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عانت مصر لسنوات طويلة من انتشار األعمال اإلرهابية والعنف المسلح بشكل واسع النطاق والذي ترجع 
يخ واقعة اغتيال الرئيس المصري األسبق أنور السادات على أيدي جماعة الجهاد، ومن تار 1981بداياته لعام 

؛ فقد حاول بعض أعضاء حزب التحرير اإلسالمي القيام بمحاولة انقالبية 1974قبلها أحداث الفنية العسكرية عام 
ولكنها أجهضت وتغلب عليها عسكرية ضد نظام الرئيس السادات باالستيالء على الكلية الفنية العسكرية بالقاهرة 

  .األمن المصري، بل وتم إعدام أعضاء حزب التحرير
  

وقد استمر تصاعد أعمال العنف بين األجهزة األمنية والجماعات اإلسالمية المسلحة خالل فترة التسعينيات؛ ففي 
جماعات المسلحة، وقعت مذبحة الدير البحري بمدينة األقصر والواقعة جنوب مصر والتي ارتكبتها ال 1997عام 

من المواطنين بينهم اثنان من  5من السائحين األجانب، و 58شخصا، من بينهم  69وقد أسفرت عن مصرع 
  .من العناصر التي اشترآت في ارتكاب المجزرة 6رجال الشرطة، فضًال عن مقتل 

  
لة اغتيال وزير اإلعالم آما شهدت فترة التسعينيات محاوالت اغتيال مختلفة لمسئولين سياسيين من بينها محاو

، وقبل ذلك نجحت العناصر "عاطف صدقي"ورئيس الوزراء األسبق " صفوت الشريف"المصري السابق 
اإلرهابية في اغتيال رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق، آما تعرض عدد من الكتاب واألدباء 

نجيب "بية اغتيال األديب المصري المشهور والمثقفين أيضا لمحاوالت اغتيال؛ فقد حاولت بعض العناصر اإلرها
  ".فرج فودة"، في حين نجحت في اغتيال المفكر الدآتور "محفوظ



  
باإلضافة إلى الحوادث اإلرهابية المتعددة التي شهدتها مصر، ال سيما في جنوبها خالل هذه الفترة، ومن بين تلك 

 8؛ وهو ما أسفر عن مصرع 1996فبراير  بأبي قرقاص في" مارجرجس"األحداث نذآر جريمة اقتحام آنيسة 
والذي أدى إلى مقتل  1997من األقباط، وآذلك الهجوم السافر الذي شنه إرهابيون على قرية بهجورة في مارس 

والذي أسفر  1997وهناك واقعة االعتداء على متحف التحرير في سبتمبر . من األقباط 9شخصا من بينهم  14
  ).1(نب من السائحين األجا 9عن مصرع 

  
أطلق قادة الجماعة اإلسالمية مبادرة سلمية، ناشدوا فيها زمالءهم المقيمين في الخارج  1997وفي شهر يوليو 

وأعضاء الجناح العسكري الفارين، وقف العمليات المسلحة داخل مصر وخارجها، وأحدثت مبادرتهم ضجة 
قراًرا بوقف العمليات  1999مارس  الجماعة في" شورى"آبيرة في أوساط اإلسالميين حتى أصدر مجلس 

المسلحة، وعلى الرغم من التشكيك والتساؤالت التي صاحبت اإلعالن عن المبادرة، أصدر قادة الجماعة في 
الفكرية لمنهج الجماعة ومسيرتها " المراجعات"السجون والمعتقالت المصرية عدة آتب أطلق عليها مصطلح 

  .2000فبراير  5عمال العنف المسلح في اإلصالحية، آما أوقفت جماعة الجهاد أ
  

وقد ساهم في مواجهة جماعات العنف المسلح رفض المجتمع المدني والقائمين عليه ألفكار هذه الجماعات، ال 
  .سيما أنها لم تكن تستهدف مؤسسات الدولة فحسب، وإنما استهدفت المدنيين واألجانب أيضا

  
وبرغم ذلك استمرت الحكومة المصرية في استخدامها لمصطلح  توقفت أعمال العنف المسلح، 1997ومنذ عام 

اإلرهاب ومكافحته آذريعة النتهاآها المستمر والمتواصل لحقوق اإلنسان، آما سنت العديد من التشريعات 
، مستخدمة شعار "مكافحة اإلرهاب"والقوانين المعيقة لحقوق اإلنسان، مبررة ذلك بأن ذلك يأتي في إطار 

ي آثر استخدامه بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر لإليحاء بأن العمليات اإلرهابية قد تمتد إلى المكافحة الذ
  .مصر، برغم أنه ليس هناك مبرر ال من الناحية السياسية أو القانونية لذلك

  
ة ذلك وبعد التفجيرات التي شهدتها طابا وسيناء جاء تمديد العمل بقانون الطوارئ لعامين آخرين، وعللت الحكوم

بقولها بأن إلغاء حالة الطوارئ قبل إصدار قانون لمكافحة اإلرهاب سيخلق حالة من الفراغ التشريعي؛ وهو ما 
؛ وهو ما يستدعي معه ضرورة مد حالة الطوارئ، ال سيما أن سن قانون اإلرهاب قد !!يشكل خطرا شديدا

  .يستغرق عامين ونصف
  

لذي يستغرق سنه عامين ونصف العام؟ فهل تناست الحكومة أن هناك ما هو هذا القانون العجيب ا: والسؤال هنا
والمسمى بقانون مكافحة اإلرهاب والذي تضمن  1992لسنة  97قانونا بالفعل لمكافحة اإلرهاب وهو القانون رقم 

  .تعديالت على قانوني العقوبات واإلجراءات الجنائية
  

ا شامًال للجريمة اإلرهابية وتنظيم اإلرهاب، حيث تم التوسع فبالنسبة لقانون العقوبات أضيفت مادة تتضمن تعريًف
في تعريف اإلرهاب بعبارات مطاطة، وشدد العقوبات على هذه الجرائم المطاطة حتى وصلت لعقوبة اإلعدام 

أما بالنسبة . لكل من يدير مؤسسة أو يقوم بعمل إرهابي من شأنه اإلضرار بمصالح المجتمع وترويع اآلمنين
ات الجنائية فتم إدخال تعديالت آان من شأنها إعطاء الشرطة صالحيات للقبض على األشخاص لإلجراء

  .أيام دون اإلحالة إلى الجهات القضائية 7واحتجازهم في الجرائم اإلرهابية لمدة تصل إلى 
  

قضائية آما منح القانون المزيد من الصالحيات ألجهزة األمن، وحد بشكل واضح من الضمانات القانونية وال
للمواطنين وفرض مزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير، آما قلص هامش المشروعية الذي تتحرك في 

  ".ترسانة قوانين القهر"إطاره الفاعليات الحزبية والسياسية في مصر؛ فهذا القانون أسهم في إرساء وتعزيز 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق  15و 6باإلضافة إلى ما يتضمنه القانون من نصوص تتعارض مع المادتين 

  .المدنية والسياسية
  

فتعريف اإلرهاب آما ورد في القانون فضفاض للغاية بحيث يشمل طائفة من األعمال المتفاوتة المحظورة، وقد 
طالبت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان الحكومة المصرية بضرورة مراجعة تعريف اإلرهاب وإعادة صياغته 

من العهد الدولي  6الدقة، خاصة أنه يزيد عدد الجرائم المعاقب عليها باإلعدام بالمخالفة لحكم المادة بمزيد من 
  ).2(والتي تجيز توقيع هذه العقوبة إال على أشد الجرائم خطورة 

  



في األمم المتحدة عن قلقها من أن القوانين المصرية لمكافحة " اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان"بل وأعربت 
. توسع آثيرا من نطاق األفعال التي تشملها آما تزيد من عدد الجرائم التي ُيعاقب عليها باإلعدام" اإلرهاب"

من العهد الدولي الخاص  6تجعل قوانينها متماشية مع أحكام المادة "وأهابت اللجنة بالسلطات المصرية أن 
  ".د من عدد الجرائم التي ُيعاقب عليها باإلعدامبالحقوق المدنية والسياسية والمتعلقة بالحق في الحياة، وأن تح

  
ومن المستبعد أن يأتي القانون الجديد لإلرهاب ليكون أفضل من نظيره الحالي بل سيكون أسوأ، بل وأسوأ أيًضا 
من قانون الطوارئ، فبرغم أن صورة قانون اإلرهاب الجديد لم تظهر مالمحها بعد، فمن الواضح أنه سيتضمن 

تثنائية آما هو الحال في الطوارئ حتى تصبح مواده قانونية وذات مشروعية بعد أن آانت حالة وضع حاالت اس
  .استثنائية

  
وأتصور أن يتضمن القانون الجديد نوعا من هذه االستثناءات وأحكاما استثنائية من هذا النوع، وهو ما يتضح 

  .جليا من تصريحات المسئولين بالصحف خالل الفترة األخيرة
  

يعوق إصدار قانون اإلرهاب خالل هذه الفترة من واقع هذه التصريحات هو التحسب من أن يشمل القانون  فالذي
الجديد هذه االستثناءات؛ وهو ما يؤدي بالطعن عليها بعدم الدستورية مستقبًال؛ وهو ما يعرض الوضع السياسي 

لقائمين على تجهيز المشروع اآلن يعلمون الحتمالية رفض بنود هذا القانون من جانب المحكمة الدستورية؛ ألن ا
أنه يتناول بنودا مخالفة لنصوص الدستور خاصة فيما يتعلق بحقوق المواطنين وحريتهم وتتضمن أحكاما مهمة 
تتعلق بالدستور وسيادة القانون والقضاة وعدم سقوط الدعاوى بالتقادم فيما يخص قضايا التعذيب بعد مرور أي 

لفترة األخيرة أن هذه األسباب السابق ذآرها من أهم أسباب إرجاء وصدور قانون وقت وأظن أن ما نشر با
وقد يتضمن ما هو مطروح على الساحة أيضا بإدخال تعديالت دستورية . اإلرهاب خالل هذه الفترة الراهنة

  .جديدة بما يسمح بإصدار القوانين االستثنائية مثل القانون المترقب إصداره
  

صدور قانون اإلرهاب الجديد وعلينا أن نتوقع في بنوده تقنين االستثناءات وهى رؤية تنبع ونحن جميعا نترقب 
من خالل التصريحات التي بدأ آبار مسئولي الدولة اإلعالن عنها خاصة مع الحراك السياسي الذي تشهده البالد 

  .والمطالبون باإلصالحات السياسية الشاملة
  

وارئ بكل سلبياته وتنكيله للمعارضين، والمرحلة التي تعيشها مصر في ظل فقانون اإلرهاب هو ذاته قانون الط
وسلوك الحكومة المصرية يؤآد أنها ماضية . الطوارئ هي حالة استثنائية ستكون حالة مقننة بفعل قانون اإلرهاب

رة أخرى أنه في تطبيق قانون اإلرهاب بنفس الصيغة التي عليها حالة الطوارئ وقانونها وهو ما يجعلنا نكرر م
  .لن يمنع اإلرهاب ولكنه سيضيق الحريات، في ظل الشواهد التي نراها اآلن فكلها تؤآد ما نقول

  
وإذا آانت أعمال العنف واإلرهاب قد جرى توظيفها عبر سنوات طويلة مضت إلضفاء المشروعية على حالة 

ستور والقانون ومصادرة الحقوق الطوارئ وتبرير الكثير من الممارسات والجرائم الشرطية المنافية للد
النشاط "والحريات العامة للمواطنين، فإن تراجع ظواهر العنف واإلرهاب ونجاح أجهزة األمن في محاصرة بؤر 

لم يقترن بتخفيف قبضة الدولة على الحقوق والحريات العامة، بل شهدت حرآة حقوق اإلنسان تراجعا " اإلرهابي
على حرية الرأي والتعبير ومؤسسات المجتمع المدني بصفة عامة ومؤسسات ملموسا وفرضت المزيد من القيود 

حقوق اإلنسان على وجه الخصوص واستشرت فيه التجاوزات والجرائم الشرطية، سواء فيما يتعلق بالتعذيب 
  .واسع النطاق أو االعتقال بصوره المختلفة السياسي والجنائي

  
نف المسلح التي شهدتها مصر خالل السنوات الماضية والشهور وبرغم إدانتنا ورفضنا ألعمال اإلرهاب والع

األخيرة، فإن آليات المواجهة والردع من قبل السلطات واألجهزة األمنية لم تخُل من انتهاآات خطيرة لمنظومة 
حقوق اإلنسان في مصر، ال سيما في ظل تمديد العمل بقانون الطوارئ والذي يشكل مظلة يجري تحتها العصف 

يد من الحقوق والحريات األساسية، حيث تحولت حالة الطوارئ التي رهن الدستور إعالنها بالحرب أو حالة بالعد
التهديد بالحرب أو الكوارث حالة دائمة ألآثر من ربع قرن أدت لمصادرة الحياة السياسية، وتضخيم أجهزة الدولة 

تمرار بدون هذه الصالحيات التي توفرها له البوليسية للحد الذي ال يتصور فيه هذا النظام قدرته على االس
الطوارئ من انتهاك خصوصيات المواطنين والتنصت عليهم واالطالع على بريدهم ومصادرة حقوقهم 

  .الدستورية واعتقال وخالفه
  

بإرهاب آخر تمارسه الدولة بحق مواطنيها  - أبدا- في واقع األمر، فإن مكافحة اإلرهاب والقضاء عليه لم يكن ليتم 
وبحق مؤسسات المجتمع المدني المختلفة من أحزاب وجمعيات أهلية ونقابات مهنية، من خالل قيامها بسن 



ترسانة القوانين المقيدة للحريات العامة والحقوق التي يكفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق 
  .اإلنسان والتي صادقت عليها الحكومة المصرية

  
ة تلك القوانين قانون الطوارئ والذي أضحى بمثابة األداة التي تستخدمها السلطة التنفيذية للعصف ويأتي في مقدم

بالحقوق والحريات العامة، ال سيما فيما يتعلق بالحق في المحاآمة العادلة والمنصفة، والحق في التجمع والتظاهر 
قانون الطوارئ أصبح الدستور الحقيقي  السلمي، وآذلك الحق في حرية الرأي والتعبير، بل يمكن القول بأن

  .للبالد
  

ونهاية فإنه برغم إدراآنا ألهمية مواجهة أعمال العنف المسلح وحماية المجتمع والمدنيين من القائمين بأعمال 
العنف آمسئولية أساسية تقع على الدولة والحكومة معا، فإنه في نفس الوقت نؤآد على أن احترام حقوق اإلنسان 

العدالة في مواجهة هذه الجماعات المسلحة ال يتناقض مع قرارات المواجهة وتحقيق األمن في البالد، بل ومعايير 
إن الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى نجاح المواجهة هو االحترام الكامل لقيم ومبادئ حقوق اإلنسان، وعليه ينبغي 

  :أن تقوم الحكومة المصرية باآلتي
  

الذي اتبعته خالل السنوات الماضية مع المشتبه في قيامهم بأعمال إرهابية، ال سيما  أ ـ مراجعة المنهج واألسلوب
، ومن المطلوب أن تتضمن تلك المراجعة ما يضمن الحقوق 1997في ظل انحسار أعمال العنف المسلح منذ عام 

ن، حيث ال يوجد األساسية للمواطنين المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق اإلنسا
تعارض بين ضرورات مكافحة اإلرهاب ومواجهته واحترام حقوق اإلنسان، وسوف يتأتى ذلك عبر قيام الحكومة 

النتفاء مبررات الحاجة إليه والتي طالما ارتكزت  1981المصرية بوقف العمل بقانون الطوارئ الساري منذ عام 
ورات مكافحة اإلرهاب، وبالتالي تنتفي الحاجة الستخدام هذا عليها الحكومة المصرية لمد العمل به، أال وهي ضر

القانون واالآتفاء فقط بنصوص القوانين التي تجرم اإلرهاب وفي نفس الوقت تكفل وتحمي حقوق اإلنسان 
  .المصري

  
هم ب ـ مراعاة الحكومة عند سنها قانون مكافحة اإلرهاب الجديد الحقوق القانونية والقضائية للمشتبه في قيام

من العهد الدولي الخاص ) 14م(بأعمال عنف مسلح، وآذلك معايير المحاآمة العادلة والمنصفة والتي أقرتها 
  : ، وتتمثل تلك المعايير في اآلتي)3(بالحقوق المدنية والسياسية 

  .المساواة أمام القضاء) 1
  .عالنية المحاآمة) 2
  .استقاللية وحيادية واختصاص المحكمة) 3
  .براءةقرينة ال) 4
  .أن يعطى من الوقت والتسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه) 5
  .عالنية األحكام الصادرة) 6
  .منح المتهم الحق في استدعاء شهود نفي بذات شروط شهود اإلثبات) 7
  . حق الطعن على األحكام الصادرة أمام محكمة أعلى) 8

الكوارث العامة فقط، ولفترة محدودة ال يتم ج ـ قصر جواز إعالن حالة الطوارئ في حالة الحرب الفعلية و
تجديدها إال بشروط دقيقة وتحت رقابة حقيقية وفعلية للسلطة التشريعية، والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون 

  ).4(الطبيعي؛ فاإلصالح واستمرار حال الطوارئ نقيضان ال يجتمعان 
  

عية وخبراء القانون ونشطاء حقوق اإلنسان في المناقشات التي د ـ إشراك آافة القوى السياسية والحزبية والمجتم
ستجرى حول قانون اإلرهاب الجديد، وأن تراعى خالل سنة الحقوق والحريات التي آفلها الدستور للمواطن 

المصري والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان، واألخذ بعين االعتبار آل المساهمات التي ستطلقها آل قوى المجتمع 
  .صري في هذا اإلطارالم
  

هـ ـ إرساء وتدعيم قيم الديمقراطية ومبادئ حقوق اإلنسان في المجتمع المصري وإطالق الحريات العامة ورفع 
القيود عن العمل السياسي والحزبي من أجل تعميق الممارسة الديمقراطية، وآذلك إطالق عمل منظمات المجتمع 

يسمح بتعزيز قيم المشارآة السياسية والحريات العامة؛ فالردع الواجب  المدني وتحريره من القيود التي تكبله بما
لمرتكبي األعمال اإلرهابية ينبغي أن يتم في إطار من احترام الدستور وسيادة حكم القانون ومبادئ حقوق اإلنسان 

  .والديمقراطية
  

  حافظ أبو سعدة



  واألمين العام  -محام 
  

  المقــدمة
في ظل تزايد مطالب  2005السادس عشر للمنظمة المصرية لحقوق اإلنسان لعام  يأتي صدور التقرير السنوي

القوى السياسية والشعبية بضرورة إجراء إصالح سياسي ودستوري بالبالد، وحالة الحراك واسعة النطاق التي 
سبتمبر  7الشارع المصري، وجاءت ثمارها في االنتخابات الرئاسية التي جرت يوم  -وما زال يشهدها-شهدها 
، حيث تعتبر خطوة مهمة على طريق إقامة حياة سياسية تعددية وديمقراطية في مصر يجب أن تستكمل 2005

بالبدء فورا بتشكيل لجنة وطنية من ممثلي األحزاب ونشطاء المجتمع المدني وخبراء القانون الدستوري لتعديل 
ستثنائية، وإطالق حرية تشكيل األحزاب السياسية الدستور المصري، وإنهاء العمل بقانون الطوارئ والقوانين اال

والجمعيات األهلية وضرورة فصل أجهزة الدولة عن الحزب الحاآم، وضمان الفصل الكامل بين السلطات 
وفي الوقت ذاته يبرز دور المنظمة المصرية في مجال الدفاع . الثالث بغية ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة

  .والحريات العامة باعتبارها رآائز أساسية في بنية اإلصالحات الديمقراطيةعن قضايا حقوق اإلنسان 
  

لسنة  46آما يتزامن صدور هذا التقرير أيضا مع مطالب القضاة بضرورة تعديل قانون السلطة القضائية رقم 
 يختلف وال. ، من أجل آفالة استقالل القضاء والقضاة؛ ألنهما الضمانتان األساسيتان للعدالة في مصر1972

تقرير هذا العام من الناحية المنهجية عن تقارير األعوام السابقة؛ فكلها تؤآد أن القضايا التي تبنتها المنظمة 
المصرية ودافعت عنها ما هي إال دفاع عن حقوق وآرامة المواطن المصري بصرف النظر عن الدين أو الجنس 

وترى المنظمة أن ثمة قضايا ال يمكن أن تنفصل عن بعضها؛ . أو اللغة أو اللون أو االنتماء السياسي أو الفكري
فليس من الممكن فصل حقوق اإلنسان عن الديمقراطية، آما ال يمكن تحقيق آل ذلك بدون الوعي التام بأن 

الحقوق االقتصادية واالجتماعية وال سيما للفئات الفقيرة هي جزء ال يتجزأ من بناء مجتمع الديمقراطية وحقوق 
  .اإلنسان

  
وعلى المستوى التشريعي، فلم يحدث أي تطور ملموس في اإلطار التشريعي الناظم لحقوق اإلنسان، خاصة في 

عاما  27ظل مد العمل بقانون الطوارئ لعامين آخرين، لتصبح حالة الطوارئ مفروضة على البالد طيلة 
مل بهذا القانون، آما أآدت على على خطورة الع 1985متواصلة، وقد شددت المنظمة المصرية منذ نشأتها عام 

أن الحكومة المصرية تسعى وبشكل قوي إلى أن يتحول قانون الطوارئ من قانون استثنائي إلى قانون دائم 
  .ليصبح الدستور الفعلي للبالد

  
آما أبرزت المنظمة في تقاريرها وبياناتها أن حالة الطوارئ قد تجاوزت، بالمعنى التشريعي، حدود قانون 

ئ، وأثرت سلبا على البنية التشريعية المصرية التي مالت بقوة نحو التشدد واإلطاحة بالعديد من الحقوق الطوار
  .والحريات التي آفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان

  
ثناء حملته االنتخابية، وفي هذا الصدد، تطالب المنظمة الرئيس مبارك بتنفيذ وعده الرئاسي الذي قدمه سيادته في أ

والذي أعلن فيه عن نتيه لرفع حالة الطوارئ، والذي يعد أولى الخطوات على طريق اإلصالح السياسي 
  .والدستوري الحقيقي في مصر

  
جملة من االنتهاآات، وعلى رأسها جرائم التعذيب بوصفها المصدر  2005وقد رصدت المنظمة في تقريرها لعام 

ق في الحياة والحق في سالمة الجسد والحق في المحاآمة العادلة والمنصفة، وإصرار الرئيسي النتهاك الح
السلطة على تجميد الحياة السياسية والمدنية في البالد عبر ترسانة من القوانين المقيدة للحريات العامة واألسباب 

  .المتعلقة باألحزاب والنقابات والجمعيات األهلية
  

ة المصرية أن االنتهاآات التي قامت برصدها تعتبر على سبيل المثال ال الحصر؛ وفي هذا الصدد تؤآد المنظم
فهي مجرد مؤشرات تدل على وقوع انتهاآات بالنسبة للحقوق سالفة الذآر، وقد حرصت المنظمة على االلتزام 

  .بالحيادية والموضوعية عند رصدها لتلك االنتهاآات
  

حصول عليها بموجب آلية عمل محددة متفق عليها دوليا استطاعت ويتضمن هذا التقرير معلومات موثقة تم ال
  :م، وتتمثل تلك اآللية في اآلتي1985المنظمة أن تطورها منذ نشأتها عام 

تلقي الشكاوى والمعلومات من مواطنين وأفراد وجماعات ذوي صلة مباشرة بموضوع االنتهاك ومتابعة ما : أوًال
  .ارير منظمات حقوق اإلنسانينشر في الصحف ووسائل اإلعالم وتق

  



  .تلقي معلومات وبالغات من اللجان اإلقليمية للمنظمة في العديد من محافظات الجمهورية: ثانيًا
  : التأآد من صحة الوقائع والمعلومات وتوثيقها بمعرفة وحدة العمل الميداني من خالل اآلتي: ثالثًا
  . لى الجهات المعينة وإرفاق الرد حال وروده آوثيقة أساسيةمقابلة مقدم أو مقدمي الشكوى وإرسال شكواهم إ - أ
  .زيارة مواقع وبؤر األحداث التي شهدت أبرز انتهاآات حقوق اإلنسان -  ب
  زيارة السجون ومقابلة أسر المعتقلين والسجناء  -  ج
  . مراقبة المحاآمات والتحقيقات المتعلقة بأهم القضايا ذات الصلة بحقوق اإلنسان - د

  : متضمنا ثالثة أقسام رئيسية، وهي 2005ي تقرير المنظمة المصرية لعام ويأت
يتناول بالعرض والتقييم أهم التطورات المتعلقة بالتشريعات واألحكام القضائية واإلجراءات ذات : القسم األول

  .م2005الصلة بحقوق اإلنسان في مصر عام 
لى سبيل الحصر أو المثال سواء آان مصدر هذه يستعرض أبرز انتهاآات حقوق اإلنسان ع: القسم الثاني

  .االنتهاآات جهة حكومية أو غير حكومية
م سواء فيما يتعلق بنشاط المنظمة في مجال رصد 2005يتضمن مجمل نشاط المنظمة خالل عام : القسم الثالث

ومراقبة االنتهاآات، أو نشاطها في مجال تدعيم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان، وآذلك نشاط برنامجها النوعي 
  .الخاص بالمساعدة القانونية للنساء

  
  :التطورات التشريعية واألحكام القضائية واإلجراءات : القسم األول

من الدستور  76بعض التطورات الملحوظة من قبيل تعديل المادة  2005ي في مصر عام شهد الجانب التشريع
الخاص بتنظيم االنتخابات الرئاسية،  2005لسنة  174مكررا، وصدور القانون رقم  192وإضافة المادة 

بتنظيم مباشرة  1956لسنة  73الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2005لسنة  173وصدور القانون 
في  1972لسنة  38بتعديل بعض أحكام القانون رقم  2005لسنة  175الحقوق السياسية، وصدور القانون رقم 

في  1980لسنة  120بتعديل بعض أحكام القانون  2005لسنة  176شأن مجلس الشعب، وصدور القانون رقم 
  .شأن مجلس الشورى

  
جاء معيبا شكال وموضوعا؛ فالصياغة الجديدة  من الدستور قد 76وتؤآد المنظمة المصرية أن تعديل المادة 

للمادة طويلة جدا بطريقة شاذة عن باقي مواد الدستور الذي يصيغ المبادئ العامة تارآا األمور التفصيلية للقوانين 
أما من الناحية الموضوعية فمن المالحظ أن الكثير من فقراته تتعارض مع مواد الدستور؛ فهو مثال . العادية

رات اللجنة المشرفة على االنتخابات ضد أي طعن على أعمالها أمام القضاء، وهذا تناقض صارخ مع يحصن قرا
  . من الدستور والتي تنص على تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء 68المادة 

  
  :م2005انتهاآات حقوق اإلنسان في مصر خالل عام : القسم الثاني

  :الحق في الحياة. 1
حياة من أسمى الحقوق اللصيقة باإلنسان التي ال يجوز المساس بها بأي حال من األحوال بما يعتبر الحق في ال

م شهد 2005فيها الظروف االستثنائية، وبرغم تراجع حدة العنف السياسي مقارنة باألعوام السابقة فإن عام 
ة تحت هذا البند وفاة نحو استمرارا النتهاك الحق في الحياة بصورة تثير القلق واالنزعاج، فقد رصدت المنظم

  .شخصا في أقسام الشرطة نتيجة ممارسات التعذيب) 17(
  

وفي هذا السياق تؤآد المنظمة المصرية ضرورة قيام الحكومة بمعالجة القصور التشريعي فيما يخص ظاهرة 
اتها بموجب التعذيب والتي يعززها قانون الطوارئ والعقوبات واإلجراءات الجنائية، وضرورة الوفاء بالتزام

  .تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان
  
  :الحق في الحرية واألمان الشخصي . 2

يرصد التقرير في هذا القسم استمرار انتهاآات الحق في الحرية واألمان الشخصي بصورة خطيرة بالمخالفة 
وق اإلنسان، وجاء التقرير متضمنا األقسام لنصوص الدستور والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحق

  :التالية
  .حالة تعذيب) 34(الحق في سالمة الجسد، وفي هذه الجزئية رصدت المنظمة . 1
  
حالة من حاالت االعتقال المتكرر واالعتقال ) 65( االعتقال السياسي، وفي هذه الجزئية رصدت المنظمة . 2

تحايل على القرارات النهائية للمحاآم باإلفراج عنهم لعدم جدية طويل األمد الذي طال مئات من األشخاص بال
  .أسباب اعتقالهم، وفي انتهاك خطير لألحكام القضائية الصادرة بتبرئة العديد منهم في بعض القضايا

  



حالة على سبيل ) 11(حوالي  2005االعتقال الجنائي، وفي هذه الجزئية رصدت المنظمة المصرية خالل عام . 3
  .ال الحصر  المثال

  
االحتجاز غير القانوني بحق المواطنين العاديين وتعرضهم للتعذيب الشديد وإساءة المعاملة داخل األقسام . 4

  .حالة احتجاز تعسفي) 17( الشرطة وأماآن الحتجاز األفراد، وقد رصدت المنظمة في هذه الجزئية حوالي
  
  :الحق في التنقل . 3

وتعديالته  1937لسنة  58ن القيود القانونية متمثلة في قانون العقوبات رقم يتعرض الحق في التنقل للعديد م
، فضًال عن تعدد الجهات التي  1958لسنة  162وقانون الطوارىء رقم  1960لسنة  196وقانون المخدرات رقم 

القسم من  وفي هذا. تملك الحق في المنع من السفر أو ترقب الوصول ممثلة في السلطتين التنفيذية والقضائية
حاالت لمن تعرضوا للمنع من السفر ) 7(التقرير رصدت المنظمة المصرية على سبيل المثال ال الحصر 

  .والمدرجين على قوائم الترقب 
  
  :العقاب الجماعي . 4

تواصل ظاهرة العقاب الجماعي والتي طالت قطاعا عريضا من المواطنين  2005رصدت المنظمة خالل عام 
ت األمنية المتشددة التي قامت بها أجهزة األمن، وقد تضمنت تلك السياسة استخدام سلطات في إطار اإلجراءا

. األمن االعتقال العشوائي الواسع النطاق واألسلحة النارية والهراوات لفض التظاهرات وترويع المواطنين
فظة الشرقية، حيث وتجلت أبرز مظاهر العقاب الجماعي في أحداث محافظة اإلسكندرية ومرآز آفر صقر بمحا

مواطنا من عائلة أحمد محمود من بينهم نساء وأطفال، وقد أدى ذلك إلى  21قامت الشرطة بإلقاء القبض على 
إصابة أحمد سالم بكسر في الحوض نتيجة سقوطه من الطابق الثالث في أثناء القبض عليه، وقامت الشرطة 

ء والتعليق دون مراعاة لوضعه الصحي؛ وهو ما أدى إلى بإجباره على الوقوف واالعتداء عليه بالصعق بالكهربا
  .وفاته

  
وفي قرية دمشاو هاشم التابعة لمحافظة المنيا قامت الشرطة إثر اندالع أحداث شغب ما بين المسلمين والمسيحيين 

آل ، وإصابة "محسن أحمد محمود قاسم"بإطالق األعيرة النارية بشكل عشوائي؛ وهو ما أدى إلى مقتل المواطن 
مواطن، آما قامت بفرض حصار على  600من جرف أحمد وخالد زغلول وقامت الشرطة بإلقاء القبض على 

وفي قرية أبو شليب التابعة لمحافظة الغربية قامت الشرطة من أجل إخالء المستأجرين من أراضي ورثة . القرية
لبلدوزرات وقامت بهدم بعض المنازل عبد الرحمن أبو شليب باقتحام القرية بالعديد من السيارات المدرعة وا

وإجبار األهالي على التوقيع على شيكات وإيصاالت أمانة على بياض وتهديدهم في حالة عدم توقيعهم عليها بأنه 
مواطنا بحاالت إغماء واختناق من جراء  150آما أصيب ما يقرب من . سوف يتم تحرير محاضر شغب ضدهم

  .إطالق القنابل المسيلة للدموع
  
  :االختفاء القسري . 5

برزت ظاهرة االختفاء القسري وتزايدت حتى وصلت إلى ذروتها في منتصف التسعينيات مع تصاعد حالة 
العنف فيما بين الجماعات اإلسالمية المتشددة وقوات الشرطة، وارتبطت هذه الظاهرة أيضا بتطبيق قانون 

في أماآن حبس غير قانونية وسرية، إضافة لعدم الطوارئ والتجاوزات المصاحبة له من قبض واعتقال أشخاص 
وتؤآد المنظمة المصرية أن ظاهرة االختفاء القسري تنتهك على نحو صارخ . خضوعها ألية رقابة قضائية

منظومة متكاملة من حقوق اإلنسان والعهدين الدوليين حول الحقوق السياسية والمدنية والحقوق االقتصادية 
  .لتعذيب وغيرهاوالثقافية واتفاقية منع ا

  
شخصا بصورة قسرية منذ عام  60وتحت هذا القسم رصدت المنظمة المصرية من خالل عملها الميداني اختفاء 

شخصا غير أن باقي األشخاص ال يزالون في عداد  17، وفي حين تم إجالء مصير 2005وحتى عام  1992
لم يجل عن مصيرها حتى تاريخه وهي حالة رصدت المنظمة اختفاء حالة واحدة و 2005المفقودين، وخالل عام 

  ".سعيد سالمة علي حماد"المواطن 
  
  :معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين . 6

لم يرصد هذا العام أي تحسن يذآر في أوضاع السجون، فما زالت السجون والمعتقالت تفتقر إلى الحدود الدنيا 
خلها وفي طريقة التعامل مع السجناء بسبب تكدس الزنازين المعتبرة التمرير فيما يتعلق باألوضاع المعيشية دا

وتدني مستوي النظافة وقلة منافذ التهوية وانخفاض آمية الطعام ورداءتها؛ وهو ما أدى إلى انتشار األمراض 



ل المعدية بين السجناء والمعتقلين على نحو يهدد حياتهم، آما أن حق السجناء والمعتقلين في تلقي الزيارة من األه
  .والمحامين ما زال مهدرا

  
  :ويندرج تحت هذه الجزئية من التقرير البنود التالية

  . حالة مرضية لم تتلق العناية الطبية األزمة) 58( سوء الرعاية الصحية، ويقدم التقرير على سبيل المثال 
لها لمعتقلين سياسيين حالة حرمان من التعليم وآ)  42(الحرمان من التعليم، ويقدم التقرير على سبيل المثال 

  .صدرت لصالحهم قرارات باإلفراج ولم تنفذ
  .منع الزيارة واالتصال بالعالم الخارجي

  
  :الحق في المحكمة العادلة والمنصفة. 7

وقائع إحالة متهمين مدنيين إلى محاآم عسكرية، غير أنها  2005برغم أن المنظمة المصرية لم ترصد خالل عام 
ذه المحاآم ضمن البنية القضائية المصرية هو انتهاك قائم بذاته الفتقادها لجميع ترى أن استمرار وجود ه

انخفاض معدل القضايا أمام  2005آما شهد عام . الضمانات الدستورية والدولية للمحاآمة العادلة والمنصفة
المحاآم  من أخطر أنواع) الجنايات والجنح(محكمة أمن الدولة طوارئ، وتعد محاآم أمن الدولة طوارئ 

االستثنائية حيث ال يستطيع الماثلون أمامها الطعن على األحكام الصادرة ضدهم أمام محاآم أعلى، وال يبقى 
  .أمامهم سوى طرق الطعون االستثنائية وهي االلتماس للحاآم العسكري بعدم التصديق على الحكم

  
ولة العليا طوارئ، وهما قضية تفجيرات إحالة قضيتين إلى محكمة أمن الد 2005وقد رصدت المنظمة خالل عام 

  ).المتهم الهارب محمد عبد الفتاح(طابا وقضية حزب التحرير اإلسالمي 
  
  :حرية الرأي و التعبير . 8

تراجعا ملحوظا للحق في إبداء الرأي والتعبير وخاصة على صعيد حرية الصحافة والصحفيين،  2005شهد عام 
للتحقيق معهم أمام النيابة العامة، وآذلك ظاهرة االعتداء على  حيث تفاقمت ظاهرة استدعاء الصحفيين

  .الصحفيين، إلى جانب استمرار مصادرة بعض المؤلفات من قبل الرقابة على المطبوعات أو مباحث أمن الدولة
  

  : ويضم هذا التقرير األجزاء التالية
  :سوء معاملة الصحفيين  -أ

الصحفيين، جاء في مقدمتها ما وقع خالل أحداث مظاهرة آفاية أمام حاالت عديدة لالعتداء على  2005شهد عام 
نقابتي الصحفيين والمحامين بشأن يوم االستفتاء حين تعرض مجموعة من الصحفيين والصحفيات لالعتداء 

بالضرب على أيدي قوات األمن، آما شملت االعتداءات التحرش الجنسي بالصحفيات على أيدي السيدات الالتي 
  .ن الحزب الوطنياستأجره

  
  :استدعاء الصحفيين أمام النيابة العامة  - ب

حاالت استدعاء أمام النيابة العامة تمهيدا  7حوالي  2005وفي هذا الصدد، رصدت المنظمة المصرية خالل عام 
  .إلحالتهم للمحاآم، بسبب ما ينشرونه من آراء وأخبار

  
  :صحفيون أمام القضاء  - ج

رير إلى قضايا الصحفيين الذين أحيلوا للقضاء؛ وهو األمر الذي ما زالت ترى فيه تحت هذا البند تطرق التق
إحالة  2005المنظمة قيدا رئيسيا على ممارسة الحق في إبداء الرأي والتعبير، وقد رصدت المنظمة خالل عام 

  .صحفيا للقضاء 17حوالي 
  
  :مصادرة المؤلفات  -د

 2005دتها المنظمة المصرية خالل معرض الكتاب الدولي لعام يتعرض هذا القسم إلى االنتهاآات التي رص
مؤلفات  4مؤلفا من المؤلفات الدينية، و 16مؤلفا من المؤلفات األدبية والفلسفية، و 20والتي تمثلت في مصادرة 

  . سياسية، فضال عن منع بعض الكتاب من المشارآة بالمعرض
  :الحق في التجمع السلمي . 9

النتهاآات خطيرة تجسدت أبرز  2005ع والحق في التجمع السلمي على مدى عام تعرضت حرية االجتما
مظاهرها في استخدام القوة بصورة مفرطة في التصدي لبعض التجمعات السلمية، وآان أبرزها التظاهرة الذي 

ز بعض حدثت أمام دار القضاء العالي نتيجة األحداث التي وقعت بقرية سراندو حيث قامت قوات األمن باحتجا
إلنهاء الموقف تعرض لالعتداء والضرب؛ " حمدين صباحي"أهالي القرية، وعندما تدخل عضو مجلس الشعب 



وأيضا مظاهرة حرآة آفاية التي وقعت أمام نقابة الصحفيين للمطالبة بمقاطعة . وهو ما أدى إلى تمزيق مالبسه
الصحفية بجريدة الجيل " نوال علي"فية من الدستور، حيث تعرضت الصح 76االستفتاء على تعديل نص المادة 

وتؤآد المنظمة المصرية أن هذه االنتهاآات تعززها استمرار البنية القانونية القمعية . للضرب وتقطيع مالبسها
، وآذلك قانون 1968لسنة  87وتعديله بالقرار الجمهوري رقم  1914لسنة  10متمثلة في قانون التجمهر رقم 

  .، وهما اللذان يفرضان قيودا غير مبررة على ممارسة هذا الحق1958لسنة  162الطوارئ رقم 
حاالت، وآذلك حاالت اإلضراب عن الطعام ) 7(آما يستعرض التقرير وقائع حاالت االعتصام والتي بلغت 

  .حاالت ألسباب مختلفة) 7(والتي بلغت 
  

  :الحقوق االجتماعية واالقتصاديـة . 10
وتوثيق المنظمة المصرية ألهم االنتهاآات الواقعة على الحقوق االقتصادية  ويضم هذا القسم من التقرير رصد

واالجتماعية، وتشمل حاالت االنتهاك المتعلقة بالصحة الناجمة عن اإلهمال الطبي وسوء رعاية المرضي، وقد 
د المصري على أما فيما يتعلق بالحق في العمل فيشير التقرير إلى تراجع قدرة االقتصا. حالة) 27(بلغت حوالي 

توليد فرص عمل؛ األمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة مع الضعف العام في مستوى األجور الفعلية بشكل 
 17وقد بلغ عدد الشكاوى الواردة للمنظمة فيما يخص هذا الحق حوالي . جعل بعض العاملين تحت خط الفقر

  .شكوى 
مشاآل اإلسكان في مصر والفجوة بين ما تقوم به الحكومة بتنفيذه  وفيما يتعلق بالحق في السكن فيشير التقرير إلى

والطلب الفعلي وارتفاع أسعار الوحدات السكنية، ولجوء األفراد إلى السكن في العشوائيات والمقابر والعشش 
م، وأسطح المنازل، فضال عن تواجد أعداد آبيرة من األسر مهددة بالتشرد في الشارع بسبب تعرض منازلهم للهد

أما الحق في التعليم فقد بلغ عدد الشكاوى . حالة 31وقد بلغ عدد االنتهاآات المتعلقة بهذا الحق ما يقرب من 
شكاوى، وبذلك يصل إجمالي الشكاوى الخاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية ما يقرب  10الواردة للمنظمة 

  ) .الحق في التعليم  10الحق في السكن ،  31الحق في العمل ،  17الحق في الصحة ،  27( شكوى  85من 
، فقد قامت المنظمة  2004أما بالنسبة لملف األراضي الزراعية ، فقد شهد تحسًنا نسبًيا عن العام الماضي 

شكوى من محافظات مختلفة تتعلق باالنتهاآات التي يتعرض لها المواطنون ) 15(المصرية برصد وتوثيق عدد 
لزراعية عبر إقامة مشروعات على تلك األراضي وردم مصادر الري لعدد من مالكو ومستأجرو األراضي ا

األراضي أو تلويثها، وحرمان عدد من الشباب خريجي الجامعات من الحصول على أراضي االستصالح 
  .شكوى ) 26(فقد بلغ عدد الشكاوى ما يقرب من  2004الزراعي، أما في عام 

  
ا عن الحق في بيئة نظيفة واالنتهاآات الواقعة عليه ، باعتبار هذا وألول مرة تخصص المنظمة المصرية ملًف

الحق أحد الحقوق المكفولة بمقتضى التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان ، وفي هذا 
  .شكوى تتعلق بتلوث مياه الشرب والهواء ) 25(اإلطار رصدت ووثقت المنظمة عدد 

  
  :ألحزاب والجمعيات والنقابـات الحق في تكوين ا. 11

؛ فما زالت لجنة شئون األحزاب المشكلة 2005لم تشهد الحياة الحزبية في مصر أي تطور ملموس خالل عام 
تشكل قيدا على حرية إطالق األحزاب؛ فهي التي توافق على قيام أو إنشاء  1977لسنة  40بموجب القانون رقم 

غالبية أعضائها إلى الحزب الوطني الحاآم؛ وهو ما يجعل الحزب  حزب أو تعترض على تأسيسه، آما ينتمي
على حزب واحد فقط هو حزب السالم  2005حيث وافقت اللجنة خالل عام . بمثابة الخصم والحكم في آن واحد

حزب نهضة مصر، وحزب الحرية : أحزاب، وهي 4الديمقراطي، في حين رفضت الموافقة على تأسيس 
  . ، وحزب األمل التنموي الديمقراطي، وحزب السالم الدوليالديمقراطي االشتراآي

  
حزبا، ) 74(حوالي  2005وبذلك يصبح عدد األحزاب التي رفضت اللجنة تأسيسها منذ بداية نشأتها وحتى عام 

حزب : أحزاب بالعودة إلى ممارسة نشاطها الحزبي، وهي 4آما لم توافق لجنة شئون األحزاب على السماح لـ 
  .يمقراطي، وحزب مصر الفتاه، وحزب العمل، وحزب العدالة االجتماعيةالشعب الد

  
يشكل عائقا أمام العمل األهلي، وتتعرض النقابات  2002لسنة  84أما بالنسبة للجمعيات فما زال القانون رقم 

 1993سنة ل 100المهنية لقيود قانونية تعوق مسيرة العمل النقابي في مصر في ظل قانون النقابات المهنية رقم 
، فضال عن استمرار 1995لسنة  5المعدل بالقانون رقم " قانون ضمانات ديمقراطية النقابات المهنية"المسمى بـ

  .فرض الحراسة القضائية على بعض النقابات المهنية
  

  :الحق في المشارآة السياسية . 12



نتهاآات الواقعة على الحق في جملة من اال 2005رصدت وحدة العمل الميداني بالمنظمة المصرية خالل عام 
واالنتخابات الرئاسية والبرلمانية جملة من  76المشارآة السياسية، حيث شهد االستفتاء على تعديل المادة 

االنتهاآات؛ فبالنسبة لالستفتاء تم تعبئة الجماهير الفقيرة وموظفي الدولة في باصات للحزب الوطني تنقلهم 
لى مبالغ مالية بسيطة وواجبات غذائية، آما تعرضت الصحفيات للتحرش لمراآز االقتراع مقابل الحصول ع

الجنسي على أيدي السيدات الالتي تم استئجارهن خصيصا لهذا الغرض، وتم ذلك تحت سمع وبصر بعض 
. قيادات األجهزة األمنية في أثناء تغطية هؤالء الصحفيات ألحداث مظاهرات حرآة آفاية المقاطعة لالستفتاء

يد االنتخابات الرئاسية فإنه رغم أن المعرآة االنتخابية آانت محسومة سلفا في ظل غياب المنافسة وعلى صع
وتكافؤ الفرص لصالح مرشح الحزب الوطني، فإن هذه االنتخابات شهدت العديد من التجاوزات آان من أبرزها 

لناخبين إلى اللجان لإلدالء استخدام الحزب الوطني لوسائل المواصالت الخاصة بالهيئات الحكومية لنقل ا
بأصواتهم لصالح مرشح الحزب الوطني، والجداول االنتخابية المعيبة، والرشاوى االنتخابية، والسماح بالمراقبين 

المحليين بالتواجد داخل اللجان من عدمه، وعدم استخدام الناخبين للحبر الفسفوري، وفرز أصوات الوافدين، 
  .باين أداء القضاة المشرفين على اللجان االنتخابيةوالتصويت في أآثر من لجنة، وت

آما شهدت االنتخابات البرلمانية هي األخرى جملة من االنتهاآات، من قبيل التدخل األمني لصالح مرشحي 
الحزب الوطني، وأخطاء الكشوف االنتخابية، وانتشار ظاهرة التصويت الجماعي لبعض مرشحي الوطني، 

  .نتخابات والقضاة واإلعالميينواالعتداء على مراقبي اال
  

  :حقوق المصريين في الخـارج. 13
يستعرض هذا الجزء من التقرير عددا من الحاالت التي تقدمت بشكاوى للمنظمة المصرية من المواطنين 

العاملين في الخارج أو أسرهم، ويكشف هذا الجزء عن سوء األوضاع التنظيمية والقانونية واالقتصادية والمعيشة 
لسكنية التي يعيش في ظلها العاملون المصريون من قبيل الفصل التعسفي أو التعذيب أو الحرمان من صرف وا

المستحقات والرواتب ومكافآت نهاية الخدمة أو انتهاك حقهم في التنقل، ونظام الكفيل الذي يعتبر السبب الرئيسي 
وقد خاطبت المنظمة في . مصريون بدول الخليجفي استمرار االنتهاآات والمشكالت التي يتعرض لها العاملون ال

جميع هذه الحاالت وزارة الخارجية المصرية وسفارات البلدان المعنية، ولكن الردود التي تلقتها المنظمة خالل 
  .آانت محدودة للغاية 2005عام 

  
  :ويضم هذا الجزء من التقرير قسمين

ة المصرية في الدول الخليجية والعربية والتي رصدتها يرصد االنتهاآات التي تعرضت لها العمال: القسم األول
حاالت  8حاالت في السعودية، و10حالة، بواقع ) 30(، وقد بلغ عدد الحاالت 2005المنظمة المصرية خالل عام 

القسم . في العراق وأربع حاالت في آل من األمارات وليبيا وحالتين في الكويت وحالة في آل من سوريا وقطر
صد االنتهاآات التي تعرضت لها العمالة المصرية في الدول غير العربية والتي رصدتها المنظمة ير: الثاني

  . 2005خالل عام 
  

  التمييز ضد المرأة -14
ويستعرض هذا القسم من التقرير األشكال المختلفة من العنف الواقعة على المرأة المصرية، وهي العنف األسري 

والعنف المؤسسي الذي تمارسه مؤسسات الدولة آما في حالة التحقيق  آالسب والضرب واالنتهاك الجسدي،
  . واالحتجاز
  :م 2005نشاط المنظمة المصرية خالل عام : القسم الثالث

مقارنة باألعوام السابقة،  2005ويتضمن هذا القسم استعراضا باألرقام واإلحصائيات لنشاط المنظمة خالل عام 
  :وذلك على مستوى

اني، بما في ذلك معالجة الشكاوى الواردة للمنظمة وبعثات تقصي الحقائق ومراقبة المحاآمات العمل الميد. 1
  .والتحقيقات وزيارات السجون

  
مجال إعالم الرأي العام بأوضاع حقوق اإلنسان في مصر، بما يتضمنه ذلك من بيانات صحفية وتقارير . 2

  .نوعية ومؤتمرات وندوات
  
منظمة في الصحف، ويتضمن رصدا ألهم القضايا التي أثارتها المنظمة وتم تغطيتها األثر اإلعالمي لنشاط ال. 3

  .في الصحافة المصرية والعربية
  
النشاط الدولي للمنظمة، وفيه إشارة إلى مشارآة المنظمة المصرية في المؤتمرات واالجتماعات الدولية . 4

  .واإلقليمية خارج مصر



  
للنساء، يعد المشروع أحد البرامج الرئيسية داخل المنظمة المصرية حيث نشاط مشروع المساعدة القانونية . 5

، سواء على صعيد تقديم االستشارات المجانية لهن عبر استقبالهن بمقر 1994يتواصل نشاطه منذ إنشائه عام 
  . المنظمة أو عن طريق المكالمات الهاتفية

الدعاوى القضائية الخاصة بهؤالء السيدات والتي  ومن هذا المنطلق باشر محامو المشروع النظر في العديد من
  :، وبيانها آالتالي2005ودعاوى أقيمت خالل عام  2004تنقسم إلى دعاوى قضائية متداولة من العام القضائي 

  
  ). جنح ضرب(دعاوى جنح  4أ ـ عدد 

  .دعاوى مدنية 3ب ـ عدد 
  .دعوى شرعية 40ج ـ عدد 

  
  

------------------------------- -  
مجزرة - جريمة طما  - جريمة نجع حمادي "1997جرائم العنف واإلرهاب خالل النصف األول من نوفمبر  - 1

  .27/11/1997، المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان، )باألقصر(الدير البحري 
  
  .2003دفاًعا عن حقوق اإلنسان الجزء السابع، المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان،  - 2
  
وتم  1981لسنة  536لى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب قرار صادقت مصر ع - 3

، وبذلك أصبح قانونا داخليا واجب النفاذ طبقًا لنص 1982إبريل عام  15نشره في الجريدة الرسمية في العدد رقم 
  .من الدستور المصري 151المادة 
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