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 حكم ظل فيمصر: انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان 

 الرئيس السيسي

ِعدَّت لمن منظمة العفو الدولية  مذكرة
ُ
األمم المتحدة  عمل لفريق"لدورة الرابعة والثالثين أ

 2019د في نوفمبر/تشرين الثاني عق  التي تُ و الشامل"، باالستعراض الدوريالمعني 

 

عالم يتمتع فيه الجميع  مليون شخص يناضلون من أجل 7منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم ما يزيد على 

  اإلنسانية. بحقوقهم

اإلنسان المنصوص عليها في اإلعالن العالمي  أن يتمتع جميع البشر بجميع حقوق وتتمثل رؤية المنظمة في 

  لحقوق اإلنسان وغيره من المعايير الدولية لحقوق اإلنسان.

السياسية أو المصالح االقتصادية أو  والعقائد ة منظمة مستقلة عن جميع الحكوماتومنظمة العفو الدولي 

    من أعضائها ومن التبرعات العامة. المعتقدات الدينية، وتتلقى تمويلها

 

 

 

 قائمة المحتويات



 مقدمة

 السابقةمراجعة متابعة لل

 االنضمام إليهاو حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات

 ب باسم مكافحة اإلرهابك  رت  انتهاكات حقوق اإلنسان التي تُ 

 التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

 المحاكمات الجائرة

 التمييز بسبب النوع االجتماعي

 اإلفالت من العقاب

 األمم المتحدةالتعاون مع آليات عدم 

 المدة منتصفمراجعة مصر في 
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 الدستور

 والسياسة التشريعياناإلطار 

 هيئات حقوق اإلنسان المرتبطة بالحكومة

 المعنية بالمعاهدات الدولية وهيئاتها  إجراءات األمم المتحدة الخاصةعدم التعاون مع 

 وضع حقوق اإلنسان في أرض الواقع

 واالنضمام إليها والتجمع وتكوين الجمعياتحرية التعبير 

 االحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة

 االختفاء القسري وظروف االحتجاز القاسيةوالتعذيب 

 عقوبة اإلعدام 

 اإلعدام خارج نطاق القضاء

 اإلفالت من العقاب

 االجتماعيالنوع  أساس التمييز والعنف الجنسي القائمان على

 التمييز ضد األقليات

 الالجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون

 توصيات للتحرك من جانب الدولة قيد المراجعة

 ملحق

 

 



 مقدمة

 
 
جرى في ، والذي يمصر لسجل "الشامل االستعراض الدوري" لتقديمها خالل المذكرةت هذه د  ع  أ

إليها  تم  د   مدى تنفيذ مصر للتوصيات التي ق  م منظمة العفو الدولية فيها ي   ق  . وت  2019نوفمبر/تشرين الثاني 
وتكوين  ،والتجمع السلمي ،رية التعبيرحبما في ذلك التوصيات المتعلقة ب ،في مراجعتها الدورية السابقة

والتعذيب وغيره من  ؛وانتهاكات حقوق اإلنسان المرتكبة باسم مكافحة اإلرهاب ؛االنضمام إليهاو الجمعيات
النوع  القائم على أساسوالتمييز  ؛وعقوبة اإلعدام ؛والمحاكمات الجائرة ؛ضروب المعاملة السيئة

والتقاعس عن التعاون مع  ؛جسيمة لحقوق اإلنسانالنتهاكات االواإلفالت من العقاب على  ؛االجتماعي
 آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة.

 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان فيما  ذكرةالمم ي   ق  ت  كما 
 
عليه  تل  دخ  يتعلق بدستور مصر والتعديالت التي أ

 وهيئات حقوق اإلنسان المرتبطة بالحكومة. ين،التشريعيوالسياسة واإلطار  ،مؤخرا  
 

تطرح منظمة العفو الدولية بواعث قلق بشأن حرية  ،وفيما يتعلق بوضع حقوق اإلنسان في أرض الواقع
 ؛واالحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة ؛االنضمام إليهاو وتكوين الجمعيات ،والتجمع السلمي ،التعبير

ة وعقوب ؛االختفاء القسري وظروف االحتجاز القاسيةالت وحا ؛من ضروب المعاملة السيئة هوالتعذيب وغير
ى ن عليالتمييز والعنف الجنسي القائمو ؛واإلفالت من العقاب ؛وحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء ؛اإلعدام
 ن.؛ والالجئين وطالبي اللجوء والمهاجريوالتمييز ضد األقليات ؛االجتماعيالنوع أساس 

 

 متابعة للمراجعة السابقة
 االستعراض الدوري"الفترة التي انقضت منذ  دىعلى م حادا   شهد وضع حقوق اإلنسان في مصر تدهورا  

ت إليها في م  د   توصية ق   300توصية من بين  237وقد قبلت مصر  .2014مصر في سجل ل الثاني "الشامل
وترى منظمة العفو الدولية  1توصية. 52توصية أخرى ورفضت  11من  كما قبلت أجزاء   ،االستعراض السابق

طاق وأن ن ،مع التوصيات التي قبلتها مخيب لآلمال فيذ إصالحات أساسية تماشيا  نأن تقاعس مصر عن ت
 ات حقوق اإلنسان الجارية يبعثان على أشد القلق.وجسامة انتهاك

 
 االنضمام إليهاو حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات

 ؛يهاواالنضمام إل وتكوين الجمعيات ،والتجمع السلمي ،ضمان حرية التعبيرتدعوها إلى قبلت مصر توصيات 
العامة التجمعات وتعديل القانون الخاص بالحق في  2المدافعين عن حقوق اإلنسان؛ن ووحماية الصحفيي

واعتماد قانون جديد بخصوص الجمعيات األهلية يتماشى مع المعايير  3والمسيرات والمظاهرات السلمية؛
 ،فقد استمرت السلطات في فرض قيود مشددة على عمل منظمات المجتمع المدني ،ومع ذلك 4الدولية.

ولية الد . وتأسف منظمة العفووالواقع العمليووسائل اإلعالم المستقلة في القانون العمالية، والنقابات 
وكذلك جميع الصحفيين والمدافعين عن حقوق اإلنسان  ،عن جميع سجناء الرأي لرفض مصر توصية باإلفراج

وق على مئات المدافعين عن حق ،2014منذ عام  ،قبضت السلطاتفقد  5وا بطريقة تعسفية.ن  ج  الذين س  
 2017ل في الفترة ما بين ديسمبر/كانون األووشددت السلطات والصحفيين.  ،والمنتقدين ،اإلنسان

لمجرد أنهم  شخصا   158عن على ما ال يقل  وقبضت تعسفيا   ،معارضةقمعها لل 2019ويناير/كانون الثاني 
 عن آراء انتقادية. وا سلميا  ر  ب  ع  
 

 مكافحة اإلرهابباسم المرتكبة انتهاكات حقوق اإلنسان 
 6على الرغم من قبول مصر توصيات تدعوها إلى احترام حقوق اإلنسان األساسية أثناء مكافحة اإلرهاب،

( وغيره 2015لسنة  94)القانون القمعي  "قانون مكافحة اإلرهاب"إلى  ا  دازائفة استن استخدمت تهما   فقد
أي شكل من المعارضة على أنه عمل تفسير تعمد من القوانين التي تتسم بصياغات غامضة تسمح ب

وا في تبادل إلطالق ل  ت  إنهم ق   عن مقتل مئات األشخاص قائلة   2015وأعلنت وزارة الداخلية منذ عام  جنائي.

                                                           
 .به الملحقة واإلضافة ،C/28/16RA/H مصر، ،"الشامل الدوري باالستعراض المعني ملالع فريق" تقرير 1
2 C/28/16RA/H، وفرنسا تونس) 166.214-166.212و ،( غولوكسمبور والبرازيل أستراليا) 166.210-166.208 التوصيات 

 ،(وفرنسا فنلندا) 166.246-166.245و ،(والمكسيك ورومانيا والنرويج غلوكسمبور) 166.221-166.218و ،(وألمانيا

 (.اليابان) 166.250و
3 C/28/16RA/H، (.هولندا) 166.230 التوصية 
4 C/28/16RA/H، 166.241-166.239و ،(المتحدة المملكة) 166.236و ،(إيطاليا) 166.234و ،(سلوفاكيا) 166.232 التوصيات 

 المتحدة الواليات) 166.217-166.215و ،(وإستونيا الجمهورية التشيكية) 166.207-166.206و ،(وإيسلندا وكرواتيا كوستاريكا)

 (.كندا) 166.248و ،(كوريا جمهورية) 166.244و ،(السويد) 166.225و ،(والنرويج والنمسا األمريكية
5 C/28/16RA/H، المتحدة الواليات) 166.217-166.215و ،وإستونيا(  الجمهورية التشيكية) 166.207-166.206 التوصيات 

 (.السويد) 166.225 ،(والنرويج والنمسا األمريكية
6 C/28/16RA/H، (.كوريا وجمهورية فرنسا)166.300-166.299 التوصيات 



 ن  ي   ب  تحقيقات وافية ومحايدة في هذه الحوادث. وت  تقاعست باستمرار عن إجراء لكنها  ،النار مع قوات األمن

 7.عمليات إعدام خارج نطاق القضاء منظمة العفو الدولية أن السلطات ارتكبت أيضا   النتائج التي توصلت إليها
 

 التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة
بينما  8،وقبلت مصر كذلك توصية بحماية جميع المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

بما في ذلك المنشآت  ،لجميع أماكن االحتجازالسماح بزيارات مستقلة تدعوها إلى رفضت توصية 
قطاع األمن "وتشير بحوث منظمة العفو الدولية إلى أن  9."قطاع األمن الوطني"العسكرية ومنشآت 

 النتزاع روتينيبشكل المعاملة السيئة  ضروب استخدم اإلخفاء القسري والتعذيب وغيره من "الوطني
 "اعترافات" ومعاقبة المعارضين.

 
 المحاكمات الجائرة

لكنها رفضت  10،قبلت مصر توصيات تدعوها إلى ضمان اتباع اإلجراءات الواجبة وإجراء محاكمات عادلة
 ،11االحتياطي السابق للمحاكمة كإجراء لمعاقبة النشطاء والمحتجين بسبالكف عن استخدام الحتوصيات 

قامت السلطات بسجن اآلالف رهن الحبس فقد  12ووضع حد لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
لمحاكمة بتهم ال أساس لها أو لمشاركتهم في احتجاجات. وأصدرت المحاكم المدنية على ذمة ااالحتياطي 

بعد محاكمات جماعية جائرة وحكمت على مئات األشخاص باإلعدام. وتأسف منظمة  والعسكرية أحكاما  
ستمرارها في الو 13الستخدام عقوبة اإلعدام تطبيق وقف   تدعوها إلىالعفو الدولية لرفض مصر توصيات 

 تنفيذ أحكام اإلعدام.
 

 النوع االجتماعي القائم على أساسالتمييز 
النوع االجتماعي وحماية ضحاياه  القائم على أساستوصيات بالقضاء على التمييز  وقبلت مصر أيضا  
في القانون وفي الواقع  ا  مستمرما زال  "مجتمع الميم"وأفراد المرأة غير إن التمييز ضد  14ومحاكمة مرتكبيه.

 15العملي.
 

 اإلفالت من العقاب
انتباه  16كافحة اإلفالت من العقاب على االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسانيسترعي التزام مصر بم

لمحاسبة ضباط األمن والجيش  ر  ذك  ي   تأسف ألن القضاء لم يفعل شيئا   منظمة العفو الدولية، لكن المنظمة
 .2011عام  انتفاضةت منذ ب  ك  على االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي ارت  

 

                                                           
 كانوا الرجال من ستة: القضاء نطاق خارج سيناء شمال من رجال إعدام احتمال في فلتحققوا: مصر" الدولية، العفو منظمة انظر 7

[: باإلنجليزية] ،2017 الثاني كانون/يناير 23( MDE 12/5534/2017: الوثيقة رقم" )مقتلهم وقت الشرطة لدى محتجزين

/https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/5534/2017/enعمليات عن فيديو: مصر" الدولية، العفو ومنظمة ؛ 

 نيسان/إبريل 21 صحفي، يانب" )سيناء شمال في الجيش أيدي على مستترة انتهاكات عن لمحة يقدم القضاء نطاق خارج إعدام

2017 :)https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/04/egypt-video-of-extrajudicial-executions-offers-

glimpse-of-hidden-abuses-by-the-military-in-north-sinai/أربعة تعرض مزاعم في فلتحققوا: مصر: الدولية، العفو ومنظمة ؛ 

ht (: 2017 تموز/يوليو 6 صحفي، بيان" )القضاء نطاق خارج واإلعدام والتعذيب لالختفاء رجال
-and-torture-disappearance-of-allegations-investigate-/latest/news/2017/07/egypthttps://www.amnesty.org/ar

men/-four-of-execution-extrajudicialنطاق خارج اإلعدامات موجة ضحايا أحدث ضمن مدرس" الدولية، العفو ومنظمة ؛ 

(: 2017 آب/أغسطس 8 صحفي، بيان" )مصر في القضاء
-wave-chilling-egypts-of-victims-latest-among-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/08/schoolteacher

executions/-extrajudicial-fo  
8 A/HRC/28/16، (.فرنسا) 166.123 ،والدانمرك(  سويسرا) 166.118-166.117 التوصيات 
9 A/HRC/28/16، (.سويسرا) 166.116 التوصية 

10 A/HRC/28/16، وكندا والنرويج غولوكسمبور وأيرلندا فرنسا) 166.184-166.179و ،(بلجيكا) 166.177 التوصيات 

 (.والمكسيك
11 A/HRC/28/16، (.والنرويج لوكسمبورج) 166.182-166.181و ،وهولندا(  سلوفاكيا) 166.139-166.138 التوصيات 
12 A/HRC/28/16، (.وليتوانيا النمسا) 166.187-166.186و ،(النرويج) 166.182 التوصيات 
13 A/HRC/28/16، وأستراليا والمجر وألمانيا وفرنسا وغوتو وتركيا نياوإسبا ورومانيا األرجنتين) 166.111-166.101 التوصيات 

 (.والبرتغال األسود والجبل وايغوأورو وسويسرا وإيطاليا غولوكسمبور
14 A/HRC/28/16، (االتحادية روسيا) 166.144و ،(التفيا) 166.94 ،(بوتسوانا) 166.83و ،وتايلند(  فنلندا) 166.77-76.166 التوصيات، 

 (.وليتوانيا وأيسلندا غانا) 166.164-166.162و ،(البرازيل) 166.155و ،(النكا سري) 166.150و
 على تجرؤها بسبب الجنسي التحرش ضحايا وإحدى المرأة حقوق عن مدافعة على الحكم: مصر" الدولية، العفو منظمة انظر 15

(: 2018 أيلول/سبتمبر 29 صحفي، بيان) الظاهرة، عن التحدث

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/09/egypt-woman-human-rights-defender-and-
sexual-harassment-survivor-sentenced-for-speaking-out/ 

16 A/HRC/28/16، 166.188و ،وبوتسوانا(  وبلجيكا األمريكية المتحدة والواليات سبانياإ) 166.122-166.119 التوصيات-

 (.واألرجنتين وبلجيكا وايغأورو) 166.190

https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/5534/2017/en
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/egypt-investigate-allegations-of-disappearance-torture-and-extrajudicial-execution-of-four-men/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/egypt-investigate-allegations-of-disappearance-torture-and-extrajudicial-execution-of-four-men/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/egypt-investigate-allegations-of-disappearance-torture-and-extrajudicial-execution-of-four-men/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/07/egypt-investigate-allegations-of-disappearance-torture-and-extrajudicial-execution-of-four-men/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/08/schoolteacher-among-latest-victims-of-egypts-chilling-wave-of-extrajudicial-executions/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/08/schoolteacher-among-latest-victims-of-egypts-chilling-wave-of-extrajudicial-executions/


 عدم التعاون مع آليات األمم المتحدة

طلب زيارة  16لكن  17،وآلياته "مجلس حقوق اإلنسان"التعاون الكامل مع تدعوها إلى قبلت مصر توصيات 
وتتخذ  18.بعدتلق استجابة لم التابعين لألمم المتحدة  إطار اإلجراءات الخاصةمكلفين بواليات في لمصر من 
 في إطار اإلجراءات الخاصة والياتمكلفين بالانتقامية ضد األفراد الذين يتواصلون مع إجراءات السلطات 

 ةالمقرر" وهي، 2011مصر منذ عام  تي زارتال ةالوحيد ةالخاص ةالمقرربما في ذلك  ،التابعين لألمم المتحدة
 19."بالحق في السكن المالئم ةالمعني ةالخاص

 مصر في منتصف المدة سجل مراجعة
 ،الذي قدمته مصرو ،"الشامل االستعراض الدوري" بموجب إجراءنصف المدة  العفو الدولية تقرير   روع منظمة  

وترى  20.موضع التنفيذ 2014خالل مراجعة عام إليها ت م  د   التوصيات التي ق  وضعت وتزعم فيه السلطات أنها 
للتدهور الكبير في وضع حقوق اإلنسان في مصر  مزاعم تحقيق تقدم ال أساس لها بالمرة نظرا  أن المنظمة 

 21.االستعراض السابقمنذ 
 

 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان
 

 الدستور
كافية للوفاء غير  الضماناتهذه  لكن ،ضمانات حقوق اإلنسانعلى تحسين ل 2014دستور عام ينطوي 

يسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم فالدستور  22بالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق اإلنسان.
الء القسري. ر الحماية من اإلخوفال يوبغير شروط، وال يضمن حرية التعبير والتجمع السلمي  ،عسكرية
السياسية ووسائل اإلعالم حرية التعبير وتشديد القيود على األحزاب لع مقخضم أعتى موجة وفي 

 وتزيد المحاكمات، استقالل القضاءب د من المساسيتزت تعديالت دستورية د  م  اعت   ،2019المستقلة في عام 
 وترسخ اإلفالت من العقاب ألفراد القوات المسلحة. ،الجائرة

 
 اإلطار والسياسة التشريعيان

نسان. حقوق اإلمتفشية لانتهاكات على " القانونية"أضفت الصبغة أقرت السلطات التشريعية عدة قوانين 
رفض تتيح لها إضافية صالحيات يمنح السلطات  23(2017لسنة  70فقانون الجمعيات األهلية )القانون 

ومحاكمة العاملين فيها بجرائم  ،والحد من أنشطتها وتمويلها ،التسجيل القانوني للمنظمات غير الحكومية
من قانون العقوبات العقوبة على تلقي تمويل أجنبي إلى  78وشدد تعديل للمادة  24ذات صياغة غامضة.

 25ن المؤبد.جالس
 26(2017لسنة  213)القانون  الجديد قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابيويحظر 

 يطر عليه الدولة.الذي تس "االتحاد العام لعمال مصر"على النقابات المستقلة العمل خارج إطار 

                                                           
17 A/HRC/28/16، (.ليتوانيا) 166.69و ،فاسو(  بوركينا) 166.66 التوصيتان 
الزيارات القطرية للمكلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة "أنظر ،"مفوضيّة األمم المتّحدة السامية لحقوق اإلنسان" انظر 18

: 1998 عام منذ" التابعة لمجلس حقوق اإلنسان

https://spinternet.ohchr.org/_layouts/15/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=a
r 

مصر: خبيران دوليّان قلقان حيال سوء معاملة مدافعين عن حقوق اإلنسان " ،"مفوضيّة األمم المتّحدة السامية لحقوق اإلنسان" انظر 19

[: باإلنجليزية] 2018 األول كانون/رديسمب 4 ،"بعد زيارتهما البالد
 https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23971&LangID=a 

[: باإلنجليزية] المدة، نصف تقرير: والمتابعة للتقارير مةالدائ الوطنية اللجنة العربية، مصر جمهورية 20
 https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session20/EG/EgyptMidtermReport.pdf 

 MDE: الوثيقة رقم" )لها أساس ال تقدم تحقيق ادعاءات: مصر" الدولية، العفو منظمة انظر أشمل تحليل على لالطالع 21
 /en/https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/0134/2018 [: باإلنجليزية] ،2019 آذار/مارس 16 ،(12/076/2013

 استمرار وسط ُمَحسَّن نص -المصري الدستور مسودة" الدولية، العفو منظمة: انظر 2014 عام لدستور أشمل تحليل على لالطالع 22

: 2013 األول كانون/ديسمبر 9 ،(MDE 12/076/2013: الوثيقة رقم" )االنتهاكات

 arhttp://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/076/2013/ 
 العمل مجال في العاملة المؤسسات من وغيرها الجمعيات عمل تنظيم بشأن" 2017 لسنة 70 للقانون أشمل تحليل على لالطالع 23

 أيار/مايو 30 ،"اإلنسان حقوق منظمات على بالقضاء يهدد األهلية الجمعيات قانون: مصر" الدولية، العفو منظمة انظر ،"األهلي

2017 :-rights-human-annihilate-to-threatens-law-ngo-/latest/news/2017/05/egypthttps://www.amnesty.org/ar
 groups/ 

 .2018 األول كانون/ديسمبر في القانون لتعديل عملية الحكومة بدأت 24
 .سنة 25 المصري القانون في المؤبد السجن عقوبة مدة تبلغ 25
 ،(2017 لسنة 213 القانون" )النقابي التنظيم حق وحماية العمالية النقابية المنظمات قانون" بخصوص المعلومات من لالستزادة 26

 30 ،(MDE 12/6154/2017: الوثيقة رقم" )العمال حقوق على صارخ اعتداء -العمال عيد في: مصر" الدولية، العفو منظمة انظر

 https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1261542017ARABIC.PDF : 2017 نيسان/إبريل

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23971&LangID=a
https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session20/EG/EgyptMidtermReport.pdf
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/0134/2018/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/0134/2018/en/
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE12/076/2013/ar
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/05/egypt-ngo-law-threatens-to-annihilate-human-rights-groups/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/05/egypt-ngo-law-threatens-to-annihilate-human-rights-groups/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/05/egypt-ngo-law-threatens-to-annihilate-human-rights-groups/
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1261542017ARABIC.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1261542017ARABIC.PDF


وشددا قدرة  201827ومن بين بواعث القلق كذلك قانونا اإلعالم والجرائم اإللكترونية اللذان صدرا في عام 

السلطات شبه التامة على الرقابة على اإلعالم المطبوع والرقمي والمذاع. وتواصل السلطات استخدام 
في تقييد الحق  28(2013لسنة  107التظاهر )القانون ( وقانون 1419لسنة  10)القانون التجمهر" قانون "

لتقييد  29(2015لسنة  94)القانون  "قانون مكافحة اإلرهاب"في التجمع السلمي وتلجأ بشكل معتاد إلى 
 .تعسفيا   إليها واالنضمام وتكوين الجمعيات ،والتجمع السلمي ،حرية التعبير

 
ومنح المحاكم  ،المدنيين أمام محاكم عسكرية ويستمر قانون القضاء العسكري في السماح بمحاكمة

 ارتكابها على أيدي أفراد م  زع  انتهاكات حقوق اإلنسان التي ي   في نظرالعلى  السلطة القضائيةالعسكرية 
( نطاق 2014لسنة  136)القانون والحيوية" العامة المنشآت حماية تأمين وقانون "ويوسع  30عسكريين.
والمرافق المنشآت "غيرها من و ،األفعال التي تقع في الجامعات ليشملالمحاكم العسكرية اختصاص 

 31العامة".والممتلكات 
 150)القانون  "لقانون اإلجراءات الجنائية"، وقع الرئيس مجموعة من التعديالت التشريعية 2017وفي عام 

قانون "و ،(1959لسنة  57)القانون  "الطعن أمام محكمة النقضحاالت وإجراءات قانون "و ،(1950لسنة 
لسنة  94)القانون  "قانون مكافحة اإلرهاب"(، و2015لسنة  8)القانون  "الكيانات اإلرهابيةتنظيم قوائم 

ي وتتيح الحبس االحتياط فيتعسبشكل تسمح للسلطات بالقيام بعمليات قبض جماعي التي  32،(2013
 جراءات الواجبة والمحاكمة العادلة.قبل المحاكمة ألجل غير محدد وتقوض اتباع اإل

 
 )القانون "كبار قادة القوات المسلحة"معاملة بعض مع صدور القانون بشأن رسوخا  وزاد اإلفالت من العقاب 

( الذي يسمح للرئيس بمنح الحصانة لكبار الضباط العسكريين فيما يخص انتهاكات حقوق 2018لسنة  161
 33فيها مئات المحتجين. ل  ت  وهي فترة ق   ،2016و 2013بين عامي  ت في الفترةب  ك  اإلنسان التي ارت  

 
فيما يتعلق بحقوق الزواج والطالق وحضانة المرأة في التمييز ضد  وما زال قانون األحوال الشخصية مستمرا  

( في القبض على 1961لسنة  10)القانون مكافحة الدعارة" قانون "واستخدمت السلطات كذلك  34األبناء.
 ميولهم الجنسية الحقيقية أو المفترضة.األفراد بسبب 

 
 حقوق اإلنسان المرتبطة بالحكومةهيئات 

إال إن الدور  35إدارات لحقوق اإلنسان في جميع الوزارات والمحافظات. 2017أنشأت السلطات في عام 
د على مزاعم انتهاكات حقوق اإلنسان ال التصدي األساسي لهذه الهيئات ينحصر حتى اآلن في الر

 الحقيقي لالنتهاكات نفسها.
لقيام بزيارات غير ل والمجلس ليس مخوال   ،محل شك "المجلس القومي لحقوق اإلنسان"وما زال استقالل 
 36ألماكن االحتجاز. معلن عنها مسبقا  

 

                                                           
 تنظيم" بشأن والقانون( 2018 لسنة 175 القانون" )المعلومات تقنية جرائم مكافحة" بشأن للقانون أشمل تحليل على لالطالع 27

 المقترحة القوانين: مصر" الدولية، العفو منظمة انظر ،(2018 لسنة 180 القانون" )لإلعالم األعلى والمجلس واإلعالم الصحافة

(: 2018 تموز/يوليو 2 صحفي، بيان) ،"الرقمي اإلعالم على اعتداء تشكل
 freedoms/-online-on-assault-an-laws-proposed-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/07/egypt 

 لسنة 107 القانون" )السلمية والتظاهرات والمواكب العامة االجتماعات في الحق تنظيم" بشأن للقانون أشمل تحليل على لالطالع 28

 الثاني تشرين/نوفمبر 25 صحفي، بيان) األمن: لقوات العنان يطلق الجديد التظاهر قانون: مصر" الدولية، العفو منظمة انظر ،(2013

2013 :)-free-forces-security-gives-law-protest-new-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2013/11/egypt
 rein/ 

 قانون مشروع" الدولية، العفو منظمة انظر ،(2015 لسنة 94 القانون" )اإلرهاب مكافحة" بشأن للقانون أشمل تحليل على لالطالع 29

[: باإلنجليزية] ،2015 آب/أغسطس 12 ،(MDE 12/2269/2015: الوثيقة رقم) ،"مصر في اإلرهاب مكافحة
 https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1222692015ENGLISH.pdf 

 .واليته نطاق بتحديد العسكري للقضاء( المعدل 1966 لسنة 25 القانون" )العسكرية األحكام قانون" من 48 المادة تسمح 30
دَ  به العمل لكن سنتين به العمل يسري أن على 2014 عام في البداية في القانون أقر 31  .أخرى سنوات خمس 2016 عام في ُمدِّّ
 لمصريةا القوانين على القمعية التعديالت" الدولية، العفو منظمة انظر التشريعية، التعديالت هذه بشأن المعلومات من لالستزادة 32

: 2017 نيسان/إبريل 19 ،(MDE 12/6081/2017: الوثيقة رقم" )اإلنسان حقوق على الكوارث من المزيد ستجلب
 https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/6081/2017/ar/ 

 قانون: الصفقة" ،"اإلنسان حقوق لدراسات القاهرة مركز" انظر ،2018 لسنة 161 بالقانون يتعلق فيما المعلومات من لالستزادة 33

for-immunity-grants-president-https://cihrs.org/egypt-: 2018 الثاني تشرين/نوفمبر 6 ،"العسكريين القادة كبار معاملة

 arpower/?lang=-on-hold-lifelong-for-exchange-in-manderscom-military 
 .الرجل يرثه ما نصف المرأة ترث ،(1943 لسنة 77 القانون) المواريث لقانون وفقا   المثال، سبيل على 34
35  details/1218647https://www.almasryalyoum.com/news/ 
 MDE :الوثيقة رقم" )المصرية السجون في االنفرادي الحبس استخدام إساءة: اإلنسانية سحق: مصر" الدولية، العفو منظمة انظر 36

 /https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/8257/2018/ar : 2018 أيار/مايو 7 ،(12/8257/2018

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/07/egypt-proposed-laws-an-assault-on-online-freedoms/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2013/11/egypt-new-protest-law-gives-security-forces-free-rein/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2013/11/egypt-new-protest-law-gives-security-forces-free-rein/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2013/11/egypt-new-protest-law-gives-security-forces-free-rein/
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1222692015ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/6081/2017/ar/
https://cihrs.org/egypt-president-grants-immunity-for-military-commanders-in-exchange-for-lifelong-hold-on-power/?lang=ar
https://cihrs.org/egypt-president-grants-immunity-for-military-commanders-in-exchange-for-lifelong-hold-on-power/?lang=ar
https://cihrs.org/egypt-president-grants-immunity-for-military-commanders-in-exchange-for-lifelong-hold-on-power/?lang=ar
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1218647
https://www.almasryalyoum.com/news/details/1218647
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/8257/2018/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/8257/2018/ar/


ئاتها وهي في إطار اإلجراءات الخاصة التابعين لألمم المتحدة والياتالمكلفين بعدم التعاون مع 

 المعنية بالمعاهدات الدولية
في إطار  بوالياتالمكلفين من  16لم تستجب السلطات المصرية حتى اآلن لطلبات الزيارة المقدمة من 

المعنية بالحق في مقررة األمم المتحدة الخاصة "وتعرضت  37.اإلجراءات الخاصة التابعين لألمم المتحدة

وتعرض األفراد الذين تواصلوا معها إلجراءات  2018.38لقيود خالل زيارتها لمصر في عام  "السكن المالئم

ل مبفريق الع"وكذلك المحامي والمدافع عن حقوق اإلنسان إبراهيم متولي الذي حاول االتصال  ،انتقامية

التزام مصر بالتعاون الحقيقي مع وهذا يشكك في  39."المعني بحاالت االختفاء القسري أو غير الطوعي

 آليات حقوق اإلنسان في األمم المتحدة.

 وضع حقوق اإلنسان في أرض الواقع
 إليها االنضمامو حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات

 االستعراض الذالسلطات منذ قبضت 
 
 40.لها تهم ال أساسبعلى مئات المنتقدين  2014ي في عام جر  ي أ

 تقبض ،2019ويناير/كانون الثاني  2017بين ديسمبر/كانون األول ما قمع في الفترة موجة وخالل أحدث 
ا على عو  ج  أو ش   السلطات سلميا   واانتقدأنهم لمجرد  شخصا   158على ما ال يقل عن  قوات األمن تعسفيا  

بحجب  2017وقامت السلطات كذلك منذ مايو/أيار  41المشاركة في احتجاجات أو حضروا تجمعات سياسية.
 42من بينها مواقع إخبارية ومواقع لمنظمات لحقوق اإلنسان. ،موقع على اإلنترنت 513ما ال يقل عن 

عمل المدافعين عن حقوق اإلنسان والعاملين في المنظمات  علىبشكل خطير  تأثيرالويستمر القمع في 
عشرة أفراد  أصول وتجميد من السفر فردا   31ما ال يقل عن أوامر بمنع  قضاة التحقيقوأصدر . غير الحكومية

يما فوسبع منظمات غير حكومية في إطار تحقيق جنائي في التمويل األجنبي للمنظمات غير الحكومية 
التي قد يتعرض فيها كثير من المدافعين عن حقوق اإلنسان ألحكام  2011لسنة  173القضية ب ف  ر  ع  ي  

 43.سنة 25لمدة بالسجن قد تصل إلى السجن 
 

 االحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة
بشكل  يستخدم القضاة وأعضاء النيابة سلطاتهم الواسعة الحتجاز المتهمين قبل المحاكمة وأثناءها

بلغت لمحاكمة لفترات طويلة االحتياطي على ذمة ااآلالف رهن الحبس  ز  ج  احت   ،2013عام  . ومنذتعسفي
إلى تهم ال أساس لها بالمرة. وفي بعض الحاالت احتجزت  استنادا   ،في بعض األحيان خمس سنوات

 44الشرطة األفراد ألشهر حتى بعد أن أمرت المحاكم باإلفراج عنهم.

                                                           
 قوقح لمجلس التابعين الخاصين للمقررين البلدان زيارات استعرض ،"مفوضيّة األمم المتّحدة السامية لحقوق اإلنسان" انظر 37

: 1998 عام منذ اإلنسان
 https://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en 

شلت مصر في االمتثال للضمانات التي تلقيتُها بشأن عدم تعّرض أّي " فرحة يليالن السكن، في بالحق المعنية الخاصة المقررة قالت 38

 "شخص للمضايقات أو الترهيب أو األعمال االنتقاميّة، بسبب مقابلتهم لي أو تزويدي والوفد المرافق بمعلومات في سياق الزيارة.
ن قلقان حيال سوء معاملة مدافعين عن حقوق اإلنسان مصر: خبيران دوليّا " ،"اإلنسان لحقوق السامي المتحدة األمم مفوض مكتب"

[: باإلنجليزية] ،2018 األول كانون/ديسمبر 4 ،" بعد زيارتهما البالد
 https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23971&LangID=A 

 فورست، ومايكل" الطوعي غير أو القسري االختفاء بحاالت المعني المتحدة األممعمل  فريق" رئيسة السالمي، حورية عبرت 39

ر جدا  من المثي: "قائلْين متولي إبراهيم على القبض بشأن قلقهما عن" اإلنسان حقوق عن المدافعين بأوضاع المعني الخاص المقرر"
للقلق أن السيد متولي قد أوقف قبيل سفره إلى جنيف حيث كان من المفترض أن يجتمع بعدد من خبراء األمم المتحدة المعنيين بحقوق 

وسواها من حاالت االختفاء القسري في  اإلنسان والمتخصصين بحاالت االختفاء القسري، وذلك بهدف مناقشة حالة اختفاء ابنه
 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22079&LangID=A  انظر،." مصر

 نيسان/إبريل 27 ،(MDE 12/3910/2016: الوثيقة رقم" )مصر في المحتجين مئات على القبض" ولية،الد العفو منظمة مثال ، انظر 40

: مصر" الدولية، العفو ومنظمة ؛/https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/3910/2016/en [: باإلنجليزية] ،2016

: 20015 حزيران/يونيو 30 ،(MDE 12/1853/2015: الوثيقة رقم" )السجون إلى التظاهر من مصر شباب: السجون جيل

 https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/1853/2015/ar/إلى طريق خارطة: مصر" الدولية، عفوال ومنظمة ؛ 

: 2014 الثاني كانون/يناير 23 ،(MDE 12/005/2014: الوثيقة رقم" )اإلنسان حقوق النتهاكات األفق في نهاية ال: القمع
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/005/2014/ar/ 

: 2018 أيلول/سبتمبر 20 ،(MDE 12/9107/2018: الوثيقة رقم" )للمنتقدين مفتوح سجن: مصر" الدولية، العفو منظمة انظر 41
 expression/-of-freedom-https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2018/09/egypt 

 list-websites-https://afteegypt.org/en/blocked : المحجوبة المواقع قائمة ،"والتعبير الفكر حرية مؤسسة" 42
 ملةح إنهاء إلى" األجنبي التمويل" تلقي من الحكومية غير المنظمات تبرئة تفضي أن يجب: مصر" الدولية، العفو منظمة انظر 43

(: 2018 األول كانون/ديسمبر 20 صحفي، بيان" )اإلنسان حقوق مجتمع ضد القمع
-end-to-lead-must-acquittals-case-funding-foreign-ngo-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/12/egypt
 community/-rights-human-on-crackdown-of 

 رقم: )محجوب وعزوز غنيم عزت: مجهولة اإلنسان لحقوق محاميين وجود أماكن تزال ال: مصر" الدولية، العفو منظمة انظر 44

: 2018 أيلول/سبتمبر MDE 12/9147/2018)، 21: الوثيقة

 https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/9147/2018/ar/إضافية معلومات: مصر" الدولية، العفو ومنظمة ؛ :

https://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23971&LangID=A
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22079&LangID=A
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22079&LangID=A
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/3910/2016/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/3910/2016/en/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/1853/2015/ar/
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2018/09/egypt-freedom-of-expression/
https://afteegypt.org/en/blocked-websites-list
https://afteegypt.org/en/blocked-websites-list
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/12/egypt-ngo-foreign-funding-case-acquittals-must-lead-to-end-of-crackdown-on-human-rights-community/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/12/egypt-ngo-foreign-funding-case-acquittals-must-lead-to-end-of-crackdown-on-human-rights-community/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/9147/2018/ar/


ون الذين أما  اك م  نها من بي ،بعد محاكمات شديدة الجورفكثيرا  ما ي حك م عليهم بعقوبات  ،نهاية األمرفي ي ح 

"االعترافات" المنتزعة على اعتمادا  مكثفا  في كثير من القضايا المحاكم وتعتمد  45محاكمات جماعية معيبة.
ية المسؤولية الجنائ ت في كثير من األحيانب  ث  وال ت   ،من ضروب المعاملة السيئة هتحت وطأة التعذيب وغير

 
 
 المرافعةلم يتمكن محامو المتهمين من  ،وا في المحاكمات الجماعية. وفي بعض الحاالتين  د  الفردية لمن أ

سكرية تفتقر إلى أمام محاكم ع مدنيا   384ما ال يقل عن  م  وك  ح   ،2018أو تقديم أدلة. وفي عام  عنهم
 .شكل متأصلوتتسم بالجور ب ،ةداالستقالل والحي

 
 
قرارات بإحالة أفراد منذئذ أصدر مجلس الوزراء و. 2017ت حالة الطوارئ في البالد في إبريل/نيسان ن  عل  وأ

ب ت إليهم تهم وال يمكن استئناف األحكام التي  46طوارئ. -تتعلق باالحتجاج إلى محاكم أمن الدولة  ن س 
 وال تتطلب إال تصديق الرئيس لتصبح نافذة. ،تصدرها هذه المحاكم

لنشطاء حتى بعد اإلفراج على ا للتضييقمفرطة وتعسفية  احترازية تدابيرواستخدمت السلطات كذلك 
ضاء عدة ساعات في قة في مصر من السجناء والمحتجزين المفرج عنهم ي  ط  ر  مراقبة الش  العنهم. وتقتضي 

 ض  فر  وإما ت   ،قبل المحاكمةم كبديل للحبس االحتياطي خد  ست  . وهي إما ت  أو أسبوعيا   مركز للشرطة يوميا  
جرى التحفظ على األفراد قيد اإلقامة الجبرية  ،كعقوبة مكملة إضافة لعقوبة السجن. وفي بعض الحاالت

 47في مركز للشرطة.يوميا  ساعة  12في منازلهم أو تعين عليهم قضاء 
 

 االختفاء القسري وظروف االحتجاز القاسيةوالتعذيب 
بطريقة ممنهجة في مصر ضد األشخاص الذين ي عت ق د م التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة خد  ست  ي  

ومن بين أساليب التعذيب التي أفاد الضحايا وشهود العيان  49.، بما في ذلك األطفال48أنهم معارضون
لية والشفتين باستخدامها الصدمات الكهربية الموجهة إلى أجزاء حساسة من الجسم مثل األعضاء التناس

 تاواألذنين؛ والتعليق لفترات طويلة من األطراف مع التكبيل بالقيود الحديدية والتجريد من الثياب؛ واالعتداء
بما في ذلك االغتصاب؛ والضرب والتهديدات. وقال بعض المحتجزين إنهم تعرضوا للتعذيب بأسلوب  ة،الجنسي

ن مرتكز بين األذرع والسيقان المقيدة وي م  قح  قضيب ي  األشخاص على الذي يقوم على إدارة "الشواية" 
م ضد خد  ست  لى مقعدين. وأغلب أساليب التعذيب المستخدمة هي نفسها التي كانت ت  عطرفيه 

قانون العقوبات التعذيب بشكل  م  ر   ج  وال ي   50المحتجزين في عهد الرئيس األسبق حسني مبارك أو تماثلها.
 عذيب مع القانون الدولي والمعايير الدولية.وال يتماشى تعريفه للت ،فعال
ون في كثير من األحيان من العناية م  حر  وي   ،ن في ظروف قاسية وغير إنسانيةالسجناء والمحتجزو س  حب  وي  

ي ف يرقىوهو  ،الطبية الكافية. ويتعرض المنتقدون للحبس االنفرادي لفترات طويلة وآلجال غير محددة
السماح بزيارات األسر لما ال يقل عن  2014وترفض السلطات كذلك منذ عام  51التعذيب. إلىبعض الحاالت 

                                                           
 15 ،(MDE 12/0023/2019: الوثيقة رقم" )خليل إسالم: عنه اإلفراج أمر من الرغم على الخارجي العالم عن بمعزل محتجز

 https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/0023/2019/ar /: 2019 آذار/مارس
 8 صحفي، بيان" )مخزية جماعية محاكمة في مشددة سجن وأحكام باإلعدام أحكام إصدار: مصر" الدولية، العفو منظمة مثال ، انظر 45

prison-heavy-and-sentences-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/09/egyptdeath-(: 2018 أيلول/سبتمبر

 trial/-mass-disgraceful-in-down-handed-termsمحاكمة في المؤبد بالسجن مئات على الحكم: مصر" الدولية، العفو ومنظمة ؛ 

: 2015 شباط/فبراير 4 ،(MDE 12/0007/20154: الوثيقة رقم’" )هزلية‘ جماعية

 https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/0007/2015/ar/528 على الحكم: مصر" الدولية، العفو ومنظمة ؛ 

: 2014 آذار/مارس 28 ،(MDE 12/016/2014: الوثيقة رقم" )جماعية محاكمة بعد باإلعدام شخصا  
 https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/016/2014/ar/ 

 رقم" )أعوام خمسة إلى تصل لمدة السجن يواجهون نوبيون نشطاء: إضافية معلومات: مصر" الدولية، العفو منظمة مثال، انظر 46

: 2017 الثاني تشرين/نوفمبر MDE 12/7461/2017)، 16: الوثيقة

 https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/7461/2017/ar/ 
يَّة المراقبة تدابير: مصر" الدولية، العفو منظمة انظر 47  آذار/مارس 6 صحفي، بيان" )الناشطين على للتضييق األساليب آخر الُشَرطِّ

2017 :)-tactic-latest-measures-probation-punitive-017/03/egypthttps://www.amnesty.org/ar/latest/news/2
 activists/-harass-to-used 

 التعسفي ضالقب عقب الخصوص وجه على عالية بوتيرة يحدث التعذيب أن يبدو" المتحدة لألمم التابعة التعذيب مناهضة للجنة وفقا   48

 السجونو الشرطة مراكز في يقع وهو... السياسيين المعارضين وتهديد لمعاقبة أو اعتراف على للحصول األحيان من كثير في ويُنَفَّذ
 الخامسة الدورة": المتحدة لألمم التابعة التعذيب مناهضة لجنة" تقرير انظر." المركزي األمن قوات ومنشآت الدولة أمن ومنشآت

 26 ،(2001 أيار/مايو18-نيسان/إبريل 30) والعشرون السادسة والدورة( 2000 الثاني تشرين/نوفمبر 24-13) والعشرون

 [باإلنجليزية] https://bit.ly/2lIYq6Z : الرابط على متاح A/56/44 ،2001 األول تشرين/أكتوبر
 طفالاأل لحماية خطوات تتخذ أن المصرية الحكومة على يجب العالمي، الطفل يوم في: مصر: "مشترك بيان الدولية، العفو منظمة 49

: 2018 الثاني تشرين/نوفمبر 20 ،(MDE 12/9428/2018: الوثيقة رقم" )االنتهاكات مرتكبي مساءلة وضمان
 https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/9428/2018/ar/ 

 ستار تحت والتعذيب االختفاء ضحايا: موجود غير أنت رسميا  : مصر" الدولية، العفو منظمة انظر المعلومات، من لالستزادة 50

: 2016 تموز/يوليو 13 ،(MDE 12/4368/2016: الوثيقة رقم" )اإلرهاب مكافحة
 https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/4368/2016/ar/ 

 MDE: الوثيقة رقم" )المصرية السجون في االنفرادي الحبس استخدام إساءة: اإلنسانية سحق: مصر" الدولية، العفو منظمة 51

 /https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/8257/2018/ar : 2018 أيار/مايو 7 ،(12/8257/2018
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على ذمة قضايا ذات دوافع سياسية، وبلغت مدة الحرمان من الزيارات في بعض الحاالت سنتين  محتجزا   61

 52متعاقبتين.
قطاع األمن "زيادة حادة في استخدام اإلخفاء القسري على أيدي  2015منذ الفترة التي انقضت شهدت و

 ،السيئة المعاملة ضروبمن  هوالمخابرات العسكرية النتزاع "اعترافات" تحت وطأة التعذيب وغير "الوطني
كأدلة للحصول على إدانة  في استخدامهاووهي اعترافات تعتمد عليها النيابة بشدة في إعداد التهم 

شخص حتى اآلن لالختفاء القسري  1700وقد تعرض ما ال يقل عن  53وأحكام مشددة بل وعقوبة اإلعدام.
 54.يوما   30لفترات تمتد حتى 

 
 عقوبة اإلعدام

اتسمت باإلعدام بعد محاكمات  حكما   1891 يزيد عنما  2014أصدرت المحاكم المدنية والعسكرية منذ عام 
 55.شخصا   174ت األحكام فيما ال يقل عن ذ  ف   ون   بالجور الشديد، في كثير من األحيان

 
 خارج نطاق القضاءاإلعدام 

عن مقتل مئات األشخاص في حوادث تبادل إلطالق النار  2015تعلن السلطات بشكل اعتيادي منذ عام 
وفي  56حالة إعدام خارج نطاق القضاء. 18ت منظمة العفو الدولية ق  وث   ،2017مع قوات األمن. وفي عام 

وقت مقتلهم حيث كانوا جهات رسمية ألمر لدى وا محتجزين في واقع ال  ت  كان األفراد الذين ق   ،بعض الحاالت
ل ز  من الضحايا كانوا ع   قبل ذلك بأسابيع. ولم تحقق السلطات في مزاعم أن كثيرا   قد اختفوا قسرا  

 ومحتجزين لدى الشرطة قبل إطالق النار عليهم.
 

 اإلفالت من العقاب
رابعة العدوية ساحتي  من ضباط الشرطة أو الجيش على فض االعتصامين في  لم يحاسب القضاء أيا  

ضباط  ب  اس  ح  ما ي   ونادرا   57شخص 900يقل عن ال خالله ما  ل  ت  الذي ق   2014أغسطس/آب  14والنهضة يوم 
واالختفاء  ،بما في ذلك التعذيب ،ىحص  األمن والجيش على انتهاكات حقوق اإلنسان األخرى التي ال ت  

 واستخدام القوة المفرطة. ،واإلعدام خارج نطاق القضاء ،القسري
 

ز في للتمييالمرأة تعرض استمر  ماعياالجتالنوع  أساس التمييز والعنف الجنسي القائمان على
. وتقاعست السلطات بشكل ممنهج عن منع حوادث العنف ضد النساء والفتيات العملي القانون وفي الواقع
وك م ت  ،2018وفي عام  58ومعاقبة مرتكبيها.بشكل واف  والتحقيق فيها  عن  امرأتان ألنهما تحدثتا علنا  ح 

 59التحرش الجنسي.

                                                           
 شباط/فبراير 15 صحفي، بيان" )عائلية زيارات المحتجزين تلقي من القاسي للحرمان حدا   ضعوا: مصر" الدولية، العفو منظمة 52

2019 :)-to-visits-family-of-denial-cruel-the-end-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/02/egypt
 detainees/ 

 :الوثيقة رقم" )اإلرهاب مكافحة ستار تحت والتعذيب االختفاء ضحايا: موجود غير أنت ميا  رس: مصر" الدولية، العفو منظمة 53

MDE 12/4368/2016)، 13 2016 تموز/يوليو : https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/4368/2016/ar/ 
": والحريات للحقوق المصرية المفوضية" بها قامت التي التوثيق أعمال إلى الرقم هذا يستند 54

 0338_EN.html?redirect-2016-8-http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B 
 .الدولية العفو منظمة بيانات 55
 جالالر من ستة: سيناء شمال في القضاء نطاق خارج إعدام حاالت وقوع احتمال في فلتحققوا: مصر" الدولية، العفو منظمة انظر 56

[: باإلنجليزية] ،2017 الثاني كانون/يناير 23 ،(MDE 12/5534/2017: الوثيقة رقم) مقتلهم وقت الشرطة لدى محتجزين كانوا

 https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/5534/2017/en/عمليات عن فيديو: مصر" الدولية، العفو ومنظمة ؛ 

 نيسان/إبريل 21 صحفي، بيان" )سيناء شمال في الجيش أيدي على مستترة انتهاكات عن لمحة يقدم القضاء نطاق خارج إعدام

2017 :)-offers-executions-extrajudicial-of-video-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/04/egypt

 sinai/-north-in-military-the-by-abuses-hidden-of-glimpseتعرض مزاعم في فلتحققوا: مصر" الدولية، العفو ومنظمة ؛ 

(: 2017 تموز/يوليو 6 صحفي، بيان" )القضاء نطاق خارج واإلعدام والتعذيب لالختفاء رجال أربعة
-and-retortu-disappearance-of-allegations-investigate-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/07/egypt

 men/-four-of-execution-extrajudicialنطاق خارج اإلعدامات موجة ضحايا أحدث ضمن مدرس" الدولية، العفو ومنظمة ؛ 

(: 2017 آب/أغسطس 8 صحفي، بيان" )مصر في القضاء
-wave-chilling-egypts-of-victims-latest-among-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/08/schoolteacher
 executions/-extrajudicial-of 

 حقوقية أزمة تشعل العقاب من اإلفالت ظاهرة زالت ما رابعة، مذبحة على سنوات خمس مضي بعد: مصر" الدولية، العفو منظمة 57

 rabaa/-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/egypt (: 2018 آب/أغسطس 14 صحفي، بيان" )مسبوقة غير
: الوثيقة رقم" )والرسمي العام والنطاقين األسرة نطاق في المرأة ضد العنف’ الجحيم دوائر: ‘مصر" الدولية، العفو منظمة انظر 58

MDE 12/004/2015)، 21 [: باإلنجليزية] ،2015 الثاني كانون/يناير
 https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/004/2015/en/ 
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(: 2018 أيلول/سبتمبر 29 صحفي، بيان" )الظاهرة عن التحدث

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/02/egypt-end-the-cruel-denial-of-family-visits-to-detainees/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/02/egypt-end-the-cruel-denial-of-family-visits-to-detainees/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/02/egypt-end-the-cruel-denial-of-family-visits-to-detainees/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/4368/2016/ar/
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2016-0338_EN.html?redirect
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/5534/2017/en/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/04/egypt-video-of-extrajudicial-executions-offers-glimpse-of-hidden-abuses-by-the-military-in-north-sinai/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/04/egypt-video-of-extrajudicial-executions-offers-glimpse-of-hidden-abuses-by-the-military-in-north-sinai/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/04/egypt-video-of-extrajudicial-executions-offers-glimpse-of-hidden-abuses-by-the-military-in-north-sinai/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/07/egypt-investigate-allegations-of-disappearance-torture-and-extrajudicial-execution-of-four-men/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/07/egypt-investigate-allegations-of-disappearance-torture-and-extrajudicial-execution-of-four-men/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/08/schoolteacher-among-latest-victims-of-egypts-chilling-wave-of-extrajudicial-executions/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/08/schoolteacher-among-latest-victims-of-egypts-chilling-wave-of-extrajudicial-executions/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/egypt-rabaa/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/egypt-rabaa/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/004/2015/en/


بسبب ميولهم  ومالحقتهم قضائيا   "مجتمع الميم"السلطات كذلك في القبض على أفراد واستمرت 

قبضت  ،2017. وفي عام الحقيقية أو المفترضةاالجتماعي  قائمة على النوعالهويتهم الجنسية أو 
بسبب ميولهم الجنسية المفترضة في أعقاب عرض علم قوس  شخصا   57السلطات على ما ال يقل عن 

 60قزح في حفل موسيقي بالقاهرة.
 

 التمييز ضد األقليات
 ما تمنع السلطات . وكثيرا  مستمرا   الدينية للتمييز في القانون والواقع العمليتعرض األقليات ما زال 

من خالل قانون جديد  وما زال حقهم في بناء الكنائس وإصالحها مقيدا   ،المسيحيين من ممارسة شعائرهم
واستمر حرمان أتباع الديانة  61.قطاع األمن يقتضي الحصول على موافقات من عدة هيئات رسمية من بينها

 62واستمر تجريم "أنشطتهم العلنية". ،البهائية من االعتراف الرسمي
من السكان يعترف بحق أبناء النوبة  2014ويتعرض النوبيون كذلك للتمييز. فعلى الرغم من أن دستور عام 

ن ع لهم بالعودة. وفضال  تتخذ السلطات إجراءات للسماح لم في العودة إلى مناطقهم األصلية، األصليين 
لم تسمح وزارة التعليم للمدارس في أقصى جنوب البالد بتدريس اللغة النوبية برغم مطالبة السكان  ،ذلك

بعمليات قبض ومحاكمة طويلة أمام محكمة  2017ت احتجاجات لبعض النوبيين في عام ل  وب  النوبيين بذلك. وق  
 63طوارئ. –أمن الدولة 

 
 اللجوء والمهاجرونالالجئون وطالبو 

آالف الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين  بالقبض علىقوات األمن بصورة متعسفة ما تقوم  كثيرا  
القوة المفرطة والمميتة بغير ضرورة ضد من يحاولون دخول البالد أو مغادرتها بطريقة واحتجازهم واستخدام 

فيها حياتهم وسالمتهم للخطر في انتهاك لمبدأ  إلى بلدان تتعرضالالجئين عشرات  ل  ح   غير نظامية. ور  
 64.القسرية عدم اإلعادة

 
 

 االستعراضلدولة قيد من جانب اتوصيات للتحرك 
 

 تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية إلى:
 واالنضمام إليها حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات

  الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل القانون "بشأن تنظيم عمل إلغاء

 قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي(، 2017لسنة  70)القانون  األهلي"
حق "تنظيم ال(، وقانون 1914لسنة  10)القانون التجمهر" قانون "(، و2017لسنة  213)القانون 

وقانون تنظيم  ،(2013لسنة  107)القانون  "والمظاهرات السلميةالعامة والمواكب في االجتماعات 
)القانون تقنية المعلومات" قانون مكافحة جرائم "و ،(2018لسنة  180الصحافة واإلعالم )القانون 

 ( أو تعديل تلك القوانين لضمان تماشيها مع القانون الدولي والمعايير الدولية؛2018لسنة  175
 وا لمشروط عن جميع سجناء الرأي الذين اإلفراج الفوري وغير ا ج ز   لمجرد أنهم مارسوا سلميا  احت 

 ؛واالنضمام إليها حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات
  ضد بعض المنظمات غير الحكومية المصرية والمدافعين عن حقوق  2011لسنة  173القضية اغالق

 ت على األفراد المعنيين؛ض  ر  التي ف  تجميد األصول السفر واإلنسان وإلغاء جميع أوامر المنع من 
  واحترام الحق في وضع حد للرقابة على المواقع اإلخبارية والمواقع المعنية بحقوق اإلنسان

 الحصول على المعلومات؛
 .السماح للعمال بإقامة تنظيماتهم بحرية وتكوين النقابات المستقلة واالنضمام إليها 

 
 االحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة 

                                                           
-and-defender-rights-human-woman-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/09/egypt
 out/-speaking-for-sentenced-survivor-harassment-sexual 

 تشرين/أكتوبر 5 ،(MDE 12/7230/2017: الوثيقة رقم" )المثليين اضطهاد توقف أن مصر على يجب" الدولية، العفو منظمة 60

 ar/documents/mde12/7230/2017/ar/https://www.amnesty.org/ : 2017 األول
 (.2016 لسنة 80 القانون" )الكنائس وترميم بناء بشأن القانون" 61
 (.1960 لسنة 263 القانون" )البهائية المحافل حل بشأن القانون" 62
 باحترام للمطالبة مظاهرتهم بعد اعتُقِّلُوا نوبيا   ناشطا   24 سراح إطالق السلطات على يجب: مصر" الدولية، العفو منظمة انظر 63

mnesty.org/ar/latest/news/2017/09/egypthttps://www.a-(: 2017 أيلول/سبتمبر 12 صحفي، بيان) الثقافية حقوقهم
 rights/-cultural-their-of-respect-for-calling-protest-after-detained-activists-nubian-24-release 

 رياسو إلى قسرا   السوريين اللجوء وطالبي الالجئين إعادة خطط أوقفوا: مصر" الدولية، العفو منظمة المثال، سبيل على انظر 64

(: 2014 نيسان/إبريل 25 صحفي، بيان" )المشروعة غير لالعتقاالت حدا   وضعوا
-unlawful-end-and-refugees-syrian-deport-plans-alth-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/04/egypt
 detentions/ 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/09/egypt-woman-human-rights-defender-and-sexual-harassment-survivor-sentenced-for-speaking-out/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/09/egypt-woman-human-rights-defender-and-sexual-harassment-survivor-sentenced-for-speaking-out/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/7230/2017/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/7230/2017/ar/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/09/egypt-release-24-nubian-activists-detained-after-protest-calling-for-respect-of-their-cultural-rights/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/09/egypt-release-24-nubian-activists-detained-after-protest-calling-for-respect-of-their-cultural-rights/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/09/egypt-release-24-nubian-activists-detained-after-protest-calling-for-respect-of-their-cultural-rights/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/04/egypt-halt-plans-deport-syrian-refugees-and-end-unlawful-detentions/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/04/egypt-halt-plans-deport-syrian-refugees-and-end-unlawful-detentions/


  ( 1950لسنة  150)القانون  "قانون اإلجراءات الجنائية"من  395و 388و 384و 277إلغاء المواد

( أو تعديلها بشكل يتماشى 1959لسنة  57والقانون المنظم للطعون أمام محكمة النقض )القانون 
 مع القانون الدولي والمعايير الدولية؛

  لسنة  8بية )القانون ( وقانون الكيانات اإلرها2015لسنة  94)القانون  "قانون مكافحة اإلرهاب"إلغاء
 مع المعايير الدولية؛ يلهما تماشيا  ( أو تعد2015

 المحاكمات الجماعية؛استخدام يم المدنيين إلى محاكمات عسكرية ودوضع حد لتق 
  وضمان إجراء عقابي كالمحاكمة ة على ذموضع حد الستخدام الحبس االحتياطي لفترات طويلة

 إجراء محاكمات عادلة خالل وقت معقول أو اإلفراج عن األفراد المحتجزين؛
   مع  في إطار إجراءات تتفق تماما   ضمان محاكمة جميع المحتجزين بتهم جنائية معترف بها دوليا

 ودون اللجوء إلى عقوبة اإلعدام. عاديةالضمانات الدولية للمحاكمة العادلة أمام محاكم مدنية 
 

 التعذيب واالختفاء القسري وظروف االحتجاز القاسية
  ضمان حماية جميع المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وأن تفي ظروف

 االحتجاز بالمعايير الدولية؛
 ل عن العالم الخارجي اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة لوضع حد لالختفاء القسري واالحتجاز بمعز

وإجراء تحقيقات نزيهة لتقديم جميع األشخاص المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية إلى العدالة 
 في محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية عادية؛

   تجاز؛أماكن االحجميع لوبال قيود  إنشاء آلية مخولة القيام بزيارات مستقلة وغير معلن عنها مسبقا 
 فاقية االت"لتعذيب واالختفاء القسري في القانون الوطني بحيث تتطابق مع تعديل صياغة جرائم ا

 "الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
 ؛"االتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري"و

  بممثليهم القانونيين  منتظممنح جميع المحتجزين الحق في االتصال على وجه السرعة وبشكل
 وأسرهم والحصول على أي معونة طبية قد يحتاجون إليها.

 
 اإلعدام خارج نطاق القضاء

  بوضع حد الستخدام اإلعدام خارج نطاق القضاء. "لقطاع األمن الوطني"إصدار تعليمات 
 

 عقوبة اإلعدام
 وتخفيض عدد الجرائم التي  ،وتخفيف جميع أحكام اإلعدام ،إقرار وقف فوري لتنفيذ أحكام اإلعدام

 عليها باإلعدام بغرض إلغاء تلك العقوبة. ب  اق  ع  ي  
 
 إلفالت من العقابا

  ( التي تسمح 2018لسنة  161من قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة )القانون  5إلغاء المادة
 من العقاب لقادة عسكريين مختارين؛بالحصانة 

 واإلعدام خارج ،واالختفاء القسري ،ضمان حياد واستقالل وفعالية التحقيقات في مزاعم التعذيب 
 وغيرها من انتهاكات حقوق اإلنسان؛ ،نطاق القضاء

   ى وتقديم األشخاص المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن انتهاكات جر  إعالن نتائج أي تحقيقات ت
 دون اللجوء إلى عقوبة اإلعدام؛ومن جسيمة لحقوق اإلنسان إلى العدالة في محاكمات عادلة 

  ضمان تمتع آليات التحقيق بسلطة االستدعاء والبحث والمصادرة وإرغام المسؤولين على اإلدالء
 بإفاداتهم.

 
 تعديل جميع القوانين االجتماعي النوع  أساس لجنسي القائمان علىالتمييز والعنف ا

 والسياسات التي تنطوي على تمييز ضد النساء والفتيات وضمان تطابقها مع المعايير الدولية؛
 غيره و ،بما في ذلك االغتصاب في إطار العالقة الزوجية ،حة االغتصابفاستحداث بنود قانونية لمكا

مع المعايير  تماشيا  االجتماعي النوع  القائم على أساسوالعنف  من أشكال العنف الجنسي
 الدولية؛

   بسبب ميولهم الجنسية الحقيقية أو  وضع حد للقبض على األشخاص ومالحقتهم قضائيا
 وإلغاء القوانين التي الحقيقية أو المفترضة االجتماعي قائمة على النوعالالمفترضة أو هويتهم 

 العالقات الجنسية التي تتم بالتراضي بين البالغين في حياتهم الخاصة. م  ر   ج  ت  
 

 التمييز ضد األقليات الدينية
  تعديل جميع القوانين والممارسات التي تنطوي على تمييز ضد األقليات الدينية لضمان تطابقها

 الكامل مع المعايير الدولية.
 

 الالجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون
 ؛القسريةلالجئين لضمان التطابق مع مبدأ عدم اإلعادة وقف ترحيل ا 



 بما في ذلك القبض  ،وضع حد لالنتهاكات التي يتعرض لها الالجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون

 واالحتجاز التعسفيين.
 

 التعاون مع آليات األمم المتحدة
  ار في إط بوالياتالمكلفين التعاون الكامل مع هيئات األمم المتحدة المعنية بتنفيذ المعاهدات

في إطار اإلجراءات  بوالياتمكلفين للوإصدار دعوة دائمة  اإلجراءات الخاصة التابعين لألمم المتحدة
 وتسهيل جميع الزيارات التي يطلبونها على الفور.  الخاصة التابعين لألمم المتحدة

  أو التصديق لم تصبح مصر من دولها األطراف لى جميع معاهدات حقوق اإلنسان التي إاالنضمام
ء خاص من االختفاشاالتفاقية الدولية لحماية جميع األ" وخصوصا  عليها، مع عدم تسجيل تحفظات، 

باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة "والبروتوكول االختياري الملحق  "،القسري
د بالعه"والبروتوكول االختياري الثاني الملحق  "،المهينةأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو 

نظام روما "الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام، وو "الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
ووضع هذه المعاهدات موضع التطبيق في القانون  "،األساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية

 الوطني؛
 ذين يتعاونون مع آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة من التعرض ضمان حماية األفراد ال

 لالنتقام.
 

 ملحق
 65وثائق لمنظمة العفو الدولية كمرجع إضافي

 
 تقارير

 "مصر: سحق اإلنسانية: إساءة استخدام الحبس االنفرادي في السجون المصرية"منظمة العفو الدولية، 
: 2018مايو/أيار  7(، MDE 12/8257/2018)رقم الوثيقة: 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/8257/2018/ar/ 
 

لتعذيب تحت ستار مكافحة اأنت غير موجود: ضحايا االختفاء و مصر: رسميا  " منظمة العفو الدولية،
: 2016يوليو/تموز  13(، MDE 12/4368/2016)رقم الوثيقة:  "اإلرهاب

 https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/4368/2016/ar/ 
 

 MDE)رقم الوثيقة:  "مصر: جيل السجون: شباب مصر من التظاهر إلى السجون"منظمة العفو الدولية، 

: 2015يونيو/حزيران  30(، 12/1853/2015

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/1853/2015/ar/ 

م )رق "تهاكات حقوق اإلنسانمصر: خارطة طريق إلى القمع: ال نهاية في األفق الن"منظمة العفو الدولية، 

: 2014يناير/مانون الثاني  MDE ،)23 12/005/2014الوثيقة: 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/005/2014/ar/ 

 "دولةوالالعنف ضد المرأة في نطاق األسرة والنطاقين العام  ’دوائر الجحيم‘مصر: "منظمة العفو الدولية، 
، ]باإلنجليزية[: 2015يناير/كانون الثاني  21(، MDE 12/004/2015)رقم الوثيقة: 

 en/https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/004/2015/ 
 

 بيانات صحفية وبيانات علنية
(، MDE 12/076/2013، )رقم الوثيقة: "مصر: ادعاءات تحقيق تقدم ال أساس لها"منظمة العفو الدولية، 

، ]باإلنجليزية[: 2019مارس/آذار  16
 https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/0134/2018/en/ 

للحرمان القاسي من تلقي المحتجزين زيارات عائلية )بيان  مصر: ضعوا حدا  "منظمة العفو الدولية، 
end-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/02/egypt-(: 2019فبراير/شباط  15صحفي، 

 detainees/-to-visits-family-of-denial-cruel-the 
 

منظمة العفو الدولية، مصر: الحكم على مدافعة عن حقوق المرأة وإحدى ضحايا التحرش الجنسي 
(: 2018سبتمبر/أيلول  29ن الظاهرة، )بيان صحفي، بسبب تجرؤها على التحدث ع

-and-defender-rights-human-omanw-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/09/egypt
out/-speaking-for-sentenced-survivor-harassment-sexual 

                                                           
east-https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-: اإلنترنت على الدولية العفو منظمة موقع في متاحة الوثائق هذه كل 65

 africa/egypt/-north-and 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/8257/2018/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/4368/2016/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/1853/2015/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/005/2014/ar/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/004/2015/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/0134/2018/en/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/02/egypt-end-the-cruel-denial-of-family-visits-to-detainees/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/02/egypt-end-the-cruel-denial-of-family-visits-to-detainees/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2019/02/egypt-end-the-cruel-denial-of-family-visits-to-detainees/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/09/egypt-woman-human-rights-defender-and-sexual-harassment-survivor-sentenced-for-speaking-out/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/09/egypt-woman-human-rights-defender-and-sexual-harassment-survivor-sentenced-for-speaking-out/
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/
https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/


 20(، MDE 12/9107/2018)رقم الوثيقة:  "مصر: سجن مفتوح للمنتقدين"منظمة العفو الدولية، 

freedom-https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2018/09/egypt-: 2018سبتمبر/أيلول 
 expression/-of 
 

 "إصدار أحكام باإلعدام وأحكام سجن مشددة في محاكمة جماعية مخزية"منظمة العفو الدولية، مصر: 
(: 2018سبتمبر/أيلول  8)بيان صحفي، 

-prison-heavy-and-sentences-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/09/egyptdeath
 trial/-mass-cefuldisgra-in-down-handed-terms 
 

 2، )بيان صحفي، "على اإلعالم الرقمي مصر: القوانين المقترحة تشكل اعتداء  "منظمة العفو الدولية، 
an-laws-proposed-.amnesty.org/ar/latest/news/2018/07/egypthttps://www-(: 2018يوليو/تموز 

 freedoms/-online-on-assault 
 

 ’بيجنلتمويل األا‘المنظمات غير الحكومية من تلقي  مصر: يجب أن تفضي تبرئة" الدولية،العفو منظمة 
(: 2018ديسمبر/كانون األول  20)بيان صحفي،  "إلى إنهاء حملة القمع ضد مجتمع حقوق اإلنسان

-acquittals-case-funding-foreign-ngo-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/12/egypt
 community/-rights-human-on-crackdown-of-end-to-lead-must 
 

يجب على الحكومة المصرية أن تتخذ منظمة العفو الدولية، بيان مشترك: مصر: في يوم الطفل العالمي، 

 20(، MDE 12/9428/2018)رقم الوثيقة:  "خطوات لحماية األطفال وضمان مساءلة مرتكبي االنتهاكات

 /https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/9428/2018/ar: 2018نوفمبر/تشرين الثاني 

إلى خمسة معلومات إضافية: نشطاء نوبيون يواجهون السجن لمدة تصل "منظمة العفو الدولية، مصر: 

: 2017نوفمبر/تشرين الثاني  16(، MDE 12/7461/2017)رقم الوثيقة:  "أعوام

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/7461/2017/ar/ 

(، MDE 12/7230/2017)رقم الوثيقة:  "المثليين يجب على مصر أن توقف اضطهاد"منظمة العفو الدولية، 

 /https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/7230/2017/ar : 2017أكتوبر/تشرين األول  5

 
وا بعد مظاهرتهم ل  ق  اعت   نوبيا   ناشطا   24 مصر: يجب على السلطات إطالق سراح"منظمة العفو الدولية، 

(: 2017سبتمبر/أيلول  12)بيان صحفي،  "للمطالبة باحترام حقوقهم الثقافية
-activists-nubian-24-release-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/09/egypt
 rights/-cultural-their-of-respect-for-calling-protest-after-detained 
 

من  مصر: بعد مضي خمس سنوات على مذبحة رابعة، ما زالت ظاهرة اإلفالت"منظمة العفو الدولية، 
(: 2018أغسطس/آب  14)بيان صحفي،  "العقاب تشعل أزمة حقوقية غير مسبوقة

 rabaa/-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/egypt 
 

)بيان  "اإلعدامات خارج نطاق القضاء في مصرمدرس ضمن أحدث ضحايا موجة "منظمة العفو الدولية، 
(: 2017أغسطس/آب  8صحفي، 

-of-victims-latest-among-017/08/schoolteacherhttps://www.amnesty.org/ar/latest/news/2
 executions/-extrajudicial-of-wave-chilling-egypts 
 

مصر: فلتحققوا في مزاعم تعرض أربعة رجال لالختفاء والتعذيب واإلعدام خارج "منظمة العفو الدولية، 
(: 2017يوليو/تموز  6)بيان صحفي،  "نطاق القضاء

-of-allegations-investigate-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/07/egypt
 men/-four-of-execution-lextrajudicia-and-torture-disappearance 
 

ان )بي، "مصر: قانون الجمعيات األهلية يهدد بالقضاء على منظمات حقوق اإلنسان"منظمة العفو الدولية، 
law-ngo-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/05/egypt-: 2017مايو/أيار  30صحفي، 

 groups/-rights-human-annihilate-to-threatens 
 

 MDE)رقم الوثيقة:  "اعتداء صارخ على حقوق العمال -مصر: في عيد العمال"منظمة العفو الدولية، 
: 2017إبريل/نيسان  30(، 12/6154/2017

 https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1261542017ARABIC.PDF 
 

https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2018/09/egypt-freedom-of-expression/
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2018/09/egypt-freedom-of-expression/
https://www.amnesty.org/ar/latest/campaigns/2018/09/egypt-freedom-of-expression/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/09/egyptdeath-sentences-and-heavy-prison-terms-handed-down-in-disgraceful-mass-trial/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/09/egyptdeath-sentences-and-heavy-prison-terms-handed-down-in-disgraceful-mass-trial/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/07/egypt-proposed-laws-an-assault-on-online-freedoms/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/07/egypt-proposed-laws-an-assault-on-online-freedoms/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/07/egypt-proposed-laws-an-assault-on-online-freedoms/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/12/egypt-ngo-foreign-funding-case-acquittals-must-lead-to-end-of-crackdown-on-human-rights-community/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/12/egypt-ngo-foreign-funding-case-acquittals-must-lead-to-end-of-crackdown-on-human-rights-community/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/9428/2018/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/7461/2017/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/7230/2017/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/7230/2017/ar/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/09/egypt-release-24-nubian-activists-detained-after-protest-calling-for-respect-of-their-cultural-rights/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/09/egypt-release-24-nubian-activists-detained-after-protest-calling-for-respect-of-their-cultural-rights/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/egypt-rabaa/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/08/schoolteacher-among-latest-victims-of-egypts-chilling-wave-of-extrajudicial-executions/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/08/schoolteacher-among-latest-victims-of-egypts-chilling-wave-of-extrajudicial-executions/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/07/egypt-investigate-allegations-of-disappearance-torture-and-extrajudicial-execution-of-four-men/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/07/egypt-investigate-allegations-of-disappearance-torture-and-extrajudicial-execution-of-four-men/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/05/egypt-ngo-law-threatens-to-annihilate-human-rights-groups/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/05/egypt-ngo-law-threatens-to-annihilate-human-rights-groups/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/05/egypt-ngo-law-threatens-to-annihilate-human-rights-groups/
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1261542017ARABIC.PDF


مصر: فيديو عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء يقدم لمحة عن انتهاكات "منظمة العفو الدولية، 

(: 2017إبريل/نيسان  21)بيان صحفي،  "جيش في شمال سيناءمستترة على أيدي ال
-executions-extrajudicial-of-video-ws/2017/04/egypthttps://www.amnesty.org/ar/latest/ne

sinai-north-in-military-the-by-abuses-hidden-of-glimpse-offers/  
مصر: التعديالت القمعية الجديدة باسم مكافحة اإلرهاب: مسمار آخر في نعش  "منظمة العفو الدولية، 

: 2017إبريل/نيسان  19(، DE 12/6081/2017M)رقم الوثيقة:  "معايير المحاكمات العادلة في مصر
 https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/6081/2017/ar/ 
 

يان )ب "الناشطينة آخر األساليب للتضييق على ي  ط  ر  مصر: تدابير المراقبة الش  "منظمة العفو الدولية، 
punitive-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/03/egypt-(: 2017مارس/آذار  6صحفي، 

 activists/-harass-to-used-tactic-latest-esmeasur-probation 
 

مصر: فلتحققوا في احتمال إعدام رجال من شمال سيناء خارج نطاق القضاء: منظمة العفو الدولية، "
 23( MDE 12/5534/2017)رقم الوثيقة:  "محتجزين لدى الشرطة وقت مقتلهمكانوا ستة من الرجال 
ة[: ، ]باإلنجليزي2017يناير/كانون الثاني 

 https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/5534/2017/en/ 
 

 27(، MDE 12/3910/2016)رقم الوثيقة:  "القبض على مئات المحتجين في مصر"منظمة العفو الدولية، 
، ]باإلنجليزية[: 2016إبريل/نيسان 

 https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/3910/2016/en/؛ 
 

(، MDE 12/2269/2015، )رقم الوثيقة: "مشروع قانون مكافحة اإلرهاب في مصر"منظمة العفو الدولية، 
، ]باإلنجليزية[: 2015أغسطس/آب  12

 https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1222692015ENGLISH.pdf 
 

)رقم  ’"هزلية‘د في محاكمة جماعية مصر: الحكم على مئات بالسجن المؤب"منظمة العفو الدولية، 
: 2015فبراير/شباط  MDE 12/0007/20154 ،)4الوثيقة: 

  https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/0007/2015/ar/ 
 

إلى سوريا  إعادة الالجئين وطالبي اللجوء السوريين قسرا  مصر: أوقفوا خطط "منظمة العفو الدولية، 
(: 2014إبريل/نيسان  25)بيان صحفي،  "لالعتقاالت غير المشروعة وضعوا حدا  

-refugees-syrian-deport-plans-halt-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/04/egypt
 detentions/-unlawful-end-and 
 

)رقم الوثيقة:  "باإلعدام بعد محاكمة جماعية شخصا   528الحكم على "منظمة العفو الدولية، مصر: 
MDE 12/016/2014 ،)28  2014مارس/آذار :

  https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/016/2014/ar/ 
 

 25)بيان صحفي،  "مصر: قانون التظاهر الجديد يطلق العنان لقوات األمن"منظمة العفو الدولية، 
new-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2013/11/egypt-(: 2013نوفمبر/تشرين الثاني 

 rein/-free-forces-security-gives-law-protest 
 

)رقم الوثيقة:  :وسط استمرار االنتهاكاتن س  ح  نص م   -مسودة الدستور المصري"منظمة العفو الدولية، 
MDE 12/076/2013 ،)9  2013ديسمبر/كانون األول :

 https://www.amnesty.org/ar/documents/MDE12/076/2013/ar/ 
 

 تحركات عاجلة
ن لحقوق اإلنسان مجهولة: عزت غنيم وعزوز يتزال أماكن وجود محاميمصر: ال "منظمة العفو الدولية، 

: 2018سبتمبر/أيلول  21(، MDE 12/9147/2018)رقم الوثيقة:  "محجوب
 https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/9147/2018/ar/ 
 
مصر: معلومات إضافية: محتجز بمعزل عن العالم الخارجي على الرغم من أمر "نظمة العفو الدولية، م

: 2019مارس/آذار  15(، MDE 12/0023/2019)رقم الوثيقة:  "اإلفراج عنه: إسالم خليل
 ty.org/ar/documents/mde12/0023/2019/ar/https://www.amnes 
 
 

 منظمة العفو الدولية 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/04/egypt-video-of-extrajudicial-executions-offers-glimpse-of-hidden-abuses-by-the-military-in-north-sinai/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/04/egypt-video-of-extrajudicial-executions-offers-glimpse-of-hidden-abuses-by-the-military-in-north-sinai/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/6081/2017/ar/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/03/egypt-punitive-probation-measures-latest-tactic-used-to-harass-activists/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/03/egypt-punitive-probation-measures-latest-tactic-used-to-harass-activists/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/03/egypt-punitive-probation-measures-latest-tactic-used-to-harass-activists/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/5534/2017/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/3910/2016/en/
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1222692015ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/0007/2015/ar/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/04/egypt-halt-plans-deport-syrian-refugees-and-end-unlawful-detentions/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2014/04/egypt-halt-plans-deport-syrian-refugees-and-end-unlawful-detentions/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/016/2014/ar/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2013/11/egypt-new-protest-law-gives-security-forces-free-rein/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2013/11/egypt-new-protest-law-gives-security-forces-free-rein/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2013/11/egypt-new-protest-law-gives-security-forces-free-rein/
https://www.amnesty.org/ar/documents/MDE12/076/2013/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/9147/2018/ar/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/0023/2019/ar/


 حركة عالمية لحقوق

 اإلنسان
 عندما يقع ظلم على 
 أي إنسان فإن األمر 

 يهمنا جميعا  


