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مصر :جدول أعمال حقوق اإلنسان من أجل التغيري
جيب أن يتمكن املصريون من املشاركة احلقيقية يف رسم مستقبلهم .وهلذه الغاية ينبغي أن تكفل القوانني
واملمارسات املصرية فرصاً متكافئة وقواعد عادلة للمشاركة يف احللبة السياسية ،كما جيب أن ترتافق العملية
االنتقالية السياسية مع االحرتام التام حلقوق اإلنسان واإلصالحات القانونية الضرورية.
بعد  30عاماً من القمع الوحشي واحلرمان االقتصادي ،خرج املصريون إىل الشوارع أبعداد مل يسبق هلا مثيل للمطالبة
ابلكرامة والعدالة االجتماعية .وينادى احملتجون ابإلصالح الدميقراطي ،واحرتام حقوق اإلنسان ،والتصدي للتظلمات
من تردي ظروف العمل واملعيشة .وينبغي أن ترتافق أية عملية انتقالية سياسية مع تفكيك آلة القمع وإحقاق احلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية للشعب بشكل كامل.
املعَّي حينئذ ،حسين مبارك ،رسالة حثته فيها
يف نوفمرب/تشرين الثاين  ،1981كتبت منظمة العفو الدولية إىل الرئيس ،ن
على القطع مع سجل سلفه يف جمال االنتهاكات واالعتقاالت اجلماعية لألشخاص بسبب املعتقدات اليت يعتنقوهنا
بدافع الضمري ،والتعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة ،وحبس األشخاص بسبب أنشطتهم السياسية السلمية
احملظورة.وما أنفكت منظمة العفو الدولية تكرر تلك الدعوات إىل السلطات املصرية مراراً وتكراراً منذ ذلك احلَّي.
وبعد مرور ثالثَّي عاماً ،ال تزال أمناط االنتهاكات مستمرة .وقد ُكتبت القوانَّي واملمارسات القمعية يف الدستور فعلياً.
ومنذ عام  1981ظلت حالة الطوارئ مفروضة بصورة مستمرة لقمع دعوات اإلصالح .فقد واجه منتقدو السلطات
عمليات االعتقال التعسفي واالحتجاز واملالحقة القضائية بتهم جنائية ملفقة وحماكمات جائرة أمام حماكم خاصة
وصنف آالف األشخاص أبهنم يشكلون هتديداً لألمن والنظام العام هبدف تربير القبض عليهم واحتجازهم
وعسكرية – ُ
بدون هتمة أو حماكمة – لسنوات عدة يف بعض احلاالت .أما احلكومات األجنبية اليت ترى يف مصر شريكاً أمنياً ،فإهنا
مل تفعل شيئاً يُذكر لشجب مثل تلك االنتهاكات .بل إن بعضها اعتمد ،خالل "احلرب على اإلرهاب" اليت قادهتا
الوالايت املتحدة ،على قوات األمن املصرية يف تنفيذ األعمال القذرة ،وذلك إبرسال املعتقلَّي إىل مصر ،حيث كانوا
يتعرضون للتعذيب بغية مجع "املعلومات االستخبارية".
كما مت جتاهل مطالبة املصريَّي حبقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية .وأعلن العمال العديد من اإلضراابت ونظموا
مظاهرات واعتصامات لالحتجاج على ارتفاع تكاليف املعيشة ،وللمطالبة بتحسَّي األجور وظروف العمل ،وأتكيد
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حقهم يف تنظيم أنفسهم بصورة مستقلة .ومت التعامل بكل ازدراء مع حقوق ماليَّي املواطنَّي الذين يعيشون يف
املستوطنات غري الرمسية الضخمة املنتشرة واخلطرة (العشوائيات).
ويف األسابيع األخرية ،واصلت قوات األمن استخدام القوة املفرطة لتفريق املظاهرات ،ووقفت مكتوفة األيدي بينما كان
املتظاهرون الداعون إىل اإلصالح يتعرضون العتداءات على أيدي مؤيدي احلكومة ،وقمعت السلطات االحتجاجات
االجتماعية ،من قبيل اإلضراابت غري املرخصة اليت نظمها عمال القطاعَّي العام واخلاص .وترى منظمة العفو الدولية أنه
ينبغي السماح ابالحتجاجات السلمية ،ووضع حد للعنف والقمع.
إن منظمة العفو الدولية تدعو شركاء مصر األجانب ،ومنهم الوالايت املتحدة واالحتاد األورويب ،إىل إدانة القمع
املستمر ،ودعم املطالبة ابإلصالح احلقيقي ألوضاع حقوق اإلنسان بشكل اتم وبال مواربة.
وجيب أن تطلق السلطات املصرية برانجماً إلصالح أوضاع حقوق اإلنسان فوراً ،فالتغيري جيب أن يبدأ اآلن.

إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات املصرية إىل:
إلغاء حالة الطوارئ :وقف االعتقاالت التعسفية والتعذيب واحملاكمات اجلائرة
رفع حالة الطوارئ فوراً ،وإلغاء مجيع أحكام قانون الطوارئ .وجيب أال تُقدم الدولة على اعتقال األشخاص تعسفياً أو
تعذيبهم أو االنتقام منهم أبي شكل من األشكال أو حرماهنم من حقهم يف حماكمات عادلة .ويف هذا الشأن ،يتعَّي
على السلطات إلغاء البنود الواردة يف املادة  179من الدستور ،اليت متنح قوات األمن سلطات اعتقال ساحقة ،وجتيز
للرئيس املصري جتاوز احملاكم العادية وإحالة األشخاص املشتبه بعالقتهم ابإلرهاب إىل حماكم عسكرية وخاصة.
 إلغاء السلطات اليت تتمتع هبا قوات األمن فيما يتعلق ابلقبض على األشخاص واحتجازهم مبعزل عن العامل
اخلارجي بدون إشراف قضائي.
 ضمان السماح جلميع املعتقلَّي بتوكيل حمامَّي من اختيارهم ،ورؤية أقرابئهم واحلصول على املعاجلة الطبية اليت قد
حيتاجوهنا.
 إلغاء احلظر الشامل على تنظيم املظاهرات والتجمعات العامة.
 اإلفراج الفوري وغري املشروط عن مجيع سجناء الرأي – وهم األشخاص احملرومون من حريتهم بسبب راارستهم
السلمية حلقهم يف حرية الضمري أو الفكر أو الرأي أو التعبري أو التجمع أو االشرتاك يف اجلميعات ،ليس إال.
 تنفيذ أوامر احملاكم إبطالق سراح السجناء؛ وينبغي إطالق سراح املعتقلَّي بناء على أوامر إدارية ،أو توجيه هتم هلم
ابرتكاب جرا ئم جنائية معرتف هبا وحماكمتهم مبا يتماش مع املعايري الدولية للمحاكمات العادلة وبدون اللجوء إىل
فرض عقوبة اإلعدام.
 إلغاء حماكمات املدنيَّي أمام حماكم عسكرية وحماكم الطوارئ .ووقف مجيع حماكمات املدنيَّي أمام احملاكم
العسكرية فوراً ،وإطالق سراحهم أو إحالتهم إىل حماكم مدنية ليتمتعوا مبحاكمات عادلة.
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ضمان وجود قضاء مستقل ،مبا يف ذلك ضمان عدم خضوع القضاة لتدابري أتديبية تعسفية ،أو رفع احلصانة
القضائية عنهم بسبب أنشطتهم كقضاة .وضمان متكَّي جملس القضاء األعلى (وهو اهليئة اليت تشرف على ترشيح
القضاة وتعيينهم وحتديد وظائفهم وترفيعهم) من العمل كهيئة مستقلة ،وإزالة القيود التمييزية اليت متنع املرأة من
العمل كقاضية.
نشر مشروع قانون مكافحة اإلرهاب على املأل فوراً ،وضمان إجراء عملية تشاور بشأنه ومراجعة شفافة له على
نطاق واسع ،وإشراك منظمات اجملتمع املدين يف تلك العملية.

احرتام احلق يف حرية التعبري والتجمع واالشرتاك يف اجلمعيات والذود عنه















ضمان امتناع مجيع قوات األمن ،مبا فيها اجليش ،عن استخدام القوة املفرطة يف عمليات ضبط األمن أثناء
املظاهرات ،وااللتزام التام مبدونة قواعد السلوك للموظفَّي املكلفَّي بتنفيذ القوانَّي واملبادئ األساسية لألمم املتحدة
بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من قبل املوظفَّي املكلفَّي بتنفيذ القوانَّي.
فتح حتقيقات مستقلة يف مجيع احلاالت اليت ورد أن قوات األمن استخدمت فيها القوة املفرطة .وينبغي عدم
التالعب ابألدلة املتعلقة ابنتهاكات حقوق اإلنسان ،ومنها عمليات القتل غري القانوين ،أو إتالفها .وجيب أن
تتنبع التحقيقات يف عمليات القتل األساليب املنصوص عليها يف مبادئ األمم املتحدة بشأن املنع والتقصي
الفعالَّي لعمليات اإلعدام خارج نطاق القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام إبجراءات موجزة .كما ينبغي ضمان
نشر التقارير املتعلقة بتلك التحقيقات على املأل ،وتقدمي األشخاص الذين تتبَّي مسؤوليتهم عن انتهاكات حقوق
اإلنسان إىل ساحة العدالة يف حماكمات عادلة بدون اللجوء إىل فرض عقوبة اإلعدام.
نشر وتوزيع القواعد واألنظمة املتعلقة ابستخدام القوة من قبل قوات األمن ،مبا فيها اجليش ،يف شكل مقبول
للجمهور العام.
ضمان عدم تعرض احملتجَّي السلميَّي لالعتقال التعسفي أو االحتجاز أو التعذيب أو إساءة املعاملة.
احرتام احلق يف حرية التعبري ،مبا يف ذلك عن طريق محاية حرية التماس خمتلف أنواع املعلومات واألفكار وتلقيها
ونقلها ،دومنا اعتبار للحدود وأبي شكل ،واالمتناع عن فرض القيود غري الضرورية على االنرتنت وخدمات
االتصال عرب اهلواتف اخلليوية.
إلغاء أو تعديل أحكام "قانون العقوابت" اليت تنتهك حرية التعبري ،والسيما املواد (80د) 98 ،مكرر (ب)98 ،
(و) 102 ،102 ،مكرر 201 ،188 ،181 ،179 ،178 ،171 ،و  ،308ألن هذه املواد جتيز حبس الصحفيَّي
وغريهم على ارتكاب جرائم مصوغة بعبارات غامضة ،من قبيل إحلاق الضرر "ابملصاحل الوطنية" أو "السلم
االجتماعي".
مراجعة القانون رقم  84لعام ( 2002قانون اجلمعيات) هبدف متكَّي املنظمات غري احلكومية من العمل بدون
عراقيل ،من قبيل احلصول على إذن مسبق ،ومراقبة التمويل واحلل بقرار إداري مبوجب املادة  42من القانون.
وضع حد الستخدام هتمة التشهري اجلنائي ملعاقبة األشخاص على انتقاد املسؤولَّي احلكوميَّي.

وضع حد للتعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة
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الشجب العلين للتعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة ،مبا يف ذلك عن طريق إصدار تعليمات لقوات األمن
تبَّي أنه لن يُسمح ابرتكاب مثل هذه االنتهاكات حتت أي ظرف كان.
ضمان نشر قائمة علنية جبميع أماكن االعتقال ووضعها حتت إشراف السلطات القضائية ،مبا فيها السجون
العسكرية ومراكز االعتقال التابعة ملباحث أمن الدولة .ويف هذا الصدد ،ينبغي إلغاء املادة  1مكرر من القانون رقم
 396لعام ( 1956قانون تنظيم السجون) ،الذي ينص على أنه جيوز احتجاز األشخاص يف أماكن االعتقال
احملددة يف هذا القانون ،ابإلضافة إىل األماكن احملددة مبوجب مرسوم صادر عن وزير الداخلية .وقد أدى ذلك يف
املمارسة العملية إىل احتجاز األشخاص يف مراكز االعتقال التابعة ملباحث أمن الدولة ومعسكرات اجليش ،وهي
أماكن ليست مفتوحة للتفتيش من قبل املدعي العام أو أية سلطة قضائية أخرى ،كما تقتضي املادة  42من قانون
اإلجراءات اجلنائية واملادة  85من قانون أنظمة السجون.
وضع حد لعمليات االختفاء القسري بكشف النقاب الفوري عن أماكن وجود مجيع املعتقلَّي ،وضمان تسجيل
مجيع املعتقلَّي رمسياً ،وإشعار عائالهتم وحمامييهم ابعتقاهلم.
مواءمة تعريف جرمية التعذيب يف القانون املصري مع التعريف الوارد يف املادة  (1) 1من اتفاقية األمم املتحدة
ملناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة ،وتوضيح أن احلظر مطلق،
وال جيوز تعليقه حتت أي ظرف ،مبا يف ذلك أثناء حالة احلرب أو غريها من حاالت الطوارئ العامة.
ضمان إجراء حتقيقات عاجلة ووافية وحمايدة يف مجيع مزاعم التعذيب أو غريه من صنوف املعاملة السيئة ،وضمان
تقدمي املوظفَّي املسؤولَّي عن مثل تلك االنتهاكات إىل ساحة العدالة ،وحتقيق اإلنصاف التام جلميع الضحااي.
وال جيوز استخدام أية أدلة منتزعة حتت وطأة التعذيب وإساءة املعاملة يف احملاكمات.
اختاذ مجيع التدابري اجلنائية واإلدارية املناسبة ضد املوظفَّي الذين ال يلتزمون ابلضماانت ضد انتهاكات حقوق
اإلنسان.

إعطاء األولوية لتحقيق احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية






ضمان احلد األدىن من املستوايت األساسية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية جلميع السكان ،من قبيل
احلق يف احلصول على الغذاء واملاء والتمديدات الصحية والرعاية الصحية والسكن ،وطلب التعاون واملساعدة
الدوليَّي إذا لزم األمر.
ضمان عدم التمييز يف احلصول على اخلدمات العامة األساسية ،ومنها املاء والتمديدات الصحية والرعاية
الصحية.
مراجعة القوانَّي واملؤسسات الوطنية لضمان توفري اإلنصاف الفعال جلميع ضحااي انتهاكات احلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية.

ضمان احلق يف احلصول على مستوى معيشة مالئم ،مبا فيه السكن
 وضع حد فوري لعمليات اإلجالء القسري وفرض حظر واضح على عمليات اإلجالء القسري.
 ضمان عدم تنفيذ أية عمليات إجالء ،مبا فيها من األراضي اململوكة للدولة ،إىل حَّي إدماج أشكال احلماية
اإلجرائية اليت يقتضيها القانون الدويل حلقوق اإلنسان يف القانون الوطين والتقيد هبا.
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وضع خطة شاملة تتسق مع التزامات مصر مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان ،والتصدي لظروف السكن
غري املالئمة ،اليت تؤدي إىل تشكيل خطر على حياة الناس الذي يسكنون يف العشوائيات وصحتهم.
إعالن خطط مشروع تطوير القاهرة لعام  ،2050وضمان املشاركة الفعالة للمجتمعات املتأثرة بوضع اخلطط
وتنفيذها والتشاور احلقيقي معها.

احرتام احلق يف العمل








البدء إبجراء إصالحات قانونية ومؤسسية لتعزيز ومحاية حقوق العمل ،وذلك ابلسماح للعمال بتنظيم أنفسهم
حبرية وتشكيل نقاابت عمالية مستقلة.
ضمان متكَّي العمال من إنشاء نقاابت عمالية متثلهم وتتفاوض ابمسهم أو السماح هلم ابلتفاوض بشكل مجاعي
ومستقل عن احتاد نقاابت العمال املصريَّي وفروعه احمللية ،الذي يعترب اهليكل النقايب الوحيد املرخص يف البالد منذ
عام .1957
وضع وتنفيذ نظام يكفل حداً أدىن عادالً لألجور ،لضمان متتع مجيع العمال وعائالهتم أبوضاع معيشية الئقة.
وهذا أمر يتسق مع املادة  23من الدستور املصري ،الذي ينص على ضرورة حتديد احلد األدىن واحلد األقصى
لألجور هبدف ضمان تقليص التفاوت يف الدخل ،ومع التزامات مصر مبوجب املادة  7من العهد الدويل اخلاص
ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،اليت تنص على أن الدول جيب أن تكفل حصول مجيع العمال على
احلد األدىن من األجور العادلة.
تعديل املادة  124من قانون العقوابت مبا يلغي جترمي املمارسة السلمية للحق يف اإلضراب.

محاية حقوق املرأة










سن أحكام قانونية حلماية املرأة من التعرض للعنف األسري ،مبا فيه االغتصاب الزوجي واملضايقة اجلنسية ،مبا
يتماشى مع التزامات مصر مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان.
تنفيذ التوصية اليت قدمتها جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ،يف فرباير/شباط  ،2010واليت تدعو السلطات
املصرية إىل اختاذ التدابري الضرورية لضمان مشاركة املرأة يف خمتلف مراحل العملية االنتخابية.
إجراء مراجعة شاملة لقانون األحوال الشخصية احلايل املقرتح؛ وضمان احلقوق املتساوية للرجل واملرأة يف الزواج
والطالق والوصاية على األطفال واملرياث ،وذلك مبا يتماشى مع التزامات مصر مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع
أشكال التمييز ضد املرأة.
تعديل املواد  264-260من قانون العقوابت ،مبا يسمح إبجراء عمليات إجهاض للنساء والفتيات من ضحااي
االغتصاب والسفاح ،أو عندما يشكل احلمل خطراً جسيماً على صحة املرأة أو الفتاة.
تعديل القانون رقم  126لعام  2008هبدف حظر راارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية يف مجيع احلاالت.

القضاء على التمييز
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مراجعة أو تعديل أو إلغاء مجيع القوانَّي اليت تنطوي على متييز على أساس العنصر أو اللون أو الدين أو العرق أو
املولد أو اجلنس أو امليول اجلنسية أو النوع االجتماعي أو الرأي السياسي أو غريه من اآلراء ،أو األصل القومي أو
االجتماعي أو امللكية أو أي وضع آخر.
تغيري مجيع القوانَّي واملمارسات اليت تنطوي على متييز ضد األقليات الدينية أو العرقية ،لضمان احرتامها للمادة
 18من العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،اليت تكفل حرية الفكر والضمري والدين .وتشمل هذه
القوانَّي املادة ( 98و) من قانون العقوابت ،اليت جترم استغالل الدين "لإلخالل ابلسلم الوطين"؛ واملرسوم الرائسي
رقم  ،291/2005الذي يشرتط احلصول على تصريح من احملافظ للقيام إبصالح أو توسيع مباين الكنائس؛
والقانون رقم  263لعام  ،1960الذي حيظر األنشطة البهائية وحيرم البهائيَّي من االعرتاف القانوين.
ضمان إصدار واثئق مدنية حديثة ألفراد األقليات الدينية ،مبن فيهم املتحولون إىل دين آخر ،ومنها أوراق اهلوية.
اختاذ تدابري ملنع وقوع هجمات طائفية ،وإجراء حتقيقات عاجلة وحمايدة يف مجيع أنباء االعتداءات اليت قعت ضد
أفراد األقليات الدينية والعرقية.
وضع حد العتقال ومقاضاة األشخاص بسبب ميوهلم اجلنسية املثلية احلقيقية أو املزعومة ،واإلفراج الفوري عن أي
شخص مسجون بسبب ميوله اجلنسية الفعلية أو املزعومة ،ليس إال.
إلغاء جترمي العالقة اجلنسية ابلرتاضي ،إبلغاء القانون رقم  10لعام ( 1961قانون مكافحة الدعارة) ومجيع القوانَّي
اليت جترم العالقات املثلية الفعلية أو املزعومة.

وضع حد لالنتهاكات ضد املهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء






ضمان عدم قيام قوات األمن ابستخدام القوة املفرطة ضد األشخاص الذين يريدون دخول مصر أو اخلروج منها،
إال اباللتزام الصارم ابملعايري الدولية حلقوق اإلنسان ،وإصدار تعليمات هلا أبنه ال جيوز هلا استخدام األسلحة
النارية أو غريها من أشكال القوة املميتة إال يف حاالت الضرورة القصوى حلماية حياهتم أو حياة اآلخرين.
التحقيق العاجل والوايف واحملايد يف مجيع احلاالت اليت أطلقت فيها قوات حرس احلدود أو قوات األمن املصرية
النار على األشخاص الذين حياولون عبور احلدود املصرية مع إسرائيل أو غريها من البلدان ،وذلك لتقدمي
املسؤولَّي عن عمليات القتل أو االستخدام املفرط للقوة إىل ساحة العدالة ،وحتقيق اإلنصاف لألشخاص الذين
انتُهكت حقوقهم.
السماح لطاليب اللجوء ابالستفادة من إجراءات اللجوء بشكل حقيقي ،وابلوصول إىل املفوضية العليا لألمم
املتحدة لشؤون الالجئَّي ،وضمان توفري احلماية الدولية لألشخاص الذين يفرون من وجه االضطهاد.

إلغاء عقوبة اإلعدام



إعالن وقف تنفيذ عمليات اإلعدام فوراً.
ختفيف مجيع أحكام اإلعدام ومراجعة قانون العقوابت من أجل تقليص عدد اجلرائم اليت يعاقب عليها ابإلعدام،
هبدف العمل على إلغاء عقوبة اإلعدام كلياً.

التعاون مع آليات األمم املتحدة
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تنفيذ التوصيات اليت قدمتها هيئات املعاهدات وآليات االجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة ،وتقدمي تقارير إىل
كل من جلنة حقوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
إصدار دعوة دائمة إىل خرباء حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة ،وتسهيل الزايرات اليت تطلبها آليات اإلجراءات
اخلاصة ،ومنها آليات املقرر اخلاص املعين بعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء واملقرر اخلاص املعين ابستقالل
القضاة واحملامَّي ،واملقرر اخلاص املعين أبوضاع املدافعَّي عن حقوق اإلنسان ،واملقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو
املعتقد ،وفريق العمل اخلاص ابالعتقال التعسفي.
التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وإدماجه يف القانون الوطين واالنضمام إىل االتفاقية
الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري ،وإدماجها يف القانون الوطين .واالنضمام إىل الربوتوكول
االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
والتصديق على الربوتوكولَّي االختياريَّي للعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،والعهد الدويل اخلاص
ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
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