البلدان النامية ،وال سيما في أقل البلدان نموا.
2.7

منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في األسواق الزراعية

العالمية ،بما في ذلك عن طريق اإللغاء الموازي لجميع أشكال إعانات الصادرات
الزراعية ،وجميع تدابير التصدير ذات األثر المماثل ،وفقا لتكليف جولة الدوحة

اإلنمائية.
 8.2اعتماد تدابير لضمان سالمة أداء أسواق السلع األساسية ومشتقاتها وتيسير
الحصول على المعلومات عن األسواق في الوقت المناسب ،بما في ذلك عن

االحتياطيات من األغذية ،وذلك للمساعدة على الحد من شدة تقلب أسعارها.
الهدف الثالث :ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع من جميع األعمار

1.3خفض النسبة العالمية للوفيات النفاسية إلى أقل من  70حالة وفاة لكل 100 000
مولود حي بحلول عام .2030
 2.3وضع نهاية لوفيات المواليد واألطفال دون سن الخامسة التي يمكن تفاديها بحلول
عام  ،2030بسعي جميع البلدان إلى بلوغ هدف خفض وفيات المواليد على األقل

إلى  12حالة وفاة في كل  1 000مولود حي ،وخفض وفيات األطفال دون سن
الخامسة على األقل إلى  25حالة وفاة في كل  1 000مولود حي.

 3.3وضع نهاية ألوبئة اإليدز والسل والمالريا واألمراض المدارية المهملة ومكافحة

االلتهاب الكبدي الوبائي واألمراض المنقولة بالمياه واألمراض المعدية األخرى

بحلول عام .2030
 4.3تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن األمراض غير المعدية بمقدار الثلث من
خالل الوقاية والعالج وتعزيز الصحة والسالمة العقليتين بحلول عام .2030

 5.3تعزيز الوقاية من إساءة استعمال المواد ،بما يشمل تعاطي المخدرات وتناول
الكحول على نحو يضر بالصحة ،وعالج ذلك.

 6.3خفض عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن حوادث المرور إلى النصف بحلول
عام .2020
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 7.3ضمان حصول الجميع على خدمات رعاية الصحة الجنسية واإلنجابية ،بما في

ذلك خدمات ومعلومات تنظيم األسرة والتوعية الخاصة به ،وادماج الصحة
اإلنجابية في االستراتيجيات والبرامج الوطنية بحلول عام .2030

 8.3تحقيق التغطية الصحية الشاملة ،بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية،
وامكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية األساسية الجيدة وامكانية حصول

الجيدة والفعالة والميسورة التكلفة.
الجميع على األدوية واللقاحات ّ
التعرض للمواد
 9.3الحد بدرجة كبيرة من عدد الوفيات واألمراض الناجمة عن
ّ
وتلوث الهواء والماء والتربة بحلول عام .2030
الكيميائية الخطرة وتلويث ّ

 10.3تعزيز تنفيذ االتفاقية اإلطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ في جميع
البلدان ،حسب االقتضاء.
 11.3دعم البحث والتطوير في مجال اللقاحات واألدوية لألمراض المعدية وغير المعدية

التي تتعرض لها البلدان النامية في المقام األول ،وتوفير إمكانية الحصول على
األدوية واللقاحات األساسية بأسعار معقولة ،وفقا إلعالن الدوحة بشأن االتفاق

المتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وبالصحة العامة،
الذي يؤكد حق البلدان النامية في االستفادة بالكامل من األحكام الواردة في االتفاق

بشأن الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأوجه المرونة

الالزمة لحماية الصحة العامة ،وال سيما العمل من أجل إمكانية حصول الجميع
على األدوية.
 12.3زيادة التمويل في قطاع الصحة وتوظيف القوى العاملة في هذا القطاع وتطويرها
وتدريبها واستبقائها في البلدان النامية ،وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول

الجزرية الصغيرة النامية ،زيادة كبيرة.

 13.3تعزيز قدرات جميع البلدان ،وال سيما البلدان النامية ،في مجال اإلنذار المبكر
والحد من المخاطر وادارة المخاطر الصحية الوطنية والعالمية.
الهدف الرابع :ضمان تعليم ذا جودة شامل ومتساوي وتعزيز فرص تعلم طوال العمر
للجميع
 1.4ضمان أن يتمتّع جميع البنات والبنين والفتيات والفتيان بتعليم ابتدائي وثانوي
وجيد ،مما يؤدي إلى تحقيق نتائج تعليمية مالئمة وفعالة بحلول
مجاني ومنصف ّ
عام .2030

356

 2.4ضمان أن تتاح لجميع البنات والبنين فرص الحصول على نوعية جيدة من النماء

والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم قبل االبتدائي حتى يكونوا جاهزين

للتعليم االبتدائي بحلول عام .2030
 3.4ضمان تكافؤ فرص جميع النساء والرجال في الحصول على التعليم المهني والتعليم
الجيد والميسور التكلفة ،بما في ذلك التعليم الجامعي ،بحلول عام .2030
العالي ّ
 4.4الزيادة بنسبة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة،
بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية ،للعمل وشغل وظائف الئقة ولمباشرة

األعمال الحرة بحلول عام .2030
 5.4القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى
جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة ،بما في ذلك لألشخاص
ذوي اإلعاقة والشعوب األصلية واألطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة،

بحلول عام .2030

تلم نسبة كبيرة جميع الشباب من الكبار ،رجاالً ونساء على حد سواء،
 6.4ضمان أن ّ
بالقراءة والكتابة والحساب بحلول عام .2030
 7.4ضمان أن يكتسب جميع المتعلّمين المعارف والمهارات الالزمة لدعم التنمية
السُبل من بينها التعليم لتحقيق التنمية المستدامة
المستدامة ،بما في ذلك بجملة من ُ
واتّباع أساليب العيش المستدامة ،وحقوق اإلنسان ،والمساواة بين الجنسين،
والترويج لثقافة السالم والالعنف والمواطنة العالمية وتقدير التنوع الثقافي وتقدير

مساهمة الثقافة في التنمية المستدامة ،بحلول عام .2030

 8.4بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين ،واإلعاقة ،واألطفال ،ورفع

مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من

العنف للجميع.

 9.4الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح المدرسية المتاحة للبلدان النامية على الصعيد

العالمي للبلدان النامية ،وبخاصة ألقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية
والبلدان األفريقية ،لاللتحاق بالتعليم العالي ،بما في ذلك منح التدريب المهني
وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان

المتقدمة النمو والبلدان النامية األخرى ،بحلول عام .2020
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 10.4الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المعلمين المؤهلين ،بما في ذلك من خالل التعاون

نموا والدول
الدولي لتدريب المعلمين في البلدان النامية ،وبخاصة في أقل البلدان ًّ

الجزرية الصغيرة النامية ،بحلول عام .2030

الهدف الخامس :المساواة بين الجنسين تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع
النساء والفتيات
1.5القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.
 2.5القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام

والخاص ،بما في ذلك االتجار بالبشر واالستغالل الجنسي وغير ذلك من أنواع

االستغالل.
 3.5القضاء على جميع الممارسات الضارة ،من قبيل زواج األطفال والزواج المبكر
والزواج القسري ،وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث (ختان اإلناث).
 4.5االعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي وتقديرها من خالل

توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية االجتماعية وتعزيز

تقاسم المسؤولية داخل األسرة المعيشية والعائلة ،حسبما يكون ذلك مناسباً على

الصعيد الوطني.

 5.5كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على
قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية

واالقتصادية والعامة.

 6.5ضمان حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية وعلى الحقوق

اإلنجابية ،على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان
والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.

 7.5القيام بإصالحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد االقتصادية ،وكذلك
التصرف في األراضي وغيرها من الممتلكات،
إمكانية حصولها على حق الملكية و ّ
وعلى الخدمات المالية ،والميراث والموارد الطبيعية ،وفقًا للقوانين الوطنية.

 8.5تعزيز استخدام التكنولوجيا التمكينية ،وبخاصة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،
من أجل تعزيز تمكين المرأة.
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 9.5اعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة لإلنفاذ وتعزيز السياسات والتشريعات

القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

على جميع المستويات.
الهدف السادس :ضمان الوفرة واإلدارة المستدامة للمياه والصحة للكل
 1.6تحقيق هدف حصول الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة
التكلفة بحلول عام .2030
 2.6تحقيق هدف حصول الجميع على خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية

ووضع نهاية للتغوط في العراء ،وايالء اهتمام خاص الحتياجات النساء والفتيات
ومن يعيشون في ظل أوضاع هشة ،بحلول عام .2030

 3.6تحسين نوعية المياه عن طريق الحد من التلوث ووقف إلقاء النفايات والمواد
تسربها إلى أدنى حد ،وخفض نسبة مياه المجاري غير
الكيميائية الخطرة وتقليل ّ
المعالجة إلى النصف ،وزيادة إعادة التدوير واعادة االستخدام المأمونة بنسبة كبيرة
على الصعيد العالمي ،بحلول عام .2030

 4.6زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات زيادة كبيرة وضمان سحب المياه

العذبة وامداداتها على نحو مستدام من أجل معالجة شح المياه ،والحد بدرجة كبيرة
من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة المياه ،بحلول عام .2030

 5.6تنفيذ اإلدارة المتكاملة لموارد المياه على جميع المستويات ،بما في ذلك من خالل
التعاون العابر للحدود حسب االقتضاء ،بحلول عام .2030

 6.6حماية وترميم النظم اإليكولوجية المتصلة بالمياه ،بما في ذلك الجبال والغابات

واألراضي الرطبة واألنهار ومستودعات المياه الجوفية والبحيرات ،بحلول عام

.2020
 7.6تعزيز نطاق التعاون الدولي ودعم بناء القدرات في البلدان النامية في مجال
األنشطة والبرامج المتعلقة بالمياه والصرف الصحي ،بما في ذلك جمع المياه،

وازالة ملوحتها ،وكفاءة استخدامها ،ومعالجة المياه العادمة ،وتكنولوجيات إعادة

التدوير واعادة االستعمال ،بحلول عام .2030

 8.6دعم وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في تحسين إدارة المياه والصرف الصحي.
الهدف السابع :ضمان الحصول على الطاقة الحديثة بأسعار معقولة والتي يمكن
االعتماد عليها والمستدامة للجميع
359

 1.7ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول
عام .2030

 2.7تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمية
بحلول عام .2030

3.7مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام .2030
 4.7تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير الوصول إلى بحوث وتكنولوجيا الطاقة
النظيفة ،بما في ذلك تلك المتعلّقة بالطاقة المتجددة ،والكفاءة في استخدام الطاقة
وتكنولوجيا الوقود األحفوري المتقدمة واألنظف ،وتشجيع االستثمار في البنى التحتية

للطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة ،بحلول عام .2030

البنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات الطاقة
 5.7توسيع نطاق ُ
الحديثة والمستدامة للجميع في البلدان النامية ،وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول
الجزرية الصغيرة النامية ،والبلدان النامية غير الساحلية ،وفقا لبرامج الدعم الخاصة

بكل منها على حدة ،بحلول عام .2030
الهدف الثامن :تعزيز النمو االقتصادي النامي والشامل والمستدام والتوظيف الكامل
والمنتج باإلضافة إلى عمل الئق للجميع
 1.8اإلجمالي بنسبة  7في المائة على األقل سنويا في أقل البلدان نموا.
 2.8تحقيق مستويات أعلى من اإلنتاجية االقتصادية من خالل التنويع ،واالرتقاء بمستوى
التكنولوجيا ،واالبتكار ،بما في ذلك من خالل التركيز على القطاعات المتسمة

بالقيمة المضافة العالية والقطاعات الكثيفة العمالة.
 3.8تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية والتي تدعم األنشطة اإلنتاجية ،وفرص العمل
الالئق ،ومباشرة األعمال الحرة ،والقدرة على اإلبداع واالبتكار ،وتشجع على إضفاء

الطابع الرسمي على المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم،

ونموها ،بما في ذلك من خالل الحصول على الخدمات المالية.

 4.8تحسين الكفاءة في استخدام الموارد العالمية في مجال االستهالك واإلنتاج ،تدريجيا،
حتى عام  ،2030والسعي إلى فصل النمو االقتصادي عن التدهور البيئي ،وفقا
لإلطار العشري للبرامج بشأن االستهالك واإلنتاج المستدامين ،مع اضطالع البلدان

المتقدمة النمو بدور الريادة
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 5.8تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل الالئق لجميع النساء والرجال ،بما في

ذلك الشباب واألشخاص ذوو اإلعاقة ،وتكافؤ األجر لقاء العمل المتكافئ القيمة،

بحلول عام .2030
 6.8الحد بدرجة كبيرة من نسبة الشباب غير الملتحقين بالعمالة أو التعليم أو التدريب
بحلول عام .2020
 7.8اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وانهاء الرق المعاصر واالتجار
بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل األطفال ،بما في ذلك تجنيدهم

واستخدامهم كجنود ،وانهاء عمل األطفال بجميع أشكاله بحلول عام .2025
 8.8حماية حقوق العمل وتعزيز بيئة عمل سالمة وآمنة لجميع العمال ،بمن فيهم العمال
المهاجرون ،وبخاصة المهاجرات ،والعاملون في الوظائف غير المستقرة.
 9.8وضع وتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة التي توفر فرص العمل
وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام .2030

 10.8تعزيز قدرة المؤسسات المالية المحلية على تشجيع إمكانية الحصول على الخدمات
المصرفية والتأمين والخدمات المالية للجميع ،وتوسيع نطاقها.

 11.8زيادة دعم المعونة من أجل التجارة للبلدان النامية ،وبخاصة أقل البلدان نموا ،بما
في ذلك من خالل اإلطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى

أقل البلدان نموا.

 12.8وضع وتفعيل استراتيجية عالمية لتشغيل الشباب وتنفيذ الميثاق العالمي لتوفير فرص
العمل الصادر عن منظمة العمل الدولية بحلول عام . 2020

الهدف التاسع :بناء بنية تحتية مرنة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام وتعزيز االبتكار
 1.9إقامة بنى تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود ،بما في ذلك البنى
التحتية اإلقليمية والعابرة للحدود ،لدعم التنمية االقتصادية ورفاه اإلنسان ،مع التركيز على

تيسير ُسُبل وصول الجميع إليها بتكلفة ميسورة وعلى قدم المساواة.
 2.9تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام ،وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام  2030في حصة
الصناعة في

العمالة وفي الناتج المحلي اإلجمالي ،بما يتماشى مع الظروف الوطنية،

ومضاعفة حصتها في أقل البلدان نموا.
3.9على الخدمات المالية ،بما في ذلك االئتمانات ميسورة التكلفة ،وادماجها في سالسل القيمة
واألسواق.
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 4.9تحسين البنى التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام  2030من أجل تحقيق استدامتها ،مع
زيادة كفاءة

استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة

والسليمة بيئيا ،ومع قيام جميع البلدان باتخاذ إجراءات وفقا لقدراتها.
 5.9تعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع
البلدان ،وال سيما البلدان النامية ،بما في ذلك ،بحلول عام  ،2030تشجيع االبتكار والزيادة

بنسبة كبيرة في عدد العاملين في مجال البحث والتطوير لكل مليون شخص ،وزيادة إنفاق

القطاعين العام والخاص على البحث والتطوير.

 6.9تيسير تطوير البنى التحتية المستدامة والقادرة على الصمود في البلدان النامية من خالل
تحسين الدعم المالي والتكنولوجي والتقني المقدم للبلدان األفريقية ،وأقل البلدان نموا ،والبلدان

النامية غير الساحلية ،والدول الجزرية الصغيرة النامية.
 7.9دعم تطوير التكنولوجيا المحلية والبحث واالبتكار في البلدان النامية ،بما في ذلك عن طريق

كفالة وجود بيئة مؤاتية من حيث السياسات للتنويع الصناعي واضافة قيمة للسلع األساسية
بين أمور أخرى.

 8.9تحقيق زيادة كبيرة في فرص الحصول على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،والسعي إلى
توفير فرص الوصول الشامل والميسور إلى شبكة اإلنترنت في أقل البلدان نموا بحلول عام

.2020

الهدف العاشر :تقليل عدم المساواة في داخل الدول وما بين الدول وبعضها البعض
 1.10التوصل تدريجيا إلى تحقيق نمو الدخل ودعم استمرار ذلك النمو ألدنى  40في
المائة من السكان بمعدل أعلى من المعدل المتوسط الوطني بحلول عام .2030

 2.10تمكين وتعزيز اإلدماج االجتماعي واالقتصادي والسياسي للجميع ،بغض النظر
عن السن أو الجنس أو اإلعاقة أو العرق أو اإلثنية أو األصل أو الدين أو

الوضع االقتصادي أو غير ذلك ،بحلول عام .2030

 3.10ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج ،بما في ذلك من
خالل إزالة القوانين والسياسات والممارسات التمييزية ،وتعزيز التشريعات

والسياسات واإلجراءات المالئمة في هذا الصدد.
 4.10اعتماد سياسات ،وال سيما السياسات المالية وسياسات األجور والحماية
االجتماعية ،وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجيا.
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 5.10تحسين تنظيم ورصد األسواق والمؤسسات المالية العالمية وتعزيز تنفيذ تلك
التنظيمات.

 6.10ضمان تعزيز تمثيل البلدان النامية واسماع صوتها في عملية صنع القرار في
المؤسسات االقتصادية والمالية الدولية العالمية ،من أجل تحقيق المزيد من

الفعالية والمصداقية والمساءلة والشرعية للمؤسسات.
 7.10تيسير الهجرة وتنقل األشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية،
بما في ذلك من خالل تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن

اإلدارة.
 8.10تنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية ،وبخاصة أقل البلدان نموا،
بما يتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
 9.10تشجيع المساعدة اإلنمائية الرسمية والتدفقات المالية ،بما في ذلك االستثمار

األجنبي المباشر ،إلى الدول التي تشتد الحاجة فيها إليها ،وال سيما أقل البلدان

نموا ،والبلدان األفريقية ،والدول الجزرية الصغيرة النامية ،والبلدان النامية غير

الساحلية ،وفقا لخططها وبرامجها الوطنية.

 10.10خفض تكاليف معامالت تحويالت المهاجرين إلى أقل من  3في المائة ،والغاء
قنوات التحويالت المالية التي تربو تكاليفها على  5في المائة ،بحلول عام

.2030

الهدف الحادى عشر :جعل المدن والمستوطنات اإلنسانية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة
 1.11ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية مالئمة وآمنة وميسورة
التكلفة ،ورفع مستوى األحياء الفقيرة ،بحلول عام .2030

 2.11توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل

الوصول إليها ومستدامة ،وتحسين السالمة على الطرق ،وال سيما من خالل

توسيع نطاق النقل العام ،مع إيالء اهتمام خاص الحتياجات األشخاص الذين
يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار

السن ،بحلول عام .2030

 3.11تعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام ،والقدرة على تخطيط وادارة
المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل

ومستدام ،بحلول عام .2030
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 4.11تعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي.
 5.11التقليل إلى درجة كبيرة من عدد الوفيات وعدد األشخاص المتضررين ،وتحقيق
انخفاض كبير في الخسائر االقتصادية المباشرة المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي
العالمي التي تحدث بسبب الكوارث ،بما في ذلك الكوارث المتصلة بالمياه ،مع

التركيز على حماية الفقراء واألشخاص الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة،

بحلول عام .2030

 6.11الحد من األثر البيئي السلبي الفردي للمدن ،بما في ذلك عن طريق إيالء اهتمام
خاص لنوعية الهواء وادارة نفايات البلديات وغيرها ،بحلول عام 2030
 7.11توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة ،آمنة وشاملة
للجميع ويمكن الوصول إليها ،وال سيما بالنسبة للنساء واألطفال وكبار السن

واألشخاص ذوي اإلعاقة ،بحلول عام .2030

 8.11دعم الروابط اإليجابية االقتصادية واالجتماعية والبيئية بين المناطق الحضرية
والمناطق المحيطة بالمناطق الحضرية والمناطق الريفية ،من خالل تعزيز تخطيط

التنمية الوطنية واإلقليمية

 9.11العمل بحلول عام  ،2020على الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المدن والمستوطنات

البشرية التي تعتمد وتنفذ سياسات وخططا متكاملة من أجل شمول الجميع،
وتحقيق الكفاءة في استخدام الموارد ،والتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه،

والقدرة على الصمود في مواجهة الكوارث ،ووضع وتنفيذ اإلدارة الكلية لمخاطر

الكوارث على جميع المستويات ،بما يتماشى مع إطار سينداي للحد من مخاطر
الكوارث للفترة .2030 -2015
 10.11دعم أقل البلدان نموا ،بما في ذلك من خالل المساعدة المالية والتقنية ،في إقامة
المباني المستدامة والقادرة على الصمود باستخدام المواد المحلية.

الهدف الثانى عشر :االستخدام المسئول للموارد .ضمان االستهالك المستدام وأنماط
اإلنتاج
 1.12تنفيذ اإلطار العشري لبرامج االستهالك واإلنتاج المستدامين ،مع قيام جميع
البلدان باتخاذ إجراءات وتولي البلدان المتقدمة النمو دور الريادة ،مع مراعاة

مستوى التنمية في البلدان النامية وقدراتها.

 2.12تحقيق اإلدارة المستدامة واالستخدام الكفؤ للموارد الطبيعية ،بحلول عام .2030
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 3.12تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية على صعيد أماكن البيع
بالتجزئة والمستهلكين بمقدار النصف ،والحد من خسائر األغذية في مراحل

اإلنتاج وسالسل اإلمداد ،بما في ذلك خسائر ما بعد الحصاد ،بحلول عام

.2030

 4.12تحقيق اإلدارة السليمة بيئيا للمواد الكيميائية والنفايات طوال دورة عمرها ،وفقا
لألطر الدولية المتفق عليها ،والحد بدرجة كبيرة من إطالقها في الهواء والماء
والتربة من أجل التقليل إلى أدنى حد من آثارها الضارة على صحة اإلنسان

والبيئة ،بحلول عام .2020
 5.12الحد بدرجة كبيرة من إنتاج النفايات ،من خالل المنع والتخفيض واعادة التدوير
واعادة االستعمال ،بحلول عام .2030
 6.12تشجيع الشركات ،وال سيما الشركات الكبيرة وعبر الوطنية ،على اعتماد
ممارسات مستدامة ،وادراج معلومات االستدامة في دورة تقديم تقاريرها.

 7.12تعزيز ممارسات الشراء العام المستدامة ،وفقا للسياسات واألولويات الوطنية.
 8.12ضمان أن تتوافر للناس في كل مكان المعلومات ذات الصلة والوعي بالتنمية
المستدامة وأنماط العيش في وئام مع الطبيعة بحلول عام .2030
 9.12دعم البلدان النامية لتعزيز قدراتها العلمية والتكنولوجية للمضي قدما نحو تحقيق
أنماط االستهالك واإلنتاج األكثر استدامة

 10.12وضع وتنفيذ أدوات لرصد تأثيرات التنمية المستدامة على السياحة المستدامة التي
توفر فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية

 11.12ترشيد إعانات الوقود األحفوري غير المتسمة بالكفاءة والتي تشجع على

االستهالك المسرف ،عن طريق القضاء على تشوهات األسواق ،وفقا للظروف
الوطنية ،بما في ذلك عن طريق إعادة هيكلة الضرائب والتخلص بالتدريج من
اإلعانات الضارة ،حيثما وجدت ،إلظهار آثارها البيئية ،على أن تراعى في تلك

السياسات على نحو كامل االحتياجات والظروف الخاصة للبلدان النامية ،والتقليل

إلى أدنى حد من اآلثار الضارة التي قد تنال من تنميتها ،وعلى نحو يكفل حماية

الفقراء والمجتمعات المحلية المتضررة .

الهدف الثالث عشر :التصرف العاجل لمكافحة التغير المناخي وتأثيراته.
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1.13تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة األخطار المرتبطة بالمناخ
والكوارث الطبيعية في جميع البلدان ،وتعزيز القدرة على التكيف مع تلك

األخطار.
 2.13إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات واالستراتيجيات والتخطيط
على الصعيد الوطني.
 3.13تحسين التعليم واذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير
المناخ ،والتكيف معه ،والحد من أثره واإلنذار المبكر به

 4.13تنفيذ ما تعهدت به األطراف من البلدان المتقدمة النمو في اتفاقية األمم المتحدة

اإلطارية بشأن تغير المناخ من التزام بهدف التعبئة المشتركة لمبلغ قدره 100

بليون دوالر سنويا بحلول عام  2020من جميع المصادر لتلبية احتياجات البلدان
النامية ،في سياق إجراءات التخفيف المجدية وشفافية التنفيذ ،وجعل الصندوق

األخضر للمناخ في حالة تشغيل كامل عن طريق تزويده برأس المال في أقرب
وقت ممكن.
 5.13تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط واإلدارة الفعالين المتعلقين بتغير
المناخ في أقل البلدان نموا ،والدول الجزرية الصغيرة النامية ،بما في ذلك التركيز

على النساء والشباب والمجتمعات المحلية والمهمشة.

المحافظ والمستدام للمحيطات والبحار والموارد البحرية
الهدف الرابع عشر :االستخدام ُ
للتنمية المستدامة
 1.14منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بدرجة كبيرة ،وال سيما من األنشطة
البرية ،بما في ذلك الحطام البحري ،وتلوث المغذيات ،بحلول عام .2025

 2.14إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام وحمايتها ،من أجل

تجنب حدوث آثار سلبية كبيرة ،بما في ذلك عن طريق تعزيز قدرتها على

الصمود ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل تحقيق الصحة واإلنتاجية
للمحيطات ،بحلول عام .2020
 3.14تقليل تحمض المحيطات إلى أدنى حد ومعالجة آثاره ،بما في ذلك من خالل
تعزيز التعاون العلمي على جميع المستويات
 4.14تنظيم الصيد على نحو فعال ،وانهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوني وغير
المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة ،وتنفيذ خطط إدارة قائمة على

العلم ،من أجل إعادة األرصدة السمكية إلى ما كانت عليه في أقرب وقت ممكن،
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لتصل على األقل إلى المستويات التي يمكن أن تتيح إنتاج أقصى غلة مستدامة

وفقا لما تحدده خصائصها البيولوجية ،بحلول عام .2020

 5.14حفظ  10في المائة على األقل من المناطق الساحلية والبحرية ،بما يتسق مع

القانون الوطني والدولي واستنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة ،بحلول

عام 2020
 6.14حظر أشكال اإلعانات المقدمة لمصائد األسماك التي تسهم في اإلفراط في

قدرات الصيد وفي صيد األسماك ،والغاء اإلعانات التي تساهم في صيد األسماك
غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم ،واإلحجام عن استحداث إعانات

جديدة من هذا القبيل ،مع التسليم بأن المعاملة الخاصة والتفضيلية المالئمة
والفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان نموا ينبغي أن تكون جزءا ال يتج أز من
مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن اإلعانات لمصائد األسماك ،بحلول عام

.2020

 7.14زيادة الفوائد االقتصادية التي تتحقق للدول الجزرية الصغيرة النامية وأقل البلدان

نموا من االستخدام المستدام للموارد البحرية ،بما في ذلك من خالل اإلدارة

المستدامة لمصائد األسماك ،وتربية األحياء المائية ،والسياحة ،بحلول عام

.2030

 8.14زيادة المعارف العلمية ،وتطوير قدرات البحث ،ونقل التكنولوجيا البحرية ،مع
مراعاة معايير اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية ومبادئها التوجيهية المتعلقة

بنقل التكنولوجيا البحرية ،من أجل تحسين صحة المحيطات ،وتعزيز إسهام التنوع
البيولوجي البحري في تنمية البلدان النامية ،وال سيما الدول الجزرية الصغيرة

النامية وأقل البلدان نموا.

 9.14توفير إمكانية وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد البحرية واألسواق.
 10.14تعزيز حفظ المحيطات ومواردها واستخدامها استخداما مستداما عن طريق تنفيذ

القانون الدولي بصيغته الواردة في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار التي تضع
اإلطار القانوني لحفظ المحيطات ومواردها واستخدامها على نحو مستدام ،كما

تشير إلى ذلك الفقرة  158من وثيقة ”المستقبل الذي نصبو إليه“.
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الهدف الخامس عشر :حماية واستعادة وتعزيز االستخدام المستدام للنظم اإليكولوجية
األرضية ،إدارة الغابات بصورة مستدامة ومكافحة التصحر
ووقف تدهور األراضي واستعادتها ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

 1.15ضمان حفظ وترميم النظم اإليكولوجية البرية والنظم اإليكولوجية للمياه العذبة

الداخلية وخدماتها ،وال سيما الغابات واألراضي الرطبة والجبال واألراضي الجافة،
وضمان استخدامها على نحو مستدام ،وذلك وفقا لاللتزامات بموجب االتفاقات

الدولية ،بحلول عام .2020

 2.15تعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة لجميع أنواع الغابات ،ووقف إزالة الغابات ،وترميم
الغابات المتدهورة وتحقيق زيادة كبيرة في نسبة زرع الغابات واعادة زرع الغابات
على الصعيد العالمي ،بحلول عام .2020

 3.15مكافحة التصحر ،وترميم األراضي والتربة المتدهورة ،بما في ذلك األراضي
المتضررة من التصحر والجفاف والفيضانات ،والسعي إلى تحقيق ٍ
عالم ٍ
خال من
ظاهرة تدهور األراضي ،بحلول عام .2030

 4.15ضمان حفظ النظم اإليكولوجية الجبلية ،بما في ذلك تنوعها البيولوجي ،من أجل
تعزيز قدرتها على توفير المنافع التي ال غنى عنها لتحقيق التنمية المستدامة،

بحلول عام .2030
 5.15اتخاذ إجراءات عاجلة وهامة للحد من تدهور الموائل الطبيعية ،ووقف فقدان

َّ
المهددة ومنع
التنوع البيولوجي ،والقيام ،بحلول عام  ،2020بحماية األنواع

انقراضها.
 6.15تعزيز التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية،
وتعزيز سبل الوصول إلى تلك الموارد ،على النحو المتفق عليه دوليا.
7.15اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الصيد غير المشروع لألنواع المحمية من النباتات

والحيوانات واالتجار فيها ،والتصدي لمنتجات األحياء البرية غير المشروعة ،على

مستويي العرض والطلب على السواء.
 8.15اتخاذ تدابير لمنع إدخال األنواع الغريبة الغازية إلى النظم اإليكولوجية لألراضي
والمياه وتقليل أثر ذلك إلى حد كبير ،ومراقبة األنواع ذات األولوية أو القضاء

عليها ،بحلول عام .2020
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 9.15إدماج قيم النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي في عمليات التخطيط الوطني
والمحلي ،والعمليات اإلنمائية ،واستراتيجيات الحد من الفقر ،والحسابات ،بحلول

عام .2020
10.15حشد الموارد المالية من جميع المصادر وزيادتها زيادة كبيرة بغرض حفظ التنوع
البيولوجي والنظم اإليكولوجية واستخدامها استخداماً مستداماً

 11.15حشد موارد كبيرة من جميع المصادر وعلى جميع المستويات بغرض تمويل
اإلدارة المستدامة للغابات وتوفير ما يكفي من الحوافز للبلدان النامية لتعزيز تلك

اإلدارة ،بما في ذلك حفظ الغابات واعادة زرع الغابات.
 12.15تعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع لألنواع
المحمية واالتجار بها ،وذلك بوسائل تشمل زيادة قدرات المجتمعات المحلية على

السعي إلى الحصول على فرص سبل كسب الرزق المستدامة.

المسالمة والشاملة للتنمية المستدامة ،وتوفير
الهدف السادس عشر :تعزيز الجمعيات ُ
الحصول على العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وقابلة
للمحاسبة وشاملة على كافة المستويات
 1.16الحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدالت الوفيات في كل
مكان.
 2.16إنهاء إساءة المعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد األطفال
وتعذيبهم.

 3.16تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول
الجميع إلى العدالة.

 4.16الحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة لألموال واألسلحة ،وتعزيز استرداد

األصول المسروقة واعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة ،بحلول عام 2030

.

 5.16الحد بدرجة كبيرة من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما.
 6.16إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات
 7.16ضمان اتخاذ الق اررات على نحو مستجيب لالحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي
على جميع المستويات.

 8.16توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية.
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 9.16توفير هوية قانونية للجميع ،بما في ذلك تسجيل المواليد ،بحلول عام .2030
 10.16كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات األساسية ،وفقاً للتشريعات
الوطنية واالتفاقات الدولية.

 11.16تعزيز المؤسسات الوطنية ذات الصلة ،بوسائل منها التعاون الدولي ،سعياً لبناء القدرات
على جميع المستويات ،وال سيما في البلدان النامية ،لمنع العنف ومكافحة اإلرهاب

والجريمة.

 12.16تعزيز القوانين والسياسات غير التمييزية لتحقيق التنمية المستدامة.
الهدف السابع عشر :تقوية وسائل تنفيذ واعادة تنشيط الشراكة العالمية للتنمية
المستدامة
(أ) الشؤون المالية
 تعزيز تعبئة الموارد المحلية ،بوسائل تشمل تقديم الدعم الدولي إلى البلدان النامية،لتحسين القدرات المحلية في مجال تحصيل الضرائب وغيرها من اإليرادات.

 -قيام البلدان المتقدمة النمو بتنفيذ التزاماتها في مجال المساعدة اإلنمائية الرسمية

تنفيذاً كامالً ،بما في ذلك التزام العديد من تلك البلدان ببلوغ هدف تخصيص نسبة

 0.7في المائة من دخلها القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة إلى
البلدان النامية ،وتخصيص نسبة تتراوح بين  0.15و  0.20في المائة من الدخل

القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية ألقل البلدان نمواً؛ ويشجَّع مقدمو
المساعدة اإلنمائية الرسمية على النظر في إمكانية رسم هدف يتمثل في تخصيص

 0.20في المائة على األقل من الناتج القومي اإلجمالي للمساعدة اإلنمائية الرسمية
ألقل البلدان نموا.
 حشد موارد مالية إضافية من مصادر متعددة من أجل البلدان النامية مساعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تحمل الديون على المدى الطويل منخالل تنسيق السياسات الرامية إلى تعزيز التمويل بديون وتخفيف أعباء الديون واعادة
هيكلتها ،حسب االقتضاء ،ومعالجة مسألة الديون الخارجية للبلدان الفقيرة المثقلة بها

إلخراجها من حالة المديونية الحرجة.
 اعتماد نظم لتشجيع االستثمار ألقل البلدان نمواً وتنفيذها(ب) التكنولوجيا
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 تعزيز التعاون اإلقليمي والدولي بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوبوالتعاون الثالثي فيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والوصول إليها ،وتعزيز

تبادل المعارف وفق شروط متفق عليها ،بوسائل تشمل تحسين التنسيق فيما بين

اآلليات القائمة ،وال سيما على مستوى األمم المتحدة ،ومن خالل آلية عالمية لتيسير
التكنولوجيا.

 تعزيز تطوير تكنولوجيات سليمة بيئياً ونقلها وتعميمها ونشرها إلى البلدان الناميةبشروط مواتية ،بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية ،وذلك على النحو المتفق

عليه.
 التفع يل الكامل لبنك التكنولوجيا وآلية بناء القدرات في مجاالت العلم والتكنولوجياواالبتكار لصالح أقل البلدان نمواً بحلول عام  ،2017وتعزيز استخدام التكنولوجيات
التمكينية ،وال سيما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

(جـ) بناء القدرات
 تعزيز الدعم الدولي لتنفيذ بناء القدرات في البلدان النامية تنفيذاً فعاالً ومحدد األهدافمن أجل دعم الخطط الوطنية الرامية إلى تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة،

بوسائل تشمل التعاون بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي
(د) التجارة
 تعزيز نظام تجاري متعدد األطراف عالمي وقائم على القواعد ومفتوح وغير تمييزيومنصف في إطار منظمة التجارة العالمية ،بوسائل منها اختتام المفاوضات الجارية

في إطار خطة الدوحة اإلنمائية التي وضعتها تلك المنظمة.

 زيادة صادرات البلدان النامية زيادةً كبيرةً ،وال سيما بغرض مضاعفة حصة أقلالبلدان نمواً من الصادرات العالمية بحلول عام .2020

 تحقيق التنفيذ المناسب التوقيت لوصول منتجات جميع أقل البلدان نمواً إلى األسواقبدون رسوم جمركية أو حصص مفروضة ،تماشياً مع قرارات منظمة التجارة العالمية،

بوسائل منها كفالة جعل قواعد المنشأ التفضيلية المنطبقة على واردات أقل البلدان

نمواً شفافةً وبسيطةً ،وكفالة مساهمة تلك القواعد في تيسير الوصول إلى األسواق.

(هـ)المسائل العامة

 -اتساق السياسات والمؤسسات.
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 تعزيز استقرار االقتصاد الكلي على الصعيد العالمي ،بوسائل تشمل تنسيق السياساتوتحقيق اتساقها.

 تعزيز اتساق السياسات من أجل تحقيق التنمية المستدامة. احترام الحيز السياساتي والقيادة الخاصين بكل بلد لوضع وتنفيذ سياسات للقضاءعلى الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
 شراكات أصحاب المصلحة المتعددين. تعزيز الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة ،واستكمالها بشراكات بينأصحاب المصلحة المتعددين لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية
وتقاسمها ،وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع البلدان ،وال سيما

البلدان النامية.

 تشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكاتالمجتمع المدني الفعالة ،باالستفادة من الخبرات المكتسبة من الشراكات ومن

استراتيجياتها لتعبئة الموارد.

(و) البيانات والرصد والمساءلة
 تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية ،بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدولالجزرية الصغيرة النامية ،لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة
التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل ،ونوع الجنس ،والسن ،والعرق ،واالنتماء

العرقي ،والوضع كمهاجر ،واإلعاقة ،والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات
الصلة في السياقات الوطنية ،بحلول عام .2020
 -االستفادة من المبادرات القائمة لوضع مقاييس للتقدم المحرز في تحقيق التنمية

تكمل الناتج المحلي اإلجمالي ،ودعم بناء القدرات اإلحصائية في البلدان
المستدامة ِّ

النامية ،بحلول عام .2030
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ملحق ( )6قائمة المقبوضات والمدفوعات النقدية
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تشكيل المجلس القومى لحقوق اإلنسان
الرئيس  :األستاذ محمد فايق
نائب الرئيس  :األستاذ عبد الغفار شكر
األمين العام  :السفير مخلص قطب
األعضاء:
 -1الدكتور /احمد ابو الوفا.
 -2السفير /أحمد عبد الفتاح حجاج.
 -3األستاذ  /جمال فهمى.
 -4األستاذ  /حافظ ابو سعدة.
 -5األستاذ  /جورج إسحق جرجس.
 -6األستاذه  /راجيه عمران.
 -7األستاذ  /سمير مرقص.
 -8األستاذة  /شاهندة مقلد.
 -9الدكتور  /صالح سالم احمد محسن.
 -10الدكتور /كمال توفيق عبدهللا الهلباوى.
 -11األستاذ  /كمال عباس عبد القادر.
 -12األستاذ  /محمد عبد العزيز.
 -13األستاذ  /محمد عبد القدوس.
 -14السفير  /محمود كارم.
 -15األستاذ  /مختار نوح.
 -16األستاذه /منال الطيبى.
 -17المستشار  /منصف سليمان.
 -18األستاذه /منى ذوالفقار.
 -19األستاذ /محسن عوض.
 -20األستاذ /ناصر أمين.
 -21الدكتوره /نيفين مسعد.
 -22األستاذ /ياسر عبد العزيز.
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