
 

        

  نسانلتعزيز مسيرة حقوق اإل  مًعا                                     المجمس القومي لحقوق اإلنسان 

 

 

 عشر الرابع السنوي التقرير

 نساناإل  لحقوق القومي لممجمس

8108/ 8109 
 

 تقديم

 فايق محمد

 نساناإل  لحقوق القومي المجمس رئيس                     

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 الفيرس
 

 الصفحة رقم                                                                      الموضوع

 ٓ.......  ..................................................................... :تقديم

 ٗ......  ....................................... "نساناإل  حقوق حالة" :األول الفصل

 َُ.. ............................................  القانكني اإلطار:  أكأل

 ُٔ... ........................................... األساسية الحقكؽ: ثانيان 

      ِّ ............................................... العامة الحريات:  ثالثان 

 ّٕ .............................. كاالجتماعية االقتصادية الحقكؽ:  رابعان 
 

 ٓٓ. ...................................."وجيوده اوىالشك مكتب نشاط" :الثاني الفصل

  ٔٓ  ........................ المكاطنيف شكاكل مع المجمس تعامؿ:  أكالن 

 ِٗ  ........................ المختمفة الجيات مع المجمس تعاكف:  ثانيان 

   ْٗ  ..................................... ميدانية كزيارات أنشطة:  ثالثان 

  ٖٗ  ... اإلنساف حقكؽ أسابيع برنامج سياؽ فى الميدانية الزيارات:  رابعان 

 َُٗ ........................... كالردكد لمشكاكل الحصر جداكؿ:  خامسان 
 

 ُِّ ........................................"نساناإل  وقحق ثقافة نشر" :الثالث الفصل

       ُِٓ  ................................... العمؿ ككرشات المؤتمرات:  أكالن 

  ُٕٔ  .............. المجمس نظميا التى كالثقافية التدريبية البرامج:  ثانيان 

 ُٕٗ .................................... الدرامية األعماؿ مراجعة:  ثالثان 

 



4 
 

 ُٕٖ  ...والدولية واإلقميمية لوطنيةا األصعدة عمى الفاعمين مع التعاون: الرابع الفصل

 ُٖٖ  .................. الكطنية األصعدة عمى الفاعميف مع التعاكف:  أكالن 

 ُُِ ..................... كاإلقميمية الدكلية المنظمات مع التعاكف:  ثانيان 

    ُِٗ  ............ الكطنية لممؤسسات الدكلية الشبكات مع التعاكف:  ثالثان 

   َِّ ............................... الدكلية المنظمات مع التعاكف:  رابعان 
 

  ِّٕ  ....................................................."التوصيات" :الخامس الفصل

  ِّٕ  .................... كالسياسية المدنية كؽالحق صعيد عمى:  أكالن 

 ِّٗ  .... كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية الحقكؽ صعيد عمى:  ثانيان 

 ِّٗ  .. اإلنساف لحقكؽ الدكلية اآلليات مع التفاعؿ صعيد عمى:  ثالثان 
 

 ُِْ    ...................................................."المالحق" السادس الفصل

 

 

 شرافإ

 عوض محسن

 

 

 
 
 



5 
 

 :تقديم
 منتصؼ مف الفترة ليغطي نسافاإل لحقكؽ القكمي لممجمس عشر الرابع التقرير ىذا يأتي    

 منظكر مف ميمة بتطكرات اتسمت فترة كىي ،َُِٗ العاـ منتصؼ إلى َُِٖ العاـ
 يةقتصاداال الحقكؽ صعيد عمى ككذلؾ ،كالمؤسسي القانكني المستكييف عمى نسافاإل حقكؽ

 .كالثقافية كاالجتماعية
 

 المتحدة، األمـ آليات مع تعاكنيا مصر استأنفت عقديف مف يقرب ما منذ مرة فؤلكؿ     
 عف المنبثقة نسافاإل بحقكؽ المعنية المجنة إلى السابقة السنكات عف مجمعة تقارير كقدمت
 لجنة إلى الخامس الدكرم تقريرىا قدمت كما سية،كالسيا المدنية لمحقكؽ الدكلي العيد

 بدعكة الخاصة لئلجراءات دعكتيا استأنفت سنكات منذ مرة كألكؿ التعذيب، مناىضة
 .السكف في بالحؽ الخاصة المقررة

 تقريرىا تقديـ عمى الشاممة الدكرية المراجعة آلية مع تفاعميا في الدكلة تقتصر كلـ     
 المدة لمنتصؼ الطكعي التقرير بتقديـ سبقتو بؿ ،َُِٗ كفمبرن ُّ في مناقشتو المزمع

 .العالمية التنمية خطة متابعة آلية إلى طكعييف بتقريريف تقدمت كما ،َُِٖ العاـ في

ا الدكلة أحرزت كذلؾ       لحقكؽ اإلقميمية بالصككؾ التزاماتيا نطاؽ تكسيع في تقدمن
 الجامعة عف الصادر) نسافاإل لحقكؽ عربيال لميثاؽا إلى انضماميا أعمنت حيث ؛نسافاإل

 ،(ََُِ عاـ  الصادرة) المنظمة الجريمة لمكافحة العربية كاالتفاقية( ََِْ عاـ العربية
 كرفاىيتو الطفؿ لحقكؽ يفريقاإل الميثاؽ مف ِ/ُِ المادة عمى تحفظاتيا سحبت كما
 إلى انضمتك  عشرة، الثامنة دكف طفاؿاأل زكاج بحظر الخاصة( َُٗٗ في الصادر)

 (.ََِِ عاـ الصادرة) كمكافحتو الفساد لمنع يفريقاإل االتحاد اتفاقية

 خبلؿ مف نسافاإل لحقكؽ المؤسسية البنية لتعزيز إيجابية خطكة الحككمة خطت كما     
 نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس: مف كؿ كدكر كصبلحيات استقبلؿ عززت قكانيف إصدار

 ذكم لؤلشخاص القكمي كالمجمس ،(َُِٖ) لممرأة ميالقك  كالمجمس ،(َُِٕ يكليك)
 بآلية المعنية الكطنية المجنة تشكيؿ عززت كما ،(َُِٖ) التنفيذية كالئحتو اإلعاقة
 البنية إلى المدني المجتمع عف ممثميف خمسة بضـ المتحدة باألمـ الشاممة الدكرية المراجعة
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نشاء لمجنة، الرسمية  عاـ محاـ برئاسة العاـ النائب بمكتب افنساإل لحقكؽ العامة اإلدارة كا 
 .النيابة أعضاء السادة مف كاؼو  عدد يعاكنو -األقؿ عمى-

 نكفمبر ُْ في ِّٔٗ رقـ الكزراء مجمس رئيس قرار صدر -آخرنا كليس- كأخيرنا     
 ممؼ مع التعامؿ آلية إدارة يلتكل" نسافاإل لحقكؽ الدائمة العميا المجنة" بإنشاء َُِٖ
 .نسافاإل حقكؽ

لى       لمتنمية اإلصبلحي برنامجيا تنفيذ الدكلة كاصمت اإليجابية الخطكات ىذه جانب كا 
 كيرصد االجتماعية، الحماية كبرامج كالثقافية كاالجتماعية يةقتصاداال الحقكؽ كتعزيز
 أجمعت التي المعنية كالدكلية الرسمية لممصادر طبقنا كمؤشراتو التقدـ ىذا أبعاد التقرير
 منذ الببلد شيدتو معدؿ أعمى كىك ،%ٔ.ٓ إلى كصؿ حتى النمك معدؿ تقدـ طرادا عمى
 عجز كانخفاض ،%(ٗ.ٓ إلى النمك ىذا زيادة الدكلي النقد صندكؽ تكقعي بؿ) ََُِ عاـ

% ٓ.ٕ إلى َُِْ عاـ% ُّ مف البطالة معدالت كتراجع ،%ِ.ٖ إلى العامة المكازنة
 الجنيو صرؼ سعر كتحسف كاإلحصاء، لمتعبئة مالمركز  الجياز ألرقاـ كفقنا َُِٗ عاـ

 .كاحد عاـ خبلؿ% َُ بنحك األمريكي الدكالر مقابؿ المصرم

 البنية في مقتصاداال اإلصبلح برنامج أحدثيا التي الطفرة مظاىر التقرير كيرصد     
 ،أشكالو بكؿ النقؿ ككسائؿ كالكبارم، الطرؽ مف مسبكقة غير شبكة بتنفيذ لئلنتاج، التحتية
نشاء أنكاعيا، اختبلؼ عمى الطاقة كتكفير  اختبلؼ عمى اإلسكاف كبرامج المدف مف عديد كا 

 صناعات تأسيس إلى ،المتعطمة المصانع تشغيؿ بإعادة بدءنا الصناعة كتشجيع ستكياتو،م
 دمياط، في األثاث صناعة مثؿ معينة، صناعات في التخصصات كاستعادة جديدة،

 كمتناىية كالصغيرة المتكسطة بالمشركعات كاالىتماـ ر،بد مدينة في الجمكد كصناعة
 .كافة مصر محافظات في الصغر

 الجياز لرئيس طبقنا- كأكليا مصر، في التنمية تكاجو التي التحديات التقرير يرصد كما     
 تحت يعيشكف الذيف المصرييف نسبة زيادة -َُِٗ/ٕ/ِٗ في كاإلحصاء لمتعبئة المركزم

 بزيادة َُِٖ/َُِٕ لعاـ كاالستيبلؾ كاإلنفاؽ الدخؿ لبحث كفقنا% ٓ.ِّ إلى الفقر خط
 .القكمي الفقر خط القبمي الكجو محافظات كتعدم ،َُِٓ ببحث مقارنة% ٕ.ْ بمغت
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 مسار إلى كاالجتماعية يةقتصاداال الحقكؽ مسار مف باالنتقاؿ ذلؾ مف النقيض كعمى     
 كمقتضياتو األمف رؤل تتجاذبو مختمفنا امشيدن  التقرير يعكس والسياسية المدنية الحقوق
 اإلقميمي كاالضطراب كمكافحتو، رىاباإل تحديات خمفية عمى كمعاييرىا الحريات كرؤل

 . كأطماعو الدكلي كالتربص كانعكاساتو،

 يزج كاد الذم المستقمة النقابات قانكف بتغيير -المثاؿ سبيؿ عمى– التقرير يحتفى إذ     
 مف كثيرنا يمبي لقانكف الدكلة كانحياز الدكلية العمؿ لمنظمة السكداء القائمة في بالببلد
ف العماؿ مطالب  َُِٕ لسنة َٕ رقـ لمقانكف الدكلة بإزاحة يحتفي كما كميا، يمبيا لـ كا 
 .األىمية الجمعيات مطالب مف كثير مع تجاكب جديد بقانكف األىمي لمعمؿ المنظـ

 في المشركع حقيـ المعاشات صحابأل أعاد لذما المعاشات بقانكف بالمثؿ كيحتفي     
 كبخست عمييا يدىا كضعت قد الحككمة كانت خاصة أمكاؿ كىي التأمينات، أمكاؿ

 عمى خركجو بعد يعمؿ لمف المعاشات صرؼ كقؼ تتيح بالقانكف مادة فرض لكنو عكائدىا،
 مف يركث نظر في- يعد ما كىك معاش، مف يتقاضاه ما قيمة لو يكفر عمؿ في المعاش

ام -القانكنييف  .الدستكر مع تعارضن

 العسكرية المحاكـ إلى المدنييف بعض إحالة مف المجمس قمؽ عف التقرير عبَّر كذلؾ     
 بيا تمر التي االستثنائية بالظركؼ ذلؾ كتبرير الطبيعي، قاضييـ أماـ المثكؿ مف بدالن 

 ،رىاباإل كظركؼ آت،المنش بعض حماية عف المسمحة القكات بمسئكلية كتقضي الببلد
 .العسكرم القضاء عمى أدخمت التي التعديبلت إلى كاستنادنا

 استجابة باككرة اإليجابية التطكرات ىذه تككف أف نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس كيأمؿ    
 التمييز، منع مفكضية تأسيس: مقدمتيا كفي تأسيسو، منذ عمييا ييمح التكصيات مف لعديد

 النقض، كمحكمة لمدستكر يستجيب نحك عمى الجنائية كاإلجراءات باتالعقك  قانكف كتعديؿ
 المجاؿ كفتح التعذيب، مف الكقاية في الدكلية كالمعايير الدستكر لمقتضيات كاالستجابة

 -تظؿ كسكؼ- كانت التي اإلعبلمية الحريات بتعزيز سيما ال اآلخر، كالرأم لمرأم العاـ
                                          .الشائعات عمى الرد بيانات عنو تسفر مما بأفضؿ ـالعا الرأم ثقة لكسب الفضمى الكسيمة

 فايق محمد                                                                                                     
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 الفصل األول
 نسانحالة حقوق اإل 

 

( تطكرات َُِٗيكليك  – َُِٖرة التي يغطييا التقرير )مايك خبلؿ الفتشيدت الببلد    
، كخاصة عمى طريؽ االمتثاؿ لبللتزامات الدكلية، نسافميمة عمى صعيد تعزيز حقكؽ اإل

كتفعيؿ الضمانات الدستكرية، كتعزيز البنية المؤسساتية، كتكثيؼ المحاسبة عمى 
 نسافماعات حقكؽ اإلاالنتياكات، كتفاعؿ سمطات الدكلة بصكرة إيجابية مع ج

كمؤسسات المجتمع المدني ذات الصمة، ككثَّفت الدكلة جيكدىا في المجاؿ التنمكم عمى 
ية كاالجتماعية كالثقافية، كحققت تقدمنا قتصادنحك خاص، كأكلت اىتمامنا الفتنا بالحقكؽ اال

رأة د تمكيف الميممحكظنا كمنجزات ميمة في المجاالت االجتماعية كالتنمكية كعمى صع
 كالشباب كذكم اإلعاقة.

 

كتداعيات االضطراب اإلقميمي تمقي بصعكبات متنكعة عمى  رىابكاستمرت تحديات اإل   
بمختمؼ فئاتيا، كرغـ الخطكات اإليجابية المممكسة  نسافمسيرة التقدـ في تفعيؿ حقكؽ اإل

بحقكؽ ية كاالجتماعية فما تزاؿ كتيرة تفعيؿ االلتزامات قتصادفي مجاؿ الحقكؽ اال
المدنية كالسياسية دكف المأمكؿ، كشيدت الفترة كقكع انتياكات كتضييقات رغـ  نسافاإل

 المعالجات كتدابير المحاسبة المتخذة.
 

م كاالجتماعي ال سيما قتصادكرغـ المنجزات كالمكتسبات الميمة عمى الصعيديف اال      
مف االختبلالت المرتبطة معالجة األعباء االجتماعية اليائمة، فما يزاؿ ىناؾ عديد 

م عمى أكلكيات قتصادبتحديات تراكـ تىًركىة الماضي مف ناحية، كتقديـ مفيـك النمك اال
، كالتأخر في إجراء االنتخابات المحمية التي تتيح أخرلالتنمية االجتماعية مف ناحية 

 لببلد.فرصة تعزيز مشاركة المرأة كالشباب كذكم اإلعاقة كتنمية الحياة السياسية في ا
 

في الببلد خبلؿ الفترة التي يغطييا التقرير  نسافكيتناكؿ ىذا الفصؿ حالة حقكؽ اإل       
: اإلطار القانكني، ثانينا: الحقكؽ األساسية، ثالثنا: الحريات  مكزعة عمى أربعة أبكاب: أكالن

 ية كاالجتماعية كالثقافية.قتصادالعامة، رابعنا: الحقكؽ اال
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 نونيأوًًل: اإلطار القا
طالت  َُِٗشيدت الببلد إجراء تعديبلت ميمة عمى الدستكر في إبريؿ/نيساف    

مجاالت الحكـ كالمرأة كالقضاء، كحققت تقدمنا ميمِّا بالتعديبلت عمى قكانيف الجمعيات 
 األىمية كالنقابات العمالية.

  
الذم يضـ كجاءت مبادرة إجراء التعديبلت عمى الدستكر مف جانب ائتبلؼ "دعـ مصر"    

عضكنا( بعد مناقشات كمداكالت برلمانية رسمية استغرقت  ْٖٓأغمبية أعضاء المجمس )
 ُٔقرابة شيريف، كأيًقرَّت التعديبلت بأغمبية ساحقة مف المجمس، بينما اعترض عمييا 

 " المعارضة.َّ–ِٓنائبنا مف كتمة "
 

أفسحت المجاؿ لجمسات كأجرل مجمس النكاب مداكالت كمشاكرات شعبية حكؿ التعديبلت    
استماع شممت األحزاب السياسية كالمنظمات الحقكقية كالشخصيات العامة كأساتذة القانكف 

المجالس القكمية المتخصصة كمف بينيا المجمس القكمي لحقكؽ إلى  العاـ، باإلضافة
إجراء تعديبلت جزئية عمى نص التعديبلت المقترحة إلى  ، كقادت ىذه المشاكراتنسافاإل
 لبلستفتاء العاـ. تضى رً عي 

 

كأيجًرم االستفتاء الشعبي العاـ عمى التعديبلت تحت إشراؼ الييئة الكطنية المستقمة    
 ِّإلى  ُِفي الخارج، كالفترة مف  َُِٗإبريؿ  َِإلى ُٖلبلنتخابات في الفترة مف 

كة مميكف ناخب بنسبة مشار  ِٕفي الداخؿ، كشارؾ في االستفتاء أكثر مف  َُِٗإبريؿ 
% مف إجمالي عدد الناخبيف، كحظيت التعديبلت المطركحة بتأييد نحك ّ.ْْبمغت 

 %.ُُ% مف المشاركيف، كرفض ٖٖ
 

كبمكجب التعديبلت يحؽ لرئيس الجميكرية "عبد الفتاح السيسي" تمديد كاليتو الحالية مف    
إلى  لرئاسيةكالترشح لكالية رئاسية جديدة بعد تمديد الكالية ا َِِْعاـ إلى  َِِِعاـ 

 سنكات. ْسنكات بدالن مف  ٔ
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أكثر، كيجكز تفكيض نكاب الرئيس في بعض أك  كيحؽ لرئيس الجميكرية تعييف نائب لو   
اختصاصاتو، كيتكلى نائب الرئيس مباشرة مياـ رئيس الجميكرية في حاؿ تعذر قيامو 

 رئيس الكزراء في حاؿ غياب نائب لمرئيس.أك  بميامو
يبلت مجمسنا لمشيكخ كغرفة ثانية في البرلماف تشارؾ في المسائؿ كتستحدث التعد   

الدستكرية كالقكانيف األساسية المفعمة لمدستكر كالمعاىدات الدكلية كخطط التنمية 
ال يحؽ لو مساءلة الحككمة، كيتشكؿ ثمثا المجمس باالنتخاب، ك كالسياسات العامة لمدكلة، 

 جميكرية.كييٍختىار الثمث األخير بكاسطة رئيس ال
 

كيختار رئيس الجميكرية رؤساء الييئات القضائية مف بيف أقدـ سبعة قضاة بحد أقصى    
بمكغ سف التقاعد، مع تشكيؿ مجمس أعمى لمجيات كالييئات القضائية أك  أربع سنكات

مف يفكّْضو مف رؤساء الييئات القضائية، كما يختار رئيس أك  برئاسة رئيس الجميكرية
ا عامِّا مف بيف ثبلثة مرشحيف يقترحيـ مجمس القضاء األعمى، كذلؾ الجميكرية نائبن 

يختار رئيس الجميكرية رئيسنا لممحكمة الدستكرية العميا مف بيف أقدـ خمسة نكاب لرئيس 
 المحكمة، كما جعمت التعديبلت مراجعة مجمس الدكلة لمتشريعات اختيارية ال إلزامية.

 

ا بحماية الدستكر كالديمقراطية باإلضافةكأناطت التعديبلت بالقكات المسم     حة اختصاصن
، كحصرت محاكمة المدنييف أماـ القضاء العسكرم في خرلمياميا الدستكرية األإلى 
، كاشترطت لتعييف كزير الدفاع مكافقة المجمس ائـ التي تقع عمى القكات المسمحةالجر 

 األعمى لمقكات المسمحة.
 

% مف مقاعد مجمس النكاب كضماف تمثيؿ ِٓإلى  لمرأةكعززت التعديبلت نسبة تمثيؿ ا   
العماؿ كالفبلحيف بصكرة مبلئمة في المجالس التمثيمية، كما أتاحت استمرار حصص 
التمثيؿ السياسي لمشباب كذكم اإلعاقة كالمكاطنيف المسيحييف كالمصرييف في الخارج 

 سابقة.بشكؿ ال يقتصر عمى دكرات محددة فحسب كفؽ النصكص الدستكرية ال
 

كقد أحاط بسياؽ التعديبلت منذ اقتراحيا كحتى إقرارىا مناخ غير صحي عمى الصعيد    
اإلعبلمي، فمف ناحية طغت انتقادات المناكئيف لمدكلة المصرية كاتياماتيـ الفضفاضة 
مة عمى انتقادات المعارضيف لمتكجيات العامة لمحكـ في كسائؿ اإلعبلـ الخارجية  المرسى
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كما طغت حممة تأييد التعديبلت في كسائؿ اإلعبلـ المحمية عمى اآلراء بصفة رئيسة، 
 كالمقترحات التي كاف ييفترض أف تيثرمى ىذه التعديبلت.

 

عقد  فقد كفي سياؽ الكالية الدستكرية لممجمس لتقديـ االستشارات في المجاؿ التشريعي    
إلى  بلت المقترحة، كتقدـسمسمة اجتماعات كلقاءات تشاكرية لبمكرة رؤيتو بشأف التعدي

مجمس النكاب كالييئات المختصة بمذكرة في ىذا الصدد تضمنت ترحيبنا بالتمييز 
اإليجابي لصالح التمثيؿ النيابي لممرأة، كضماف التمثيؿ الدائـ لفئات العماؿ كالفبلحيف 

خفض إلى  كالشباب كذكم اإلعاقة كالمسيحييف كالمصرييف في الخارج، كدعا المجمس
خمسة، كأف يتكلى مجمس الييئة إلى  المرشحيف لتكلي رئاسة الييئات القضائيةعدد 

 القضائية تسمية ثبلثة قضاة تيعرض أسماؤىـ عمى رئيس الجميكرية لبلختيار مف بينيـ.
 

كاعترض المجمس عمى النص األكلي الذم كاف يقضي بمنح رئاسة المجمس األعمى    
ؿ في حاؿ غياب رئيس الجميكرية، كطالب بمنحيا لمجيات كالييئات القضائية لكزير العد

 ألحد رؤساء الييئات القضائية، كىك المقترح الذم خمص إليو مجمس النكاب.
 

مجمس الدكلة اختيارية، إلى إحالة المقترحات التشريعية  جعؿكما اعترض المجمس عمى    
 كاقترح أف تككف إلزامية في التشريعات األساسية المفعمة لمدستكر.

 

ذ رحب المجمس باستحداث مجمس الشيكخ، فقد دعا    بياف القكانيف األساسية المكممة إلى  كا 
، كتحديد آلية معالجة الخبلؼ ُُٕٗلمدستكر بإضافة مادة دستكرية عمى غرار دستكر 

 النكاب كالشيكخ حكؿ التشريعات. يالمحتمؿ بيف مجمس
 

الببلد، كتابع مجرياتو في عينة مف كقد تابع المجمس االستفتاء في كؿ المحافظات داخؿ    
أيجرم االستفتاء في أجكاء إيجابية كلـ يشيد خركقات إذ مراكز االقتراع في الخارج، 

ؿ المجمس بعض المبلحظات اإلجرائية عمى األداء اإلعبلمي التي لـ تؤثر  تيذكر، كسجَّ
 عمى نزاىة االستفتاء كنتائجو.

 

 َُِٗنكاب دكر االنعقاد الرابع في مطمع يكليك كعمى الصعيد التشريعي اختتـ مجمس ال   
بخطكات إيجابية، مف أىميا إصدار تشريع جديد لتنظيـ العمؿ األىمي يتكافؽ مع مطالب 
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جراء تعديبلت إيجابية عمى  المجتمع المدني كالضمانات الدستكرية كالمعايير الدكلية، كا 
كضع مصر مجددنا عمى البلئحة إلى  قانكف النقابات العمالية لمعالجة الفجكات التي أدت

السكداء لمنظمة العمؿ الدكلية، كما صدر قانكف حماية المستيمؾ الذم يسد فجكة ميمة 
ية بما يحد مف معاناة المكاطنيف كمكاجية الفساد كاالحتكارات كيعزز قتصادفي السكؽ اال

تعديبلت مكسعة عمى قانكف المحاماة كفؽ إلى  جكدة البضائع كالخدمات، إضافة
 المشاكرات بيف مجمس النكاب كنقابة المحاميف.

 

كخبلؿ الفترة التي يغطييا التقرير أىٍكلىى مجمس النكاب اىتمامنا كبيرنا بمشركعات القكانيف    
ية، كانصبَّ االىتماـ خبلؿ ثبلثة أشير عمى مسار التعديبلت قتصادذات الطبيعة اال

-ذات أىمية لتفعيؿ الضمانات الدستكرية عديدة زاؿ قكانيف تالدستكرية المشار إلييا، كال 
خارج دائرة االىتماـ، كفي مقدمتيا التعديبلت  -نسافكخاصة في مجاؿ حقكؽ اإل

نشاء المفكضية الكطنية لمنع  المقترحة عمى قانكف اإلجراءات الجنائية لعاميف متتالييف، كا 
التشريعات لمراجعة  نسافالتمييز، كالدعكة التي كجييا المجمس كمنظمات حقكؽ اإل

العقابية، فضبلن عف إصدار قانكف التأمينات االجتماعية المكحد الذم تيثار بشأنو 
 التحفظات.

 

المثير لمجدؿ فقد استمرت  َُِٕلسنة  َٕرقـ كعمى صعيد قانكف الجمعيات األىمية    
، حيث َُِٕالمعاناة مف تداعياتو خبلؿ الفترة التي يغطييا التقرير منذ إصداره في مايك 

أفرز سمبيات متنكعة طالت الجمعيات األىمية كعطمت قدرة جية اإلدارة عمى النيكض 
اإلشكاليات المرتبطة بتطبيؽ القانكف كسط إلى  بمسئكلياتيا، حيث تنبَّيت الحككمة

الئحة تنفيذية مناسبة، ككاصمت إلى  معارضة الجمعيات األىمية لو، كعجزت عف التكصؿ
كالئحتو التنفيذية بصكرة مؤقتة لضماف  ََِِلسنة  ْٖـ العمؿ بمكجب أحكاـ القانكف رق

 .األفن  ٔٓالتي تجاكز عددىا األىمية استمرار تسيير أنشطة الجمعيات 
 

 َُِٖكبادر السيد رئيس الجميكرية خبلؿ حكاره التفاعمي في منتدل الشباب في نكفمبر    
ف، كىي الدعكة التي مراجعة القانكف كتمبية طمبات المجتمع في ىذا الشأإلى  بالدعكة

 كانت مكضع ترحيب المجمس كمختمؼ مؤسسات المجتمع المدني كالجيات المعنية.
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كشكَّؿ مجمس الكزراء لجنة كزارية برئاسة كزارة التضامف االجتماعي لتعديؿ القانكف،    
حكارنا تشاكريِّا شممت الجمعيات األىمية  ُّكأجرت كزارة التضامف االجتماعي نحك 

 الشخصيات العامة في مختمؼ أنحاء الجميكرية، كأظيرت المشاكرات الحاجةكالشباب ك 
ضافة  نصؼ عدد مكاد القانكف يربك عمىاستبداؿ ما إلى   مادة جديدة. ُٓكا 

 

لقاءات تشاكرية كعقد ندكة متخصصة في  نسافكما نظَّـ المجمس القكمي لحقكؽ اإل   
ألىمي، كأعد مذكرة بمقترحات شممت أىـ الخبراء في مجاالت العمؿ ا َُِٖديسمبر 

 كتمؾ متيا كزارة التضامفقدميا لمجنة الكزارية، كشارؾ في المقاءات التشاكرية التي نظَّ 
 التي نظميا عدد مف منظمات المجتمع المدني.

 

مجمس النكاب بعد انتياء الحككمة إلى  كما أعاد المجمس تقديـ مقترحاتو بصكرة رسمية   
قرارىا، كرحب عمى نحك خاص بكضع قانكف جديد بدالن مف مف إعداد مسكدة القانكف  كا 

 .َُِٕلسنة  َٕتعديؿ القانكف رقـ 
 

مجتمع مدني قكم إلى  كجاء القانكف الجديد أكثر شمكالن مف القكانيف السابقة ممبينا الحاجة   
يشارؾ في التنمية بمفاىيميا العامة في شتى المجاالت، حيث يعمؿ عمى تنظيـ العمؿ 

بصكرة عامة، بما يشمؿ الجمعيات األىمية، كالمؤسسات األىمية، كالجمعيات ذات األىمي 
اإلقميمية، كاالتحاد العاـ، كالمنظمات  اتالنفع العاـ، كاالتحادات النكعية، كاالتحاد

 األجنبية غير الحككمية، كأضاؼ القانكف بابنا جديدنا لتعزيز التطكع كحمايتو.
 

زالة الخمؿ السابؽ حكؿ الترخيص باإلخطار كفقنا لمدستكر، كييسيـ القانكف الجديد في إ   
كيستبدؿ بالعقكبات السالبة لمحريات عقكبات مالية، كييكزع أعباء التقاضي بيف تنظيمات 
العمؿ األىمي كجية اإلدارة في حاالت الخبلؼ، كينظـ تمقي التمكيبلت كالتبرعات المحمية 

رية بجية كاحدة ممثمة في كزارة التضامف كالخارجية كجمعيا، كيينيط المتابعة اإلدا
االجتماعي )الكزارة المختصة(، كينظـ العبلقات بيف المنظمات المحمية كالدكلية، كيتيح 

تصاريح عمؿ إلى  إنشاء منظمات غير حككمية دكلية تتخذ مف مصر مقرِّا ليا باإلضافة
 فركع المنظمات األجنبية غير الحككمية.
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استمرار آليات إلى  التنظيمات األىمية دعكتيا نسافي لحقكؽ اإلكيشارؾ المجمس القكم   
كالمجتمع المدني في صكغ  -ممثمة في كزارة التضامف االجتماعي-التشاكر بيف الحككمة 

البلئحة التنفيذية المرتقبة بما يفسح المجاؿ أماـ تعزيز حرية التنظيمات األىمية كنشاطاتيا 
 في مصر.

 

ابات العمالية رحَّب المجمس بالتعديبلت التي أيجريت عمى القانكف كعمى صعيد قانكف النق   
لتكفؿ الحريات النقابية كمعايير منظمة العمؿ الدكلية، كىي التعديبلت  َُِٗفي يكليك 

 التي سبؽ لممجمس أف دعا إلييا عقب صدكر قانكف النقابات العمالية.
 

إلى  عامبلن  َُٓجنة النقابية مف كأسيمت التعديبلت الجديدة في خفض نسبة تشكيؿ الم    
، كبالمثؿ خفض ٕإلى  لجاف نقابية َُ، كخفض تشكيؿ المجنة النقابية العامة مف َٓ

، كاستبعاد عقكبات الحبس كالغرامات ٕإلى  نقابات َُتشكيؿ االتحاد العمالي العاـ مف 
 المالية التي كاف ينص عمييا القانكف.

 

سياسة مكضكعية تتكافؽ مع القانكف الذم كفؿ حرية  تبنيإلى  كيدعك المجمس الحككمة    
 العماؿ في اإلضراب كالمفاكضة الجماعية كفؽ الضكابط التي أرساىا القانكف.

 

% مف ٓٔإلى  كتتضمف: رفع الحد األدنى لممعاشات–كرغـ المزايا التي يكفرىا القانكف    
نعدمي األجر الثابت أجر االشتراؾ التأميني، كضماف نسبة مماثمة لمعاش المصابيف م

كطبلب المدارس الفنية، كفض التشابكات بيف الييئة القكمية لمتأمينات  طفاؿكخاصة األ
االجتماعية كالخزانة العامة كبنؾ االستثمار القكمي، ككضع حكافز تشجيعية لمتأميف عمى 
 العمالة غير المنظمة، كتأسيس صندكؽ مالي مكحد لكافة الفئات المؤمف عمييا، كتكفير
بدؿ البطالة ألكؿ مرة، كتطكير الحد األدنى لمجمع بيف المعاشات كالمعاش كاألجر 

عامنا  ٓٔإلى  ليتناسب مع الحد األدنى لممعاش بشكؿ منتظـ، كرفع سف المعاش ليصؿ
إال أنو أثار عددنا مف المخاكؼ كالتحفظات جراء رفع  -بشكؿ متدرج َِِّبداية مف 

امنا تجاكبنا مع اليـر السكاني الشاب في الببلد، كمع ع ٓٔإلى  عامنا َٔسف المعاش مف 
قانكف الخدمة المدنية الذم يكفر حكافز تشجيعية لممعاش المبكر لمعامميف بالدكلة في سف 
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ا بالتكازم مع تكفير تمكيؿ كاسع لممشركعات الصغيرة بقيمة  ٓٓ مميار جنيو  ََِعامن
 مف خبلؿ البنؾ المركزم.

 

 ةثانًيا: الحقوق األساسي
يمثؿ تحدينا رئيسنا أماـ حماية الحقكؽ األساسية كاحتراميا خبلؿ الفترة  رىاباستمر اإل   

كجيكد مكافحة  نسافالتي يغطييا التقرير، كاستمرت االختبلالت بيف احتراـ حقكؽ اإل
 نسافساسية أماـ الجيكد المبذكلة لمتقدـ في ممؼ حقكؽ اإلتشكؿ فجكة أ رىاباإل

 .خرليات التقميدية األالتحدإلى  باإلضافة
يشكؿ التحدم األبرز، فعمى الرغـ مف  رىاباستمر اإل الحق في الحياةفعمى صعيد  

فبراير  ٗالتي انطمقت في  َُِٖنجاح جيكد الدكلة في سياؽ العممية الشاممة سيناء 
فقد  -كال تزاؿ جارية حتى تحرير ىذا التقرير-كربكعيا عمى مختمؼ محاكر الببلد  َُِٖ
 ية لمنيؿ مف السمـ كاالستقرار في الببلد.رىابت محاكالت التنظيمات اإلاستمر 

 ياية بما فيإرىابكقكع اعتداءات  خرلما تزاؿ مناطؽ شمالي سيناء تشيد بيف الفينة كاألإذ  
مناطؽ غربي إلى  ية التي انتقؿ معظميارىاباستخداـ الصبية الصغار في تنفيذ الجرائـ اإل

 العريش)ية رىابعبد، فيما شيد المثمث األساس لبلعتداءات اإلالعريش عمى طريؽ بئر ال
ية التي باتت تتخذ نمط رىابتراجعنا كبيرنا في االعتداءات اإل (رفح – الشيخ زكيد –

 التفجيرات االنتحارية بيف صفكؼ القكات النظامية كالمدنييف.
 

بالعربات  َُِٖيكليك  ٕاستيداؼ نقطتي تفتيش أمني في مدينة رفح في كمف ذلؾ    
صابة إرىاب َْالمفخخة أسفر عف مقتؿ   مف أفراد القكات المسمحة. ِٔيِّا كاستشياد كا 

  
منطقة كـر القكاديس، كأسفر ىذا اليجكـ عف  َُِٖأكتكبر  ُٓيكف في إرىابكىاجـ    

 .أفراد مف الجيش ٔيِّا كتدمير عربتي دفع رباعي كاستشياد إرىاب ِْمقتؿ 
ية أحد الحكاجز األمنية التابعة لمقكات المسمحة بمنطقة بئر العبد بإرىاكىاجمت مجمكعة    

، كاستخدـ المياجمكف قذائؼ الياكف ك"اآلر بي جي"، كأسفر َُِٖأكتكبر  َِفي 
 جنديِّا. ُِاليجكـ عف استشياد 
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ا عمى كميف "جكدة َُِٗفبراير  ُٔيكف في إرىابكنىفَّذ     " بحي الصفا ّ-ىجكمنا مسمحن
مف قكات األمف  ُٓمف المياجميف ك ٕمطار العريش أسفر عف مقتؿ  بالقرب مف

 المصرية بينيـ ضابط.
 

فجَّر طفؿ في الرابعة عشرة مف عمره نفسو كسط سكؽ مدينة الشيخ  َُِٗإبريؿ  ٗكفي  
صابة إلى  زكيد، ما أدل ر مف المدنييف في كثيمصرع رجمي شرطة كأحد المدنييف كا 
 السكؽ المكتظ.

 

ي إرىابىجكـ مزدكج عبر تفجير إلى  تعرض كميف بمدينة العريش َُِٗيك يكن ٓكفي   
جنكد كأحد  ٔمقتؿ ضابط كإلى  نفسو تمتو عممية رشؽ باألسمحة، كقد أدل االعتداء

 المدنييف.
مكاطننا بينيـ محامياف بارزاف غربي  ُِية إرىاباختطفت جماعة  َُِٗيكنيك  ُِكفي    

مى ثبلث سيارات ربع نقؿ تتبع أحد المشركعات مدينة العريش، بعد أف استكلت ع
 الحككمية التنمكية الجديدة في المنطقة.

 

استيٍيًدفت ثبلثة أكمنة أمنية )كميف الرفاعي، ككميف سينا سككؿ،  َُِٗيكنيك  ِٔكفي    
ية تعتمد تنفيذ ىجمات انتحارية في بداية إرىابككميف المكقؼ الجديد( بكاسطة مجمكعات 

ما نجحت القكات النظامية في إفشاؿ اليجمات عمى األكمنة الثبلثة، إال أف اليجمات، كبين
 ٔاستشياد ضابط كإلى  التفجير االنتحارم الذم ابتيًدئ بو اليجكـ في كميف الرفاعي أدل

صابة آخريف، كقيًتؿى عدد مف اإل ًبط بعضيـ خبلؿ محاكلة الفراررىابمجنديف كا    .ييف، كضي
 

ية في تكجيو ضربات في عمؽ الببلد كاستيداؼ المستشفيات رىابكاستمرت التنظيمات اإل   
كمحاكلة اإلضرار بالنشاط السياحي المتزايد كالتجمعات الدينية المسممة كالمسيحية عمى 

 السكاء.
 

بعبكة  َُِٖديسمبر  ِٖيكف حافمة سياحية بمنطقة اليـر بالجيزة في رىابإذ استيدؼ اإل   
صابة بدائية الصنع، ما أسفر عف كف  مف السائحيف الفيتنامييف باإلضافة َُاة اثنيف كا 

 سائؽ الحافمة كمندكب شركة السياحة.ىما  اثنيف مصرييفإلى 
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ية استيداؼ منشآت العبادة، حيث استيدفت كنيسة "العذراء كأبك رىابكتابعت التنظيمات اإل   
كؽ أسطح أحد سيفيف" بعزبة اليجانة بمدينة نصر شرقي القاىرة بزرع عبكات ناسفة ف

 العقارات المجاكرة في سياؽ احتفاالت المكاطنيف المسيحييف بأعياد الميبلد المجيد.
 

كقد تمقت األجيزة األمنية ببلغنا مف إماـ مسجد الحؽ المجاكر لمكنيسة بالعثكر عمى    
أجساـ ييعتقد أنيا مفرقعات ييخشى أف تستيدؼ المصميف المسيحييف الذيف يتدفقكف عمى 

إلى  ة، كبفحصيا تبىيَّف أنيا ثبلث قنابؿ، كأثناء تفكيكيا انفجرت إحداىا كأدتالكنيس
صابة أميف شرطة.  استشياد خبير المفرقعات كا 

ي نفسو لتفادم القبض عميو بكاسطة الشرطة عقب إرىابفىجَّر  َُِٗفبراير  ُٖكفي     
ا بزرع عبكات ناسفة مبلحقتو في مخبئو بمنطقة الدرب األحمر بالقاىرة بعد تصكيره متمبسن 

بالقرب مف مسجد االستقامة بالجيزة قبؿ صبلة الجمعة، كما أسفر التفجير عف استشياد 
ضابط كأميني شرطة، ككشفت التحقيقات الحقنا ضبط كميات ىائمة مف المتفجرات كالمكاد 
الخاـ المستخدمة لتصنيع المتفجرات في مخبئو بمنطقة الدرب األحمر التي كاف يقطنيا 

عكدتو منفردنا لمببلد كتجنبو السكف في منزؿ أسرتو التي تعيش في الكاليات المتحدة  منذ
 األمريكية.

 

شيدت العاصمة تفجيرنا ىائبلن عمى باب مستشفى  َُِٗكفي بداية شير أغسطس   
صابة نحك  ُِمقتؿ إلى  معيد األكراـ أحدث مكجة انفجارية ىائمة أدت ا كا   َْشخصن

لمستشفى الذم يعد أحد أىـ مراكز العبلج الحككمية لمرضى آخريف، كتيدُّـ مبنى ا
مؤقتة حماية لحياتيـ  أخرلمستشفيات إلى  نقؿ المرضى مما حتَـّالسرطاف في مصر، 

 التي تعرضت لمخطر بسبب التفجير كانييار المرافؽ كالخدمات بالمستشفى.
 

ات التنظيمات كقد نجحت جيكد السمطات المصرية في القبض عمى عدد مف أبرز قياد  
ية، يتقدميـ "ىشاـ عشماكم" الذم تسمَّمتو مصر مف الجيش الكطني الميبي في رىاباإل

ية التي كقعت رىاب، كىك المسئكؿ عف عدد مف أخطر االعتداءات اإلَُِٗنياية مايك 
 .َُِٕك َُِّفي مناطؽ مختمفة مف الببلد بيف عامي 
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لمسمحة عف الجيكد المشتركة بيف السمطات كييذكر أف بيانات المتحدث العسكرم لمقكات ا  
سيارة دفع رباعي محممة بأسمحة كعناصر  ََّلتأميف الحدكد قد تضمنت مبلحقة نحك 

ية حاكلت التسمؿ عبر الحدكد الميبية كالسكدانية كتدميرىا، فضبلن عف إلقاء القبض إرىاب
ة غير الشرعية محترفي اليجر إلى  ييف، باإلضافةرىابعمى عشرات المشتبو بيـ مف اإل

 كميربي األسمحة كالمخدرات.
المكاطف/ مف  كعمى صعيد الكفيات بشبية التعذيب في االحتجاز تمقى المجمس شككل   

المقيـ بمركز قطكر محافظة الغربية  .أ. ؼ. أ. أ. بخصكص نجمو المكاطف/ أ. أ. ؼ. أ
مف قبؿ رجاؿ قيًبضى عمى الشاكي كزكجتو مف منزليما  َُِٖ/َُ/ِٔتفيد أنو بتاريخ 

مباحث مركز شرطة قطكر البتزاز نجميـ المذككر أعبله لتسميـ نفسو؛ حيث إنو مطمكب 
بسبب كسر المراقبة لمدة شير كالتشاجر مع أحد أفراد الشرطة، كعمى إثر ىذا عاد 

، حيث كانت قكة مف مباحث قطكر في  َُِٖ/َُ/ِٖمنزلو بتاريخ إلى  األخير
ر، كاقتحمت المنزؿ كألقت القبض عميو، كاعتدت عميو انتظاره، ككاف بصحبتو شخص آخ

ًمبى مف  منا" جي بالضرب كالتقييد مف الخمؼ، كحطمت محتكيات المنزؿ، كما أيٍعًطي "منكّْ
ش. أ، كبعد  إحدل الصيدليات بمعرفة أحد قاطني الشارع أرسمو رئيس المباحث كيدعى/

شيخ كأطمؽ عميو النار ىناؾ كفر ال –الطريؽ الدكلي طنطا إلى  ذلؾ اٍقًتيد المذككر
بدعكل مقاكمة السمطات عمى حد زعـ الشاكي كما كرد بشككاه، كقد أيخميى سبيؿ الشاكي 
ىك كزكجتو في الثامنة مف اليـك نفسو لتسمُّـ الجثماف، كأمرت نيابة طنطا بالدفف بعد 

 َُِٖلسنة  ُِِّٓاستخراج التصاريح البلزمة، كحررت محضرنا بالكاقعة حمؿ رقـ 
ر محضر بكاقعة القبض عمى الشاكي كزكجتو كاحتجازىما لمدة  إدارم طنطا، كما حيرّْ

إدارم قطكر، كخاطب المجمس كزارة  َُِٖلسنة  ٕٖٗٔيكميف دكف كجو حؽ برقـ 
كلـ يتمؽ ردِّا، كما خاطب النيابة  َُِٖ/ُِ/ُّالداخمية بمضمكف الشككل بتاريخ 

لمنكه عنيا، كتبيف كركد مذكرة بالمعمكمات مف العامة التي أفادت بأنو "تـ فحص الشككل ا
ثابت بيا أف الكاقعة تـ التحقيؽ فييا  َُِٗ/ِ/ُِنيابة غرب طنطا الكمية مؤرخة بػ 

قضائيِّا، إذ سيًمعىت أقكاؿ كالد المجني عميو مقدـ الشككل، كما سيًئؿى مف استشيد بيـ 
انتقاؿ النيابة العامة لمعاينة بالتحقيقات كأجريت معاينة لمسكنو بمدينة قطكر، فضبلن عف 
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غرفة حجز نقطة المحمة، كانتداب الطب الشرعي لتشريح جثماف نجؿ مقدـ الشككل كبياف 
 سبب كفاتو، كالقضية ما زالت متداكلة بالتحقيقات. 

   
مف رجاؿ الشرطة بقسـ  َُقرارنا بإحالة  َُِٗأكتكبر  ِٖصدرت النيابة العامة في كأ    

محكمة إلى  -أمناء شرطة ٗبينيـ معاكف مباحث القسـ ك-قاىرة شرطة األميرية بال
الجنايات بتيمة تعذيب المكاطف "مجدم مكيف" حتى المكت كاإلضرار العمدم بجية 

حيف أيلقي القبض  َُِٔنكفمبر  ُّإلى  عمميـ ممثمة في كزارة الداخمية، كتعكد الكاقعة
كفقنا لتحقيقات -رة، حيث تعرضكا عمى مكيف كبرفقتو شخصاف كاتيًيمكا بحيازة مكاد مخد

فّْي عمى إلى  -النيابة ، كأكد تقرير الطب الشرعي تعرضو "مكيف"ثره إاعتداء بدني تيكي
لمتعذيب كأف سبب الكفاة الكقكؼ عمى ظيره مما أحدث صدمة عصبية في الكصبلت 
 العصبية بالنخاع الشككي نتج عنيا حدكث جمطات في الرئتيف تسببت في كفاتو، فضبلن 

 عف إصابة كؿ مف رفيقيو بإصابات بالجسد.
 

 

قضت محكمة جنايات كخبلؿ الفترة التي يغطييا التقرير كفي سياؽ الجيكد المقدَّرة   
سنكات،  ٖبمعاقبة رئيس مباحث حدائؽ القبة بالسجف المشدد  َُِٗ/ْ/َِالقاىرة في 
ز حتى المكت سنكات ألربعة أمناء شرطة، كذلؾ في اتياميـ بتعذيب محتج ٕكالمشدد 

لزاميـ بالتعكيض المدني  داخؿ القسـ، ككذلؾ بالحبس لمدة سنة لمعاكف مباحث القسـ، كا 
 المؤقت لممدعي بالحؽ المدني في ذات القضية.

 

كمع تقدير المجمس اإليجابي لمجيكد المبذكلة في السنكات األربع األخيرة في مجاؿ ردع   
فة عامة كمحاسبتيـ فقد عبَّر المجمس عف المتيميف بجرائـ التعذيب كسكء المعاممة بص

قمقو إزاء تراجع العقكبات المقضي بيا بحؽ المدانيف بجرائـ التعذيب التي خمصت إلييا 
 .َُِٖبعض المحاكمات منذ نياية العاـ 

 

بسجف معاكف مباحث  َُِٖ/ُُ/ُُقضت محكمة جنايات جنكب القاىرة في حيث   
جنيو كسجف  ََِلزامو بدفع غرامة مالية قدرىا قسـ شرطة المقطـ لمدة ثبلث سنكات كا  

محمد عبد الحكيـ  /أميف شرطة لمدة ستة أشير بعد إدانتيما في جريمة مقتؿ الشاب
إصدار بياف رسمي إلى  كىك ما دعا المجمس ،يناير الماضي ٓفي  "عفركتك" الشيير بػ
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لتي تشكؿ انتياكنا لمتعبير عف قمقو بسبب تراجع العقكبات المقضي بيا في ىذه الجريمة ا
ا.  جسيمن

 

( بمعاقبة رئيس َُِٗفبراير  ُُكما قضت محكمة جنايات سكىاج في كقت الحؽ )  
 ّمباحث مركز طيطا سابقنا كمعاكف المباحث كرئيس فرع بحث الشماؿ بسكىاج بالسجف 

مفتش الصحة بمركز طيطا بالحبس لمدة سنة كالعزؿ مف  كمعاقبةسنكات لكؿ منيـ 
 .َُِٔيكليك في   ضية تعذيب متيـ حتى المكتالكظيفة في ق

تعديؿ تجريـ التعذيب كسكء المعاممة في قانكف إلى  كقد جدَّد المجمس دعكتو لمسمطات 
العقكبات بيدؼ تغميظ العقكبات عمى المدانيف بارتكاب جريمة التعذيب، كعدـ جكاز 

التبعية التي تقضي استخداـ الرأفة لميبكط بمستكل العقكبات، كضركرة تنفيذ العقكبات 
 بعزؿ المكظؼ العاـ مف كظيفتو حاؿ اإلدانة.

 

فقد أعرب المجمس عف قمقو إزاء  الحرية واألمان الشخصيكعمى صعيد الحؽ في   
التأخر في إصدار التعديبلت عمى قانكف اإلجراءات الجنائية بما يعالج أزمة التكسع في 

خدـ سكل حاؿ الضركرة، كضماف استخداـ الحبس االحتياطي كإجراء احترازم ال يست
االلتزاـ بسقؼ زمني مبلئـ لمحبس االحتياطي بما يعزز شركط العدالة في المحاكمات، 

 فضبلن عف تعكيض المحبكسيف احتياطيِّا معنكيِّا كماليِّا حاؿ ثبكت براءتيـ.
 

كذلؾ أثار قمؽ المجمس استمرار فترات الحبس االحتياطي لمعارضيف سياسييف لفترات   
ية، ال سيما أف إرىابجاكز العاـ قيد التحقيقات في تيـ تتصؿ بدعـ أنشطة منظمات تت

كثيرنا منيا قد انتيى باإلفراج عف المحتجزيف بكاسطة القضاء نظرنا لضعؼ األدلة 
كالتحريات األمنية، كىي القرارات التي عادة ما تطعف عمييا النيابة العامة كتنتيي برفض 

 كتأييد قرارات اإلفراج.محاكـ االستئناؼ لمطعكف 
 

التنظيمات الداعمة إلى  كقد قضى العشرات مف المعارضيف السياسييف مف غير المنتميف  
فترات مطكلة قيد االحتجاز، كىك ما فيسّْر بمحاكلة لكبح نشاطيـ السياسي  رىابلئل

 المعارض بما يخالؼ التكجيات السياسية لمدكلة.
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كزارة الداخمية بالتجاكب مع  َُِٗي يكليك طالب رئيس المجمس ف أخرلمف ناحية  
طمبات المجمس بزيارة السجكف كمراكز االحتجاز، مشددنا عمى أف تكرار تأخير الزيارات 
المرتقبة بناء عمى طمب كزارة الداخمية يثير قمؽ المجمس كيدعـ المبالغات بكقكع انتياكات 

 لحقكؽ السجناء كالمحتجزيف.
 

بعد فترة طكيمة  وحتجاز استأنؼ المجمس زياراتكأماكف اال كعمى صعيد زيارات السجكف   
 مف التعذر رغـ مكافقة النيابة العامة، كشممت: 

 :8109أكتوبر  06زيارة سجن القناطر )نساء( في  .أ
  - / محمد عبد العزيزستاذشممت بعثة المجمس كبلِّ مف: الدكتكر/ حافظ أبك سعدة كاأل   

نبيؿ شمبي ككائؿ مختار كنجكل إبراىيـ كالشيماء أبك  ضكىم المجمس، كالسيدات كالسادة:ع
 أعضاء األمانة العامة،  حيث التقت البعثة السادة: المكاء/ أشرؼ عز العرب  -العينيف 

مساعد رئيس  -مساعد كزير الداخمية لقطاع مصمحة السجكف، كالمكاء/ جماؿ دياب  -
 -دارية، كالمكاء/ محمكد فؤاد مصمحة السجكف لمتخطيط كالمتابعة كالشئكف المالية كاإل

مدير مباحث السجكف،  -، كالمكاء/ محمد عبدالتكاب نسافمدير اإلدارة العامة لحقكؽ اإل
كالمباحث كالقائميف  نسافكعددنا مف قيادات كزارة الداخمية بقطاعات السجكف كحقكؽ اإل

محكظنا مع عمى منطقة سجف القناطر )نساء(، كقد أبدل قيادات مصمحة السجكف تعاكنأ م
 البعثة.

  
بدأ االجتماع في مقر االستقباؿ بمنطقة سجكف القناطر، كتناكؿ أكضاع السجكف فيما    

تقدـ في مستشفيات إلى  يتعمؽ بالجانب الصحي، حيث أشار السيد مساعد الكزير
كجكد أجيزة طبية إلى  عامة كتكافر أجيزة طبية عالية الجكدة، كأشار ةالسجكف بصف

حافظ أبك سعدة  /تكجد بمستشفيات الشرطة نفسيا، كطرح  الدكتكر بسجف جمصة ال
تساؤالن عما إذا كاف ازدياد عدد السجناء يؤثر عمى الخدمات المقدمة ليـ، كأيًفيد بأف ىناؾ 
تكسعات مزمعة في الخطة الخمسية القادمة لتخفيؼ األعداد كالخركج بالسجكف بعيدنا عف 

ضركرة اإلقبلؿ مف العقكبات إلى  افظ أبك سعدةالمناطؽ السكنية، كأشار الدكتكر ح
قرار عقكبات  الخدمة أك  مثؿ الغرامات المالية أخرلالسالبة لمحرية في الجرائـ البسيطة كا 

مف قانكف السجكف التي تنص عمى إقرار  ُٖالعامة، كأيًجيب بالتأكيد عمى كجكد المادة 
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في  -الخدمات العامةأك  لماليةمثؿ الغرامات ا-عقكبات بديمة تسمى "عقكبات تكميمية" 
الجرائـ البسيطة، كما أكد سيادتو أف المجمس يرغب في زيارة السجكف بشكؿ دكرم بغية 

ؿ في الرأم العاـ في ظؿ إبراز التطكرات في ىذا الشأف لمعالـ الخارجي كخاصة  ما ييتداكى
لتي الخارجي عف انتياكات جسيمة تحدث داخؿ السجكف، كذلؾ عف طريؽ التقارير ا

عدد مف إلى  آلية االستعراض الدكرم الشامؿ، كما أشارإلى  يعدىا المجمس باإلضافة
م، كطمب إجراء مقابمة مع المكضكعات، مف قبيؿ االعتداء بالتعذيب كاالختفاء القسر 

إسراء عبدالفتاح، كريدَّ عميو بعدـ كجكد شيء يسمى االختفاء القسرم؛ ألف كجكد السجينة/ 
حكـ محكمة، كفيما يخص التعذيب أك  يككف رسميِّا بقرار نيابة أم شخص داخؿ السجف

فإنو ال يكجد ما يستدعي التعذيب؛ حيث إف التعامؿ طبقنا لمقانكف كفؽ الئحة السجكف 
، حيث عيدّْؿ التشريع َََِإيقاؼ العمؿ بعقكبة الجمد منذ عاـ إلى  محكـ جدِّا، إضافة

منا بأنو كاف ال يطبؽ إال عمى فئات بمكجب مقترح مقدـ مف قبؿ مصمحة السجكف، عم
مصمحة الطب إلى  إسراء عبدالفتاح فإنيا ذىبت /محدكدة جدِّا، كفيما يخص السجينة

نيابة أمف إلى  الدعائيا بالتعدم عمييا بالضرب، ثـ ستذىب االشرعي لمكشؼ عميي
 الدكلة.

 الجكلة الميدانية لتفقد أكضاع السجف: 
ة قاربت ثبلث ساعات، حيث أجرل كفد المجمس جكلة استمرت البعثة في عمميا لمد   

 ميدانية بالسجف شممت: 
بدأت البعثة جكلتيا بزيارة معرض مكبيميا السجف كمشاىدة  معرض مكبيميا السجف:

 منتجاتو كآليات التصرؼ فييا.
 دفتفقدت البعثة دار حضانة أبناء المسجكنات؛ حيث أف دار حضانة أبناء المسجكنات:

تكفير السجف  إلى  تغذية منتظمة كتحتكم عمى جميع األصناؼ، إضافةبأف كجبات ال
كاألميات مجاننا في حاؿ عدـ قدرة األـ عمى شرائيا، كما أفدف بانتظاـ  طفاؿحفاضات لؤل

 الزيارات.
تفقدت البعثة حديقة الطفؿ، كتأكدت مف خركج السجينات، كقد أفدف  حديقة الطفؿ:

 ثبلث ساعات.إلى  يفبخركجيف لمتيكية يكميِّا مف ساعت
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يضـ عددنا مف العيادات المجيزة عمى مستكل جيد مف األجيزة الطبية  مستشفى السجف:
كاألطباء المختصيف في جميع المجاالت، كيقدـ الخدمات الطبية كالعبلج مجاننا دكف 
مقابؿ، كلكؿ سجينة بطاقة عبلج طبية خاصة بيا، كييكدع مبمغ قدره خمسكف ألؼ جنيو 

مريضة لتقديـ العبلج البلـز في حاؿ الطكارئ، كما زار كفد المجمس الصيدلية  كسمفة ألم
لبلطمئناف عمى تكافر األدكية البلزمة لعبلج الحاالت المرضية لمنزيبلت، كذلؾ زار عيادة 

زيارة قسـ األشعة، حيث إلى  األسناف التي تيٍجرىل بيا عمميات جراحية لؤلسناف، إضافة
 القناطر بأكمميا.   يخدـ القسـ منطقة سجكف

تفقدت البعثة كافيتريا السجف، ككجدت أنيا تتكافر بيا جميع األغذية  كافيتريا السجف:
كالمشركبات، حيث تكدع كؿ نزيمة مبمغنا ماليِّا باألمانات تيخصـ منو قيمة مشترياتيا، 

 . مراضكجكد شيادات صحية لمعامبلت بالكافيتريا تفيد خمكىف مف األإلى  إضافة
تفقدت البعثة قسـ المشغكالت اليدكية، كدار الحديث مع النزيبلت  المشغكالت اليدكية: قسـ

بشأف تكفير المكاد الخاـ، كأفدف بأنيف يشتريف المكاد الخاـ مف خارج السجف عمى نفقتيف 
يىًبٍعنىيا في المعارض التي تقيميا مصمحة السجكف، كيضاؼ ثمنيا  الخاصة، ثـ ييصنّْعنيا كى

 الخاص بكؿ منيف في األمانات.  الحسابإلى 
تفقدت البعثة مكتبة السجف، كالحظت أنيا تحتكل عددنا مف الكتب في  مكتبة السجف:

مجاالت مختمفة، كالتقت بعض النزيبلت البلتي حصمف عمى شيادة ليسانس الحقكؽ 
 كبدأف مف مرحمة محك األمية كأخريات في مراحؿ التعميـ مختمفة.

 المبلحظات:
لمبعثة بدخكؿ العنابر الخاصة بالسجينات بحجة أف ىذا يتطمب إذننا مسبقنا  عدـ السماح -

 مف النيابة العامة.
صغر سف عدد كبير مف السجينات داخؿ السجف، كمف خبلؿ الحديث مع بعضيف تبيف  -

 أنيف غير متعممات.
 

 التكصيات: 
 ضركرة السماح لمبعثات بدخكؿ عنابر السجناء.  -
ا مؤقتنا مف المحككـ عمييـ بالمؤبد؛ ضركرة  النظر في عدـ اشتر  - اط سف المفرج عنو إفراجن

 عامنا. َٓحيث إف شرط السف محدد بػ
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 :8109أكتوبر  83زيارة وفد المجمس لسجن المرج  في  .خ
أكفػػػػد  المجمػػػػس بعثػػػػة لزيػػػػارة منطقػػػػة سػػػػجف المػػػػرج تشػػػػكمت مػػػػف: الػػػػدكتكر/ صػػػػبلح سػػػػبلـ    

ر كأمجػػػػػد فتحػػػػػي كأيمػػػػػف جػػػػػبلؿ عضػػػػػك المجمػػػػػس، كالسػػػػػادة: معتػػػػػز فػػػػػادم ككائػػػػػؿ مختػػػػػا -
أعضػػػػػػػاء األمانػػػػػػػة العامػػػػػػػة بػػػػػػػالمجمس، حيػػػػػػػث التقػػػػػػػت السػػػػػػػادة:  -كأسػػػػػػػامة عبػػػػػػػد الػػػػػػػرازؽ 

مسػػػػػػػاعد كزيػػػػػػػر الداخميػػػػػػػة لقطػػػػػػػاع مصػػػػػػػمحة السػػػػػػػجكف،  -المػػػػػػػكاء/ أشػػػػػػػرؼ عػػػػػػػز العػػػػػػػرب 
مسػػػػػػػػػاعد رئػػػػػػػػػيس مصػػػػػػػػػمحة السػػػػػػػػػجكف لمتخطػػػػػػػػػيط كالمتابعػػػػػػػػػة  -كالمػػػػػػػػػكاء/ جمػػػػػػػػػاؿ ديػػػػػػػػػاب 

مػػػػػػػدير اإلدارة العامػػػػػػػة لحقػػػػػػػكؽ  -حمػػػػػػػكد فػػػػػػػؤاد كالشػػػػػػػؤكف الماليػػػػػػػة كاإلداريػػػػػػػة، كالمػػػػػػػكاء/ م
مػػػػػدير مباحػػػػث السػػػػجكف، كعػػػػػددنا مػػػػف قيػػػػػادات  -، كالمػػػػكاء/ محمػػػػػد عبػػػػد التػػػػكاب نسػػػػافاإل

كالمباحػػػػػػػػػث كالقػػػػػػػػػائميف عمػػػػػػػػػى  نسػػػػػػػػػافكزارة الداخميػػػػػػػػػة بقطاعػػػػػػػػػات السػػػػػػػػػجكف كحقػػػػػػػػػكؽ اإل
 منطقة سجف المرج، كقد أبدكا تعاكننا ممحكظنا مع البعثة. 

سػػػػػجف ، كتنػػػػػاكؿ أكضػػػػػاع السػػػػػجكف فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ الالسػػػػػتقباؿ ببػػػػػدأ االجتمػػػػػاع فػػػػػي مقػػػػػر ا   
مسػػػػػاعد الػػػػػكزير لقطػػػػػاع السػػػػػيد بالجانػػػػػب الصػػػػػحي كتقػػػػػديـ الرعايػػػػػة لمسػػػػػجناء، كقػػػػػد أفػػػػػاد 

ػػػػػػػا بالغنػػػػػػػا بالجانػػػػػػػب الغػػػػػػػذائي،  ذا تبػػػػػػػيَّف كجػػػػػػػكد ك مصػػػػػػػمحة السػػػػػػػجكف بػػػػػػػأف ىنػػػػػػػاؾ اىتمامن ا 
لتعاقػػػػػد معيػػػػػـ إخػػػػػبلؿ بالمكاصػػػػػفات الغذائيػػػػػة مػػػػػف جانػػػػػب المتعاقػػػػػديف ييٍمغىػػػػػى اأك  تقصػػػػػير

أف قطػػػػػاع السػػػػػجكف يعػػػػػد مػػػػػف أغنػػػػػى قطاعػػػػػات كزارة إلػػػػػى  مباشػػػػػرة، كمػػػػػا أشػػػػػار سػػػػػيادتو
الداخميػػػػػػة، لػػػػػػذلؾ يػػػػػػتـ تقػػػػػػديـ أفضػػػػػػؿ رعايػػػػػػة لمسػػػػػػجناء، كعمػػػػػػى الجانػػػػػػب اآلخػػػػػػر ال يكجػػػػػػد 

أيٍلًغػػػػػػيى منػػػػػػذ فتػػػػػػرة  قػػػػػػدأم معتقػػػػػػؿ داخػػػػػػؿ السػػػػػػجكف؛ ألف االعتقػػػػػػاؿ يكػػػػػػكف بػػػػػػأمر إدارم، ك 
 طكيمة.

: مكتبة السجف، كأماكف استقباؿ زيارات أىالي بعثة بالسجفشممت الجكلة الميدانية لم
السجناء، كالمخبز، كالمطبخ، كالمبلعب الرياضية، كالمستشفى، كمراكز التأىيؿ كالتدريب 

 لمسجناء، كمصنع الحبلكة. 
عدد كبير مف أسر  كجكدجكلتيا في مناطؽ استقباؿ الزيارات  أثناءكقد الحظت البعثة    

 باالنتظار أعداد كبيرة مف أىالي النزالء الراغبيف في الزيارة. النزالء، كما كاف
كما الحظت البعثة أف المكتبة تحتكم عمى عدد ال بأس بو مف الكتب في مجاالت    

 غير ذلؾ.أك  قانكنيةأك  دينيةأك  مختمفة، سكاء كانت أدبية
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تعميمية مف البعثة أف فصؿ محك األمية كتعميـ الكبار مجيز باألدكات ال كما الحظت
 مقاعد خشبية كسبكرة كأدكات دراسية كدفاتر خاصة بكؿ نزيؿ. 

ز يَّ جى كالحظت البعثة أف النزالء العامميف بمطبخ السجف ليـ خبرة بمجاؿ الطبخ، كتي    
 الكجبات بشكؿ يكمي، كما تبيف التزاـ العامميف بالمطبخ بنظاـ الكقاية الغذائية.

كبير مف النزالء، كيكفر الخبز البمدم لمنزالء كنكع  يعمؿ بو عدد كذلؾ الحظت أف المخبز
نصيب النزيؿ خمسة يبمغ مف االكتفاء الذاتي الغذائي، كيعمؿ بشكؿ مستمر طكاؿ اليكـ، ك 

 .يكميِّا أرغفة

بسجف المرج الذم يعد مف المصانع كبيرة الحجـ كثيفة  ثـ تفقدت البعثة مصنع الحبلكة
 زالء. اإلنتاج، كيعمؿ بو عدد كبير مف الن

 

التدريب كتعمـ إلى  حيث ييٍدمىج النزالء ممف يحتاجكف كز التأىيؿ كالتدريباتفقدت مر كما 
أصحاب الحرؼ اليدكية، مثؿ الكيرباء كالنقاشة كالنجارة كالحدادة، أك  الحرؼ الجديدة

كييمنح السجيف شيادة خبرة في التخصص الذم عمؿ بو ليستفيد منيا بعد خركجو مف 
 السجف.
السجف بو أماكف مخصصة لممارسة النشاط الرياضي لمنزالء، مثؿ البعثة أف  كالحظت

 ممعب كرة القدـ، كممعب كرة الطائرة، كممعب تنس الطاكلة.
يضـ عددنا مف العيادات المجيزة عمى مستكل جيد مف األجيزة الطبية  المستشفى:

الخدمات الطبية كاألطباء المختصيف في جميع المجاالت كعدد مف االستشارييف، كيقدـ 
كؿ سجيف بطاقة عبلج طبية خاصة بو، كبالمستشفى عيادة لكالعبلج مجاننا دكف مقابؿ، ك 

 صيدلية كمعمؿ لمتحاليؿ.إلى  لؤلسناف، كقسـ لؤلشعة، إضافة أخرللمعبلج الطبيعي، ك 
عدـ السماح لمبعثة بدخكؿ العنابر الخاصة بالسجناء بحجة أف ىذا يتطمب المبلحظات: 

 قنا مف النيابة العامة.إذننا مسب
 السماح لمبعثات دخكؿ عنابر السجناء. التكصيات:
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 :الرجال قسم - العمومي بورسعيد سجن زيارة .ؼ

/ ستاذكاأل العزيز عبد ياسر/ الدكتكر: يضـ) نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس مف كفد زار    
 نبيؿ: السادة ىـ العامة األمانة باحثي مف كعددنا المجمس، عضكىم - العزيز عبد محمد
 العمكمي بكرسعيد سجف (فتحي كأماني نجاح، كعبل الكاحي، كأسامة نصر، كأحمد شمبي،

 .َُِٗ /َُ/ َّ في الرجاؿ قسـ –
 كالمسئكليف نسافاإل حقكؽ قطاع كمسئكلي الداخمية كزارة قيادات مف عددنا الكفد كالتقى   

 المساجيف كأعداد كماتوكمق السجف حالة عف تفصيمي شرح إلى كاستمع السجف، عف
 االجتماعية، الخدمة كمكتب المكتبة،: تضـ التي السجف مرافؽ الكفد تفقد كما كتكزيعيـ،

 مع حكارات الكفد كأجرل كالمسجد، كالصيدلية، كالمستشفى، كالمبلعب، النجارة، ككرشة
 ةالساد حضكر في كتقييماتيـ السجناء مف عدد آراء إلى كاستمع المرافؽ، ىذه مسئكلي

 . السجف عف المسئكليف
 

يزاؿ تأخير إصدار تعديبلت  ما المحاكمة العادلة والمنصفةكعمى صعيد الحؽ في     
قانكف اإلجراءات الجنائية يشكؿ حجرنا عثرة في تحسيف شركط المحاكمة، ال سيما في ظؿ 

إلحالة الحبس االحتياطي لممتيميف خبلؿ التحقيقات كعمى صمة بافي تكسع ال
لممحاكمات، عمى نحك بات معو الحبس االحتياطي المطكؿ يشكؿ عقكبة غير قضائية 
لممتيميف، كخاصة مع غياب حد أقصى لفترات الحبس االحتياطي لممتيميف بارتكاب 

 اإلعداـ.أك  السجف المؤبدإلى  جرائـ تصؿ عقكبتيا
النقض بصفة خاصة  كتؤكد األحكاـ الصادرة بالبراءة عف محاكـ الجنايات كمحكمة   

صؿ في تما رب-لصالح أعداد كبيرة مف المتيميف المحبكسيف احتياطيِّا لفترات طكيمة 
األضرار الفادحة لمتكسع في تدابير الحبس االحتياطي  -أربع سنكاتإلى  بعض األحياف

كتجاكزىا لمفيكـ التدبير االحترازم الضركرم، فضبلن عف األضرار المادية كالمعنكية التي 
 اؿ مف المتيميف الذيف تثبت براءتيـ كمف أسرىـ كذلؾ.تن

 

كما استمر التكسع في إصدار عقكبات اإلعداـ يمقي بظبلؿ قاتمة عمى صكرة الببلد    
 ، ال سيما مع تنامي االتجاه الدكلي نحك إلغاء العقكبةنسافعالميِّا حكؿ كضعية حقكؽ اإل
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فعميِّا، كىك النيج الذم اتبعتو دكؿ عربية أك  اإلبقاء عمييا مع تعميؽ تنفيذىا رسميِّاأك 
سبلمية )الجزائر، كتكنس، كالمغرب، كلبناف، كغيرىا(.  كا 

 

في عدة  نسافالمنظمة العربية لحقكؽ اإل نسافكقد شارؾ المجمس القكمي لحقكؽ اإل   
فعاليات تتعمؽ بتعزيز الحد مف عقكبة اإلعداـ كقصرىا عمى أشد الجرائـ غمظة بمكجب 

الدكلي، كجرت األنشطة بمشاركة ممثميف عف السمطات التنفيذية كالتشريعية االتفاؽ 
أىمية مراجعة قانكف العقكبات الصادر في العاـ إلى  كالقضائية، كخمصت النقاشات

استخداـ عقكبة اإلعداـ، إلى  النصكص التي تفضي يحد مفكتحديثو بما  ُّٕٗ
ذيب كتبني نيج العقكبات البديمة سد الفجكات الخاصة بتجريـ صكر التعإلى  باإلضافة

 لمعقكبات السالبة لمحريات في الجرائـ البسيطة.
 

كما تناكلت النقاشات حث القضاء عمى تجنب استخداـ عقكبة اإلعداـ ما أمكف عمى     
نحك يخفؼ العبء عف كاىؿ السمطة التنفيذية، سكاء فيما يتصؿ بالتصديؽ الرئاسي عمى 

ما يتصؿ باألعباء الناتجة عف استمرار حبس المئات أك  كبة،بعض المحككميف لتنفيذ العق
 جب النفاذ بحقيـ في السجكف.يمف م
بتكصيات  نسافكعمى صعيد التصدم لجريمة التعذيب تقدـ المجمس القكمي لحقكؽ اإل   

جكىرية لسد الفجكات التشريعية كأكجو القصكر في التصدم ليذه الجرائـ، كمنيا عمى 
 سبيؿ المثاؿ:

دخاؿ تعديبلت تشريعية عمى مكاد قانكف العقكبات كقانكف اإلجراءات الجنائية كقانكف إ -ُ
اتفاقية مناىضة  جريمة التعذيب عمى نحك ما أكردت السجكف فيما يتصؿ بتعريؼ

التعذيب، ككذا أحكاـ محكمة النقض المصرية التي أضافت إيضاحات تفكؽ التعريؼ 
بالضركرة األلـ الشديد(، كمبلحظة القكانيف التي  الكارد باالتفاقية )مثؿ: أم ألـ، كليس

تيعنى باآلثار البدنية لمتعذيب، بينما ينبغي أف تمتد ىذه القكانيف لتطاؿ اآلثار النفسية 
 لمتعذيب التي تفكؽ أحياننا آثاره البدنية.

كفيما يتصؿ بصفة المجني عميو ركزت القكانيف عمى المتيـ، بينما ىناؾ فئات كثيرة  – ِ
أقارب المتيميف الذيف أك  الضحايا ال تنطبؽ عمييـ صفة المتيـ، مثؿ المشتبو بيـمف 
 مضغط عمى المتيـ.غمكف لييست
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كعمى صمة بأماكف االحتجاز ىناؾ أماكف احتجاز غير خاضعة ألم إشراؼ مف جانب  -ّ
 العقمية. مراضالسمطات القضائية، مثؿ مستشفيات األ

ي في ضكء دكره الحاسـ في تكجيو قضايا التعذيب كفي شأف استقبللية الطب الشرع – ْ
 يا لمنيكض بمسئكلياتو.إلي كتزكيده باإلمكانات التي يحتاج

كذلؾ السماح بزيارة منظمات المجتمع المدني لمسجكف كأماكف االحتجاز، كاالستجابة  -ٓ
 لطمبات الصميب األحمر الدكلي بزيارة السجكف.

لى مف االحتجاز، كتعزيز برامج تأىيؿ مكظفي إنفاذ االىتماـ بصفة خاصة بالمرحمة األك  -ٔ
 القانكف، كخاصة التككيف القيمي.

 

 ٗك ٖكقد عقد المجمس مؤتمرنا دكليِّا مكسعنا خبلؿ إعداد التقرير الماثؿ بالقاىرة يكمي     
حكؿ التشريعات كاآلليات البلزمة لمناىضة التعذيب في الدكؿ العربية  َُِٗأكتكبر 

ية كبحضكر فريقات الكطنية كمنظمات المجتمع المدني العربية كاإلبمشاركة المؤسس
كككاالت األمـ المتحدة ككذا ممثمي البعثات  نسافمكتب المفكض السامي لحقكؽ اإل

 (نسافالدبمكماسية األجنبية بالقاىرة. )انظر الفصؿ الثالث: نشر ثقافة حقكؽ اإل
 

رح المجمس إحالة رئاسة المجمس األعمى كخبلؿ المشاكرات حكؿ التعديبلت الدستكرية اقت   
أحد رؤساء الييئات القضائية بدالن مف كزير العدؿ في حالة تعذر إلى  لمييئات القضائية

مشاركة رئيس الجميكرية، كىك االقتراح الذم تـ تبنيو فعميِّا بيدؼ تعزيز استقبللية 
 السمطة القضائية.

 

ف ترحيبو بانتياء أزمة القاضيىٍيف "عاصـ كخبلؿ إعداد التقرير لمطبع أعرب المجمس ع   
عبد الجبار" ك"ىشاـ رءكؼ" المذىٍيف تعرضا لمتحقيؽ كالمساءلة بسبب مشاركتيما في ندكة 

، ككانت المحكمة َُِٔحكؿ المقترحات التشريعية لمتصدم لجرائـ التعذيب في العاـ 
ف النيابة العامة ، غير أَُِٗسبلمة مكقفيما في نياية يكنيك إلى  المختصة قد انتيت

طعنت في نياية يكليك مف العاـ نفسو، كفي نياية سبتمبر أنيت الدائرة المختصة بمحكمة 
غمت بكصفيا مؤشرنا سمبيِّا عمى تكافر اإلرادة السياسية النقض ىذه األزمة التي استي 

يما لمجمس القضاء األعمى  مساءلةلممحاسبة عف جرائـ التعذيب، رغـ أنيا تمثمت في 
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لمشاركة دكف ترخيص في الندكة، كيعرب المجمس عف تقديره لمساىمة القاضييف عف ا
 كمعاناتيما نحك ثبلث سنكات استغرقيا مسار مساءلتيما.

 

تعييف إلى  مجددنا مجمس الدكلةالقكمي لحقكؽ اإلنساف كعمى صعيد آخر يدعك المجمس     
لتشريعية كاقتداءن بالييئات المرأة في مكاقع القضاء اتساقنا مع الضمانات الدستكرية كا

كفي مقدمتيا المحكمة الدستكرية العميا، لما لذلؾ مف أىمية كبرل في  خرلالقضائية األ
مكاكبة التقدـ الكبير الذم تشيده كضعية المرأة في الببلد كتحركات الدكلة بسمطاتيا 

 .كافة المختمفة كالمجتمع في النيكض بتمكينيا عمى المستكيات
 

المحاكمات ييثمف المجمس دكر محكمة النقض كضمانة لمعدالة في  كعمى صعيد   
المحاكمات كخاصة العدالة الجنائية، كييثمف بصكرة خاصة إلغاء العدد األكبر مف 

 بحؽ متيميف في جرائـ جسيمة. أخرلالعقكبات المقضي فييا باإلعداـ كبعقكبات مشددة 
  

عف جرائـ التعذيب، كخاصة دكر النيابة  كيرحب المجمس بالتدابير الرادعة في المحاسبة   
 فتح تحقيقات في عديد مف الكقائع التي تثير الشبية، باإلضافةإلى  العامة في المبادرة

 التحقيؽ في الببلغات التي تتمقاىا.إلى 
كذلؾ يعبر المجمس عف تقديره لدكر كزارة الداخمية في محاسبة أعضائيا ذاتيِّا عبر    

 محاكمات تأديبية.
 

 نسافآلية المراجعة الدكرية الشاممة لحقكؽ اإلإلى  ككفقنا لمتقرير الكطني لمببلد المقدـ   
فقد شيدت السنكات األربع الماضية إجراء التحقيقات  َُِٗباألمـ المتحدة في أغسطس 
 ُِٓكاقعة استعماؿ قسكة، ك ٔٔكاقعة ممارسة تعذيب، ك َّالجنائية ألفراد الشرطة في 

حالة  ُٔٓإدانة جنائية، ك َٕ، كأسفرت التحقيقات كالمحاكمات عف كاقعة سكء معاممة
ًفظىت فييا الشكاكل كالببلغات، كما تزاؿ  إلى  قيد التداكؿ، كما أشار أخرلحالة  ٖٓحي

 حاالت إدانة تأديبية. َِٕمحاكمة تأديبية ألفراد الشرطة أسفرت عف  ّْْ
 

مراجعة إلى  يجدد دعكة مجمس النكاب كاتصاالن بذلؾ كتعزيزنا ليذه الجيكد فإف المجمس   
مف القانكف بصفة  ُِٗك ُِٔقانكف العقكبات كتحديثو بصفة عامة كتعديؿ المادتيف 
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خاصة عمى نحك يفي بالتصدم لكؿ صكر التعذيب كسكء المعاممة كيمبي التزاـ الببلد 
بمكجب انضماميا التفاقية مناىضة التعذيب كالتكصيات الصادرة عف لجنة مناىضة 

 .ََِِلتعذيب في العاـ ا
 

إعادة النظر في قرارىا إلى  كما يدعك المجمس لجنة األمـ المتحدة لمناىضة التعذيب    
باعتبار التعذيب في مصر "ممارسة ممنيجة"، مع إدراؾ أف  َُِٕالصادر في مايك 

 المجنة لـ تتمؽَّ ما يكفي مف معمكمات حكؿ جيكد الببلد في التصدم لجرائـ التعذيب.
كالمجمس عمى قناعة بأف الكفاء بااللتزاـ بمكجب اتفاقية مناىضة التعذيب كتكصيات    

المجنة سكؼ يساعد بشكؿ كبير عمى تخطي قرار المجنة األممية، خاصة أف المجمس 
نشاء آلية كقاية إلى  انضماـ الببلدإلى  يتطمع البركتكككؿ اإلضافي لمناىضة التعذيب كا 

إلى  استعداده لتحمؿ ىذه الميمة لحيف انضماـ مصر كطنية مستقمة، كأبدل المجمس
 البركتكككؿ اإلضافي.

فقبؿ إعداد التقرير الماثؿ لمطبع  معاممة السجناء وغيرىم من المحتجزينكعمى صعيد      
استأنؼ المجمس زياراتو لمسجكف كمراكز االحتجاز بالتكازم مع زيارات مماثمة تباشرىا 

 اب.بمجمس النك  نسافلجنة حقكؽ اإل
 َُِٕك َُِٔككاف المجمس قد أجرل زيارات متنكعة لمسجكف كأقساـ الشرطة عامي     

، كرغـ مكافقة كزارة الداخمية عمى طمبات المجمس بزيارة عدد مف َُِٖحتى أكتكبر 
إال أنيا لـ تحدد مكاعيد لمزيارة حتى منتصؼ أكتكبر  َُِٗالسجكف في مايك كيكنيك 

لئلعراب عف استياء المجمس مف تأخير  َُِٖي يكليك ، ما دعا رئيس المجمس فَُِٗ
 تحديد مكاعيد الزيارة في حكار صحفي أيجرم معو.

 

كمع تقدير المجمس لمظركؼ التي كاجيت تنفيذ طمبات الزيارة مف قبيؿ تنظيـ فعاليات    
فريقدكلية ك   ية كبرل في الببلد، فإف المجمس يؤكد مجددنا حقو القانكني في زيارة السجكف.ا 

 

لى إكيرحب المجمس باإلجراءات المتكاترة التي بادر إلييا السيد رئيس الجميكرية كأسيمت    
 كبير في معالجة التكدس في السجكف كعالجت قضايا اآلالؼ مف السجناء. حد
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أسيمت قرارات رئيس الجميكرية في العفك  َُِٗحتى أكتكبر  َُِٖفمنذ يناير    
 ٔٔسجيف، كىك ما يرفع عدد المستفيديف ألكثر مف  ألؼ ّٖكاإلفراج الشرطي عف نحك 

 ألفنا خبلؿ أربع سنكات.
 

لمسيد رئيس الجميكرية باإلفراج الصحي عف السجناء  أخرلذلؾ قرارات إلى  كييضاؼ   
إلى  كمعالجة قضايا الغارميف كالغارمات المحبكسيف في قضايا جنائية تعكد باألساس

 ديكف مالية غير تعاقدية.
 

ؿ الزيارات التفقدية كالمتابعات المتنكعة كالتدخبلت في الشكاكل تبنَّى المجمس عددنا كخبل    
مف التكصيات الميمة، كفي مقدمتيا كضع آلية منظمة كفعالة لزيارة ذكم السجناء عمى 

السجكف التي تقع إلى  نحك ييخفؼ المعاناة التي يتعرضكف ليا، مع أىمية نقؿ السجناء
 مة ذكييـ بما يخفؼ عف كاىؿ األسر.بالقرب مف محاؿّْ إقا

 

التعديؿ اإلضافي لبلئحة السجكف التي أسيـ مع مصمحة إلى  كما يدعك المجمس    
، كيتمثؿ ىذا التعديؿ في تفعيؿ مبدأ اإلفراج َُِٕالسجكف في كضع مسكدتيا في العاـ 

ف، الشرطي عف المحككـ عمييـ بالسجف المؤبد، بما في ذلؾ السجناء دكف سف الخمسي
حيث يعيؽ النص الكارد في البلئحة تفعيؿ اإلفراج الشرطي عف ىؤالء إال حاؿ بمكغيـ 

   سف الخمسيف.
 

تبني مشركع قانكف العقكبات البديمة لمعقكبات السالبة لمحريات إلى  كذلؾ يدعك المجمس    
ـ مجمس النكاب في العاإلى  سامح عبد الحكـ /في الجرائـ البسيطة المقدـ مف المستشار

 كفؿ، كىك المشركع الذم ناؿ استحساف الجيات المجتمعية كالرسمية كافة، كيَُِٕ
كالمكازنة  السجكفمعالجة أكثر مركنة لقضايا الغارميف كالغارمات، كييخفؼ عف كاىؿ 

 العامة لمدكلة.
 

 ثالثًا: الحريات العامة
 َُِٕك َُِٔ تعرضت الحريات العامة في الببلد لتضييؽ المجاؿ العاـ خبلؿ العاميف  

جراءات ذات طبيعة تقييدية أكجدت إحساسنا عامِّا بتراجع ىامش  مف خبلؿ تدابير كا 
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الحريات عمى نحك كبير، كرغـ اتخاذ عدد مف الخطكات الميمة لمعالجة ىذه اإلشكاليات 
صدار قانكف الجمعيات األىمية، كتعديؿ قانكف - كمف أىميا: تعديؿ قانكف التظاىر، كا 

اتخاذ مزيد مف إلى  إال أف الببلد بحاجة -يؿ المؤسسات اإلعبلميةالنقابات، كتشك
مدكلة بإفساح المجاؿ أماـ حريات التعبير معمنة لاإلجراءات كالتطبيقات تؤكد إرادة 

كالتجمع كالتنظيـ، خاصة مع اقتراب االستحقاقات االنتخابية لمجمس النكاب كمجمس 
 لمحمية.الشيكخ الجديد كالتمييد النتخابات المجالس ا

 

تميؿ اإلجراءات المتخذة مف جانب المجمس األعمى  حرية الرأي والتعبيرفعمى صعيد  
تقييد الحريات، كخاصة ما تجمى في الئحة الجزاءات التي إلى  لتنظيـ اإلعبلـ بطبيعتيا

كضعيا المجمس، كتضمنت تعبيرات فضفاضة تتيح إمكانية سحب التراخيص كمنع البث 
عبلمية كالمكاقع اإللكتركنية، كتدابير تفرض نكعنا مف الرقابة غير كالحجب لممؤسسات اإل

، كاتخاذ إجراءات عممية في تفعيؿ ذلؾ مف خبلؿ حجب مكقع ؿاكى دى تى الصحية عمى ما يي 
مجدم  /صحيفة "المشيد" المستقمة في إجراء تكازىل مع تكقيؼ رئيس تحريرىا الصحفي

 .أخرلشندم كحبسو احتياطيِّا في اتيامات 
حجب المكقع اإللكتركني  َُِٗكما قرر المجمس األعمى لتنظيـ اإلعبلـ في مايك   

المستقمة، كقالت إدارة الجريدة إف القرار جاء مفاجئنا كمخالفنا لمقكاعد،  "التحرير"لجريدة 
ط بأم سبب يدعك  مساءلة.أك  تحقيؽ رى جٍ مثؿ ىذا القرار، كما لـ يي إلى  حيث لـ تيحى

 

ف لقانكف حرية تداكؿ المعمكمات فمـ ييٍنظىر أمّّ منيما مف جانب كرغـ تكافر مشركعي  
مجمس الكزراء، كما لـ ييطرح أم مشركع آخر عمى مجمس النكاب، مما يشكؿ فجكة كبيرة 

 في تكفير مقكمات حرية الرأم كالتعبير.
 

فبالرغـ مف تعديؿ قانكف التجمعات كفؽ حكـ  التجمع السمميكعمى صعيد الحؽ في   
ة الدستكرية العميا إال أف القانكف لـ ييٍختىبىر عمميِّا بعد، حيث يسكد انطباع بأف المحكم

ط في الذىف العاـ بيف مى خٍ السمطات ال ترحب بممارسة التظاىر كاالحتجاج السممي، كيي 
مف جية كحرية النشاط  رىابتكقيؼ المعارضيف السياسييف في قضايا تتصؿ بدعـ اإل

 .أخرلالسياسي كالمعارضة مف جية 
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تيسير التجمعات السممية كالتفاىـ مع التجمعات كحثيا إلى  كيدعك المجمس السمطات   
عمى االلتزاـ بالقانكف بدالن مف تدابير تكقيؼ بعض المخالفيف بصكرة إدارية كحبس 
بقائيـ محبكسيف قيد التحقيقات  بعضيـ احتياطيِّا بعد عرضيـ عمى النيابة العامة كا 

أفعاليـ ال تنطكم عمى عنؼ كخركج عف السممية، عمى نحك ما كالمحاكمة ما دامت 
 شيدتو تجمعات جماىيرية عديدة خبلؿ السنكات السابقة.

 

فبالرغـ مف صدكر قانكف تنظيـ العمؿ  وعمميا تكوين الجمعياتكعمى صعيد حرية   
الذم لقي ترحيبنا بفضؿ المشاكرات بيف الدكلة  َُِٗلسنة  ُْٗاألىمي الجديد 

المجتمع المدني في كضعو إال أف استمرار التدابير المتخذة بحؽ عدد مف  كمؤسسات
يشكؿ عائقنا في  -كخاصة المنع مف السفر كتجميد األمكاؿ- نسافناشطي حقكؽ اإل

 تعزيز الشعكر العاـ بانتياء أزمة الجمعيات األىمية.
 

محاكمة مف إعادة  َُِٖييذكر أف محكمة جنايات القاىرة قد انتيت في ديسمبر    
مف  ُْالمتيميف في القضية المعركفة إعبلميِّا بقضية "التمكيؿ األجنبي" التي اتُّيـ فييا 

، كقضت المحكمة بتبرئة المتيميف َُُِككادر المنظمات األجنبية في نياية العاـ 
جميعنا، كتضمنت الحيثيات أف تمقي تمكيبلت أجنبية ال ينطكم عمى جريمة بمكجب 

خطكة إيجابية رحَّب بيا المجمس كغيره مف مؤسسات حقكؽ مثَّؿ  مالقانكف، األمر الذ
 المحمية كاألجنبية. نسافاإل

 

في افتتاح ممتقى الجمعيات -كمع ترحيب المجمس بتعيد كزارة التضامف االجتماعي    
باالنفتاح عمى كضع  -َُِٗاألىمية الثالث عشر الذم نظَّمو المجمس في سبتمبر 

نكف تنظيـ العمؿ األىمي الجديد كفؽ مسار تشاكرم مع المنظمات البلئحة التنفيذية لقا
، نسافاألىمية فإف المجمس ينظر بقمؽ الستمرار التدابير التقييدية بحؽ ناشطي حقكؽ اإل

العدكؿ عنيا كمنح الفرصة لمختمؼ المؤسسات لتكييؼ أكضاعيا مع القانكف إلى  كيدعك
 الجديد.
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فمع ترحيب المجمس بالتعديبلت التي اتخذىا مجمس  قابيالتنظيم الن كفيما يتعمؽ بحرية    
كضع قكاعد أكثر مركنة فيما إلى  النكاب في ختاـ دكر انعقاده الرابع فإنو يدعك الحككمة

 يتعمؽ بحؽ العماؿ في تنظيـ اإلضرابات كفي مجاؿ المفاكضة الجماعية.
 

أكثر مف تصؿ إلى فبرغـ نمك األحزاب في مصر ل النشاط الحزبيكعمى صعيد حرية     
حزب مرخص كتيسير اإلجراءات الخاصة بتأسيس األحزاب فقد تعرض عدد مف  ََُ

 المعارضيف الحزبييف لمتكقيؼ كالمبلحقة القضائية خبلؿ الفترة التي يغطييا التقرير.
 

يحيى  /يتكاصؿ حبس عدد مف المعارضيف احتياطيِّا، بينيـ الدكتكر َُِٗفمنذ يناير   
تشكيؿ جماعة بالمخالفة لمقانكف عمى صمة بالعـز  ةآخركف بتيم ِْم" كحسيف عبد الياد

، كقد أيٍفًرج عف أكثر مف َُُِعمى تنظيـ احتجاجات في الذكرل الثامنة لثكرة يناير 
 نصؼ عدد المحبكسيف، بينما يتكاصؿ حبس الباقيف احتياطيِّا.

د العميمي كحساـ يستمر حبس كؿ مف: ىشاـ فؤاد كزيا َُِٗكمنذ نياية شير يكنيك  
مؤنس كآخريف مف المجمكعات اليسارية بتيمة تشكيؿ جماعة بالمخالفة لمقانكف لدعـ 

ي في تحقيؽ أغراضو، فيما عيرؼ بقضية "خمية األمؿ" التي تتيميا السمطات إرىابتنظيـ 
 بالتآمر مع تنظيـ اإلخكاف المسمميف لزعزعة االستقرار.

 

معصـك مرزكؽ كآخريف في  /العامة عف السفيرأفرجت النيابة  َُِٗمايك  َِكفي   
قضية مماثمة بتشكيؿ جماعة عمى خبلؼ أحكاـ القانكف بعد قضاء تسعة أشير في 

 الحبس االحتياطي.
  
فقد شيدت الفترة التي يغطييا  المشاركة في إدارة الشئون العامةكعمى صعيد الحؽ في   

ة إلييا )انظر: أكالن اإلطار القانكني(، كقد التقرير إجراء التعديبلت الدستكرية السابؽ اإلشار 
 َِخارج الببلد، كمف  َُِٗإبريؿ  ُِإلى  ُٗأيجرم االستفتاء عمى التعديبلت مف 

 الببلد.داخؿ  َُِٗإبريؿ  ِِإلى 
كرغـ المعارضة النسبية التي عبَّر عنيا عدد محدكد مف القكل السياسية فقد شيد  

مبية المعارضة شاركت في حث الناخبيف عمى االستفتاء مشاركة نشطة، خاصة أف أغ
 اإلدالء بأصكاتيـ، كىك ما مثؿ ظاىرة صحية الفتة.
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أيجرم االستفتاء تحت إشراؼ الييئة الكطنية لبلنتخابات التي استعانت بإشراؼ قضائي   
ألؼ قاضو  ُٓعمى المجاف العامة كالفرعية، حيث شارؾ في اإلشراؼ عمى التصكيت 

 ألؼ مكظؼ. َُِألؼ لجنة فرعية، كبمعاكنة  ُّعامة تضـ  لجنة ّٖمكزعيف عمى 
 

ألؼ مف الشرطة تساندىـ تشكيبلت مف القكات  ََْكقد شارؾ في تأميف االستفتاء نحك   
المسمحة بيدؼ ضماف إجراء عمميات االستفتاء في سبلـ كالحيمكلة دكف التيديات 

 ية الكثيفة.رىاباإل
 

ء بصكرة مباشرة في نصؼ عدد المحافظات كبصكر كقد تابع المجمس مجريات االستفتا  
غير مباشرة في بقية المحافظات مف خبلؿ غرفة عمميات مركزية بمقر المجمس بالقاىرة 
كبالتنسيؽ مع فركع المجمس في المحافظات كشركاء المجمس مف المنظمات األىمية في 

 المحافظات كافة.
 

ألؼ لجنة  ُّا لتكزيع التصكيت عمى كقد جرت عممية االستفتاء في سبلسة كبيرة نظرن   
آالؼ مركز انتخابي عمى مستكل  َُنحك  إلىفرعية لتسييؿ كصكؿ الناخبيف 

 الجميكرية.
  

تؤثر عمى النتائج، كبرز بصفة خاصة أك  كلـ تشيد مجريات االستفتاء خركقات تيذكر   
ت فيما يقرب إصرار مجمكعات مف المكاطنيف عمى الدعاية لصالح المكافقة عمى التعديبل

أداء كسائؿ اإلعبلـ إلى  مف نصؼ عدد المجاف االنتخابية، كىي الممحكظة التي تمتد
المحمية التي حثت المكاطنيف عمى المكافقة عمى التعديبلت التي تأتي في سياؽ المكاجية 

ية، كفي تقدير رىاباإلعبلمية المفتكحة مع بعض القنكات الخارجية الداعمة لمتنظيمات اإل
س لـ يكف أداء كبل الطرفيف مؤثرنا بأم قدر عمى مكقؼ الناخبيف كتكجياتيـ المجم

 التصكيتية.
 

% مف إجمالي عدد الناخبيف، حيث شارؾ ّّ.ْْكبمغت نسبة المشاركة عمى االستفتاء    
% ٖ.ٖٖمميكف ناخب، كبمغت نسبة األصكات المؤيدة  ُٔمميكننا مف بيف  ِٕقرابة 
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ضة، كبمغت األصكات الصحيحة مف إجمالي المشاركيف % لؤلصكات الرافُٕ.ُُمقابؿ 
 ألصكات الباطمة.مف األؼ  ََٖمميكننا مقابؿ  ٗ.ِٔ

 

 ية واًلجتماعيةقتصادرابًعا: الحقوق اًل
ما الدكلة،  أعماؿعمى جدكؿ يحظى بأكلكية م كاالجتماعي قتصادالممؼ اال استمر  

جيكد مجمس النكاب الذم منح بالتبعية أكلكية مطمقة في جيكد الحككمة، ككذا  أكسبو
 م لمساندة جيكد الحككمة. قتصادأكلكية مطمقة لمتشريعات ذات الصمة بالشأف اال

م ما يزاالف قتصادلكف التحدم االجتماعي كاألعباء الناجمة عف مجريات اإلصبلح اال   
 يشكبلف اليـ األكبر لمدكلة كالمجتمع معنا، حيث ال تفي إجراءات الحماية االجتماعية

 المكثفة التي اتخذتيا الدكلة بتكفير العيش الكريـ لممجتمع عمى النحك المأمكؿ.
 

م كجيكدىا قتصادكبينما تمقت الببلد إشادات دكلية كبيرة بنجاح برنامجيا لئلصبلح اال    
م كخفض عجز المكازنة كتعظيـ قتصادمعدالت النمك اال ا فيمتتابعن  اارتفاعن التي أفرزت 

تعزيز البيئة الجاذبة لبلستثمارات رغـ تحديات االضطراب اإلقميمي، اإليرادات كخاصة 
فقد عبرت مؤشرات الجياز المركزم لمتعبئة كاإلحصاء عف ارتفاع نسبة الفقر المسجمة 

 .َُِٗ% في العاـ ِّإلى  َُِٖ% في العاـ ِٕمف 
 

فير دخؿ لؤلسر كرغـ برامج الحماية االجتماعية الممنكحة لمطبقات األشد فقرنا كلضماف تك    
معدكمة الدخؿ كمحدكدة الدخؿ كتعزيز حجـ الدعـ العيني عبر دعـ رغيؼ الخبز كالسمع 
التمكينية فقد شكَّؿ ارتفاع أسعار المحركقات عامؿ ضغط إضافي عمى الفئات األشد فقرنا 

 لتأثيره في ارتفاع استخدامات الطاقة كالنقؿ كتأثيره المنعكس عمى أسعار السمع.
 

ذلؾ فإف ارتفاع أسعار المحركقات كتكمفة الخدمات األساسية شكَّؿ عامبلن إلى  ضافةكباإل   
ضاغطنا عمى فئات الطبقة المتكسطة كخاصة الفئات غير المشمكلة في منظكمة الدعـ، 
ال سيما أنيا تتحمؿ بصفة رئيسة تكمفة خدمات الصحة كالتعميـ عبر القطاع الخاص، 

 الضرائب العامة بصكر جماعية كفردية.كتسيـ بالحصة األكبر في حصيمة 
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كرغـ انخفاض معدالت التضخـ بصكرة متتابعة طكاؿ الفترة التي يغطييا التقرير )مف   
( فإف أسعار السمع الغذائية ما َُِٗ% في يكليك ٖ.ٕإلى  َُِٖ% في يكليك ٓ.ُّ

يا الدكلة تزاؿ مرتفعة بصكرة نسبية كبيرة، كبينما نجحت الجيكد المتنكعة التي نيضت ب
كمساىمات كزارة التمكيف كمؤسسات القكات المسمحة كالشرطة في ضخ السمع الغذائية 
األساسية في األسكاؽ بأسعار متدنية بيدؼ كسر الغبلء الناتج عف االحتكارات كمحدكدية 
المنافسة في السكؽ، إال أف عجز الدخكؿ عف مكاكبة الغبلء الذم شيدتو الببلد خبلؿ 

ة الماضية يمقي بظبللو عمى قدرة فئات كاسعة مف الطبقتيف الدنيا كالكسطى األعكاـ الثبلث
 القتضاء احتياجاتيـ الغذائية بصكرة كافية.

 

غياب األثر المأمكؿ، خاصة إلى  كما أف تعثر تفعيؿ المبادرات الرئاسية المتنكعة أدل  
الدكلة كالقطاع العاـ رىا السيد رئيس الجميكرية لمكظفي إزاء العبلكة االستثنائية التي قر 

ؿ حتى إعداد التقرير لمطباعة، رغـ أف مكعدىا المقرر عَّ فى كلـ تي  َُِٗقبؿ نياية مارس 
 .َُِٗكاف في بداية شير يكليك 

 

ككذا المنيج الذم اتبعتو الحككمة في تفعيؿ مبادرة الرئيس لمتراجع عف الطعف عمى    
كات المتأخرة لممعاشات، حيث أدت حكـ المحكمة اإلدارية العميا الذم قضى بضـ العبل

 إفراغو مف مضمكنو.إلى  القرارات المتخذة لتفعيؿ الحكـ
 

م قتصادكيشكّْؿ نمك الديف العاـ بشقيو المحمي كالخارجي عنصرنا سمبيِّا عمى األداء اال 
% مف الناتج العاـ اإلجمالي لمببلد بعد أف بمغ ٓ.َٗالكمي، حيث بمغ الديف العاـ نحك 

 .َُِٕ% في َُٖ
 

كقد نجحت الدكلة في تعزيز العممة المحمية في مكاجية العمبلت األجنبية، حيث كصؿ    
 ْٔجنيينا مع ارتفاع احتياطي النقد األجنبي ألكثر مف  ِ.ُٔإلى  الدكالر األمريكي

مميار جنيو، كيعتبر األكاديميكف أف السعر القائـ لمعممة المحمية مقابؿ العمبلت األجنبية 
أقؿ مف أك  ا ظالمنا كأعمى بكثير مف مستكياتو الحقيقية، بينما ىك سعر مناسبيعد سعرن 

السعر الحقيقي مف كجية نظر القطاع الخاص المحمي كاألجنبي، غير أف الشعكر العاـ 
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بارتفاع العممة المحمية لـ يتحقؽ بعد، خاصة مع تزايد االنطباع بأف ذلؾ ال يؤثر عمى 
 سيما أسعار السمع المستكردة.معدالت األسعار في السكؽ، ال 

 

الدكلة نجاحات كبرل عمى صعيد صناعات الطاقة عمى نحك يحقؽ االكتفاء  أحرزت كما    
مركز إقميمي لصناعات إلى  الكطني مف االحتياجات مف النفط كالغاز، كيحكؿ الببلد

مكاجية منافسة دكلية شرسة في شرؽ البحر ظؿ في  -كخاصة الغاز المساؿ-الطاقة 
متكسط، كيحقؽ الكفاية المحمية مف الغاز كالبدء في تصدير الفائض، كىي نجاحات مف ال

مرات عديدة عبر امتيازات التنقيب الممنكحة  -كفقنا لمتقارير الدكلية-المتكقع مضاعفتيا 
في البحريف المتكسط كاألحمر في مناطؽ جديدة، فضبلن عف التنقيب في البر المصرم 

 عف النفط كالغاز.
 

قد تمكنت الخزينة المصرية مف الكفاء باستحقاقات الديف الخارجي في آجاليا كسداد ك    
مدفكعات مشتقات النفط المستكردة مف الخارج، بينما تتزايد اآلماؿ مع الجيكد الجارية في 

، أخرلمضاعفة إمكانات تسييؿ الغاز في مراكز شماؿ شرؽ الببلد كفي مناطؽ ساحمية 
تكقع االنتياء منو مة شركات تكرير البتركؿ كفؽ مشركع أكبر يي إعادة ىيكإلى  باإلضافة

 ليضمف االكتفاء الكطني مف المشتقات النفطية. َِِّكبدء تشغيمو في 
 

كتعد النقبلت النكعية في مجالي النفط كالغاز كنىٍيميما الحصة األكبر مف تدفقات    
الكيرباء كتحقيؽ فكائض جانب مضاعفة قدرة الببلد في إنتاج إلى  االستثمار األجنبي

مكانية تصدير الكيرباء  دكؿ الجكار مف خبلؿ الربط الشبكي إحدل المفاتيح إلى كبرل كا 
م الذم داـ لعقكد كتمكيف الدكلة مف الكفاء قتصادالجكىرية لتخطي ميراث التعثر اال

.  بالتزاماتيا االجتماعية مستقببلن
 

ف قد يٍ مجاؿ مكافحة الفساد فإف ىناؾ عاممى كرغـ الجيكد اليائمة التي تبذليا السمطات في  
غياب االلتزاـ بإنشاء لجنة كطنية مستقمة  :أثرا سمبنا في ىذه الجيكد غير المسبكقة، أكليما

لمكافحة الفساد كفقنا لبلتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد، كىك ما عطَّؿ إبراز ىذه الجيكد 
ا، ال سيما مع التضميؿ المتعمد الذم المتميزة كغير المسبكقة عمى صكرة الببلد عالميِّ 

 تعمؿ عمى نشره دكائر تيعادم الدكلة الكطنية.
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أىمية اإلسراع بالكصكؿ ليذه الجيكد مف المستكيات القيادية في الدكلة  :كثانييما 
المستكيات األدنى المتشعبة التي يحتؾ بيا القطاع األكسع مف إلى  كمؤسساتيا المختمفة

 كظائؼ المحميات كالكظائؼ الدنيا في مرفؽ العدالة.المكاطنيف، خاصة في 
اإلفصاح عف بعض جيكد مكافحة إلى  ككفقنا لمراقبيف فإف المؤسسات الرقابية ال تميؿ 

الفساد في بعض المؤسسات الرسمية رغـ التدابير الجادة التي اتخذتيا لمحاسبة مسئكليف 
يشكؿ أىمية كبرل في تصحيح رفيعيف العتبارات ذات طبيعة سياسية، كىك األمر الذم 

 ا عمى المستكل المحمي.يركَّج ليا خارجيِّا كتؤثر جزئيِّ  الصكرة المختمة التي
  

 الحؽ في الصحة
عمى صعيد تنمية الرعاية الصحية كمعالجة اإلشكاليات الممتدة في تكفير الخدمات    

الرعاية  الصحية المناسبة اتخذت الحككمة خطكات بالغة األىمية عمى صعيد تكفير
مف خبلؿ الشركع في تفعيؿ قانكف التأميف  -كخاصة غير القادريف-الصحية لممكاطنيف 

مف شأنيا معالجة األزمات طكيمة المدل التي ديد، كتبني عدد مف المبادرات الصحي الج
شكمت خمبلن كبيرنا في السنكات العشريف الماضية، كتكفير المقكمات الضركرية خبلؿ الفترة 

 تي يحتاجيا تفعيؿ قانكف التأميف الصحي الجديد.الزمنية ال
 

في محافظة  َُِٗبدأت الحككمة تنفيذ قانكف التأميف الصحي الجديد مطمع يكليك    
بكرسعيد التي تشكؿ المحطة األكلى مف تنفيذ القانكف الجديد ضمف خمس محافظات 

تنفيذ خطة  ل ذلؾ مع التحرؾ في اتجاىيف، أكليما:تضميا المرحمة األكلى، كتكازى 
الحككمة لمتحكؿ الرقمي في خدمات مف شأنيا تشكيؿ قاعدة لتفعيؿ القانكف بداية 
بمحافظة بكرسعيد، كثانييما: رفع كفاءة المؤسسات الصحية الحككمية كتأىيميا بالتكازم 

كجب ممع إدماج مؤسسات القطاع الخاص الصحية التي ستنخرط في تقديـ الخدمات ب
 القانكف.

 

يمات اإليجابية التي تؤكد أف تطبيؽ القانكف سيكفر ضماف الحؽ في رعاية كمع التقي  
صحية مناسبة عبر خدمات ميسرة كمستكيات رعاية جادة، يتعرض القانكف النتقادات 

طكؿ الكقت المتكقع لتغطية كؿ المكاطنيف في أنحاء الببلد كافة، حيث تصؿ إلى  بالنظر
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ثبلث عشرة إلى  أخرلا تصؿ كفؽ تكقعات نحك سبع سنكات، بينمإلى  أدنى التكقعات
 سنة.

في المقابؿ شيدت الببلد طفرة ميمة مف خبلؿ تفعيؿ مبادرة السيد رئيس الجميكرية  
تشكؿ عبلمة نجاح ميمة عمى للمكقاية مف مرض االلتياب الكبدم الكبائي "فيركس سي" 

 الكبائية. مراضطريؽ مكافحة األ
 

نحك مميكف كنصؼ مميكف مكاطف مف المصابيف فبعد نجاح جيكد الدكلة في عبلج   
كؿ المكاطنيف في عمـك إلى  بالفيركس الكبائي جاءت المبادرة الرئاسية لتضمف الكصكؿ

متنكعة،  أمراضالببلد، كفؽ رؤية متطكرة تكفؿ الكشؼ الطبي المتكامؿ لممكاطنيف لرصد 
 السكر كضغط الدـ كالسمنة. أمراضكخاصة 

مميكف دكالر أمريكي لتنفيذ  ََٓمف البنؾ الدكلي بقيمة الحصكؿ عمى قرض  جرلك    
مميكف مكاطف  ِٔفي الكشؼ عف نحك  -التقريرىذا حتى إعداد -المبادرة التي نجحت 

لمكاطنيف في أنحاء الببلد اإلى  في عمـك الجميكرية، كتيمكف المبادرة الدكلة مف الكصكؿ
ادة صحية عف الكشؼ كفقنا ربط الخضكع لمكشؼ الطبي باستخراج شي كما جرلكافة، 

لقاعدة الرقـ القكمي التي يحتاجيا كؿ مكاطف بالضركرة في معامبلتو اإلدارية، كىك ما 
 ضمف تدفؽ المكاطنيف لمخضكع لمكشؼ الطبي.

 

، خاصة أخرلكما شيدت الفترة التي يغطييا التقرير البدء في تنفيذ مبادرات رئاسية    
السمنة كخاصة عند  أمراضكالنساء، كتشمؿ: مكافحة فيما يتعمؽ بتنمية الصحة لمطفكلة 

، كالتصدم ألسباب ضعؼ اإلبصار عند طفاؿ، كالتصدم لمرض السكرم عند األطفاؿاأل
، كاالستجابة لطمب المجمس القكمي لممرأة بالكشؼ المبكر عف سرطاف الثدم طفاؿاأل

ع كزارة التربية المبكر لمسيدات في عمكـ الببلد، كقد شرعت كزارة الصحة بالتعاكف م
كالتعميـ في تفعيؿ ىذه المبادرات ال سيما خبلؿ فترات العاـ الدراسي بالنسبة لمبادرات 

 صحة الطفكلة.
 

كمف أبرز الخطكات اإليجابية المتخذة في مجاؿ الرعاية الصحية معالجة قكائـ االنتظار  
اجتماع  عقب-في الجراحات المطمكبة لمحاالت الحرجة، حيث أعمنت كزارة الصحة 
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تبني برنامج  -عاجؿ جمع السيد رئيس الجميكرية كرئيس مجمس الكزراء ككزيرة الصحة
عاجؿ كتكفير المكارد المالية البلزمة لتحقيؽ األىداؼ في ىذا الصدد في ضكء الدراسات 

آالؼ عممية جراحية شيريِّا، كمعالجة  َُالحاجة الماسة إلنجاز نحك إلى  التي خمصت
 بتضخـ أعداد الحاالت الحرجة المطمكب إجراء الجراحات العاجمة ليا. المخاطر المرتبطة

 

كما قدمت السمطات تيسيرات كبيرة لممؤسسات العبلجية تنفذىا الجمعيات األىمية   
الخطيرة، مثؿ مكافحة مرض السرطاف،  مراضكخاصة تمؾ التي تتعمؽ بمكافحة األ

معالجة إصابات الحركؽ، كذلؾ مف  كالتصدم لسرطاف الثدم عند النساء، كسد الفجكة في
خبلؿ تيسيرات كزارة التضامف االجتماعي ككزارة الصحة كالمحافظيف في سياؽ تعميـ 

 التجربة عمى المناطؽ األكثر حاجة ال سيما صعيد الببلد.
 

 َُِٕإلى  َُِْكرغـ التطكر اليائؿ الذم حققو مرفؽ اإلسعاؼ خبلؿ السنكات مف  
الكفاءة في التنفيذ فقد لكحظ خبلؿ الفترة التي يغطييا التقرير عمى صعيدم جكدة الخدمة ك 

تزايد شكاكل المكاطنيف مف تراجع االستجابة كالتمبية لمحاالت التي تتطمب الخدمة خارج 
سياؽ الحكادث مف ناحية، كنككص بعض طكاقـ اإلسعاؼ عف نقؿ الحاالت مف محاؿ 

الذيف قد يتعذر عمييـ ذلؾ، كمنح األكلكية السيارات كتحميؿ المسئكلية لذكييـ إلى  إقامتيـ
لمحاالت التي تحتاج السيارات المجيزة لمرعاية الطبية خبلؿ النقؿ، كقمة االستجابة إلعادة 

المستشفيات التي تتكافر فييا الرعاية إلى  نقؿ الحاالت مف المستشفيات التي نيًقمىت إلييا
 البلزمة لحاالتيـ.

 

 الحؽ في السكف
ة أشكاطنا كاسعة في مجاؿ تكفير السكف البلئؽ المناسب لذكم الدخكؿ قطعت الدكل   

المحدكدة كمحدكدم الدخؿ، األمر الذم تراجعت معو أزمة اإلسكاف التي عانت منيا 
الببلد لنحك أربعة عقكد، حيث تكشؾ الدكلة عمى االنتياء مف خطتيا لتكفير اإلسكاف 

 العمراني الكبرل التي تشيدىا الببلد. االجتماعي لمحدكدم الدخؿ في سياؽ خطة التكسع
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نصؼ إلى  كتستيدؼ خطة التنمية الكطنية أف يصؿ عدد الكحدات السكنية المنشأة سنكيِّا 
ألؼ  َُٓكألؼ كحدة لئلسكاف االجتماعي كالمتكسط،  َّٓمميكف كحدة، بينيا نحك 

 كحدة لئلسكاف االستثمارم كالراقي.
 

ألؼ كحدة سنكيِّا في العاـ  َّٔاإلنجاز قد بمغ كتسجؿ األرقاـ الرسمية أف معدؿ    
، كيشارؾ القطاعاف الخاص كالحككمي في تنفيذ الكحدات السكنية بمختمؼ َُِٖ

ذ النسبة الكبرل مف أنكاعيا، ككفقنا لمجياز المركزم لئلحصاء فإف القطاع الخاص قد نفَّ 
، بنسبة َُِٖـ ألؼ كحدة عا ِ.ُِِالكحدات السكنية خبلؿ العاـ الماضي، حيث نفذ 

ألؼ كحدة  ٔ.ُِٔ% مف إجمالي عدد الكحدات المنفذة خبلؿ العاـ، مقابؿ ٖ.ٕٔبمغت 
%، كاحتؿ اإلسكاف المتكسط المرتبة األكلى في ُ.ِبزيادة بمغت نسبتيا  َُِٕعاـ 

كحدة؛ أم ما نسبتو  آالؼ ْ.َُّنكعية الكحدات التي نفذىا القطاع الخاص بإجمالي 
%، ثـ ّ.ّٔألؼ كحدة؛ أم ما نسبتو  ْ.َٖم بعدد قتصاداال %، تبله اإلسكافٖ.ْٔ

%، كاإلسكاف الفاخر ٖ.ُّألؼ كحدة؛ أم ما نسبتو  ْ.َّاإلسكاف فكؽ المتكسط بعدد 
 .%ُ.ّآالؼ كحدة بنسبة  ٕبعدد 

 

تسميميا  استكماؿألؼ كحدة سكنية ك  َّٔإنجاز أكثر مف  ََِِنتظر بحمكؿ العاـ كيي   
 ُِ، كيقع العدد األكبر منيا في َُِْاالجتماعي منذ العاـ  في سياؽ مشركع اإلسكاف

مدينة تقـك الدكلة عمى إنشائيا في سياؽ خطة النمك العمراني  ُْمدينة جديدة مف بيف 
 التي تترافؽ مع تكفير شبكات الطرؽ ككسائؿ النقؿ كالبنية األساسية المتكاممة.

 

متكسط طع األراضي لئلسكاف اليأتي ذلؾ بالتكازم مع تخصيص عشرات اآلالؼ مف ق  
التي يبنييا الحائزكف عمى تخصيصيا خبلؿ آجاؿ زمنية كالبسيط في المدف الجديدة 

 محددة ككفؽ شركط عمرانية مناسبة.
 

كعبلكة عمى ذلؾ كفرت الدكلة عشرات اآلالؼ مف قطع األراضي لمطبقات القادرة في  
ا منيا ل ممصرييف المغتربيف في الخارج المجتمعات العمرانية الجديدة، كخصصت بعضن

 ضمف سياسات اإلدماج التي تنتيجيا في سياؽ جيكد التنمية كجذب االستثمارات.
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كعمى الصعيديف العمراني كاالستثمارم أكشكت الدكلة عمى االنتياء مف بناء العاصمة   
 ضافة، باإلََِِاإلدارية الجديدة التي ييتكقع أف تنتقؿ إلييا مؤسسات الدكلة في العاـ 

مدينة العمميف الجديدة التي تضـ رديفنا لمؤسسات الدكلة، كتيسيـ كبل المدينتيف في إلى 
ية قتصادتنمية جذب االستثمارات المحمية كاألجنبية بصفة خاصة في سياؽ الخطة اال

لتنمية تدفقات العمبلت األجنبية كالربط مع المشركعات القكمية العمبلقة، ال سيما 
السكيس القريب مف العاصمة اإلدارية كمشركعات تنمية الساحؿ  مشركعات محكر قناة

الشمالي العمرانية كالتعدينية التي تشمؿ عمميات الدمج االجتماعي لسكاف المناطؽ 
المتطرفة عبر تكفير فرص العمؿ كتنمية الخدمات العامة كخاصة التعميـ كالصحة كتكفير 

 البنية األساسية.
 

ثفة في مجاؿ معالجة العشكائيات األكثر خطرنا لبلنتياء منيا ككاصمت الدكلة جيكدىا المك 
الجيكد لتطكير المناطؽ العشكائية القابمة لئلصبلح، كشممت  استكماؿك  ََِِفي العاـ 

، كما اإلسكندريةالجيكد المناطؽ العشكائية األخطر في الحضر كبصفة خاصة القاىرة ك 
 في مناطؽ العشكائيات الريفية. شيدت الفترة التي يغطييا التقرير تكثيؼ الجيكد

 

ألؼ كحدة سكنية  َِٓإنشاء  استكماؿكتعمؿ الدكلة عمى االنتياء مف خطة تستيدؼ   
الستيعاب نحك مميكف كنصؼ مميكف مكاطف مف سكاف العشكائيات األخطر، كأنجزت 

األسمرات  :مف خبلؿ مشركعات َُِٖ% مف المستيدؼ في نياية العاـ َّفعميِّا نحك 
(، كالمحركسة، كركضة السيدة، كأىالينا )بالقاىرة(، ّ(، كاألسمرات )ِاألسمرات )(، ك ُ)

 (.اإلسكندريةكغيط العنب )ب
 

مَّـ الشقؽ مجيزة بالكامؿ مف     كمراعاة لمكضعية االجتماعية لسكاف العشكائيات األخطر تيسى
ركع عمى األثاثات الخشبية كاألجيزة كالمعدات الكيربائية األساسية، كيشتمؿ كؿ مش

 مساحات كاسعة مف الحدائؽ كالمبلعب كالمدارس كالمرافؽ األمنية كالصحية.
 

آالؼ كيمك متر مف شبكات الطرؽ، بينيا  ّكقد أكشكت الدكلة عمى االنتياء مف تعبيد  
عادة تكسعة  ََُٔنحك  كيمك متر مف الشبكات  ََُْكيمك متر مف الطرؽ الجديدة، كا 

 جيكد النمك العمراني.القديمة، بما يسيـ في تعزيز 
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سد االحتياجات الكطنية  في ظؿكما حققت الدكلة نمكِّا ميمِّا في إنتاج الطاقة خاصة   
مف الغاز مف خبلؿ نمك حقكؿ الغاز البرية كالبحرية كتحقيؽ االكتفاء الذاتي منيا، كتكفير 

فائض يجاكز  فائض مف الغاز لمتصدير، بالتكازم مع نمك إنتاج الطاقة الكيربائية كتحقيؽ
% كييتكقع زيادتو رغـ تزايد معدالت االستيبلؾ بالتكازم مع ُّاالستيبلؾ الكطني بنحك 

 النمك العمراني كنمك المشركعات الصناعية.
 

كعمى صعيد تكفير البنية األساسية كالخدمية انتيت الدكلة مف إنشاء ما يزيد عف مائة   
طراؼ ضمف خطتيا لمكاجية العجز محطة إلنتاج مياه الشرب النقية في مناطؽ األ

المائي المتكقع تفاقمو مع تداعيات أزمة سد النيضة اإلثيكبي كالمخاطر المرتبطة بشح 
المياه في الببلد، خاصة مع التعثر الذم شيدتو المفاكضات مع إثيكبيا لتفادم مخاطر 

ستشارم التي رصدىا المكتب اال خرلتدفؽ المياه بمعدؿ مناسب، فضبلن عف المخاطر األ
ض رفٍ ك الفرنسي المختار مف طرؼ إثيكبيا التي عادت كرفضت تبني نتائج دراساتو، 

 شركات التأميف العالمية تكقيع أم عقكد تأمينية عمى السد الرتفاع مخاطره.
  

مترنا مكعبنا، بينما يبمغ  َٓٔما دكف إلى  ككاف نصيب الفرد مف المياه في مصر قد تراجع   
متر  ََُِمترنا مكعبنا لمفرد، كيبمغ متكسط المستيدؼ  َٓٗ خط الفقر المائي نحك

المخاطر إلى  مكعب لمفرد كأحد المقكمات األساسية لعممية التنمية، كذلؾ دكف النظر
 المتعمقة بتراجع حصة الببلد مف مياه النيؿ، حيث مف المتكقع أف يتراجع نصيب الفرد

يادة السكانية دكف احتساب مخاطر بفعؿ الز  ََِّمترنا مكعبنا بحمكؿ العاـ  َْٓإلى 
 العجز الناتج عف سد النيضة.

ألؼ متر  َُٓكتشمؿ المحطات المنشأة حديثنا ثبلث محطات عمبلقة تنتج متكسطنا يبمغ  
مميكف متر مكعب يكميِّا في إلى  مكعب مف مياه الشرب النقية يكميِّا، كالمأمكؿ زيادتيا

ج الحالي لممحطة الكاحدة منيا إنتاج المحطات التي السنكات القميمة المقبمة، كيعادؿ اإلنتا
مجتمعة، كييتكقع أف يسيـ االنتياء مف عدة محطات عمبلقة  َُُِأيٍنًشئت قبؿ عاـ 

مشركع الضبعة النككم في تعظيـ إلى  عشرات مف محطات التحمية باإلضافةك  أخرل
الجيكد إلى  اإلضافةفي معالجة شح المياه نسبيِّا، ب َِِٓتحمية مياه البحر بعد العاـ 
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التي بذلتيا الدكلة إلعادة تكجيو مخرات السيكؿ كاألمطار بيدؼ زيادة منسكب المياه 
 الجكفية.

 

كمع التقدير اإليجابي لجيكد الدكلة في مجاالت اإلسكاف كالحقكؿ المرتبطة بيا فإف    
الصرؼ الصحي  األعباء االجتماعية المتزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة كالمياه كخدمات

تشكؿ حجر الزاكية في المعاناة المجتمعية لمشريحة األكبر مف المكاطنيف كخاصة 
بيف مستكل الدخكؿ لكؿ الشرائح  تكازفالطبقات المتكسطة كالفقيرة، كعمى الدكلة تحقيؽ 

االجتماعية مف جية كتكمفة المعيشة بجكانبيا في تكفير الخدمات األساسية مف جية 
 .أخرل

 

 التعميـالحؽ في 
، ، إذ ييًعدُّه الكثيركف استثمارنا في المستقبؿيشكؿ التعميـ أقكل اىتمامات األسر في الببلد   

خطة إصبلح التعميـ في المرحمتيف األساسية كالثانكية التي انتيجتيا الدكلة  ظمتكقد 
مثار جدؿ كاسع في المجتمع؛ نظرنا لمتعديبلت  َُِٗ – َُِٖبداية مف العاـ الدراسي 

لجذرية التي تتبناىا مف ناحية، كالصعكبات التي اكتنفت مسار التطبيؽ خبلؿ العاـ ا
مميكف طالب، أم  ِ.ِّ، كيبمغ عدد الطبلب في المرحمتيف نحك مف ناحية أخرل األكؿ

 ما يزيد عف خمس عدد السكاف.
 

عامنا إلصبلح التعميـ، كشارؾ في  َُِٗكقد أعمف السيد رئيس الجميكرية العاـ    
ضركرة إلى  الذم خمص َُِٗمؤتمر الثاني لتطكير منظكمة التعميـ في مطمع مارس ال

دماج قاعدة معمكمات "بنؾ المعرفة  تطكير المناىج الدراسية كطرؽ التدريس كالتقييـ، كا 
 المصرم" في العممية التعميمية، كتعزيز بناء الشخصية كأساس لمتنمية كالمكاطنة.

 

تغيير المنظكمة التعميمية مف أسفؿ، حيث ييكلىى االىتماـ كتستيدؼ خطة إصبلح التعميـ   
حتى الصؼ الثالث االبتدائي لمبدء في  طفاؿبتغيير طرؽ التدريس في مرحمة رياض األ

منيجية التفكير كالمشاركة، كمف الصؼ الرابع إلى  القضاء عمى منيجية التمقيف كاالنتقاؿ
الميارات ببرامج تطكير المناىج  ربط عمىالصؼ السادس االبتدائي إلى  االبتدائي

ة، كذلؾ مع البدء بتعميـ لعممية التعميمية بالحياة المعيشالشخصية كطرؽ التفكير كربط ا
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بعد أف كانت مطبقة بصكرة جزئية في عدد  طفاؿالمغة اإلنجميزية مف مرحمة رياض األ
 محدكد مف المدارس.

 

لكجيا في التعميـ مف خبلؿ تكزيع أجيزة كفي المرحمة الثانكية يزداد االعتماد عمى التكنك    
عممي عمـك  –"الحاسب المكحي" عمى الطبلب، مع إلغاء التقسيـ بيف ثبلث شعب )أدبي 

أدبي(، كضـ السنكات الثبلث في  –عممي رياضة(، كالعمؿ كفؽ شعبتيف )عممي  –
متحانات عمى إلغاء شبح الثانكية العامة نظريِّا، كقصر االإلى  المرحمة الثانكية بما يؤدم

لغاء االمتحاف المعتاد لمثانكية العامة عمى مستكل الجميكرية،  المستكل البلمركزم كا 
امتحاننا خبلؿ السنكات الثبلث كأداة لتقييـ الطالب  ُِػكاالعتماد عمى مجمكع تراكمي ل

ا  كفؽ نتائج أفضؿ أربعة امتحانات حقؽ فييا معدالت، مع إمكانية منح الطبلب فرصن
 لمتعكيض.

  
كتشمؿ الخطة تعزيز تطبيقات المدارس المتميزة، مثؿ "المدارس اليابانية" لتفعيؿ التعميـ   

بأنشطة "التككاتسك"، كالمدارس التكنكلكجية الفنية ضمف االىتماـ بتطكير التعميـ الفني 
% مف خريجي المرحمة ٓٓليمقى اىتمامنا معادالن لمتعميـ الثانكم العاـ لككنو يستكعب نحك 

دادية، مع تطبيؽ معايير الجدارة في التعميـ الفني، كتعكيض النقص في المكارد اإلع
 البشرية لممعمميف فيو.

 

الطبلب كاألسر مف خبلؿ تبني كاىؿ  الممقاة عمى عباءكتستيدؼ خطة الدكلة تخفيؼ األ 
نظاـ مختمؼ مف خبلؿ معايير مكحدة في المناىج كفي إجراء االختبارات عمى نحك يحدُّ 

طكة المعمميف عمى الطبلب كعمى نتائج االختبارات، كيشكؿ تكفير جياز "التابمت" مف س
لتكاصؿ الدائـ بيف الطبلب كالعممية التعميمية، ااألداة الدراسية البديمة لمكتب التعميمية ك 

تبني نمكذج تعميمي يعتمد عمى الفيـ كاالستيعاب خبلفنا لممنيج الذم يقـك إلى  باإلضافة
 عمى التمقيف.

 

 ٓٓبناء  استكماؿب َُِْكقد نجحت جيكد الدكلة في تنفيذ مخططيا المعمف في العاـ    
ألؼ فصؿ خبلؿ العاـ  ُّبينيا نحك  َُِٗألؼ فصؿ دراسي جديد بحمكؿ العاـ 

، كبينما أسيـ ذلؾ في استيعاب األجياؿ الجديدة الداخمة في المنظكمة َُِٗ - َُِٖ
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السكني كيحد مف التسرب مف التعميـ، إال أنو لـ يسيـ  التعميمية بما يتجاكز معدالت النمك
بقدر مممكس في خفض نسب التكدس في المدارس الحككمية، كىي المدارس التي 

 مميكف طالب. ُ.َِ% مف الطبلب بنحك ٖٔتستقطب ما نسبتو 
كقد كاجو تنفيذ الخطة خبلؿ العاـ األكؿ عقبات متنكعة، في مقدمتيا التأخر في تكفير  

الدراسية التي كاف مقررنا أف تشكؿ البداية في تفعيؿ ىذا  صفكؼالتابمت" لبعض الجياز "
الجانب مف الخطة، ككاجيت مصاعب تقنية مف حيث تكفير المعدات بسبب محدكدية 
المكارد كعدـ تأىيؿ البنية التكنكلكجية الضركرية لتفعيؿ الخطة، كقد تجمت ىذه العقبة 

 مية.بصفة خاصة خبلؿ االمتحانات الفص
 

كخاصة في المحافظات خارج -المقاكمة التي أبداىا المعممكف  فيالعقبة الثانية  تمثؿكت  
في سياؽ خشيتيـ مف نجاح النظاـ الجديد في مكافحة ظاىرة الدركس  -العاصمة

الخصكصية التي تشكؿ عبئنا كبيرنا عمى األسر المصرية، كقد أسيـ سمكؾ عدد كبير مف 
 ؽ الجدؿ بشأف جدكل النظاـ الجديد.ؼ الطبلب كأسرىـ كعمَّ المعمميف في إثارة مخاك 

  

 فيكشكمت مخاكؼ األسر مف سكء استخداـ أبنائيـ ألجيزة "التابمت" كتأثيراتيا   
 سمككياتيـ بعدنا إضافيِّا في زيادة المقاكمة المجتمعية جزئيِّا لمنظاـ الجديد.

لـ يترافؽ مع  إال أنويـ األساسي كالثانكم كرغـ المزايا التي يكفرىا النظاـ الجديد لمتعم  
تعديبلت بنيكية أساسية مطمكب تكفيرىا بالتكازم مع النظاـ؛ فبالرغـ مف زيادة االعتمادات 

% مف المكازنة ما تزاؿ َٗالمقدمة لمتعميـ في المكازنة العامة لمدكلة، إال أف أكثر مف 
إلى  ارية لمعممية التعميميةسد األجكر كالمخصصات، كتحتاج البنية اإلدإلى  مكجية

إصبلحات جذرية لبناء الكفاءة الضركرية، ككذا التكعية العامة بالسبيؿ الذم تنتيجو 
الدكلة إلصبلح العممية التعميمية كآثاره عمى المدل البعيد، ككيفية تبلفي الفجكات التي قد 

 اسية التالية.تنتج عف التطبيؽ التدريجي لمنظاـ عمى األجياؿ الحالية كالسنكات الدر 
  

كعمى صعيد آخر ما يزاؿ نقص عدد المعمميف مقارنة باحتياجات العممية التعميمية يشكؿ   
خمبلن في تكفير الخدمات المناسبة، كيزداد الكضع تعقيدنا مع ضعؼ جدكل عمميات تأىيؿ 

كية، لمعمميف الذيف يشكمكف حجر األساس لمعممية التعميمية مف الناحيتيف التعميمية كالتربا
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ضبط سمككيات بعض منيـ في الشئكف العامة كالتربكية التي إلى  كالحاجة الماسة
تتناقض مع جيكد الدكلة في تنقية المناىج الدراسية المتكاصمة كتقكّْض جيكد إدماج 

 كالمكاطنة في العممية التعميمية.كقيميا  نسافمبادئ حقكؽ اإل
 

ا جكىريِّا لتأىيؿ الم   عمميف بصكرة مستمرة، كما تبنَّت برنامج كقد اتخذت الخطة نيجن
" الذم يشمؿ محاكر متعددة أبرزىا تخصيص  % مف مختمؼ المنح َِ"المعممكف أكالن

الدراسية داخؿ الببلد كخارجيا لتأىيؿ المعمميف خبلؿ السنكات العشر التي تستغرقيا 
 الخطة.

 

تكفير مقكمات البنية كيزداد عمؽ األزمة في الجانب الثقافي نظرنا لمنقص الكبير في   
البلزمة لمتكعية السمككية كاألنشطة الثقافية كالفنية كالرياضية سكاء عمى مستكل المكارد 

 –عمى مستكل المكارد المادية مف أمكاؿ كمعدات ككسائؿ كفضاءات )مبلعب أك  البشرية
 مكتبات(. –مسارح 

جيكد إغبلؽ  مكاصمة َُِٗ – َُِٖكلـ يكف بكسع الدكلة خبلؿ العاـ الدراسي  
المراكز الخاصة التي تكفر الدركس الخصكصية لطبلب الشيادات كخاصة الشيادة 

بسبب استمرار الطبلب في  ََِِ - َُِٗالعاـ الدراسي إلى  الثانكية، كسيمتد ذلؾ
االعتماد عمى ىذه المراكز الخاصة في تمقي العمكـ كاالنقطاع عف المدارس، كىي ظاىرة 

كالخاصة كالمغات عمى حد سكاء، كال ييستثنى منيا سكل  تشمؿ المدارس الحككمية
المدارس األجنبية التي تستكعب أعدادنا قميمة مف الطبلب القادريف، كيتكقع االنتياء مف 

 إذا ما نجح تطبيؽ النظاـ الجديد. َُِِ – ََِِمعالجتيا في العاـ الدراسي 
 

ارس الخاصة مف زيادة الرسـك المدإلى  كتزايدت شككل أكلياء أمكر الطبلب المنتسبيف  
الدراسية بشكؿ متكاصؿ كعدـ كفاء كزارة التربية كالتعميـ بمسئكلياتيا في ضبط قيمة 

، فضبلن عف إضافة أعباء مالية جديدة خبلؿ العاـ الدراسي بدعاكل ى فييالمغالى االرسكـ 
ـ عمميِّا، كخاصة التشدد في طمب مشتريات تتعمؽ بالعممية الدراسية كال تيٍستىٍخدى أك  مختمفة،

 الزم المدرسي المقيد بشكؿ محدد كأدكات دراسية كتطبيقية متنكعة.
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كعمى صعيد التعميـ العالي يبمغ عدد الطبلب المنخرطيف فيو ما يقرب مف ثبلثة مبلييف،   
عضك، ييدّْرس  ََُِٓألؼ طالب كافد، كىيئات تدريس تبمغ نحك  ََّبينيـ نحك 

جامعات  ْجامعة خاصة، ك ِٔنحك إلى  ة، باإلضافةجامعة حككمي ِٕيـ في معظم
 أىمية غير ربحية.

 

 َْٔإلى  كمية َّٗ% مف ُٓكقد زادت أعداد الكميات في الجامعات الحككمية بنحك  
 كمية. َُٕإلى  كمية َُّكمية، كما زادت أعداد الكميات في الجامعات الخاصة مف 

 

اث العممية المنشكرة عالميِّا خبلؿ العاـ المرتبة الثانية في نمك األبح مصركقد احتمت   
%، كمتقدمة عمى الصيف َِ%، تالية لباكستاف التي تجاكزت ُٔبنسبة بمغت  َُِٖ

 %.ُٓالتي أسيمت بنمك بمغ 
برعاية السيد رئيس الجميكرية  َُِٗكخبلؿ المؤتمر الثاني لتطكير التعميـ في مارس  

لبحث العممي، مع التركيز عمى معالجة جاء تأكيد تبني كسائؿ مف شأنيا زيادة جيكد ا
قضية تسجيؿ براءات االختراع كاستثمارىا في السكؽ، كربط مخرجات التعميـ الجامعي 

 بسكؽ العمؿ.
 

قد بالقاىرة المنتدل العالمي األكؿ لمتعميـ العالي كالبحث العممي في مطمع إبريؿ كما عي   
مف  ََّمشارؾ بينيـ  َََِالذم افتتحو السيد رئيس الجميكرية، بمشاركة  َُِٗ

منصة دكلية لمتعميـ العالي كالبحث إلى  الخبراء كالمسئكليف األجانب، كاستيدؼ التحكؿ
 العممي كمنبر لمحكار كرافد لتبادؿ التجارب كالنماذج كالخبرات.

 

لتكفير  ََِّشممت تكصيات المؤتمر اعتماد أىداؼ التنمية المستدامة لؤلمـ المتحدة     
عادة إحياء ثقافة التعمـ بيف الطبلب لتقييـ تجربة اكتساب الميارات  تعميـ عالي الجكدة، كا 

الجديدة بدالن مف االىتماـ بالشيادات فقط، كالتركيز عمى قيـ التسامح كالتضامف كالحكار 
الكطنية كالدكلية، مبية االحتياجات المستقبمية مراجعة المناىج الحالية لت، ك بيف الشباب

صصة تبلئـ احتياجات سكؽ العمؿ في المستقبؿ، كالتعاكف كاالندماج كتصميـ برامج مخ
بيف القطاعات الصناعية كالتجارية لمحصكؿ عمى أفكار كخدمات كمنتجات مبتكرة، 
كتعظيـ قيمة االبتكار التعميمي في البمداف النامية باستخداـ المنصات الرقمية، كتنمية 
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ي مؤسسات التعميـ العالي كالبحث العممي مف قدرات المكارد البشرية كرأس الماؿ الفكرم ف
القضاء عمى القكالب النمطية، كتقديـ الدعـ في ميف ، ك خبلؿ التدريب كالتكجيو السريع

، كمتطمباتياالعمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار لمفتيات كالنساء لمعمؿ لمكاصمة الميف العممية ن 
ي كالعالـ فريقمع دكؿ االتحاد اإل كمشاركة أفضؿ ممارسات التعميـ العالي كالبحث العممي

 ات الناشئة.قتصادالعربي كاالتحاد األكربي كاال
 

كبالرغـ مف الزيادات المتكررة لممكازنة المخصصة لمتعميـ العالي كالبحث العممي إال أف  
سداد األجكر كالركاتب كالمخصصات المالية، في كقت إلى  معظـ الميزانية يتكجو كذلؾ

أعضاء ىيئات تدريس الجامعات الحككمية كبعض الجامعات الخاصة تتزايد فيو شكاكل 
 مف ضعؼ الركاتب كعدـ كفايتيا في مقابؿ األعباء المعيشية.

 

كيعاني الطبلب في الجامعات مف مصاعب مرتبطة باستمرار االعتماد عمى الكتب   
المكتبات االعتماد عمى  غيابكمصدر أساس لمعممية التعميمية، ك مرتفعة الثمف الجامعية 

، في ظؿ ضعؼ أداء الجامعات في مجاؿ تعمـالجامعية كقاعات البحث كمصدر رئيس لم
التطبيقات المتعمقة بالبحث العممي، كاستثمار الطاقات األكاديمية لييئات التدريس 

تراجع األنشطة إلى  كالطبلب في تنمية المجتمعات كالبيئة المحيطة بالجامعات، باإلضافة
لقيكد غير المنظكرة عمى األنشطة ذات الصمة بالشئكف السياسية الطبلبية في ظؿ ا

 كالعامة.
 

في جكانب  -خاصة الحككمية-كبالمثؿ يعاني أعضاء ىيئات التدريس في الجامعات  
الحريات األكاديمية، حيث عيمّْمىت ضكابط تشكؿ قيكدنا عمى حرية أعضاء ىيئة التدريس 

لضيكؼ مف األكاديمييف األجانب، كترتيب في استقباؿ زكار مف الشخصيات العامة كا
مف خارج الببلد دكف أك  األنشطة العممية التي يشارؾ فييا خبراء مف خارج الجامعة

 الحصكؿ عمى تصريح أمني مسبؽ مف إدارات األمف بالجامعات.
الحصكؿ عمى تصريح  عضك ىيئة التدريس؛ إذ يتحتـ عميو أثر ىذه الضكابط يىطاؿك  

خارج الببلد، كخاصة حاؿ المشاركة في إلى  رة الجامعة قبؿ السفررسمي مسبؽ مف إدا
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مف قدرة الجامعات كالبحث العممي عمى التعافي  بحثي، كىك ما يحدُّ أك  نشاط عممي
 كالتطكير كفقنا لخطة التنمية الكطنية.

 

 الحؽ في العمؿ
ة % مف إجمالي قك ٓ.ٕإلى  %ٖ.ٗنجحت جيكد الدكلة في خفض معدالت البطالة مف  

مميكننا، ككفقنا لمجياز المركزم لمتعبئة كاإلحصاء يبمغ عدد  ِٖالعمؿ البالغة أكثر مف 
كتكشؼ األرقاـ أف قكة العمؿ في الريؼ أكبر مف ، مميكف شخص َْٗ.ِالمتعطميف 

 َّْ.ُٔمميكننا في الحضر مقابؿ  َِٔ.ُِنظيرتيا في الحضر، حيث بمغت نحك 
ؿمميكننا في الريؼ،  سنة فأكثر  ُٓ% مف جممة السكاف ممف يبمغكف ٗ.ُْأف  كما سيجّْ

 م.قتصاديسيمكف في النشاط اال
 

م كالعناية بالمشركعات كثيفة قتصادتنامي األداء االإلى  كييعزل ىذا االنخفاض الكبير 
مشركعنا قكميِّا تنفذىا  ََُّالتشغيؿ كبصفة خاصة المشركعات القكمية التي تبمغ نحك 

ة ما يتصؿ بنمك القطاع العقارم الذم ينشط فيو القطاع الدكلة بصفة رئيسة، كخاص
 يشارؾ الدكلة في تنفيذه.أك  الخاص بصفة مستقمة

 

لكف خبراء يحذركف مف أف ىذه المؤشرات اإليجابية قد ال تعبر عف الكاقع، حيث قد يرتد   
عات البطالة عقب االنتياء مف تنفيذ المشرك إلى  أعداد مف العامميف بالمشركعات القكمية

 خمس سنكات، بينما أشار خبراء آخركفإلى  التي يعممكف فييا كيستغرؽ إنجازىا بيف سنة
العمالة لتشغيميا بعد إلى  ر ىذه المخاطر في ضكء حاجة ىذه المشركعاتاثآضعؼ إلى 

االنتياء مف تأسيسيا، مستدليف بنمك االعتماد عمى العمالة الكطنية في المشركعات 
ة األجنبية في القطاع الخاص، كقدرة قطاعات عمى استيعاب أعداد القائمة كتراجع العمال

 إضافية كبيرة مف العمالة مثؿ قطاع الطاقة.
 

كعمى صعيد الحقكؽ النقابية فقد حقؽ تعديؿ قانكف النقابات ما يمكف كصفو بنقمة نكعية  
كزارية  )انظر: أكالن اإلطار القانكني(، بيد أف قرارات َُِٗميمة بعد تعديمو في يكليك 

سابقة ما تزاؿ تشكؿ قيكدنا عمى ممارسة العماؿ لحقكقيـ في ممارسة اإلضراب كالمفاكضة 
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القيكد األمنية كالمبلحقات القضائية التي قد يتعرض ليا إلى  الجماعية، باإلضافة
 الناشطكف النقابيكف كالعماليكف.

 

كات استثنائية عمى بإقرار عبل َُِٗمارس  ِِكرغـ مبادرة السيد رئيس الجميكرية في   
ركاتب العامميف بالدكلة كالقطاع العاـ إال أف ىذه القرارات اإليجابية لـ تدخؿ حيز التنفيذ 
حتى إعداد التقرير، كىك ما كاف محؿ مساءلة لمحككمة مف جانب السيد رئيس الجميكرية 

 .َُِٗكمجمس النكاب في أكتكبر 
 

جنيو   َََِإلى  جنيو ََُِيرم مف كتشمؿ العبلكات رفع الحد األدنى لؤلجر الش  
% لممشمكليف ٕزيادة تبمغ إلى  مع زيادات تتناسب مع الدرجات الكظيفية، بما يفضي

 % لغير المشمكليف بو.َُبقانكف الخدمة المدنية، ك
 كبناء عمى تكجييات عمنية لمسيد رئيس الجميكرية تراجعت الحككمة عف مساعييا اليادفة 

الحكـ القضائي الصادر بضـ العبلكات االستثنائية لصالح االمتناع عف تنفيذ إلى 
أصحاب المعاشات بما يماثؿ العبلكات التي تحققت لمعامميف، بما يكفر زيادة بنسبة 

 % لممعاشات، غير أف اآللية التي اتبعتيا ىيئة التأمينات كالمعاشات قد أفضت عمميِّاَٖ
ف محؿ انتقاد السيد رئيس الجميكرية تنفيذ الحكـ القضائي بصكرة جزئية، كىك ما كاإلى 

 قبؿ طباعة التقرير الماثؿ. َُِٗكمجمس النكاب في أكتكبر 
األجر األساسي عند إلى  كيقضي الحكـ القضائي بأف تيٍحتىسىبى العبلكات الخمس المقررة 

%، بينما احتسبت ىيئة التأمينات َٖاإلحالة لمتقاعد ضمف األجكر المتغيرة بنسبة 
إفراغ الحكـ القضائي مف إلى  أساس األجر المتغير، كىك ما يفضي عمميِّا العبلكات عمى

مضمكنو، كخفض نسبة الزيادة المقررة عمميِّا بالمخالفة لمنص الكاضح لتقرير لجنة الفتكل 
 كالتشريع بمجمس الدكلة التي بنت عمييا المحكمة حكميا.
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 الثاني الفصل
 الشكاوى مع التعامل  في جيودهو  المجمس نشاط

 

 :مقدمة     
 ،نسافاإل حقكؽ بانتياؾ الخاصة الشكاكل بتمقي بالمجمس الشكاكل لجنة تضطمع        
 المختصة الجيات إلى -كتكثيقيا تحقيقيا بعد- يياإل ترد التي الشكاكل إحالة عمى عمؿالك 

  .بو لمعمكؿا المجمس كقانكف ٗٗ المادة في الدستكر عميو نص لما اكفقن 

كاالنتياكات التي  المشكبلتأىـ  عمى تعرؼمل اكما تعد تمؾ اآللية مصدرنا ميمِّ        
امؿ مع التعاحتياجاتيـ، كمدل استجابة أجيزة الدكلة في  ، كحجـفك يتعرض ليا المكاطن

سبيؿ تحقيؽ تمؾ الغاية كمف أجؿ التيسير عمى ، كفي ما يحاؿ إلييا مف الشكاكل
ـ تنؿ مسيرتو بإنشاء أفرع لو بالمحافظات التي ل استكماؿص المجمس عمى المكاطنيف يحر 

ككذلؾ   ،أبناء تمؾ المحافظات كتعييف طاقـ عمميا مففرصة كجكد فرع لممجمس بيا 
باب العمؿ عمى إزالة أس كافة مف أجؿالتكاصؿ مع ىيئات الدكلة كالمؤسسات العامة 

ظمات المجتمع المدني العاممة في منككذا التعاكف مع ، نصاؼ الشاكيفالشككل كا  
ذ المجمس لبرنامجو خبلؿ تنفيمف معيا الخبرات تقاسـ ك  كالمرأة نسافمجاالت حقكؽ اإل
 ".في  المحافظات نسافع حقكؽ اإلك أسبالذم يحمؿ اسـ "

 

 حقكؽ كحدات مف عدد إنشاء في التكسع إلى الدكلة عمدت األخيرة الفترة كفي        
 بالدكلة الرسمية الجيات مف كعدد المحافظات كدكاكيف بالكزارات كلالشكا يلتمق اإلنساف
 تمبية أك عنو الضرر رفع إلى كصكالن  كمتابعتيا شككاه تقديـ المكاطف خبلليا مف يستطيع
 .مطمبو

 فمػػػػػػ الفػػػػػػػػػترة خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ المجمس تمقاىا التي الشكاكل عرض التقرير ىذا كيتناكؿ        
 ةككيفي ىاأعداد استعراض خبلؿ مف كتحميميا َُِٗ منتصؼ كحتى َُِٖ منتصؼ
 حقائؽ يتقص كبعثات ميدانية زيارات تشمؿ التي المختمفة األنشطة ككذا ،معيا التعامؿ
 :خبلؿ مف كتجاكبيا بالدكلة التنفيذية الجيات تفاعؿ كمدل
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 .كمطالبيـ المكاطنيف شكاكل مع المجمس تعامؿ: أكالن 
 .المختمفة الجيات مع المجمس تعاكف :اثانين 
 .ميدانية كزيارات أنشطة: اثالثن 
  اإلنساف حقكؽ أسابيع برنامج سياؽ فى لممحافظات الميدانية الزيارات: ارابعن 

 .االحتجاز كأماكف بالسجكف المعيشية كضاعاأل: اخامسن 
 .كالردكد لشكاكلا حصر جداكؿ: اسادسن 

 

 :ومطالبيم المواطنين ىشكاو  مع المجمس تعامل: أوًًل   
 تجاكزاتالك  نتياكاتاالب تعمؽي فيما المكاطنيف شكاكل يتمق عمى المجمس يحرص    
 معمكمات مف بيا كرد كما الشكاكل تمؾ كتدقيؽ ،نسافاإل حقكؽب الصمة ذات مخالفاتالك 

 لممعايير اطبقن  ألصحابيا كاالنتصاؼ أسبابيا إلزالة المعنية الجيات مع التكاصؿ أجؿ مف
 المجمس كفدي كذلؾالمعنية،  الجيات لدل ككلالش كيتابع ،الصمة ذات الدكلية كالمكاثيؽ
 ضمف محدد يزمن كجدكؿ عمؿ لخطة اطبقن  كافة الجميكرية محافظات إلى متنقمة مكاتب
 لمكاطنيفا إلى لكصكؿا بيدؼ" بالمحافظات نسافاإل حقكؽ عك أسب" المجمس برنامج

 كالمدف كالمراكز كالنجكع القرل في النائية كاألماكف الميمشة المناطؽ في المقيميف
 حقائؽ لتقصي كبعثات ميدانية بعثات يكفد كما ،يـتمشكبل عمى تعرؼمل حياءكاأل

  .األحداث

 يكنيك إلى َُِٖ بريؿإ مف الفترة خبلؿ المجمس تمقاىا التي شكاكلال عددب يتصؿ كفيما   
 ثبلث إلى -نسافلئل األساسية الحقكؽ لطبيعة اكفقن - تنقسـ شككل ْْٖٖ بمغ فقد َُِٗ
 :تشمؿ رئيسة ممفات

 شككل. ُُِّبمغ عدد بممؼ الحقكؽ المدنية كالسياسية  -
 شككل. ُُُٔبمغ عدد بية كاالجتماعية كالثقافية قتصادممؼ الحقكؽ اال -
 ( شككل.ّٖ) بعدد بمغشكاكل المصرييف في الخارج  -

ًفظىتكما  -   ص المجمس بمكضكعيا.لعدـ اختصا بشكؿ نيائيشككل  ُِّ حي
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إلى  حاؿتي " شككل تمثؿ "طمبات عفك َُّٗ ممف الحقوق المدنية والسياسيةتضمف    
كعضكية المجمس بتمؾ المجنة  لجنة العفك الرئاسي ضمف اختصاص المجمس في تمقييا

 :الكصكؿ عمى النحك التالي لسبؿا كفقن  ةتنكعت الشكاكل المتمقاكقد الرئاسية، 
 .الحضكر عف طريؽشككل  ُِِٓ -
 عبر البريد.شككل  ٕٓٔ -
 .عبر الفاكس شككل ْٔٔ -
 .المكاتب المتنقمة شككل مف خبلؿ ُٗٓ -
 عبر البريد اإللكتركني. شككل ّٔ -
 عبر التمغراؼ. كأخيرنا شككل كاحدة -

 

 :إناث( عمى النحك التالي -لمنكع )ذككرا كفقن  ةتنكعت الشكاكل المتمقاكما 

 مف الذككر. شككل َّّٕ -
 .ناثاإل شككل مف ُٔٔ -
 شككل مجمعة. ُِْ -

شكاكل مف  ستقبؿ المجمسلمتكزيع الجغرافي فقد اا كفقن  ةالشكاكل المتمقا كفيما يتصؿ بتنكع   
المرتبة األكلى ، كجاءت محافظة الجيزة في (محافظة ِٕمعظـ محافظات الجميكرية )

ثـ  ،ل( شكك ُْْبكاقع )ة الثانية تبفي المر تمتيا محافظة الشرقية  ،( شككلُٗٓبكاقع )
ما تبقى مف في ككاف لممحافظات المتبقية نصيب ،( شككلَّْمحافظة القاىرة بكاقع )

 إجمالي عدد الشكاكل الكاردة لممجمس. "مرفؽ جدكؿ إجمالي حصر لممحافظات"
   

 :يؼ الحقكقي عمى النحك التاليمتصنلا كفقن  ةالشكاكل المتمقاكما تنكعت 

 :الحقوق المدنية والسياسية (0)     

شككل تتضمف عدة  ُُِّبمغ عدد الشكاكل التي تتعمؽ بالحقكؽ المدنية كالسياسية    
 َُْختفاء القسرم بكاقع الشكاكل الخاصة بادعاء اال :لعؿ مف أىميا ،تصنيفات فرعية

، شككل ّٔ استخداـ السمطة بكاقعبالتعسؼ في شككل، كالشكاكل التي تحمؿ ادعاء 
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ما فيكشكاكل حقكؽ السجناء  ،( شككلِٕعدد )بكذ النفك  شكاكل ادعاء استغبلؿ السمطةك 
ر الرعاية كطمبات تكفي ،شككل (ُُٕ)عدد بر آخإلى  يتعمؽ بطمبات النقؿ مف سجف

 ،( شككلُْٔعدد )ب لتماسات اإلفراج الشرطياك  ،شككل( ُْٕ)عدد بالصحية لمسجناء 
إلى  بدكرهيميا يحـ لممكتب ك دَّ قى نطاؽ ىذا التصنيؼ طمبات العفك التي تي كما يدخؿ في  

أعداد  مف المتبقي كتكزع ،اطمبن  ُِِّحيث بمغت تمؾ الطمبات  ،لجنة العفك الرئاسية
الخاصة بالحقكؽ المدنية كالسياسية. "كما ىك  خرلاكل عمى التصنيفات الفرعية األالشك

 مكضح بجدكؿ الحصر المرفؽ"
 : معيا المجمس تجاكبالتي السياسية مشكاكل الخاصة بالحقكؽ المدنية ك لأمثمة  يفيما يمك    
  :الحق في  الحياة   
 .أ. ؼ. أ. أ/ المكاطف نجمو بخصكص. أ. أ. ؼ. أ/ المكاطف مف شككل المجمس تمقى    

 الشاكي عمى ضى بً قي  َُِٖ/َُ/ِٔ بتاريخ أنو تفيد الغربية محافظة قطكر مركزب المقيـ
 المذككر نجميـ ازالبتز  قطكر شرطة مركز مباحث رجاؿ قبؿ مف المنزؿ مف كزكجتو
 أحد مع تشاجركال شير لمدة المراقبة كسر بسبب مطمكب إنو حيث ؛نفسو لتسميـ أعبله
 كانتحيث  َُِٖ/َُ/ِٖ بتاريخ منزلو إلى األخير عاد ىذا ثرإ كعمى ،الشرطة أفراد

ألقت المنزؿ ك  كاقتحمت ، ككاف بصحبتو شخص آخر،انتظاره  قكة مف مباحث قطكر في
كما  ،محتكيات المنزؿ تكحطم ،مف الخمؼ التقييدعميو بالضرب ك  تدتاعك ، القبض عميو

ًمبى " امن "منكّْ  أيٍعًطي أرسمو رئيس الصيدليات بمعرفة أحد قاطني الشارع  لحدإمف  جي
كفر الشيخ  – الطريؽ الدكلي طنطاإلى  المذككر اٍقًتيدكبعد ذلؾ  ،كيدعى/ش. أالمباحث 

 ،بشككاه كردالشاكي كما  زعـعمى حد  لسمطاتالنار ىناؾ بدعكل مقاكمة اعميو طمؽ أك 
كأمرت  ،الجثماف تسمُّـلنفسو الثامنة مف اليـك  ىك كزكجتو في الشاكي سبيؿ قد أيخميى ك 

رقـ حمؿ بالكاقعة  اكحررت محضرن  ،نيابة طنطا بالدفف بعد استخراج التصاريح البلزمة
عمى الشاكي  ر محضر بكاقعة القبضرّْ كما حي ، إدارم طنطا َُِٖ لسنة ُِِّٓ

 . إدارم قطكر َُِٖ لسنة ٕٖٗٔلمدة يكميف دكف كجو حؽ برقـ  اكزكجتو كاحتجازىم
 كسرعة ياحيال البلزمة اإلجراءات كاتخاذ السابقة الكاقعة في بالتحقيؽ الشاكي كطالب   

 أيٍعًطي قد عميو يالمجن كاف إذا كما الكفاة سبب لتحديد الشرعي الطب تقرير مف االنتياء
 .الكفاة ركاية في ذلؾ تأثير كمدل عدمو مف المباحث رئيس قبؿ مف" ـمنك ال"
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 برقـ الصادر بوبكتا الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء 
 .اردِّ  يتمؽ كلـ ،َُِٖ/ُِ/ُّ بتاريخ ُُّٖ

 ريخبتا َُُٓ برقـ الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف العامة النيابة المجمس خاطب كما    
كتبيف كركد مذكرة  ،التي أفادت بأنو "تـ فحص الشككل المنكه عنيا َُِٖ/ُِ/ُّ

ثابت بيا أف الكاقعة تـ  َُِٗ/ِ/ُِ بػ بالمعمكمات مف نيابة غرب طنطا الكمية مؤرخة
مف  سيًئؿى كما  ،أقكاؿ كالد المجني عميو مقدـ الشككل سيًمعىتإذ  ئيِّا،قضا التحقيؽ فييا

عف انتقاؿ النيابة  فضبلن  ،معاينة لمسكنو بمدينة قطكر أجريتقات ك استشيد بيـ بالتحقي
انتداب الطب الشرعي لتشريح جثماف نجؿ مقدـ ك  ،العامة لمعاينة غرفة حجز نقطة المحمة

  . متداكلة بالتحقيقات تزاؿ كالقضية ما ،الشككل كبياف سبب كفاتو

 :الجسدية السالمة  في الحق      
  في الحؽ انتياؾ بشأف التقرير فترة خبلؿ المجمس تمقاىا التي الشكاكل معظـ جاءت   

 السب بيف االنتياؾ ادعاءات كتنكعت ،السجكف بمصمحة صمة عمى الجسدية السبلمة
 أك السحؿ أك بالضرب سكاء- المختمفة بأشكالو البدني كاالعتداء كالعزؿ كاالضطياد

 ،المعمكمات عمى الحصكؿ منيا ،مختمفة ألغراض -صكرة بأم المسجكف كرامة انتياؾ
 لـك  ،انتشارنا  األنكاع أكثر يمثؿ الذم العقاب أك ،آخريف أشخاص عمى الضغط أك

 االحتجاز أماكف في حدثت حاالت عف شكاكل كردت بؿ ،السجكف عمى األمر يقتصر
 مف الئؽ غير بشكؿ األمف رجاؿ مع الشخص تصرؼ عف ناتج فعؿ كرد ارعك الش كفي
 جرل معظمياك  ة،ظاىر  تشكؿ أف يمكف كبيرة اأعدادن  الحاالت ىذه ؿتمث كال ،نظرىـ ةكجي

 :كمنيا ،بشأنو تحقيؽ

 ،الجديد الكادم سجف نزيؿ .ح .س. ر/ السجيف بخصكص .ح. ـ/ المحامية شككل    
  المباحث رئيس قبؿ مف محبسو داخؿ االنتياكات لبعض مككميا تعرضب دعاءا تتضمف
 .التريض مف كمنعو

 برقـ الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :تخذالم اإلجراء   
 المشدد بالسجف عميو محككـ المسجكف" بأف أفادت كقد ،َُِٖ/ٕ/ُٔ بتاريخ ِٔٗ
 تجميرال بتيمة الدكركر بكالؽ ج َُِْ/ُّْْْ رقـ القضية في سنكات عشر
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 لرغبتو الشككل بتقديـ شاكيةال قياـ كبرر ،بالشككل كرد ما ىنف كبسؤالو ،قكةال كاستعماؿ
 الطبي الكشؼ بتكقيعك  ،زيارتو مف ليتمكنكا ذكيو قامةإ محؿ مف قريب سجف إلى النقؿ في

 تثبت لـ كذلؾ ،مستقرة الحيكية عبلماتو أفك  حديثة صاباتإ أم كجكد عدـ تضحا عميو
 قبؿ فم ةمعامم ساءةإ أك لفظي أك يبدن تعد   إلى المذككر النزيؿ تعرض بشأف معمكمات
 ."النزالء مف كأقرانو السجكف كلكائح لنظـ اكفقن  عامؿيي  حيث ،حقيـ في المشكك

 

 ح. ع. ـ/ كالسجيف .ح .ع. إ/ السجيف نجمييا بخصكص .ص .ع.ش/ السيدة شككل   
 العمكمى المنيا بسجف المكدعيف نجمييا بتعرض تفيد ،العمكمي المنيا سجف ييمى زً نى 

 (ـ. ـ  - ع. ـ  - ح. ـ) الضباط مف كعدد جفالس مباحث رئيس يد عمى لمتعذيب
 ،"فكتكغرافية صكر مرفؽ" شديدة إصابات أحدث مما ؛بالكيرباء كالصعؽ المبرح بالضرب

 كما ،التعذيب آثار اكعمييم بالسجف لنجمييا فيديك لتقديـ استعدادىا الشاكية تؤكد كما
 كاقعة بعد كميالعم قنا سجف إلى .ح. ع. ـ السجيف نقؿ السجف رئيس أفب أفادت

 .  التعذيب
 بتاريخ َُٔ رقـ وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء   

 بالشككل كرد ما نفيا الشاكية ينجم فيالنزيم بسؤاؿ" :كالتالي الرد جاءك  ،َُِٖ/َُ/َُ
 ،عمييما الطبي الكشؼ كدهأ ما كىذا ،لفظي أك يبدن أذل مأل اتعرضيم أك تعذيبيما مف
 ."لؤلذل منيما أم تعرضب معمكمات تثبت كلـ

 

 فييا تطالب ،العرب برج ليماف سجف نزيؿ. ع. إ. ر. ـ/ السجيف كالدة مف المقدمة الشككل   
 اـيق ادعت حيث ،السجف مباحث رئيس قبؿ مف لمتعذيب نجميا تعرضل العاجؿ التدخؿب

  .العبلج مف منعالك  رضالع كىتؾ كالضرب بالسب نجميا عمى باالعتداء األخير
 بتاريخ ٕٓٓ رقـ وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ إلجراءا  

 مف بالشككل كرد ما كؿ  ىنف المذككر النزيؿ بسؤاؿ" :تيكاآل الرد كافك  ،َُِٖ/ُُ/ٖ
 ةنفسي بضائقة مركرىاب كالدتو شككل كبرر ،الطعاـ مف حرماف أك معاممة سكء أك تعذيب
 أم كجكد عدـ تبيف المذككر عمى الطبي الكشؼ كبتكقيع ،حبسو فترة طكؿ بسبب

 مأل تعرضو تفيد معمكمات أم تثبت كلـ ،جيدة العامة حالتو أفك  ،كدمات أك صاباتإ
 ."النزالء مف كأقرانو السجكف كلكائح نظـ كفؽ عامؿيي  كأنو ،االضطياد أك التعذيب مف نكع
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  .أ. اؿ. ف. ر /السجيف شقيقيا بخصكص .ـ. أ.ف. ص /ةالسيد مف المقدمة الشككل    
 سجف يطبضا" ض. أ" ،"اؿ. ع. ـ" :مف كؿ قياـ بشأف َّْ النطركف مكاد سجف نزيؿ
 مف اتعسفيِّ  كنقمو بو كالتنكيؿ كتعذيبو المسجكف لشقيقيا بالتعرض َّْ النطركف مكاد

 .بو لخاصةا األمتعة كحرؽ ،لو األدكية صرؼ كعدـ ،أخرل غرفة إلى غرفتو
 برقـ الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء   

 الكشؼ تكقيعك  الطبي الممؼ عمى باالطبلع" أنوب أفادتك  ،َُِٖ/ُُ/ْ بتاريخ ُِٔ
 ،بو حديثة ظاىرية إلصابات آثار كجكد عدـ بتقريره كرد المذككر فأ تبيف الطبي

 الحدكد في( التنفس سرعة – الحرارة درجة – الدـ ضغط – بضالن) الحيكية كعبلماتو
  مستشفى عمى يترددك  قطني غضركفي انزالؽ مف لمعاناتو مرضي تاريخ كلو ،الطبيعية

 بصكرة البلـز الدكائي العبلج صرؼ مع الطبيعي العبلج لو كييجرل ،الجامعي الككـ شبيف
  ."كالقكانيف لمكائح اكفقن  عالجكيي  ،كمنتظمة دكرية

 :القسري اًلختفاء  
فاء القسرم  لعدد تدعاء باالخاستمراران لجيكد المجنة المشكمة بالمجمس لمتابعة ممؼ اإل   

مف المكاطنيف مف قبؿ الجيات الرسمية بالدكلة كما تقكـ بو المجنة في كؿ عاـ بنشر 
ء الحاالت التي ترد ليا كتقكـ بدراسة ظركؼ اختفاء/ تغيب ىؤالء المكاطنيف في ضك 

المعايير الدكلية ، ثـ تقكـ بالتكاصؿ مع الجيات الرسمية سكاء كزارة الداخمية أك النيابة 
دعاءات كلقد سبؽ كأف نشر المجمس القكمي لحقكؽ العامة لمكقكؼ عمى حقيقة تمؾ اإل

" جدكالن يكضح أعداد الحاالت  َُِٖ/َُِٕالماضي " فى تقريره العاـ االنساف العاـ 
دعاء باختفائيـ ، كالردكد التي كردت مف الجيات الرسمية ريخ اإلكأسماء كظركؼ كتكا

تكضح مصير عدد مف  الحاالت ما بيف االفصاح عف مكاف تكاجدىـ كمدل قانكنيتو أك 
التأكيد عمى عدـ سابقة ضبطو مف قبؿ القائميف عمى إنفاذ القانكف  ، كالحاالت األخرل 

ممف تـ االدعاء   ان مكاطن ّٓح مصير ردان يكض ّٓتحت الفحص ،كقد تمقى المجمس عدد 
 (.0ممحق رقم )بإخفائيـ مف قبؿ القائميف عمى انفاذ القانكف 

  
أما عمى صعيد فترة التقرير الحالي فمازالت الشكاكل المتعمقة باإلختفاء القسرم تأخذ    

شككل  َُْحيث بمغ عدد الشكاكل الكاردة  –كبأعداد ليست بالقميمة  -نفس النمط 
دعاء  بقياـ قكات تتبع كازرة الداخمية بالقبض عمى )المدعي اختفائو( مف منزلو إلتضمنت ا

أك مف محؿ عممو أك مف الشارع دكف إخباره أك ذكيو بسبب ذلؾ أك المكاف الذل سيحتجز 
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فيو أك طبيعة الجية التابع ليا القائميف بالقبض عميو ، كبعد ذلؾ تبدأ رحمة ذكيو لمتعرؼ 
كيككف القسـ التابع لو المختفي الجية األكلى لمبحث كالذل ينفى  عمى مكاف احتجازه ،

المسئكليف فيو معرفتيـ بالمختفي ، كبعد إلحاحيـ  يتـ إخبارىـ بشكؿ غير رسمي بأف 
المختفي ليس مكجكدان بالقسـ كأنو في الغالب مكجكد لدل أحد مقرات األمف الكطني ، 

ؿ أياـ قميمة كيخمى سبيميا بعد التحقيؽ كلكحظ أف بعض الحاالت يتـ إجبلء مصيرىا خبل
يخمى سبيميا بعد التحقيؽ معيا ،  أخرل لكحظ أف حاالتكما معيا مف قبؿ األمف الكطني 

 حاالت مجيكلة المصير.بينما تظؿ بعض ال
كقد خاطب المجمس كزارة الداخمية كالنيابة العامة بشاف ىذه الحاالت كتمقى ردكدان عف 

حالة مف  ُُْ، تضمنت الردكد اإلفصاح عف مكقؼ عدد  ) 8)  ممحق رقمحالة "  َُْ
جارل استكماؿ  "فقد كرد أنو حالة  ُٔتمؾ الحاالت أما باقي الحاالت كالبالغ عددىا 

 الفحص" بشأنيا لبياف مكقفيا .
 -كقد لكحظ مف فحص ىذه الجداكؿ ما يمى :
القائميف عمى إنفاذ خفائيف مف قبؿ دعاءت إلبإأنو يكجد عدد ثماني سيدات تقدـ ذكييف 

تـ القبض عمييف كعرضيف عمى النيابة العامة  نوالقانكف كجاءت الردكد بشأنيف بأ
 محبسيف . فيإلتياميف فى قضايا كأنيف مكجكدات 

ؽ ضبطيا مف قبؿ القائميف عمى إنفاذ القانكف ، كتبيف أيضان بأف يسبأخرل لـ  كحاالت
قبؿ كزارة الداخمية مقبكض عمييا ، كتمثؿ  فائيا مفتبإخ دعاءاإلتـ  التيمعظـ الحاالت 

عيف بالسجكف بناء عمى ك التيـ المكجو ليا كمكض فيلدل النيابة العامة لمتحقيؽ معيا 
 أكامر النيابة العامة .

الحاالت األخرل ممف تـ اإلفصاح عف مكقفيا فأكدت كزارة الداخمية " بأنو لـ  باقيأما 
 عمى إنفاذ القانكف . يسبؽ ضبطيا " مف قبؿ الرجاؿ القائميف

 

 استكماؿ" جارل  تيباآلحالة  ُٔمفاد الركد مف كزارة الداخمية عمى عدد مف تبلحظ 
 الفحص " بشأنيا.

نتائج الفصح ، حيث تـ اإلقرار  كالتباستبلحظ أيضان تشابؾ بعض الحاالت أسريان ، 
خريف مف آضبط  عمى سابقة االستدالؿبالقبض عمى أحد أفراد األسرة ، كاإلشارة إلى عدـ 

 أشقائو الغائبيف . 
 :الشخصي واألمان الحرية  في الحق   
 الشرطة رجاؿ بعض باقتحاـ الحؽ ىذا بانتياؾ تتعمؽ عديدة شكاكل المكتب استقبؿ   

 مف جممة بالطبع ىذا كيستتبع ،أطفاؿك  نساء مف بيا المكجكديف كتركيع المنازؿ
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 عمييـ كالقبض ،الطريقة ىذه عمى يعترضكف فالذي المكاطنيف عمى كاالعتداء ،االنتياكات
 .حؽ كجو دكف كاحتجازىـ

 الشرطة قسـ  في أك بالشارع كجكده أثناء المكاطف عمى قعي تعسفي قبض حاالت ىناؾك    
 غير بشكؿ احتجازىـ مف أصحابيا يتضرر شكاكل المكتب تمقى كما ما، مصمحة لقضاء
 كيرفض ،سبيميـ بإخبلء اتقرار  عمى كحصمكا امسبقن  كاسي بً حي  قد الغالب في فكيككنك  يقانكن
كفتى حٍ يي  شخاصأل حاالت كىناؾ عنيـ، إلفراجا يتبعكنو الذم الشرطة قسـ زي  القسـ في جى
 :ذلؾ أمثمة كمف ،العامة النيابة عمى عرض دكف

 بشأف سكيؼ بني محافظة - ناصر بمركز المقيمة .ح .ب .ت .ف/ المكاطنة شككل    
 كبناءن  المنزؿ، كأثاث األبكاب كتكسير منزليا عمى ناصر كزمر  مباحث ضباط اعتداء
 .الكاقعة حياؿ البلزمة اإلجراءات كاتخاذ اسمفن  ذكر فيما بالتحقيؽ المذككرة تطالب عميو

 برقـ الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء   
 .اردِّ  يتمؽ كلـ ،َُِٖ/َُ/ٗ بتاريخ ّْٓ

 مف قكة قياـ يدَّعي ،أسيكط محافظة -منفمكط مركزب المقيـ .ح .ـ .ز .ـ/ المكاطف شككل    
  في تسبب مما محتكياتو كتكسير منزلو باقتحاـ َُِٖ/ٗ/ُِ بتاريخ منفمكط شرطة مركز
 ككذلؾ جنيو ألؼ أربعكف قدره مالي مبمغ عمى يائاستيبل دعىا كما جسيمة، مادية خسائر
 المراقبة كاميرا خبلؿ مف تسجيؿ كجكدب أفاد كما ،جنيو ألؼ فيخمس ةبقيم لحاممو شيكات

   .هءادعا ؤكدي

 برقـ الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء   
 قصد حيث ،بالشككل كرد ما صحة عدـ" بػ كأفادت ،َُِٖ/َُ/َُ بتاريخ ٓٗٓ

 لككف عمميـ أداء عف الضباط يد كغؿ منفمكط رطةش مركز مباحث بكحدة النكاية الشاكي
حضارىـ ضبطيـ المطمكب" مشعاؿ" لعائمة ينتمي المذككر  في مسكنو شتّْ في  حيث ،كا 
 ."العامة النيابة مف إذف عمى كبناء كالقانكف الشرعية مف إطار

يتضرر مف قياـ  ،أسكاف /محافظة -النكبة بع. المقيـ  .ع .اؿ ./ عشككل المكاطف    
دكف عرضو عمى  غير قانكني بشكؿس مباحث نصر النكبة باحتجازه لمدة ثبلثة أياـ رئي
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عدـ تنازلو عف  حاؿلتعدم عميو بالسب كتيديده بتمفيؽ القضايا في كا ،النيابة العامة
 .تقدـ بطمب لتقنيف كضعياأف قطعة أرض كضع يد سبؽ 

 برقـ الصادر بكتابو كلالشك بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء   
  .ردِّا يتمؽ كلـ ،َُِٖ/ٕ/ٗ بتاريخ ِّّ

 

 اقتحاـمف محافظة البحيرة، يتضرر  -كفر الدكار بالمقيـ  .أ .ع ؼ. / ـ.كاطفشككل الم    
عمى رأس قكة مف مركز شرطة كفر الدكار منزلو بتاريخ  ./ ـ. ج. اؿالضابط

كاد بالم اتجارؽ قضية الشرطة كتمفيقسـ إلى  كاقتيادها فجرن  َّ:ّالساعة  َُِٔ/ّ/ِٖ
 .يا مف قبؿ المحكمةتبرئتو في تالمخدرة تم

 برقـ الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء   
 جراءاتاإل بتقنيف َُِٔ/ّ/ِٖ بتاريخ أنو تبيف" :فادتأك  ،َُِٖ/ٔ/ُِ بتاريخ ُِٓ

 مخدر مف قطعة" ٗٓ" عدد كبحكزتو المخدرة المكاد في تجارباال لقيامو الشاكي ضبط تـ
 ينا،جني" َٕٔٓ" قدره مالي كمبمغ ،المخدر التامكؿ لعقار اقرصن " َٖ" عدد ككذا ،الحشيش
 ،اإلسكندرية نقؿ" أ ف س ُٔٓٗ" رقـ يارةػػػػػػػػػالس قيادتو حاؿ كذلؾ ،محمكؿ كىاتؼ

 المحضر ذلؾ عف كتحرر ،جارتاال بقصد المضبكط لممخدر بحيازتو اعترؼ كبمكاجيتو
 .الدكار كفر شرطة قسـ جنايات َُِٔ/ُْٖٗ رقـ

 فرد نارم سبلح كبحكزتو الشاكي ضبط تـ اإلجراءات كبتقنيف َُِٔ/َُ/ُّ كبتاريخ    
 َُِٔ/َُّْٔ رقـ المحضر ذلؾ عف كتحرر ،العيار ذات مف طمقة" ِ" عدد خرطكش
 جميع كأف ،بالشككل كرد ما صحة دـع تقدـ مما يتضحك  الدكار كفر شرطة قسـ جنايات

 ."تجاكزات حدكث دكف قانكني إطار في الشاكي ضد اتخذت التي اإلجراءات
 

 :السمطة استخدام في التعسف    
 إنفاذ رجاؿ قبؿ مف السمطة بتجاكز ادعاءات المجمس استقبميا التي الشكاكل تضمنت    

 :عديدة اصكرن  خذات القانكف
 بعمميـ القياـ أثناء القانكف إنفاذ رجاؿ ارتكاب :أم ؛السمطة داـاستخ في التعسؼ :األكلى 

 :كمنيا ،العمؿ بيذا صمة ذات أخرل مخالفات
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 مف يتضرر ،اإلسكندرية محافظة - العنب يطبغ المقيـ .ع .اؿ .ـ .ع/ المكاطف شككل    
 دمكالتع ميينة بطريقة كتفتيشو الطريؽ في بإيقافو كرمكز شرطة قسـ مباحث ضباط قياـ
 محتكياتو كاكسر ك  منزلو اقتحمكا بؿ الحد، ىذا عند األمر يتكقؼ لـك  ،كالقذؼ بالسب عميو

 .  القضايا بتمفيؽ هك دىدك 
 برقـ الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء   

 باحثم كحدة ضباط بمعرفة الشاكي ضبط تـ" بأنو أفادتك  ،َُِٖ/ٔ/ُِ بتاريخ ِّٔ
 رقـ المحضر ذلؾ عف كتحرر ،الحشيش مخدر مف كمية كبحكزتو كرمكز شرطة قسـ

 النيابة عمى كبعرضو ،اتجار حشيش مخدرات كرمكز شرطة قسـ جَُِٖ/ََُِٖ
 سبؽ مما كيتضح ،محبسو  في زاؿي كما ،التحقيؽ ذمة عمى ااحتياطيِّ  حبسو قررت العامة
 ."الشككل صحة عدـ

 القاىرة، محافظة - الظاىر –الجيش ارعشب المقيـ .ع .اؿ . ـ . ـ/ المكاطف شككل    
 القيادة رخصة بسحب العجكزة مركر إلدارة التابع .اؿ. ج. ـ /الرائد تعنت مف يتضرر

 الشاكي كقكؼ أثناء َُِٖ/ُِ/ٗ بتاريخ نوإ حيث منتيية، غير أنيا مف الرغـ عمى منو
 لو،" كمبش" مخالفة حقو  في المشكك رحرَّ  الكطني قطر بنؾ أماـ النيؿ شارع في بسيارتو
 رخصة سحب مف بدالن  السارية القيادة رخصة فسحب منتيية السيارة رخصة أف ككجد

و ذلؾ عمى الشاكي كباعتراض السيارة،  ىددهك  السباب مف سيبلن  حقو  في المشكك لو كجَّ
 جراءاتاإل كاتخاذ سبؽ فيما التحقيؽ الشاكي يمتمس كعميو ،لو أخرل مخالفات تحريرب

 .الكاقعة حياؿ البلزمة
 برقـ الصادر بكتابو الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء   

 دكف أسبابيا إلزالة شككاه عف الشاكي تنازؿ" بػ كأفادت ،َُِٗ/ُ/ُْ بتاريخ ُُْٖ
 ."المذككر الضابط مف تجاىو المتخذ لئلجراء كتفيمو ،إكراه

 أك شخصية مصالح لتحقيؽ المكاطنيف ضد يمارس مالذ كالنفكذ السمطة ؿاستغبل :الثانية   
 لمكتبا إلى كرد قدك  شيء، عف التنازؿ أك أمر عمى لممكافقة المكاطنيف عمى لضغطا

 :كمنيا ،التجاكزات ىذه بمثؿ تعمؽت عديدة شكاكل
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 - يكرمركز دمن –سنيكر  –عزبة أبك خطكة ب المقيـ .المكاطف/ ـ. ـ. ع. ز شككل    
/ ص. ع. صفتو الضابط بمديرية أمف البحيرة استغبلؿمف تضرر ، يمحافظة البحيرة

الشاكي بجكار الضابط المشكك في  حقو كيفصؿ بيف  يقطفحيث  ،ئلضرار بولالكظيفية 
ثر إكعمى  ،مف منزلوكخركجو لشاكي اطريؽ عمكمي ىك الكسيمة الكحيدة لدخكؿ  يمامنزلي

منزؿ إلى  ؽ المكصؿيبنير الشارع كسد الطر  اي حقو سكرن المشكك ف بنىخبلفات بينيما ال
ا لمقرية لكف لـ يتخذ إجراء نظرن  يبأنو قد قدـ شككل لممجمس المحما عممن  ،الشاكي

كبناء عميو يرجى التحقيؽ في   ،حقو نفكذه عمى العامميف بالمجمسالستخداـ المشكك في 
 .سبؽمف إجراءات حياؿ ما  يمـزالكاقعة السابقة كاتخاذ ما 

 ٖ برقـ الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء    
 بيف خبلفات كجكد لسابقة بالشككل كرد ما صحة عدـ" بػ كأفادت ،َُِٗ/ِ/ٔ بتاريخ
 ،المحاضر مف عديد بشأنيا محرر الجيرة بسبب حقو في المشكك الضابط كشقيؽ الشاكي
 ضد( قكة استعراض) دمنيكر شرطة مركز جنح َُِٗ/ٗٔٗ رقـ المحضر كآخرىا
 ."َُِٗ/ْ/ٖ لجمسة كعارض ،شيكر ّ لمدة بالحبس عميو كحكـ ،الشاكي

 

 

 :والقانونية الشرطية اإلجراءات 
 البلزمة اإلجراءات اتخاذ في قصكر مف أصحابيا يتضرر عديدة شكاكل المجمس استقبؿ  

 الكاقع االنتياؾ رفع إلى متؤد أف فترضكيي  يحرركنيا التي كالمحاضر الببلغات حياؿ
 ىذا في المجمس استقبميا التي الشكاكل أكدت حيث ،العكس ىك يحدث ما كلكف ،عمييـ
 ،إجراء أم اتخاذ كعدـ المحاضر تحرير بعد عمييـ االنتياكات كقكع استمرار الصدد
 :كمنيا

 محافظة  - زارم يبن - جرج أبك صفط قريةب المقيـ .ـ. ح. ع. م/ المكاطف شككل    
 كعمى عميو" ـ. ج. ـ ،أ .ـ .ع ،ع .ـ. ع .ـ" :مف كؿ تعدم مف فييا تضرري ،المنيا
زالة كالده  محاضر عدة ترى رّْ حي  كقد ،بالمذككر خاصة أرض قطعة عمى المقاـ السكر كا 

 ْٖٖٔ ،مزار بني إدارم َُِٖ لسنة َُِْ ،مزار بني إدارم َُِٖ لسنة ُٕٖٓ"
 حياؿ القانكنية اإلجراءات اتخاذ المذككر يمتمس لذلؾ ،"ارمز  بني إدارم َُِٖ لسنة

  .الكاقعة
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 ُْٗ ـبرق الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس بخاط :المتخذ اإلجراء  
 عمى حقيـ  في كالمشكك الشاكي بيف خبلفات كجكد" بػ كأفادت ،َُِٖ/ٕ/ِٗ بتاريخ
 رقـ المحضر ذلؾ عف حرركت ،الشاكي ممؾ أرض قطعة عمى سكر بناء

 ."وفي لمنظر َُِٖ/ُُ/ِِ بتاريخ مسةج تكتحدد ،مزار بني جنح َُِٖ/ُٖٕٕٗ

 :والمنصفة العادلة المحاكمة في الحق 
 منذ عمييا حصمكا لمكاطنيف نيائية أحكاـ بتنفيذ صمة عمى عديدة شكاكل المكتب استقبؿ   

 :كمنيا عاـ، مف ألكثر تصؿ قد زمنية اتفتر 
 تنفيذ طمبت ،سكيؼ بني محافظة - معارؾ قريةب المقيمة .ح. ـ. ث .ف/ مكاطنةال شككل  
 ضد سكيؼ بني مستأنؼ جنح َُِٕ لسنةُِْٗٔ القضية في الصادر القضائي الحكـ  

   .جنيو ألؼ قدرىا كفالةك  سنة لمدة بالحبس .ح. ـ. ش. ـ /السيد
 رقـ الصادر وبكتاب كلالشك بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء 

 الصادر الحكـ في عارض حقة في المشكك" بأف أفادتك  ،َُِٖ/ٕ/ِٗ بتاريخ ُْٕ
 ."ضده

 قضية في التحقيؽ باب فتح بإعادة بطمبات تتعمؽ شكاكل ىناؾ سبؽ ما عمى كعبلكة   
 :كمنيا ،القضية مجرل تغير أف مكفي كقائع أك أدلة لظيكر

 كالدة بكرسعيد محافظة - فؤادر ببك  مقيمة (الجنسية ركسية) ج .ج. ؼ/ المكاطنة شككل  
 َُِّ لسنة ََُٕٓ رقـ القضية في التحقيؽ فتح إعادة تمتمس ،ع .إ. ؼ. خ /المتيـ
 فييا كالمقضي القاىرة شرؽ يكم َُِّ لسنة ٕٗٓ رقـب المقيدة نصر مدينة جنايات
 القائمة يةالج بيف تكاطؤ شبية لكجكد انظرن  اعامن  ُٓ بالسجف َُِٔ/ْ/ٕ بجمسة

 .عميو يكالمجن تحرياتالب
 رقـب الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف العامة النيابة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء  

 مذكرة كردت عنيا المنكه الشككل بفحص" بأنو أفادتك  ،َُِٗ/ُ/ُْ بتاريخ ُُْْ
 قد. ع .إ .ؼ. خ /المتيـ أف بيا كالثابت َُِٗ/ِ/ُٕ المؤرخة الكمية نصر مدينة نيابة

 أحد أمر بدكف كاالحتجاز كالقبض باإلكراه السرقة جريمتي ارتكاب آخريف مع إليو بسً ني 
 ،ُ/ِِٖ ،َِٖ ،ُٓٓ ،مكرر ْْ :بالمكاد المكثقة الجرائـ كىي ،المختصيف الحكاـ
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 ،العامة النيابة بمعرفة اقضائيِّ  اتحقيقن  الكاقعة تحقيؽ تـ كقد ،العقكبات قانكف مف ُّٓ
 . كالمنصفة العادلة المحاكمة ضمانات جميع تحقيقاتال في كتكافرت

 بالسجف .ع .إ .ؼ .خ/ المتيـ بمعاقبة احضكريِّ  المحكمة حكمت َُِٔ/ْ/ٕ كبتاريخ  
 برفض النقض محكمة قضت َُِٔ/ُِ/ُْ كبتاريخ ،عامنا عشر خمسة لمدة المشدد
 ."المتيـ مف المقدـ الطعف

 

 

 :السجناء حقوق  
 كتتعمؽ ،أنكاع عدة إلى السجناء حقكؽ يخص فيما المجمس استقبميا التي الشكاكل تتنكع  

 النقؿ طمباتك  ،الصحية الرعاية تكفير :مثؿ ،السجكف داخؿ لمنزالء المعيشية باألكضاع
 كممارسة كالممبس بالمأكؿ متعمقة كطمبات األسر، إقامة ؿالمح األقرب السجكف إلى

 كحؽ السجف، داخؿ بالتعميـ الخاصة اتكالطمب كالقراءة، كالتريض السجكف داخؿ أنشطة
 . ذكيو مع الدكرية الزيارات خبلؿ مف الخارجي العالـ مع التكاصؿ في السجيف

 قبؿ الخارجي لمعالـ كخركجو السجيف حبس فترة بإنياء تعمؽي الطمبات مف الثاني كالنكع  
 اإلفراجك  ،الشرطي جاإلفرا :في تتمثؿ أشكاؿ عدة كليا ،اقانكنن  المحددة العقكبة فترة انتياء

 .العفكك  ،الصحي

 عمى القائميف قبؿ مف السجيف عمى تقع انتياكات مف الشككل فيك الثالث النكع أما   
 ،اسمفن  إليو اإلشارة سبقت الذم الجسدية السبلمة في الحؽ انتياؾ مثؿ ،السجف

 يمس أف يمكف فعؿ أم أك ،حؽ كجو دكف االنفرادم كالحبس ،المعاممة كسكء كاالضطياد
  .السجيف كرامة

 تتضمن َُِٗ فبراير شير خبلؿ لممجمس كردت مجمعة لشككل نمكذج يمي كفيما   
 داخؿ المعيشية كضاعكاأل الزيارة مف كالتمكيف الصحية الرعاية في الحؽ في النظر
  .السياسييف كالنشطاء خكافاإل جماعة قيادات مف لعدد السجف

 منع عف شكاكل تضمنت -المجمس ةعضك ك  حاميةالم- عمراف اجيةر / ةستاذاأل ياأحالت  
 متيميف ككنيـ رغـ بمحبسيـ ةطر  سجكف بمنطقة السجناء مف عدد أىالي زيارات

 :ىـؤ أسما تياآل كىـ ،ةفمختم كسجكف قضايا ذمة عمى كمكدعيف
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  .(ِ) طرة /المزرعة سجف – الفتكح أبك المنعـ عبد /الدكتكر .1
 يعاني حيث ،لمعبلج بحاجة الصحية حالتوك  طرة، ليماف سجف – القزاز ىيحي /الدكتكر .2

 .سبكعأ منذ بكؿال احتباس مف
  ."تحقيؽ طرة" القاىرة سجف – العظيـ عبد حاـز /الدكتكر .3
 .طرة/ الزراعة عنبر سجف – الفتاح عبد عبلء .4
 .سنكات أربع منذ اانفرادين  محبكس -" تحقيؽ طرة" القاىرة سجف – دكمة سعد أحمد .5
 .يناير ِٓ منذ الطعاـ عف مضرب –" تحقيؽ طرة" رةالقاى سجف – خميؿ سبلـإ .6
 .يناير ِٓ منذ الطعاـ عف مضرب –" تحقيؽ طرة" القاىرة سجف – البنا الفتاح عبد .7
 ّٓ منذ الطعاـ عف مضرب - ةطر / عقرب (ُ) الحراسة شديد سجف – كدناف معتز .8

 .َُِٖ مارس  في حبسو بداية منذ وأىم زيارة منع بسبب ايكمن 
 .ةطر / المزرعة سجف – يفخرانال حمدم .9

 ."تحقيؽ طرة" القاىرة سجف – ككسجيفأ براىيـإ محمد .11
 .سنتيف  منذ اانفراديِّ  محبكس - (ِ) الحراسة شديد سجف – العاذب فييـ عمي السيد .11
 ."تحقيؽ طرة" القاىرة سجف – سعكدم سامح .12
 ،سنة ذمن الزيارة مف ممنكع – طرة العقرب – (ُ) الحراسة شديد سجف – جعفر ىشاـ .13

 .جراحة إلى كيحتاج
 ِٓ منذ الطعاـ عف مضرب –" تحقيؽ طرة" القاىرة سجف – عمـ أبك صبرم أحمد .14

 .يناير
 القبض منذ اانفراديِّ  محبكس – طرة – (ِ) الحراسة شديد سجف – القصاص محمد .15

 .التريض مف كممنكع ،َُِٖ فبراير ٖ في عميو
 .طرة/ الميماف سجف – مرزكؽ معصكـ /السفير .16
 .طرة/ استقباؿ سجف – سبلمة ائدر / الدكتكر .17
 .(ُ) رجاؿ القناطر سجف – حرب زاليالغ شادم .18

 

 عبلء/ السجيف أسرة اةعانم تضمنت أخرل حاالت بمجمكعة شكاكل المجمس تمقى كما   
 رغـ َُِٗ /ِ /ٓ يكـ منذ زيارتو عدـ مف طرة /الزراعة عنبر بسجف المكدع الفتاح عبد



71 
 

 منطقة أماـ العتصاـا إلى دفعيـ مما ،لجدك  فدك  اتمر  عدة مقابمتو طالبة أسرتو دترد
 ياىـإ اكاعدن  االعتصاـ بفض كطالبيـ كطني أمف ضابط ليـ خرج ىحت ،طرة سجكف

 العامة النيابة تدخؿ سرةاأل كطمبت ،َُِٗ/ِ/َُ المكافؽ األحد يكـ بزيارتو ليـ بالسماح
 .السجناء ذكييـ زيارة مف الياألى فكّْ مى يي  بما القانكف عماؿإ نحك يمـز ما كاتخاذ بالنظر

   
 نسافاإل حقكؽل العامة اإلدارة إلى الشكاكل ىذه المجمس عاـ أميف السفير السيد أحاؿ كقد   

 بمكتب نسافاإل لحقكؽ العامة اإلدارة فحص خبلؿ مف" أنوب أفادت يالت العامة بالنيابة
 رقـ السجكف لقطاع اخميةالد كزير مساعد المكاء السيد كتاب مطالعة مف ثبت العاـ النائب

 عاـ أميف السفير السيد بكتاب كرد ما بفحص َُِٗ/ٕ/ُٕ في المؤرخ (َُِٔ)
 :تياآل تبيف أعبله المبيف نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس

 ذمة ىعم العمكمي المزرعة بسجف مكدع اليادم عبد الفتكح بكأ المنعـ عبد/ المسجكف -1
 :جماعةل نضماـاال بتيمة لعمياا الدكلة أمف حصر َُِٖ /َْْ رقـ القضية

 ،َُْ/َٖ الدـ ضغط أفب تقريره كرد السجف طبيب بمعرفة عميو الطبي الكشب بتكقيع
 كالمكاف لمزماف مدرؾ كأنو ،منتظـ د/ف ٖٔ كالنبض ،ُِٓ بالدـ العشكائي السكر كقياس

/ نجمو مف" َُِٗ/ِ/ َُ كآخرىا ،منتظمة زيارتوك  ،جيدة العامة كالحالة ،كاألشخاص
 .السجف تريايكاف مع منتظمة تعامبلتوك  ،"أحمد

 

 رقـ القضية ذمة ىعم" ةطر  ليماف" بػ مكدع القزاز اهلل عبد حامد عباس يىيح/ المسجكف  -2
 :لجماعة نضماـاال بتيمة العميا الدكلة أمف حصر َُِٖ /َُّٓ
 الدـ بضغط ارتفاع مف يعاني أنو تبيف السجف طبيب بمعرفة عميو الطبي الكشؼ بتكقيع

 ،الكمي بكظائؼ قصكر مع ،العنقية بالفقرات كخشكنة ،التحفظي الدكائي العبلج ىعم
 ،منتظمة زيارتوك  ،مستقرة العامة كالحالة ،كالمتابعة العبلج تحت كىك ،بالبركستاتا كتضخـ
 مع منتظمة تعامبلتوك  ،"كطارؽ ،كمحمد ،أحمد/ لوانجأ مف" َُِٗ/ُ/ِٔ كآخرىا
 .السجف كافيتريا

 رقـ القضية ذمة ىعم القاىرة بسجف مكدع براىيـإ العظيـ عبد يكسؼ اـزح/ المسجكف -3
 :جماعةل نضماـاال بتيمة العميا الدكلة أمف حصر َُِٖ/ ّْٕ
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 الخاصة الطبية السجبلت كبمراجعة السجف طبيب بمعرفة عميو الطبي الكشؼ بتكقيع
 اطبيِّ  متابعتو كيتـ ،احالين  مستقرة الحيكية كعبلماتو ،جيدة صحية بحالة أنو تبيف بالمسجكف

 كآخرىا ،منتظمة توازيار ك  ،السجف أطباء بمعرفة المسجكنيف بباقي أسكة دكرية بصفة
 ."عمي/ نجمو مف" َُِٗ/ُ/َّ

 محكـك المزرعة عنبر بسجف مكدع حمد الفتاح عبد اإلسبلـ سيؼ أحمد عبلء/ المسجكف -4
 قصر جنايات َُِّ لسنة َُِٖٓ رقـ القضية في سنكات (ٓ) المشدد بالسجف عميو
 :التجمير بتيمة النيؿ
 الخاصة الطبية السجبلت كبمراجعة السجف طبيب بمعرفة عميو الطبي الكشؼ بتكقيع

 اطبيِّ  متابعتو كيتـ ،احالين  مستقرة الحيكية كعبلماتو جيدة، صحية بحالة أنو تبيف بالمسجكف
 كآخرىا ،منتظمة زيارتوك  ،السجف أطباء بمعرفة المسجكنيف بباقي أسكة دكرية بصفة
 ."اإلسبلـ سيؼ أحمد ىمن/ وتكشقيق ،إسماعيؿ ىمصطف ليمي/ كالدتو مف" َُِٗ/ِ/َُ

 لسنة ّٗٓٗ رقـ القضية ذمة ىعم القاىرة بسجف مكدع دكمة سعد أحمد/ المسجكف -5
 :شير+  سنكات ٔ لمدة بالسجف عميو محككـ عابديف جنايات َُِّ
 الخاصة الطبية السجبلت كبمراجعة فالسج طبيب بمعرفة عميو الطبي الكشؼ بتكقيع

 اطبيِّ  متابعتو كيتـ ا،حالين  مستقرة الحيكية كعبلماتو ،جيدة صحية بحالة أنو تبيف بالمسجكف
 كافيتريا مع منتظمة تعامبلتوك  ،السجف أطباء بمعرفة المسجكنيف بباقي أسكة يةدكر  بصفة
 .السجف

 رقـ القضية ذمة ىعم ىرةالقا بسجف مكدع سيد خميؿ محمد خميؿ إسبلـ/ فالمسجك  -6
 .لجماعة نضماـاال بتيمة عميا الدكلة أمف حصر َُِٖ /َُّّ
 بو الخاصة الطبية السجبلت كبمراجعة ،السجف طبيب بمعرفة عميو الطبي الكشؼ بتكقيع
 بصفة اطبيِّ  متابعتو كيتـ ا،حالين  مستقرة الحيكية كعبلماتو ،جيدة صحية بحالة أنو تبيف
 َُِٗ/ِ/ٔ كآخرىا ،منتظمة زيارتوك  ،السجف أطباء بمعرفة مسجكنيفال بباقي أسكة دكرية

 ،السجف تعيينات كيتسمـ ،السجف كافيتريا مع منتظمة عامبلتوكت ،"حسف سيد فاطمة/ مف"
 .الطعاـ عف إضرابو عف بمغيي  كلـ

 القضية ذمة ىعم القاىرة بسجف مكدع البنا الفتاح عبد السعيد الفتاح عبد/ المسجكف -7
  :لجماعة نضماـاال بتيمة العميا الدكلة أمف حصر َُِٖ /َُّٓ
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 الخاصة الطبية السجبلت كبمراجعة ،السجف طبيب بمعرفة عميو الطبي الكشؼ بتكقيع
 اطبيِّ  متابعتو كيتـ ا،حالين  مستقرة الحيكية كعبلماتو ،جيدة صحية بحالة أنو تبيف بالمسجكف

 كآخرىا ،ظمةتمن زيارتوك  ،سجفال أطباء بمعرفة المسجكنيف بباقي أسكة دكرية بصفة
 تعيينات كيتسمـ ،السجف كافيتريا مع منتظمة تعامبلتوك  ،"محمد/ نجمو مف" َُِٗ/ِ/ْ

 .الطعاـ عف إضرابو عف بمغيي  كلـ ،السجف
 بطرة الحراسة شديد (ِ) بسجف مكدع الحميـ عبد الديف شمس محمد المعتز/ المسجكف -8

 :لجماعة نضماـاال بتيمة العميا الدكلة أمف حصر َُِٖ /ُْْ القضية ذمة عمى
 الخاصة الطبية السجبلت كبمراجعة ،السجف طبيب بمعرفة عميو الطبي الكشؼ بتكقيع

 اطبيِّ  متابعتو كيتـ ا،حالين  مستقرة الحيكية كعبلماتو ،جيدة صحية بحالة أنو تبيف بالمسجكف
 كآخرىا ،مةمنتظ زيارتوك  ،السجف أطباء بمعرفة المسجكنيف بباقي أسكة دكرية بصفة
 العميـ عبد أنغاـ/ كالدتوك  ،يعم تكفيؽ العاؿ عبد ىالة /زكجتو مف" َُِٖ/ُِ/ِٔ

 كيتسمـ ،السجف كافيتريا مع منتظمة تعامبلتوك  ،"الديف شمس محمد رانيا/ شقيقتوك  ،كدناف
 .الطعاـ عف إضرابو عف مغبٍ يي  كلـ ،السجف تعيينات

 عميو محككـك  العمكمي المزرعة سجفب مكدع الفخراني محمد الدسكقي حمدم/ المسجكف -9
 إىانة بتيمة زينب السيدة جنايات َُِْ /ْٖٕ رقـ القضية في سنكات (ّ) لمدة بالسجف
 :القضاء
 ،َُّ/َٖ الدـ ضغط أف تقريره أكرد السجف طبيب بمعرؼ عميو الطبي الكشؼ بتكقيع
 كالمكاف مافلمز  مدرؾ نوأك  ،منتظـ د/ف ٕٓ كالنبض ،َُٓ بالدـ العشكائي السكر كقياس

/ زكجتو مف" َُِٗ/ُ/َِ كآخرىا ،منتظمة زيارتوك  ،جيدة العامة كالحالة ،كاألشخاص
 تعامبلتوك  ،"الجكاد عبد المتكلي الجكاد عبد/ شقيقتو زكجك  التيامي، محمد كامؿ خيرية

 .السجف كافيتريا مع منتظمة
 رقـ يةالقض ذمة ىعم القاىرة بسجف مكدع رضكاف محمد براىيـإ محمد/ المسجكف -11

 :لجماعة نضماـاال بتيمة العميا الدكلة أمف حصر َُِٖ/ُِٔ
 بو الخاصة الطبية السجبلت كبمراجعة ،السجف طبيب بمعرفة عميو الطبي الكشؼ بتكقيع
 بصفة اطبيِّ  متابعتو كيتـ ا،حالين  مستقرة الحيكية كعبلماتو ،جيدة صحية بحالة أنو تبيف
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 كآخرىا ،منتظمة توازيار ك  ،السجف طباءأ بمعرفة المسجكنيف بباقي أسكة دكرية
 .السجف كافيتريا مع منتظمة تعامبلتوك  ،"براىيـإ خالد /مف" َُِٗ/ُ/َِ

 شديد (ِ) بسجف مكدع" مشاغب سيد" شيرتو – المعاطي أبك فييـ عمي السيد/ المسجكف -11
 شغؿ شيكر كستة سجف سنة+  سنكات (ٕ) المشدد بالسجف عميو محككـ بطرة الحراسة

 كتجمير لجماعة نضماـاال بتيمة العجكزة جنايات َُِْ/ُُُّْ رقـ يةالقض في
 :كمخدرات

 الخاصة الطبية السجبلت كبمراجعة ،السجف طبيب بمعرفة عميو الطبي الكشؼ بتكقيع
 اطبيِّ  متابعتو كيتـ ا،حالين  مستقرة الحيكية كعبلماتو ،جيدة صحية بحالة أنو تبيف بالمسجكف

 كآخرىا ،منتظمة زيارتوك  ،السجف أطباء بمعرفة مسجكنيفال بباقي أسكة دكرية بصفة
 .السجف كافيتريا مع منتظمة تعامبلتوك  ،"السيد ليمي/ كالدتو مف" َُِٗ/ُ/َِ

 رقـ القضية ذمة ىعم القاىرة بسجف مكدع سالـ محمد رمضاف سامح/ المسجكف -12
 :لجماعة نضماـاال بتيمة العميا الدكلة أمف حصر َُِٖ/َُّٓ
 بو الخاصة الطبية السجبلت كبمراجعة ،السجف طبيب بمعرفة عميو الطبي الكشؼ بتكقيع
 بصفة اطبيِّ  متابعتو كيتـ ا،حالين  مستقرة الحيكية كعبلماتو ،جيدة صحية بحالة أنو تبيف
 َُِٗ/ِ/ّ كآخرىا ،منتظمة زيارتوك  ،السجف أطباء بمعرفة المسجكنيف بباقي أسكة دكرية

 .السجف كافيتريا مع منتظمة عامبلتوتك  ،"السباعي زينب/ كالدتو مف"
 رقـ القضية ذمة ىعم القاىرة بسجف مكدع أحمد اهلل عبد عمـ أبك صبرم أحمد/ المسجكف -13

 :لجماعة نضماـاال بتيمة العميا الدكلة أمف حصر َُِٖ/ُِٔ
 الخاصة الطبية السجبلت كبمراجعة ،السجف طبيب بمعرفة عميو الطبي الكشؼ بتكقيع

 اطبيِّ  متابعتو كيتـ ا،حالين  مستقرة الحيكية كعبلماتو ،جيدة صحية بحالة وأن تبيف بالمسجكف
 كآخرىا ،منتظمة زيارتوك  ،السجف أطباء بمعرفة المسجكنيف بباقي أسكة دكرية بصفة
 ،السجف كافيتريا مع منتظمة تعامبلتوك  ،"محمد حسف غادة/ زكجتو مف" َُِٗ/ُ/ُّ

 .الطعاـ عف رابوإض عف بمغيي  كلـ ،السجف تعيينات كيتسمـ
 ىعم ةبطر  الحراسة شديد (ِ) بسجف مكدع القصاص خميؿ براىيـإ عمي محمد/ المسجكف -14

 :لجماعة نضماـاال بتيمة العميا الدكلة أمف حصر َُِٕ/ٕٕٗ رقـ القضية ذمة
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 الخاصة الطبية السجبلت كبمراجعة ،السجف طبيب بمعرفة عميو الطبي الكشؼ بتكقيع
 اطبيِّ  متابعتو كيتـ ا،حالين  مستقرة الحيكية كعبلماتو ،جيدة صحية بحالة أنو تبيف بالمسجكف

 كآخرىا ،منتظمة زيارتوك  ،السجف أطباء بمعرفة المسجكنيف بباقي أسكة دكرية بصفة
 إبراىيـ عمي مناؿ/ شقيقتوك  البديني، حسيف محمد إيماف/ زكجتو مف" َُِٗ/ ُ/ِّ
 .لسجفا كافيتريا مع منتظمة تعامبلتوك  ،"القصاص خميؿ

 القضية ذمة ىعم" طرة ليماف" بػ مكدع مرزكؽ محمد كماؿ مصطفى معصكـ/ المسجكف  -15
 :لجماعة نضماـاال بتيمة العميا الدكلة أمف حصر َُِٖ /َُّٓ رقـ

 امرضيِّ  اتاريخن  لو أف بتقريره أكرد السجف طبيب بمعرفة عميو الطبي الكشؼ بتكقيع
 مباشر أيسر إربي فتؽ مف يعاني كما ،يتحفظ دكائي عبلج ىعم مزمنة تنفسية بحساسية

 العامة كالحالة ،الفتؽ إلصبلح عاجمة جراحات إلى يحتاج كال ،مضاعفات مأ بدكف
 ،السجف أطباء بمعرفة المسجكنيف بباقي أسكة دكرية بصفة اطبيِّ  متابعتو كيتـ ،مستقرة

/ نجمتوك  ،محمكد أحمد حسيف إيماف/ زكجتو مف" َُِٗ/ِ/ِ كآخرىا ،منتظمة زيارتوك 
 .السجف كافيتريا مع منتظمة تعامبلتوك  ،"ميسرة

 رقـ القضية ذمة ىعم القاىرة بسجف مكدع أحمد محمد السيد رائد /المسجكف -16
  :لجماعة نضماـاال بتيمة العميا الدكلة أمف حصر َُِٖ/َُّٓ
 الخاصة الطبية السجبلت كبمراجعة ،السجف طبيب بمعرفة عميو الطبي الكشؼ بتكقيع

 اطبيِّ  متابعتو كيتـ ا،حالين  مستقرة الحيكية كعبلماتو ،جيدة صحية بحالة أنو تبيف بالمسجكف
 كآخرىا ،منتظمة زيارتوك  ،السجف أطباء بمعرفة المسجكنيف بباقي أسكة دكرية بصفة
 .السجف كافيتريا مع منتظمة تعامبلتوك  ،"محمد إلياـ/ زكجتو مف" َُِٗ/ُ/ِّ

 القضية ذمة ىعم (ُ) رجاؿ القناطر بسجف مكدع حرب الغزالي طارؽ شادم/ المسجكف  -17
 :لجماعة نضماـاال بتيمة العميا الدكلة أمف حصر َُِٖ/ُِٔ رقـ

 الخاصة الطبية السجبلت كبمراجعة ،السجف طبيب بمعرفة عميو الطبي الكشؼ بتكقيع
 ايِّ طب متابعتو كيتـ ا،حالين  مستقرة الحيكية كعبلماتو ،جيدة صحية بحالة أنو تبيف بالمسجكف

 .السجف أطباء بمعرفة المسجكنيف بباقي أسكة دكرية بصفة
عبلنو لو المنصرفة الغذائية المقررات تسمـ عف امتناعو سبؽ  تناكؿ عف اإلضراب كا 

 َُِٗ لسنة ُُْٔ رقـ المحضر ذلؾ عف تحرر كقد ،َُِٗ/ُ/ِٖ تاريخ منذ الطعاـ
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 عف لمعدكؿ السجف إدارة معرفةب لو كاإلرشاد النصح تقديـ كبمكاالة ،القناطر مركز إدارم
 كتناكؿ ،لو المنصرفة الغذائية المقررات مـتسك  ،َُِٗ/ِ/ُُ بتاريخ امتثؿ إضرابو
 سجف أحكاؿ ُْٕ رقـ المحضر ذلؾ عف تحرر كقد ،السجف إدارة حضكر في الطعاـ
/ زكجتو مف" َُِٗ/ِ/ِ كآخرىا ،منتظمة زيارتوك  ،التاريخ بذات (ُ) رجاؿ القناطر
 .السجف كافيتريا مع منتظمة تعامبلتوك  ،"مراد محمكد ىشاـ فاطمة

 

  :الصحية الرعاية في الحق 

 مف الثانية المرتبة حتؿي حيث ،بشأنيا طمبات المجمس يستقبؿ التي الحقكؽ أكثر مف يعد   
 الصحية الرعاية تكفير في ىـك كذك  السجناء بيا يتقدـ التي الطمبات كتنحصر ،العدد حيث
 إدخاؿ أك ،ما بمرض إلصابتيـ انظرن  السجناء عمى الطبي الكشؼ عتكقي خبلؿ مف ليـ

 العبلج يتمق أك ،جراحي تدخؿ إجراء أك ،تكافراىا لعدـ انظرن  السجف خارج مف ليـ أدكية
 كمف ،السجف مستشفى داخؿ البلزمة الطبية اإلمكانات تكافر لعدـ السجف مستشفى خارج
 :الطمبات ىذه

 جراحية عممية جراءإ بطرة الحراسة شديد سجف نزيؿ .ج. ع .أ. ق/ السجيف أسرة طمب    
 .الصحية حالتو كتدىكر البركستاتا لتضخـ انظرن 

 ٕ برقـ الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء  
 الجراحة جراءإل الدكلة نفقة عمى عبلج قرار باستخراج أفادت كقد ،َُِٗ/ُ/ُٖ بتاريخ

 الصحية كحالتو ،الجامعي المنيؿ بمستشفى لو الجراحية العممية يتجر أ كبالفعؿ ،مسجيفل
 .مستقرة

 انظرن  لمسجيف جراحية عممية جراءإ طرة ليماف سجف نزيؿ. ـ. ـ/ السجيف محامي طمب   
 بعدة تقدمت أسرتو فأ كما ،الصحية حالتو تدىكر إلى يؤدم مما ،بالمعدة بفتؽ إلصابتو
 دكف لكف الشخصية نفقتو عمى بالعبلج لو السماح أك لمعالجتو السجكف لمصمحة طمبات
 .جدكل

 ْٖ برقـ الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء  
 لو فأ تبيف السجيف عمى الطبي الكشؼ بتكقيع" أنوب أفادت كقد ،َُِٗ/ِ/َُ بتاريخ
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 ككذا ،دكائي عبلج عمى امنتظمن  التاجي بالشرياف اكقصكرن  الصدر لحساسية يِّامرض اتاريخن 
 ،الظير آلالـ العاـ الكضع فكتحسَّ  طبيعي عبلج جمسات أجريت قدك  ،الظير سفؿأ لـأ

 جراحات إلى احالين  يحتاج كال ،مضاعفات أم دكف مباشر يسرأ يربإ فتؽ مف يعاني كما
 ."ارجيالخ لمعبلج طمبات بأم يتقدـ كلـ ،الفتؽ إلصبلح عاجمة

 طمبت ،طرة استقباؿ سجف نزيؿ .ح .س. ر/ السجيف بخصكص .ع. ر /المحامية شككل   
 ميؤد مما ؛حاد كمكم بفشؿ صابتوإل انظرن  البلـز العبلج تمقيل المستشفى إلى السجيف نقؿ
 .الصحية حالتو تدىكر إلى

 برقـ ادرالص بكتابو الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء  
 لمدة المشدد بالسجف عميو محككـ النزيؿ" أفب أفادت كقد ،َُِٖ/ٗ/َُ بتاريخ َّْ
 قانكف خرؽ بتيمة الدكركر بكالؽ جنح َُِْ/ُِْْْ رقـ القضية في سنكات عشر

 أخصائي بمعرفة يوعم الطبي الكشؼ كتكقيع الطبي الممؼ عمى كباالطبلع ،التظاىر
 كتحاليؿ الشكؿ ناحية مف الكمى سبلمة تبيف لبلزمةا شعةاأل إجراء كبعد الكمى أمراض
 حتى اأسبكعيِّ  التحاليؿ تابعت كسكؼ ،السابقة بالتحاليؿ مقارنة تحسف في الكمى كظائؼ
 كاالبتعاد الطعاـ في البركتيف كتقميؿ بالفـ السكائؿ بزيادة صحالن مع ،اتمامن  الحالة استقرار

 ."الركماتيـز دكيةأك  المسكنات عف

 المنيا سجف نزيؿ. ؼ. ع. ش. ـ/ السجيف نجمو بخصكص. ؼ .ع .ش/ المكاطف شككل   
 عقمي مرض مف يعانى حيث ،متخصصة طبية لجنة عمى نجمو عرض طمبي العمكمي

 .طكيمة فترة منذ لحالتو البلزمة الصحية الرعاية يتمؽ كلـ ،محبسو داخؿ مزمف
 برقـ الصادر بكتابو لشككلا بمضمكف الداخمية كزارة المجمس اطبخ :المتخذ اإلجراء  

 المشدد بالسجف عميو محكـك المذككر النزيؿ" بأف أفادت كقد ،َُِٖ/َُ/ٗ بتاريخ ْٓٓ
 ديركط ج ََُِ/َُٔٗٔ رقـ القضية في شغؿ سنتيف إلى باإلضافة سنكات َُ

 عمى الطبي الكشؼ كتكقيع الطبي الممؼ عمى كباالطبلع ،"خطؼ" بتيمة ُٕٓٔ
 بالمنيا النفسي الطب مستشفى عمى ضى رً عي  قدك  ،ذىني فصاـ مف يعاني أنو تبيف المذككر
 َُِٖ/ُُ/ُٖ كبتاريخ ،النفسية الصحة مستشفيات أحد عمى بعرضو كأكصت الجديدة

 ."حالتو عف مفصؿ طبي تقرير إلعداد بالعباسية النفسية الصحة بمستشفى المذككر زى جً حي 
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 سجف نزيؿ .ر. أ. ؿ .ب/ سجيفال زكجيا بخصكص .ح. اؿ .ح. د/ المكاطنة شككل   

 بسرطاف مصاب نوإ حيث لزكجيا، البلزمة األدكية تكفير طمبت بالزقازيؽ األمف قكات
 قادرة غير كالزكجة ،ايكميِّ  يتناكليا أقراص صكرة في كيماكم عبلج أخذ لحالتو كيمـز ،الدـ
    .الدكاء أسعار كغبلء القاسية االجتماعية لحالتيا انظرن  الخاصة نفقتيا عمى تكفيرىا عمى

 َٗٓ برقـ الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء  
 المشدد بالسجف عميو محككـ المذككر المسجكف بأف أفادت كقد ،َُِٖ/َُ/َُ بتاريخ
 بتاريخ آخرىا مرات عدة غمر بميت األكراـ معيد عمى عيًرضى  كقد ،سنكات خمس لمدة
  ."ترحيمو كجارو  العرب برج سجف إلى المذككر السجيف ترحيؿ دى مً تي اعٍ  كما ،َُِٖ/ٕ/ُِ

 برج سجف نزيؿ. ر. ـ. أ .م/ لسجيفا زكجيا بخصكص .س .ج. ع/ المكاطنة شككل  
 الحكض عند فمتر جياز تركيبل لزكجيا جراحية عممية إجراء عمى المكافقة تمتمس العرب
 كقد ،كالرئة القمب إلى األيسر بالساؽ منيا نييعا التي المزمنة الجمطة صعكد لتجنب
 نفقتيـ عمى عبلجو عمى المكافقة تطمب الفمتر تكافر عدـ حاؿ في أنو زكجتو أكدت

 . الخاصة
 برقـ الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء  

 كتكقيع الطبي لممؼا عمى باالطبلع" أنوب كأفادت ،َُِٖ/ُِ/َّ بتاريخ َُُٔ
 لمساؽ العميقة باألكردة جمطة مف يعاني كاف أنو تبيف المذككر عمى الطبي الكشؼ
 ،اآلف حتى تاريخو منذ الدـ بمسيبلت لمعبلج كخضع ،َُِٕ/ُِ/ُِ بتاريخ  اليسرل
 سيكلة لتحميؿ دكرية كمتابعة السجف مستشفى مف منتظمة بصفة دكائي لعبلج كيخضع

 ."مستقرة لممذككر مةالعا كالحالة ،الدـ

" القطا"  سجف نزيؿ. ع. ـ. ع. ـ/ السجيف كالده بخصكص .ـ. ع. ـ. ـ/ المكاطف شككل  
 بالبنكرياس سرطاني كـر مف ييعان حيث لكالده، الصحية الرعاية تكفير طمبي بالفيكـ
 تيلجمس يخضعك  ،المتابعة إلى تحتاج بيا دعامة بى كَّ رى  كقد ،المرارية القنكات في كانسداد
جراءك  اأسبكعيِّ  كيماكم عبلج  الصحي التأميف بمستشفى جمستيف كؿ بعد دكرية تحاليؿ ا 

، ، الستئصاؿ جراحة إجراء مزموكي بالفيـك  الصحية حالتو فإف اعامن  َٔ لبمكغو اكنظرن  الكـر



78 
 

جراء متابعة إلى بحاجة  مف االنتياء بعد إشعاعي كعبلج دكرية بصفة كالتحاليؿ األشعة كا 
    .ميماك الك العبلج

 

 ِْ برقـ الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء  
 القضية  في سنكات ّ بالسجف عميو محككـ المذككر" أفب كأفادت ،َُِٗ/ِ/ٔ بتاريخ
 ،بالبنكرياس السرطاف مرض مف كيعاني ،(تزكير) سنكرس جنايات َُِٔ/ُْٕٔ رقـ
 التي بالفيـك الصحي التػأميف مستشفى عمى كعرضو لو البلزمة صحيةال الرعاية تكفير كتـ

 جمسات( ٓ) بكاقع جمسة( َّ) اإشعاعيِّ  عبلجو بضركرة َُِٗ/ِ/ِٕ بتاريخ أكصت
  ."البلزمة اإلجراءات كاتخاذ عرضو كجارو  ،سكيؼ بني أكراـ بمركز اأسبكعيَّ 

 :لسجناءا نقل طمبات  
 كالقكانيف الدكلية المكاثيؽ تدعمو احقِّ  أسرتو إقامة لمحؿ سجف أقرب إلى السجيف نقؿ يعد    

 كذكييـ السجناء مف النقؿ طمبات مف اعديدن  المكتب استقبؿ كقد ،الصمة ذات الكطنية
 سجكف في أبنائيـ لزيارة السجناء أقارب كبدىايت التي المادية ككمفتو السفر مشقة لتخفيؼ

 :كمنيا ،تمترا الكيمك مئات إقامتيـ ؿامح عف تبعد قد

 كادم سجف نزيؿ. أ .ؼ. م/ السجيف نجميا بخصكص. ـ. أ. ع/ المكاطنة شككل  
 سجف قربأ إلى النطركف مكاد سجف مف نجميا نقؿ طمبت ُ رقـ سجف َّْ النطركف
 تحمؿ تستطيع كال زكجيا كفاة بعد بمفردىا تقيـ حيث ،القاىرة بمحافظة سكنيا لمحؿ
   .مستمر بشكؿ السفر مشقة تحمؿ تستطيع الك  مسنة ياأن كما ،السفر نفقات

 برقـ الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب  :المتخذ اإلجراء  
 منطقة في سجف أم إلى المسجكف نقؿ تعذر" بػ كأفادت ،َُِٗ/ّ/ِٓ بتاريخ ُّٕ

 ."المركزية السجكف
 ليماف سجف نزيؿ .أ. ع. ع. ع/ السجيف نجميا بخصكص .أ. م. ـ. ق/ المكاطنة شككل  

 يتسنى حتى العمكمي طنطا سجف إلى ةجمص ليماف سجف مف نجميا قؿن طمبت ةجمص
 كما ،السفر نفقات تحمؿ يستطيعكف كال ،الغربية محافظة في قيمكفي حيث ؛زيارتو ألسرتو

  . مستمر بشكؿ السفر مشقة تحمؿ تستطيع الك  مسنة ياأن
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 برقـ الصادر بكتابو الشككل بمضمكف الداخمية ارةكز  المجمس اطبخ :المتخذ اإلجراء  
 العمكمي طنطا لسجف المسجكف نقؿ تعذر" ػب كأفادت ،َُِٖ/ُِ/ُّ بتاريخ َُُْ
 ."اقانكنن  عميو المقررة المشدد السجف فترة قضائو لعدـ

 ،الجديدة المنيا ليماف سجف نزيؿ. ف. اؿ. ع. ج. س :السجناء ذكم مف كلاشك   
. ف ،ج. اؿ. ع. أ. ـ ،ـ. ح. ع. ـ/ ناءالسجك  ،المنيا سجف نزيؿ. ع. ع. إ. م/ السجيفك 
 ةإقام ؿالمح سجف أقرب إلى السجناء نقؿ طمبل الجديد الكادم سجف نزالء ش. س. أ. ع
   .السجف مقر إلى االنتقاؿ في المكاطنيف عف كالمادية البدنية المعاناة لتخفيؼ ىـأسر 

 ُٓ برقـ الصادر بكتابو الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب: المتخذ اإلجراء 
 ".السجناء نقؿ تعذر" بػ كأفادت ،َُِٗ/ِ/ُِ بتاريخ

 
 

 :السجناء لمعاممة الدنيا النموذجية القواعد  
 المبلئمة ةاآلدمي الظركؼ تكفير السجناء لمعاممة الدنيا النمكذجية القكاعد تطبيؽ يتطمب   

 كالتكاصؿ األنشطة كممارسة كالممبس كالمشرب كؿالمأ حيث مف محبسيـ داخؿ لمسجناء
 كأف ،محبسيـ في دكرم بشكؿ بزيارتيـ لذكييـ السماح خبلؿ مف الخارجي العالـ مع

 ،المكتب معيا تعامؿ الشأف بيذا تتصؿ عديدة شكاكل كىناؾ ،كافية الزيارة مدة تككف
 :كمنيا

( الفخراني حمدم – قنديؿ يـعبدالحم – الزيات منتصر) عمييـ المحككـ أىالي مف شككل   
 .بالزيارة فك ذأ عمى الحصكؿ رغـ الزيارة مف تمكينيـ عدـ مف بطرة المزرعة سجف نزالء

 :بأف فادتأك  ،الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ جراءاإل  
 بتاريخ كانت لو زيارة آخر الزيات عمى المنعـ عبد المنتصر محمد /عميو المحكـك  

 .كشقيقو كنجمو زكجتو مف َُِٗ/ِ/ُّ
 َُِٗ/ِ/ِ بتاريخ كانت لو زيارة آخر قنديؿ الحميـ عبد محمد الحميـ عبد /عميو المحككـ  

 .شقيقتو جك كز  كريمتو مف
 َُِٗ/ُ/َِ بتاريخ كانت لو زيارة آخر الفخراني محمد الدسكقي حمدم /عميو المحكـك  

  .شقيقتيا كزكج كشقيقتيا زكجتو مف
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 مف العرب برج سجف نزيؿ .أ .ـ/ شقيقو حرماف مف يتضرر .ـ. أ. أ/ المكاطف شككل   
 .الزيارة

 ِٕٔ برقـ الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء  
 شقيؽ النزيؿ حرماف إلى المعمكمات تتكصؿ لـ" بأنو فادتأك  ،َُِٗ/ْ/ِْ بتاريخ
 مف قرانوأ كسائر السجكف كلكائح نظـ طارإ في يعامؿ نوأك  ،المعيشية حقكقو مف الشاكي
 ."النزالء

  بطرة المزرعة سجف نزيؿ .ـ. ـ/ السجيف زكجيا بخصكص .اؿ. ك/ المكاطنة شككل  
 سكل دخاؿإ مف تتمكف لـ حيث ،لزكجيا بطاطيف بإدخاؿ السماح عدـ مف تضرري

 ،كاحد ليكـ الإ الخارج مف غذائية كجبات بإدخاؿ السماح عدـ ككذلؾ ،كاحدة بطانية
 التحاليؿ أكراؽ عطائياإ عدـ إلى ضافةإ ،سبكعيفأ لمدة دقائؽ َُ عمى الزيارة راصتقاك 

 خارج ةجراح أجرل قد نوأب عمما ،الخاص طبيبو عمى عرضيات كي لزكجيا جريتأ التي
 . السجف دخكلو قبؿ الببلد

 ِٖ برقـ الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء   
 زكجيا حرماف مف الشاكية بالتماس كرد ما صحة عدـ" ػب كأفادت ،َُِٗ/ُ/ُٕ بتاريخ
 في يعامؿ كأنو ،لو البلزمة الصحية الرعاية تقديـ عدـ أك المعيشية حقكقو مف السجيف
 ."كيديتيا رجحكيي  ،النزالء كسائر السجكف كلكائح نظـ إطار

 بتاريخ َّ برقـ لصادرا وبكتاب الشككل بمضمكف العامة النيابة المجمس خاطب كما  
    .اردِّ  يتمؽ كلـ ،َُِٗ/ُ/ُٕ

 

 القناطر سجف نزيمة .ـ. ؼ. ؼ /السجينة كالدتيا بخصكص. ع. أ. د /المكاطنة شككل  
 عمييا كاالعتداء كالدتيال -"سيدة" كتدعى- السجف مشرفة اضطياد مف فييا تتضرر
 حد عمى" حؽ كجو دكف اإليراد عنبر ثـ التأديب عنبر إلى كنقميا مستمرة بصفة بالسب
 . كالدتيا عمى الكاقع الظمـ كرفع األمر ىذا في النظر المذككرة تمتمس لذلؾ" ،الشاكية قكؿ

 برقـ الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء  
 .ردِّا يتمؽَّ  كلـ ،َُِٖ/ُِ/َّ بتاريخ َُّٓ
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نزيؿ سجف طرة  .زكجيا السجيف/ ع. ق. ـ. ح بخصكص .. حأشككل المكاطنة/ ح. ع.   
حيث لـ تتمكف مف زيارتو منذ  ،تمكينيا مف زيارة زكجيا لطمب شديد الحراسة "العقرب"

ارتكاب المذككر أية مخالفات أك  دكف إبداء أسباب مف قبؿ إدارة السجف َُِٕمارس 
 .التكاصؿ مع ذكيو لمدة سنة كنصؼ تستكجب إىدار حقو في

 ْٓٔ برقـ الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء  
 القضية في باإلعداـ عميو محككـ المذككر النزيؿ" بأف فادتأك  ،َُِٖ/َُ/ُُ بتاريخ
. .الزيارة منع حكؿ كرد لما كبالنسبة ،لجماعة انضماـ/ دكلة أمف حصر َُِْ/ّٕٗ رقـ

 األمنية، كالدكاعي الظركؼ مع يتعارض ال بما اقانكنن  ليـ المقررة الزيارات النزالء يمنح
 يعامؿ كأنو ،المعيشية حقكقو مف المذككر النزيؿ حرماف إلى المعمكمات تتكصؿ لـ كأنو
 ".النزالء مف أقرانو كسائر السجكف كلكائح نظـ إطار في

 :التعميم في الحق  
 تضرر حيث ،لمسجناء الحؽ ىذا تكفير بمدل يتعمؽ فيما شككل مف أكثر جمسالم تمقى   

 مف حرمانيـ أك السجف مف ترحيميـ لعدـ إما االمتحاف أداء مف تمكينيـ عدـ مف البعض
 نقميـ يتطمب مالذ -التخرج مشاريع أك العممية لمكميات بالنسبة- العممي االمتحاف حضكر

 النظرم االمتحاف بحضكرىـ السجف إدارة تكتفي حيف في ،االمتحاف ألداء الكمية مقر إلى
 في كيرسبكف ،ةالنظري االمتحانات في ينجحكف فيـ كبالتالي ،السجف مقر داخؿ

 : الشكاكل ىذه كمف التالي، الصؼ إلى ينقمكف الك  ،العممي االمتحانات
 /السجيف وشقيق بخصكص قنا محافظة الكراتية قريةب المقيـ .ـ .ـ .ـ. ط /المكاطف شككل   

 ،االمتحاف أداء مف شقيقو تمكيف عدـ مف تضرري الجديد الكادم سجف نزيؿ. ـ. ـ. ـ. ـ
 الكمية كأكدت ،أسكاف بجامعة الطبيعية كالمكارد الزراعة كمية األكلى بالفرقة مقيد نوإ حيث
 بطمب تقدمكا كقد ،الجديد الكادم بسجف محبسو داخؿ المسجكف امتحاف إمكانية عدـ

 متحافاال مف الطبلب بمنع الكزير السيد مف قرار بصدكر أفادتيـ التي لسجكفا لمصمحة
 .العمكمي السجف خارج
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 برقـ الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء   
 قنا سجف إلى المذككر المسجكف نقؿ تعذر" بػ كأفادت ،َُِٖ/ُُ/ٗ بتاريخ ٕٕٗ

 ".متحافاال ألداء العمكمي
 /كفر الشيخ كالدة السجيف /محافظة -الرياض ب المقيمة .غ. اؿ. س. س /شككل المكاطنة  

مف عدـ تمكيف نجميا مف أداء  تضررت نزيؿ سجف استقباؿ طرة  .ـ. ؾ. ق. ـ. ع
، كقد نو طالب بالفرقة الرابعة بكمية الطب جامعة كفر الشيخإحيث  ،امتحاف العممي

 .الفرقة التاليةإلى  كي ينتقؿ ىاالمتحاف العممي بمقر االب أداء الط الكمية اشترطت
 الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء  

 .ردِّا يتمؽَّ  كلـ ،َُِٗ/ِ/ِٕ بتاريخ َُٔٗبرقـ
 

. أ /محافظة كفر الشيخ كالدة السجيف -الرياض ب المقيمة .إ. ج. ش. ـ /شككل المكاطنة  
مف عدـ تمكيف نجميا مف أداء امتحاف  تضررتنزيؿ سجف استقباؿ طره  .ب .ج. بي
 ءانتيجتو حتى إجر  تقى مّْ كعي  اإلسكندريةحيث أنيى دراستو بكمية الطب جامعة  ،العممي

 ةالعممي اتأداء الطالب لبلمتحانالكمية اشترطت ة، كقد كالشفكي ةمتحانات العممياال
 ىا.بمقر 

 برقـ الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس اطبخ :المتخذ اإلجراء   
 .ردِّا يتمؽ كلـ ،َُِٗ/ِ/ِٕ بتاريخ ََِ

مف  تضررت بني سكيؼمحافظة  -سكيؼ  ببني المقيمة . ع. اؿ. ح.أ /شككل المكاطنة   
الفصؿ حساـ رجب حسب اهلل عباس مف أداء امتحانات  /عدـ تمكيف نجميا السجيف

كمحبكس  بني سكيؼنو مقيد بالفرقة األكلى بكمية الحقكؽ جامعة إحيث  ،يالثانالدراسى 
 . الثاني الفصؿ الدراسيؿ ألداء امتحانات حَّ رى يي كلـ  ،بسجف الفيكـ

 ُْٓ برقـ الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء  
 .ردِّا يتمؽ كلـ ،َُِٖ/ٕ/َّ بتاريخ

 :فراجاإل طمبات 

 ىذه كمف ػ، الشرطي الرئاسي العفك كقرارات ،الصحي كاإلفراج ،الشرطي اإلفراج :تشمؿ  
 :الطمبات
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 أك العفك قكائـ ضمف سمياإ دراجإل .أ.ؼ .أ /زكجتو بخصكص ع .ؿ .ـ /المكاطف طمب   
 بشأنيا حكـ صدر حيث ،الصعبة الصحية لظركفيا انظرن  ليا االحترازية التدابير تخفيؼ

 ذاعةإ بتيمة َُِٖ لسنة ُٕٗٗ رقـ القضية في المعادم مستأنؼ جنح مةمحك مف
 آالؼ عشرة كغرامة سنة بالسجف كعكقبت ،العاـ باألمف اإلضرار شأنيا مف كاذبة أخبار
 .جنيو

 ِٖٔ برقـ الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء 
 استبداؿ المحكمة قررت َُِٖ/ُِ/ُٖ بتاريخ" نوأب أفادتك  ،َُِٖ/ُِ/ِٔ بتاريخ
 محؿ لو التابع الشرطة لقسـ نفسيا تسمـ فأ عمى ،يال االحتياطي الحبسب احترازية تدبير

 عمى ،مساءن  السادسة حتى الخامسة الساعة مف ساعة لمدة سبكعأ كؿ كاحدة مرة قامتياإ
 .معبلجل الٌ إ إقامتيا محؿ تغادر الَّ أ
 كلىاأل لممرة المذككرة لممتيمة الصادر االحترازم التدبير تنفيذ تـ َُِٗ/ُ/ّ بتاريخك    

 حتى الخامسة الساعة مف كتكبرأ أكؿ شرطة قسـ إلى بالحضكر عنيا راجاإلف عقب
 ."مساءن  السادسة الساعة

 عقكبة ييقض حيث ،الصحي اإلفراج العمكمي قنا سجف نزيؿ .ف. أ .ع /السجيف طمب  
 خمس كقضى ،َُِٓ لسنة ُُِٓ رقـ قضيةالب القتؿ بتيمة اعامن  عشر خمسة مدتيا
 لديو كيكجد ،الحكض استئصاؿ تـ حيث ،خطيرة أمراضب صيبأك  العقكبة مدة مف سنكات
 عميو الصعب مف يجعؿ مما ،العظاـ في السرطاف مرض مف يكيعان ،بالكميتيف قصكر
 .العقكبة مدة باقي قضاء

 بتاريخ ُّٖ برقـ وبكتاب الشككل بمضمكف داخميةال كزارة المجمس باطخ :المتخذ اإلجراء  
 بتاريخ الشرعي الطب لجنة عمى عرضو تـ المذككر" بأف أفادتك  ،َُِٗ/ّ/َُ
 ."عنو الصحي راجباإلف تكصً  كلـ ،َُِٖ/ُُ/ٕ

 حيث ،عنو الشرطي اإلفراج العرب برج سجف نزيؿ .س. ع. ع .ف/ السجيف طمب    
 بأنو اعممن  ،عامنا كعشريف كاحد فع يزيد ما منيا قضى كقد ،المؤبد بالسجف عقكبة يقضي
 عمى حصؿ كما ،كالسمكؾ السير بحسف لو كمشيكد المطمكبة الشركط ؿلك مستكؼ
 أكثر العفك لمجاف تقدـ كقد كذلؾ، العميا الدراسات كاستكمؿ السجف داخؿ الحقكؽ ليسانس

 السجف إلى دخؿ ثحي ،بعد اعامن  خمسيف يتجاكز لـ لككنو طمبو رفض يتـ لكف ،مرة مف
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 َُِٖ لسنة ٔ رقـ" األخير التعديؿ أف مف الرغـ عمى ،عامنا عشريف يتجاكز لـ كىك
 يتطرؽ لـ السجكف تنظيـ شأف في" ُٔٓٗ لسنة ّٔٗ رقـ القانكف أحكاـ بعض بتعديؿ

ذا ".. :كىك ،اصريحن  النص كاف فقد ،منعو أك عنو لئلفراج كسبب السجيف سف إلى  كا 
 عميو المحكـك قضى إذا إال اإلفراج يجكز فبل المؤبدة الشاقة ألشغاؿا ىي العقكبة كانت
 ".األقؿ عمى سنة عشريف السجف في

 ّٔٔ برقـ الصادر وبكتاب الشككل بمضمكف الداخمية كزارة المجمس خاطب :المتخذ اإلجراء  
 اإلفراج شركط عميو ميسر  ال المذككر المسجكف أف" بػ أفادتك  ،َُِٗ/ٓ/ُٗ بتاريخ
 ".مخدرات بتيمة عميو لمحكـ يشرطال أك عفكال بنكعيو رالمبك

 

 :ية واًلجتماعية والثقافيةقتصادالحقوق اًل (8)  
 الحقكؽ تحت تصنيفيا يندرج شككل ُُُٔ التقرير يغطييا التي فترةال خبلؿ المكتب تمقى  

 ةالمرتب في االجتماعية الحقكؽ شكاكل جاءت حيث كالثقافية، كاالجتماعية يةقتصاداال
 .شككل ْٖٓ بكاقع كالثقافية يةقتصاداال الحقكؽ تمتيا  شككل، ُّٔ بكاقع األكلى

 المرافؽ مف التضرر شكاكل في النسب أعمى جاءت اًلجتماعية الحقوق مجال في   
 ُِٓ بمغت حيث ،جاىزيتيا عدـ مف أك تكافرىا عدـ مف التضرر ىذا كاف سكاء ،العامة
 كشكاكل ،شككل ُٗ بػ كالمخالفات التجاكزات تصنيؼ تحمؿ التي الشكاكل ثـ ،شككل
 ىماؿاإل مف التضرر :نتتضم شككل ُُٕ بمغت التي الصحية الرعاية  في الحؽ
 لجاف عمى كالعرض ،الدكلة نفقة عمى العبلج كطمب ،الصحية المنشآت بعض في الطبي
 .متخصصة طبية

 نقؿ طمبات بيف كعتتن شككل ُٗٓ بمغ العمالية الشكاكل مف عدد كرد السياؽ ىذا كفي  
 صرؼ كعدـ ،العمؿ أماكف في معاممة كسكء كاضطياد ،آخر إلى عمؿ مكاف مف

 تحمؿ شكاكل إلى باإلضافة ،التعسفي كالفصؿ كالنقؿ العامميف، لبعض المالية المستحقات
  .العمؿ  في التثبيت أجؿ مف كالتماسات طمبات

 جاءت حيث ،يةقتصاداًل قالحقو عف شككل ْٖٓ بمغ الشكاكل مف عدد عبر كقد     
 ََِ بكاقع معاش عمى الحصكؿ طمبات تصنيؼ تحمؿ التي الشكاكل في األعمى النسبة
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 مف الخركج مف التضرر أك ككرامة تكافؿ منظكمة في الدخكؿ طمبات شكاكل ثـ ،شككل
 .كظيفة عمى لمحصكؿ اطمبن  ْٖ المكتب تمقى كما ،شككل َٗ بكاقع المظمة تمؾ

 : عمل رصةف إتاحة في الحق  
حيث إنيا حاصمة عمى ليسانس آداب  ،ر فرصة عمؿتكفيل أ. .ع .ف /ةالتماس المكاطن  

  .اعربية بتقدير عاـ جيد جدِّ المغة الـ قس
" برقـ جية االختصاص "كزارة القكل العاممة كاليجرةإلى  ؿ طمبياسً رٍ أي  :اإلجراء المتخذ  

التنبيو عمى مقدمة االلتماس "بػ  ، كجاء رد الجيةَُِٖ/َُ/ِٓبتاريخ  ََٕصادر 
 ."ا بإحدل منشآت القطاع الخاصر فرصة عمؿ ليلتكفي اإلسكندريةمحافظة إلى  بالتكجو

 

 ،نو حاصؿ عمى دبمكـ تجارةإحيث  ،عمؿ ةر فرصتكفيل .ع. اؿ .اؿ ف/التماس المكاط  
  .االحتياجات الخاصة مكمف ذك 

 /ُّبتاريخ  ُْٕ" برقـ صادرل العاممة"كزارة القك إلى  ؿ طمبوسً رٍ أي  :اإلجراء المتخذ  
بمحافظة الدقيمية  "تمت مخاطبة مديرية القكل العاممة بأنو الجية كجاء رد ،َُِٖ/ٓ

 ".الشككل كاتخاذ اإلجراءات البلزمةلبحث 
 

 :الصحية الرعاية في الحق 
 ربمحافظ اإلسماعيمية مف عدـ تكفيتضرر أىالي عزبة التؿ التابع لمركز التؿ الكبير   

 .المكاطنيف ةلخدم بالعزبة مستشفى
بتاريخ  َُٖٖ" برقـ صادر كزارة الصحة" لىإؿ الطمب سً رٍ أي  :اإلجراء المتخذ  

  :تينشاء الكحدة الصحية كاآلإمعايير "بأف  الجية كقد جاء رد ،َُِٗ/ُ/َُ

 .نسمة ََََُإلى  َََٓف تككف التغطية السكانية مف أ -
 .مترات كيمك ٓالتغطية الجغرافية أف تككف  -

  ."كىذه المعايير ال تنطبؽ عمى العزبة
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بمرض حيث إنيا مريضة  ،عبلج ابنتو عمى نفقة الدكلةل .ع .م. ـ /التماس المكاطف  
كليس لديو القدرة عمى  ،المخ كجذكر العيف منذ ما يقرب مف تسع سنكاتسرطاني في 

 .عبلجيا
 /َُ/ِٗبتاريخ  ُّٖ " برقـ صادركزارة الصحة" خاطب المجمس المتخذ:اإلجراء   

 ىمستشف قربأ إلى لمتكجو االلتماس مقدـ ةمخاطب تتم" بأنو الجية رد كجاء ،َُِٖ
 عمى العرض يتسنى حتى القكمية الشبكة طريؽ عف أك المستشفى مندكب مع حككمي
 ."البلزمة جراءاتاإل تخاذال المتخصصة المجنة

 

منشية  صحة مديرة مستشفى تكافقحيث  ،لصرؼ لبف لنجمو. ـ .ع / التماس المكاطف  
 صرؼ حتى كقت إرساؿ الشككل. كلـ يي  ،البكرم عمى صرؼ المبف لمطفؿ

 /َُ/ِٗبتاريخ  ُٖٓ" برقـ صادر "كزارة الصحةإلى  ؿ الطمبأيٍرسً  :اإلجراء المتخذ  
 أفادت التي بالجيزة الصحية الشئكف بمديرية الطمب بحث تـ" بأنو الجية رد كجاء ،َُِٖ

 يستحؽ كال ،لو البلزمة المدعمة األلباف لصرؼ القانكني العمر تـأ قد كيالشا نجؿ فأب
 ".الصرؼ

 :معاش طمبات
متمس يمحافظة القميكبية  –طكخ  –قرية أجيكر بالمقيـ . س .اؿ .ع /شككل المكاطف

 ،كيسكف باإليجار ،أسرةكيعكؿ  ،نو متزكجإحيث  ،الحصكؿ عمى معاش تكافؿ ككرامة
 كليس لديو عمؿ. 

در " برقـ صاكزارة التضامف االجتماعيجية االختصاص " المجمس اطبخ :جراء المتخذاإل  
 أنو بسبب الشاكي طمب رفض تـ" بأنو الجية رد كجاء ،َُِٖ /ٕ/ُُبتاريخ   ِٖٗ
 تسجيمو إلعادة التظممات كشكؼ ضمف سموا دراجإ كتـ ،الصرؼ لشركط مطابؽ غير
 لئلجراءات اكفقن  عدمو مف االستحقاؽ مدل لبياف المعادلة عمى كتمريره "التابمت" عمى

 ."لذلؾ المتبعة كالقكاعد
مف مسئكلي مكتب تأمينات أكؿ بشارع محب فييا تتضرر  أ. .أ .ر /شككل المكاطنة  

 .بالمحمة الكبرل محافظة الغربية لكقؼ المعاش الشيرم الخاص بيا
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بتاريخ  َُٓادر ص " برقـخاطب المجمس "كزارة التضامف االجتماعي :اإلجراء المتخذ  
 تستحؽ الشككل مقدمة أف تبيف الشككل ببحث" بأنو الجية رد كجاء ،َُِٖ /ٕ/ُّ

 حتى ََِِ/ُُ/ُ مف اعتبارن ا ادكريِّ  صرفو يتـ اجنيين  َِ.ُٓٗ بمبمغ نجميا عف امعاشن 
 ."العامرية مكتب كحدة مف الشككل تقديـ تاريخ

حدل إتعرض لو في  مدارم الذىماؿ اإليتضرر مف اإل .. اؿأ .ص /شككل المكاطف  
استخرج ك بطفمة مف ذكم االحتياجات الخاصة،  ؽى زً حيث ري  ،مديريات التضامف االجتماعي

 .عمى عبلجيا نفاؽالستخدامو في اإلكارت فيزا ليا 
بتاريخ  ِِٔـ صادر "كزارة التضامف االجتماعي" برق خاطب المجمس :اإلجراء المتخذ  

 في امدرسن  يعمؿ األب فأ تبيف الشككل ببحث" نوبأ الجية رد كجاء ،َُِٖ /ٔ/ِْ
 ،ليا معاش صرؼ يتـ الزكجة فأك  ،اجنيين  ُِِٔ قدره بدخؿ الحككمية المدارس حدلإ
 ،ذىنية ةعاقإ% َٓ مف كثرأب العجز نسبة كتحديد طبية لجنو عمى عرضيا تـ نجمتو فأك 

 إلى تحكيميا تـي التظممات باب فتح كعند ،عمييا ينطبؽ ال ككرامة تكافؿ معاش لكف
 ."آخر مساعدة برنامج

 

 

  :عمالية حقوق  

مف شركة البحيرة لتكزيع ا تضرر مف قرار فصمو تعسفيِّ يؽ  .ع .ر /شككل المكاطف  
 .الكيرباء

" كزارة الكيرباء كالطاقة المتجددةجية االختصاص "إلى الشككل  ترسمأ اإلجراء المتخذ:
المذككر أقاـ الدعكل " بأف رد الجيةجاء ، ك َُِٖ/َُ/َّبتاريخ  ٕٖٓبرقـ صادر 

برفض  َُِٕ/ٔ/ِٖيا بتاريخ عماؿ كالمحككـ في َُِٔ( لسنةّٖٔالقضائية رقـ )
كالمحككـ فيو بتاريخ  ُِؽ د ِٕ ( لسنةُٓٗٔكما أقاـ االستئناؼ رقـ ) ،الدعكل

 .برفض/ كتأييد حكـ أكؿ درجة" َُِٖ/ُُ/ٕ
 

  :عامة مرافق  
الصحي أماـ منزليا بصكرة مف طفح مياه الصرؼ ضرر تت. ع .ج .ف /شككل المكاطنة  

 .دائمة
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" برقـ صادر إلى جية االختصاص "محافظة بني سكيؼالشككل  أيٍرًسمت :اإلجراء المتخذ
 المياه نسبة في ارتفاع عف ناتج الطفح" بأف الجية رد جاءك ، َُِٖ/ٕ/ُٕبتاريخ  ُٔٓ

 ."مستمرة بصفة األىاليب الخاصة األرضية الخزانات كسح لعدـ انظرن  الجكفية

  :الخارجممف المصريين في  (3)  
التقارير السابقة  كلقد أشرنا في ،الخارج كشككاىـطرأ كثير عمى حاؿ المصرييف في لـ ي   

خاصةن في ك - منيا المكاطف المصرم في الخارج ية يعانكجكد إشكاليات عديد إلى
حبلليـ ا ك ة الكافدة تدريجيِّ االستغناء عف العمال إلىتمؾ الدكؿ إذ تسعى  -الخميج ا 

 .ابمكاطنيي

الدكؿ التي ال سيما  الخارجطارئة عمى كضع المصرييف في  أخرلكما تكجد إشكاليات    
 سرعة في التعامؿإلى  ىي تحتاج، ك اليمفك  العراؽك  سكرياك  تشيد نزاعات مسمحة مثؿ ليبيا

 ألطراؼ المختمفة.احساب ردكد أفعاؿ ك 
  
 "الخارج "عكدة لمكطف قكؽ األساسية لممصرييف فيالتمتع بالحالحؽ في  
ىذا  في مف الشكاكل التي تردا كبيرن ا مصر جانبن إلى  العكدة تمثؿ مطالب المصرييف في   

الكطف بسبب إلى  عدـ تمكنيـ مف مغادرة بمد الميجر كالعكدةكتتمثؿ في  ،الممؼ
أجزاء مف  –اليمف  – لبنافك  أجزاء مف العراؽ –سكريا  –النزاعات المسمحة: )ليبيا 

ختطاؼ بتمؾ الدكؿ، االك  بالبشر تجارعصابات االجنكب السكداف(، كانتشار ك  السكداف
 يا خطكرة السفر لبعض الدكؿتؤكد فيكزارة الخارجية المصرية نشرات دكرية كتصدر 

  .تمؾ المنشكراتإلى  حاؿ عدـ التفاتولمكاطف مسئكلية أمنو كسبلمتو في ؿ اتحمّْ ك 
 

 "الخارج "المساعدة القانكنية التمتع بالحقكؽ األساسية لممصرييف في الحؽ في  
ة لو المساعدة القانكنيمتع بيا المكاطف بالخارج تكفر األساسية التي يجب أف يتمف الحقكؽ   

تحت  تقع ا يقترفو مف أفعاؿلما يا لنكع مف المساءلة كفقن األحكاؿ التي يتعرض فيفي 
فتئات عمى قانكف الدكلة اا الحؽ مثار جدؿ دائـ لما يمثمو مف ىذك  ،طائمة التجريـ القانكني

 .الكقائعأك  محؿ الكاقعة
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الحد مف كقكع المكاطف المصرم تحت مف شأنيا كسبؽ أف عرض المكتب اقتراحات    
سفاراتنا  ىكأكدت عم ،طائمة التجريـ، كاستجابت كزارة الخارجية لتمؾ االقتراحات

يا مف يلإيرد كفؽ ما كرة تنقيح النشرات التي تصدرىا يا ضر ياتنا بالدكؿ الممثمة فكقنصمي
األفعاؿ كالعقكبات التي يمكف أف يتعرض ليا المكاطف المصرم كاختبلؼ  لبيافالكزارة  

عمى المصرييف  تكزيعياك  ،التي يسافر ليا المكاطف( عف قانكف مصر)قانكف الدكلة 
، ئمة كالتثقيؼ بالحقكؽ كالكاجباتتمؾ الدكؿ كنكع مف التكعية الداإلى بمجرد كصكليـ 

 –القبض )الخارج  النفع عمى بقية الحقكؽ لممصرييف في كيمتد أثر تمؾ النشرات في
 طمبات اإلفراج(.

 

 :الخارجلممصرييف في  الحصكؿ عمى المستحقات المالية الحؽ في  
 في المصرييفك  الخارجية كزارتي مع بالتكاصؿ المكتب جيكد فييا أسفرت شكاكل ىناؾ  

 مبتغاىـ مف قربتيـك  الشاكيف كضع مف حسنت إيجابية نتائج إلى التكصؿ عف الخارج
 مف ككؿ المكتب بيف كالتنسيؽ التعاكف أىمية نؤكد السياؽ ىذا فيك  ،(المالية مستحقاتيـ)

 مستحقاتيـ كؿ عمى يـحصكل تعذر مىفٍ  أفاد الذم الخارج في كالمصرييف الخارجية كزارتي
 لـ مالية مصالح بيا ربطتيـت أك بيا يعممكف كانكا التي بالدكؿ نيام جزء أك المالية

 .عمييا يحصمكا

 :لكطفا إلى بالعكدة تتعمؽ طمبات  
 بعض تضررب البحيرة محافظة – الباركد تاليإب المقيـ .إ. ر .اؿ. ع/ المكاطف شككل  

 لجماىيريةا إلى سافركا أف بعد كطنيـ إلى يـئأبنا إعادة مف تمكنيـ عدـ مف األىالي
 .الرزؽ كراء اسعين  الميبية

 رقـبالصادر  وة الخارجية بمضمكف الشككل بكتابكزار  خاطب المجمس :اإلجراء المتخذ  
أفادت بأنو "بالتنسيؽ مع المنظمة الدكلية لميجرة فقد تـ ك  ،َُِٖ/َُ/ِٓ بتاريخ َٖٕ

مف فييـ األسماء أرض الكطف بإلى  العكدة يـ فيإعادة جميع المصرييف الذيف أبدكا رغبت
 .مكاطف ََُبما يقرب مف مصر إلى  يقدر عدد مف تـ إعادتيـك  ،المدرجة بالشككل

ر المساعدة القانكنية تكفي محافظة الجيزة –يـر الب المقيمة .ف. م. ـ. خ /المكاطنةطمب   
عميو بالحبس  ـى كً حيث حي  ،لمقيد الحرية بسمطنة عمافاـ. م. ـ. خ.  /لشقيقيا المكاطف
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ذلؾ عمى إثر دخكلو سمطنة عماف ك  ،َُِٖ/ّ/ٕكأنيى العقكبة بتاريخ  ،أشير ٔلمدة 
بنقطة شرطة ا ما يزاؿ محتجزن ك  بصكرة غير قانكنية عبر أراضي اإلمارات العربية المتحدة،

 .براما عمى الحدكد مع دكلة اإلمارات
 در برقـالصاو ة الخارجية بمضمكف الشككل بكتابكزار  خاطب المجمس :المتخذاإلجراء   

مسقط لمتكاصؿ مع  أنو "تـ مخاطبة سفارتنا فيب أفادت ، كقدَُِٖ/ّ/ِٕبتاريخ  َُِ
أرض إلى  السمطات العمانية المعنية التخاذ اإلجراءات البلزمة لترحيؿ شقيؽ المكاطنة

عف حجز تذكرة  حيث طمب الجانب العماني مف السفارة إصدار كثيقة سفر فضبلن  ،الكطف
كتـ االتصاؿ بالمكاطنة  ،المصرية باستصدار كثيقة السفر البلزمة كقامت السفارة ،سفر

إلى  بالتنسيؽ مع السمطات العمانية عاد المكاطفك  ،مقدمة الطمب لحجز تذكرة السفر
 ."أرض الكطف

 

محافظة أسيكط  – مبدرابندر الب المقيمة (قاصر). س ت. ـ. ف. /اطنةشككل المك   
ىك العائؿ الكحيد ليا بعد ك -يا مف أف شقيقيا تتضرر في .ت. س ـ. ـ. /أخييا بخصكص

 فدا حسيف في /كفاة الباكستاني بت لو المحكمة جنحة التسبب فيسى نى  -كفاة كالدييما
صدر مرسـك ك  ،كغرامة مالية كبيرة )ألؼ لاير سعكدم( اقضت بحبسو شيرن ك  محادث مركر 

 .اتوي تفكؽ إمكانبدفع الدية الت مف السفر إللزامو عى نً مي  ولكن ،ممكي بالعفك عنو

الصادر برقـ و ة الخارجية بمضمكف الشككل بكتابكزار  خاطب المجمس :اإلجراء المتخذ  
 .ردِّا، كلـ يتمؽ المكتب َُِٗ/ّ/ِٔبتاريخ  ِْٗ

 

 :اعتقاؿك  قبض   
مركز شبيف بالمقيـ  .ـ ـ. ع. اؿ. /شقيقو بخصكص .ـ اؿ. شككل المكاطف/ ك. ع.   

يتضرر فييا مف أف شقيقو يقضى عقكبة السجف لمدة خمس  ةمحافظة القميكبي –القناطر 
فكجئ بأخيو يشكك مف تعرضو لمتعذيب مف  قدك  ،بسجف الحائر القديـ بالرياضسنكات 

 .الضباط بالسجفك  قبؿ العساكر
الصادر برقـ  وة الخارجية بمضمكف الشككل بكتابكزار  خاطب المجمس :اإلجراء المتخذ  

أفادت بأنو "بالمتابعة مع القنصمية المصرية بالرياض د كق ،َُِٖ/ُِ/ُِبتاريخ  ُٗٗ
بيف شقيؽ  ةمف كزارة الخارجية السعكدية تتضمف كقكع مشاجر  ةأفادت أنيا تمقت مذكر 
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اج النزيميف مف الكحدة قاـ المكاطف أنو بإخر ، ك الء معو داخؿ السجفأحد النز ك  الشاكي
مركز شرطة إلى  إحالة القضيةقد تـ ، ك شقيؽ الشاكي( بمقاكمة رجاؿ األمف) المذككر
حيث ناقشو  ،أف التقى المذككر داخؿ محبسو أف المستشار القانكني لمبعثة سبؽك  ،الحائر

قد أبدل ك  ،فأكضح أف مف تقدـ بالشككل ىك نزيؿ آخر ،المشكمة التي تعرض ليا في
 ."التعميمات ندمو عمى مخالفة

 

محافظة  – ةإمبابب المقيـ .ـ. ـ س. نجمو الدكتكر/ بخصكص ـ. ع. ـ. شككل المكاطف/  
الجيزة يتضرر مف احتجازه مف قبؿ النيابة العامة بمحافظة جازاف بالمممكة العربية 

  .بجامعة جازاف اىك يعمؿ مدرسن ك  ،تياـ مباشر مكجو لواك  يالسعكدية دكف سند قانكن
ر برقـ الصاد وة الخارجية بمضمكف الشككل بكتابكزار  خاطب المجمس :اإلجراء المتخذ  

ف كزارة الدكلة لميجرة كشئك  خاطب، كما ردِّا تمؽيكلـ  ،َُِٖ/ُِ/ُِبتاريخ  ِٗٗ
 ،َُِٖ/ُِ/ُِبتاريخ  ْٗٗالصادر برقـ  ويف بالخارج بمضمكف الشككل بكتابالمصري

 .ردِّا تمؽَّ يكلـ 
 :مالية مستحقات  
يمتمس  الجيزةمحافظة  –ميداف المساحة بالدقي ب المقيـ خ.اؿ.  شككل المكاطف/ س. ع.  

 ةراتبو لمدة ثبلث المتمثمة فيالحصكؿ عمى مستحقاتو المالية  شككاه مساعدتو في في
" غ أند ككنتر أكتينغلدل شركة "تيؾ ماف تريدينألؼ لاير قطرم  ََٕر بحكالي قدَّ كت أعكاـ

 .الكائنة بدكلة قطر
الصادر برقـ  وة الخارجية بمضمكف الشككل بكتابكزار  خاطب المجمس :اإلجراء المتخذ  

أفادت بأنو "بمخاطبة مكتب رعاية مصالح جميكرية ، كقد َُِٖ/ٓ/ُّبتاريخ  ُِٕ
كف القنصمية" ئالدكحة كردت إليو مذكرة كزارة الخارجية القطرية "إدارة الش مصر العربية في

ية الدكلة أفادت بأف المذككر أعبله لـ يتقدـ بأ التي تضمنت أف الجيات المختصة في
كف االجتماعية، لذلؾ ئ" بكزارة التنمية اإلدارية كالعمؿ كالش"إدارة عبلقات العمؿشككل لدل 

تقديـ شككل ك  اإلدارةإلى  ( لمحضكرقانكنيِّا )تككيبلن ا يجكز لممذككر تككيؿ مف يراه مناسبن 
يف ف المصريئك كزارة الدكلة لميجرة كش خاطب المجمسكما ، لمتابعة اإلجراءات رسمية عنو

 .يتمؽَّ ردِّالـ ك  ،َُِٖ/ٓ/ُّبتاريخ  ُِٖالصادر برقـ  وف الشككل بكتاببالخارج بمضمك 
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 تعاون المجمس مع الجيات المختمفة  ثانًيا:  
  :المخاطبات :أوًًل   
( مخاطبة لكزارات كجيات عديدة مف َِٗٔ)مف المخاطبات بمغ  االمجمس عددن  أرسؿ   

عمى النصيب األكبر مف تمؾ  كقد استحكذت كزارة الداخمية ،كاقع الشكاكل الكاردة
( ِِٔتمييا كزارة التضامف االجتماعي بعدد ) ،ة( مخاطبٖٓٗالمخاطبات بعدد )

 .( مخاطبةُُٖ) النيابة العامة بعدد ثـمخاطبة، 

تكرر مخاطبة جيات مثؿ كزارة الداخمية ككزارة التضامف االجتماعي تكبطبيعة الحاؿ   
عدد كبير مف الشكاكل بكزارة القكل العاممة إلى  كالنيابة العامة ككزارة الصحة باإلضافة

تمبية مطمبيـ الختصاصيا أك  يازالة الضرر عف الشاكيف فيإليات تختص بيا تمؾ الج
 .األصيؿ بذلؾ

محافظات المنطقة المركزية )القاىرة كالجيزة كالقميكبية( بالنصيب األكبر مف  كتحظى  
 ٍعزىلتي  يالت دمياط( -بكرسعيد  -مية اإلسماعي -)السكيسمحافظات  مييات ،المخاطبات

كقد ، ياشكاكل المكاطنيف من يتمقك  إليياتب المتنقمة المكازيارات إلى  زيادة الشكاكل فييا
ا كأخيرن  ،مخاطبة ُٕٗمحافظة مف محافظات الجميكرية بكاقع  ِْخاطب المجمس 

 كشركات تشكؿ مخاطبات قميمة العددمستقمة مف ىيئات  أخرلمخاطبات لجيات 
 مظالـ بيا.ك  لطمباتأك  ،سكاء لمعامميف بتمؾ الييئات ،التصاليا بشكاكل فردية

 

 :ردود الجيات :اثانيً   
مف  %ِ.ْٓ نسبةخكطبت، بما يعادؿ مف الجيات التي ا ( ردِّ ُُِّمجمس )إلى ال كرد   

كزارة الداخمية بالنصيب األكبر  قد حظيتك  ،المجمس أرسمياإجمالي عدد المخاطبات التي 
 مخاطبة ُُِّ% مف إجمالي ٖ.ٕٔ بمغت بنسبةا ( ردِّ ِٕٔ) الردكد بعدد ذهى فم

ال أنو بقراءة ردكد إنسبة االستجابة العددية لمشكاكل المرسمة لمكزارة  كرغـ ،كجيت إلييا
مف المؤشرات تؤكد االستجابة لعدد مف  ابكزارة الداخمية نجد عددن  نسافطاع حقكؽ اإلق

 ،السجكفبأكضاع الرعاية الصحية داخؿ ا يتعمؽ مكخاصة في ،يايلإالمخاطبات المرسمة 
 كنقؿ السجناء. ،فراج الشرطيكاإل
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نجد أف الشككل متكررة مف عدـ تمكيف البعض فلسجناء زيارات ذكم اأما عمى صعيد    
الدكاعي  :منيا ،ألسباب عديدة -سجكف بعينيافي -ئحة السجكف لبلا بشكؿ دكرم كفقن 

كتأكيد أف الزيارات  ،الدعاءات الكاردة بشكاكل أسر السجناءعدـ صحة اأك  ،األمنية
مف خبلؿ  نسافيسعى المجمس القكمي لحقكؽ اإل مكىك األمر الذ ،منتظمة لتمؾ السجكف

إال أف برنامج زيارات  ،توالكقكؼ عمى حقيقإلى برنامج زياراتو لمسجكف كأماكف االحتجاز 
 ،كثر مف عاـ مف قبؿ كزارة الداخميةأل تكفكد المجمس لمسجكف كأماكف االحتجاز تكقف

التقارير  يف وستغبللاكتـ  ،ثار الكثير مف اليكاجس حكؿ ما يتعرض لو السجناءأمما 
  .الدكلية المنحازة

 نسافكخاصة بعد إنشاء اإلدارة العامة لحقكؽ اإل-التعاكف مع النيابة العامة كفيما يتصؿ ب  
نعكست باإليجاب عمى سرعة الرد اكطفرة ا دن مطر ا تعاكنن  د شيدفق -مكتب النائب العاـب

 .ؼ العاجمةالمكاقكتدخبلت سريعة في  كالتماساتيـ المكاطنيفعمى شكاكل 

ا كزارة القكل تميي ،( ردِّاْٖ) كزارة التضامف االجتماعي بعدد يكفي المرتبة الثانية تأت  
نيابة ثـ ال ،ردِّا (ْٕ) كمف بعدىا كزارة الصحة كالسكاف بعدد ،ا( ردِّ ْٔالعاممة بعدد )

 .( ردِّاِْالعامة بكاقع عدد )

إال أف  ،مف المعتاد ضآلة أعداد ردكد المحافظات المختمفةفردكد المحافظات كفيما يتصؿ ب  
 ا،( ردِّ ُٖ) عدد الردكد بكاقع عددمف بيف المحافظات في  كلىاأل جاءت محافظة الشرقية

ثـ  ،( ردكدَُمحافظة السكيس بعدد ) ثـ ،( ردِّاُُ) بكاقع عدد بني سكيؼمحافظة  تمييا
 .( ردكدٖمحافظة القاىرة بكاقع )

مكف تأكيد تحسف المضمكف الفني لدل عدد مف الجيات التي يكمف ناحية مضمكف الردكد   
 المكتب، كقياـ تمؾ الجيات بالفحص الفعمي لمحتكل المخاطبات التي ترد إلييا خاطبياي
 .المكضكعات التي تحكيياتدقيؽ ك 
كزارة التضامف االجتماعي ككزارة القكل  تبيف أفلمكتب إلى اكبمراجعة الردكد التي كردت   

 ،لة تمبية مطالب المكاطنيفمحاك ك  في تدقيؽ مخاطبات المجمسا جيكدن  تاالعاممة قد بذل
 المكتب.إلى  منيما في إيجابية الردكد التي ترد بجبلءذلؾ ظير قد ك 
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 افظة الشرقية تعتبر األعمى مف ناحية عدد الردكدعمى مستكل المحافظات فإف محأما   
 أكالن المكضكع الكارد إلييا فيمحافظة ال تحددإذ  بيا؛احية المحتكل الكارد مف نكذلؾ ك 

مشركعية  تؤكد ثـ، ك (مطمب الشاكي)لما ىك مطمكب منيا تأكيد فيـ الجية المخاطبة ك 
عمى المضمكف بتفاصيؿ رد ت ثـ، (عدـ أحقيتوأك  أحقية الشاكي)المطمب مف عدمو 

 يعدكىذا النمط كالشكؿ كالمضمكف  ،سبيؿ تحقيؽ المطمب إلجراءات التي قامت بيا فيا
 .كافة تعامؿ معياالتي يلحصكؿ عميو مف الجيات االمكتب  يستيدؼ انمكذجن 

 

 
 

 : أنشطة وزيارات ميدانيةثالثًا  
 :األحداث من لعدد الميداني والتوثيق الرصد  
 يعتمد التي مةميال اآلليات إحدل الميدانية كالزيارات األحداث حقائؽ صيتق بعثات تعد  

 ،حدكثيا أماكف إلى حقائؽ تقصي بعثات في الباحثيف يكفد حيث ،فذىانكي المجمس عمييا
 األساسية الحقكؽ مف لحؽ اانتياكن  شيدت تككف قد التي األماكف لىإ لبعثةا كتنتقؿ

 كمقابمة العياف كشيكد المكاطنيف كمقابمة األحداث مجريات رصد بيدؼ لممكاطنيف
ؿ ما كتكثيؽ كليفئكالمس التنفيذييف عداد كتسجيمو مؤكدة معمكمات مف إليو ييتىكىصى  التقارير كا 
حالتيا الرصد محؿ بالكاقعة الخاصة  .المختصة لجياتا إلى كا 

 ككاف ،اثاألحد مف عديد في بيا المكتب سيـأ التي ةالرئيس اآلليات مف اآللية تمؾ كتعد  
 مف عديد بتنفيذ تجى كّْ تي ك  ،بعد فيما كاإلجراءات التحقيقات سير في البارز الدكر ليا

 .المكتب تكصيات

 عمى متعرؼل افقرن  األشد أك كالميمشة النائية لممناطؽ ميدانية بزيارات المكتب يقكـ كذلؾ  
 المكتب نفَّذ كقد األساسية، الخدمات نقص لمد تحديدك  المكاطنيف تكاجو التي مشكبلتال

  :التالي نحكال ىعم التقرير يغطييا التي فترةال خبلؿ كالبعثات الزيارات مف اعددن 

 :الجيزة بمحافظة القمامة مشكالت  -أ
 ِٕ بتاريخ الجيزة بمحافظة بشتيؿ منطقة بأىالي الخاصة الميشكبلت بعض تدى صً ري    

 مداخؿ عند خاصةن  المنطقة بشكارع القمامة انتشار مف تضررىـ بشأف َُِٖ سبتمبر
 المنطقة إلى انتقمت الحقائؽ كتقصي الميداني لمرصد بعثة تمكّْ شي  كعميو ،المدارس
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 المشكمة حؿ عمى عممكا كليفئالمس السادة بأف أفادكاف ،األىالي مع كتحدثت المذككرة
زالةك   .ذلؾ مف البعثة تأكدت كقد ،المدارس كمداخؿ الشكارع مف القمامة ا 

 شكاكل لرصد الدكركر كبكالؽ المكاء أرض منطقة إلى ذلؾ بعد العمؿ فريؽ انتقؿ  
 االنتياكات تدى صً ري  كقد ،كنظيفة صحية بيئة في العيش في الحؽ فأبش المكاطنيف

زالةك  شكمةالم حؿ عمى التنفيذية الجياتب المسئكلكف السادة عمؿك  ،قتثّْ ككي   مف القمامة ا 
 .الشكارع

  :الوراق جزيرة  -خ
 بعثة أكفد فقد كتكثيقيا الكراؽ بجزيرة الجارية األحداث رصدل سالمجم خطة إطار في  

 األكضاع طبيعة ؼتعرُّ  جؿأ مف َُِٗ يناير ُّ يكـ بتاريخ الكراؽ جزيرة إلى ميدانية
 تمتع كمدل نسافاإل حقكؽ حالة عمى الكقكؼك  الجزيرة ألىالي كاالجتماعية يةقتصاداال

 .بذلؾ اتقريرن  تدَّ عى أى ك  تياقكثَّ ك  الحالة تصدر  قدك  ،بيا المكاطنيف

 األحداث لمتابعة لمجزيرة دكرية بعثات إيفادب هاشكاك  كمكتب المجمس لخطة استكماالن ك  
 إلى المكتب باحثي مف بعثة أكفدت فقد يجرم، ما كحقائؽ التطكرات آخر عمى لمكقكؼ

 داخؿ األكضاع استقرار مف لمتأكد َُِٗ مارس َِ المكافؽ األربعاء يكـ لجزيرةا
 . بذلؾ اتقريرن  تعدأك  الحالة تياقككثَّ  الحالة ترصد قدك  ،زيرةالج

 

  :زيارة السجين أحمد دومة  -جـ  
 يـك بعثة المجمس أكفدالسجيف أحمد دكمة بالسجف بناء عمى شكاكل مقدمة بشأف أكضاع    

 :السادة مف ككؿ   ،المجمس عضك سعدة - أبك حافظ /الدكتكر برئاسة َُِٖ/َُ/َُ
 زيارةل لممجمس الفنية األمانة مف (الباقي عبد محمد – مختار كائؿ – شمبي نبيؿ)

 حقيقة عمى لمكقكؼ (أ) طرة سجكف بمنطقة القاىرة بسجف دكمة سعد أحمد /السجيف
 قطاع قيادات مف عدد بصحبة ،محبسو داخؿ عديدة النتياكات تعرضو بشأف االدعاءات

 الكزير مساعد - نظيـ جماؿ /اءالمك  السيد كحضكر ،الداخمية بكزارة نسافاإل حقكؽ
 .ةطر  لسجكف المركزية لممنطقة
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 بيف اشتباكات اندلعت عندما َُُِ ديسمبر شير إلى دكمة قضية أحداث كتعكد    
 إلى النيابة كأسندت كالشكرل، الشعب كمجمسي الكزراء مجمس محيط في سياسييف نشطاء

 عمى كالتعدم ،كمكلكتكؼ ضاءبي أسمحة كحيازة ،التجمير :تيـ المتيميف كباقي "دكمة"
 حككمية مبافو  عمى كاالعتداء العممي، المجمع كحرؽ ،كالشرطة المسمحة القكات مف أفراد
 كزارة مقر اقتحاـ في كالشركع ،كالشكرل كالشعب الكزراء مجالس مقرات منيا أخرل

 .إلحراقو تمييدنا الداخمية

 :نيام عدة، جكانب في تحدث حيث ،السجيف البعثة التقت قدك  
  :االعتداء عميو داخؿ السجف  
خكاف كعناصر سيارة الترحيبلت مع عناصر مف جماعة اإلنو كاف في أتحدث في ذلؾ    

ذلؾ إباحة قتمو في كحدثت مشادة بيف ىذه العناصر حكؿ  ،ي داعشرىابمف التنظيـ اإل
مة مف المحكإلى  كما تحدث عف طريقة ترحيمو ،عميو مدً تي ىذا السياؽ اعٍ  كفي ،الكقت

ليو، سجف ال مما  ،كيريدكف قتمو بينو كبينيـ خصكمةيف ؿ مع سجناء آخر حَّ رى يي حيث كا 
إلى  ثناء الترحيؿأطالب بفصمو عف ىؤالء السجناء قد ك  ،يجعمو يخشى عمى حياتو منيـ

 .المحكمة
ثناء أيف داخؿ قفص االتياـ بالمحكمة االعتداء عميو مف قبؿ سجناء آخر إلى  شارأكما    

عميو  اعتيًدمك  ،الكافر : دكمةبلن ئليو قاإ ىـحدأ أشارف أبعد  ،مف المساجيفقكات األ تفتيش
كلـ يسمح القاضي لو بالحديث في  ،الجسـ مف إصابتو في مناطؽ متفرقةإلى  دلأما م

و منذلؾ طيًمبى كبعد  ،مف لقاء المحاميف إلببلغيـ بيذه الكاقعة عى نً مي  كما ،ىذه الكاقعة
 ."دكرة المياه حدث ىذاإلى  ثناء ذىابي"أ :أف يقكؿ ما حدثصراحة عند السؤاؿ ع

 

 :حالتو الصحية  
 ةالممؼ الطبي بأكممو بالنسبة لممساجيف عامة كلو بصف تحدث عف كجكد مشكمة في  

سينية  شعةأشعة مقطعية ك أعمؿ تضرره مف التأخر الشديد في إلى  حيث أشار ،ةخاص
نتظار المكافقة ا نيـ فيأعميو ب دَّ ري  ىذا التأخركبسؤالو عف سبب  ،طباءبناء عمى طمب األ

سياؽ ذلؾ طالب بتكفير جياز كفي  ،أخرلتارة  مف الدكلةأتارة كمكافقة جياز الطبية 
  .بالميماففقط  السجف كتكافرها لعدـ تكافره بأشعة داخؿ السجف نظرن 
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لمدة ستة القصر العيني  مستشفىدخؿ  ايكمن  ّٖلمدة  وضرابإثر إنو عمى أ كما ذكر   
ا ليايكما  ،الركبةا بخشكنة في كخرج بعد ذلؾ مصابن  ،ؼشير كنصأ  ،زاؿ يتمقى عبلجن
حاجتو الشديدة كالممحة لتركيب قاعدة حماـ إفرنجي بناء عمى طمب الطبيب إلى  شارأك 

 ،ذلؾ يعف حالتو الصحية التي تستدع اكصى بذلؾ عند كتابتو تقريرن أ ماالستشارم الذ
 ينفَّذاخؿ التذكرة الطبية الخاصة بو كلـ دالطبيب ذلؾ  كما سجَّؿ تقرير،ىذا ال دى قً في  قدك 
كما  ،بذلؾ تقريركتابة عمى الطبيب  فأعميو ب دَّ ري كبسؤالو عف سبب التأخر  ،فى اآلحت
 طباء مف خارج السجف.إمكانية تكفير أفي  قترح النظرا

 :حبسو االنفرادم  
سبب لو عزلة عف المجتمع تذ مدة طكيمة مما ينو يكجد بالحبس االنفرادم منأإلى  شارأ  

غمؽ تدارة السجف أف إإلى  كما أشار ،كيجعمو يشعر باليكس كالجنكف عمى المدل البعيد
طالب ك  ،جازات الرسمية طكيمة المدةاإلأياـ في  ٓكأ ْإلى  باب الزنزانة لمدة تصؿعميو 

 ،رادم كتكابعو سابقة الذكرحدة الحبس االنفخارج الزنزانة لكسر طكؿ أفترة لو ب بالسماح
 .لغاء حبسو االنفرادمأماـ القضاء اإلدارم إلالمجمس بالتضامف معو كما طالب 

 :جكانب عامة  

 .سنكات ْأكثر مف ا لعدـ قيامو بذلؾ منذ السماح لو بصبلة الجمعة داخؿ المسجد نظرن  -
كر كجكد مأمإلى  ةكف الحاجدمساجيف لتدكيف أم مشكبلت لمتكفير دفتر شكاكل  -

 .كؿ كبيرة كصغيرة السجف في
مع كجكد  ،تكفير كبائف تميفكنات داخؿ السجف لمتيسير عمى المساجيف االتصاؿ بذكييـ -

 .تجاكزاتأك  مراقبة لممكالمات لضماف عدـ القياـ بأم مخالفات
حاؿ  في إليو داخؿ السجف لتقديـ الشككل إنسافضابط حقكؽ أك  اقتراح كجكد مكتب -

  .كجكد شكاكل
 

 :(مأمور السجن)دارة السجن عمى بعض النقاط التي تناوليا السجين إرد   

حيث يعد كسيمة  ،نطاؽ مصمحتو الشخصيةا في ضكع حبس السجيف انفراديِّ مك يأتي  -
ا بأف ىذا الحبس عممن  ،التي تريد النيؿ منو خرلجرامية األة لو مف العناصر اإلحماي

يككف بمثابة عقاب كال يتمتع فيو بأم نفرادم ف الحبس االإحيث  ،انفراديِّ اا ليس حبسن 
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ف مراكح يا بكافة االمتيازات ميتمتع في (غرفة مستقمة)تسمى  لكنو مكدع بغرفة ،مميزات
 .كتمفزيكف كشفاط كراديك

  .عمى مستكل مف الكفاءة كالمينيةأف لمسجف عمى طباء كاالستشاريكف التابعك األ -
ال يكجد بو ىذا سجف آخر كلى تكاجده داخؿ شعة داخؿ السجف مف األاألجياز  -

 .نفس المنطقةبد داخؿ الميماف ك جك ألنو م ؛الجياز
ح الباب ليسمح تى فٍ يي جازة عف يكميف زادت اإل إذا :جازات الرسميةاإلغمؽ الزنزانة في  -

 .كمراكح داخؿ الغرفة اشفاطن  ىناؾف أعمما ب ،بتجديد اليكاء داخؿ الغرفة
ختبلطو مع ابسبب  ي؛منأكع حساس ك مكض :السماح لو بصبلة الجمعة داخؿ المسجد -

 .عميو مثؿ داعش كغيرىاا تمثؿ خطرن  أخرلجماعات 
قد ك  ،ا داخؿ القطاعمكضكع مطركح بالفعؿ حالين  :ر كبائف تميفكف داخؿ السجفتكفي -

 .تكفيره ت خطكات فيو إلمكانيةذى خً أي 
تابع لقطاع  إنسافمشرؼ حقكؽ  ىناؾ :داخؿ السجف إنسافد ضابط حقكؽ ك كج -

 .السجكف
 

  :"نسانع حقوق اإل و أسب"سياق برنامج في  الزيارت الميدانية لممحافظات :رابعاً    
بإيفاد عدد " نسافع حقكؽ اإلك سبأبعنكاف " ابرنامجن  نسافمس القكمي لحقكؽ اإلالمج ينفذ   

متعريؼ لذ عدد مف األنشطة داخؿ كؿ محافظة لتنفي مختمؼ المحافظاتإلى  راتمف الزيا
ة كتثقيفيكعقد كرش تدريبية  ،ف ناحية المكاثيؽ الدكلية كالقكانيف الداخميةم نسافبحقكؽ اإل

 نسافلمجمعيات األىمية المعنية كالميتميف داخؿ المحافظة كالتربية عمى حقكؽ اإل
ذييف عقد لقاءات مع المسئكليف التنفي إلى جانب ،الشكاكل كااللتماسات يكتمق ،بالمدراس

  .ف مسئكلي المحافظة كالمجمسكمد أكاصر التعاكف كالتنسيؽ بي
 

حيث تقكـ تمؾ الفرؽ بالعمؿ  ،دكر بارز في تمؾ الزياراتبفرؽ عمؿ الشكاكل كتسيـ    
 قابؿتمراكز ك الك ا كالمناطؽ الميمشة كاألكثر ضعفن  النجكع كالقرلإلى  الميداني كالكصكؿ

تقديـ  فيالراغبيف ى عم اكاىـ تيسيرن اشك ىمقتستمع إلييـ كتحدد احتياجاتيـ كتتك المكاطنيف 
 .الشكاكل
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ع أثناء زيارة المحافظة المكاطنيف بدكر المجمس كآلياتو في التعامؿ معىرّْؼ تمؾ الفرؽ كما تي   
جانب رفع الكعي إلى  ،ة تقديـ الشككل ككسائؿ التكاصؿككيفيكطمباتيـ شكاكل المكاطنيف 

 حقكقيـ األساسية.بكتعريفيـ  نسافحقكؽ اإلفيما يتصؿ بلدييـ 
 

زيارة المحافظات فرؽ عمؿ الشكاكل بالمجمس في  تركشا التقرير التي يغطيياكخبلؿ فترة   
 التالية:

 :اإلسكندرية محافظة –ُ
 في اإلسكندرية بميحافظة "نسافاإل حقكؽ سبكعأ" في الشكاكل مكتب باحثي بعض شارؾ    

 افظةبالمح عديدة أماكف العمؿ فريؽ زارك  ،َُِٖ غسطسأ ُٓ حتى َُ مف الفترة
محطة  –العامرية  –المنتزه  –غيط العنب ) :شممت ،بيا نسافاإل حقكؽ حالة لرصد
 مع المباشرة المقاءات في الميدانية الجكالت كرصدت ،(السكؽ القديـ - المنشية –الرمؿ 

  :التالية المشكبلت المناطؽ بيذه المكاطنيف
 كطمبات ،المساكف رتكفي خاصة :كاالجتماعية يةقتصاداال باألكضاع عمؽتت مشكبلت -

 ككذا ،المناطؽ مف عدد في كافية نقؿ كسائؿ بتكفير عامةال مرافؽال كتطكير ،العمؿ
 اكش كما ،المناطؽ بعض مف القمامة رفع في التأخرك  ،األسعار ارتفاع مف الشككل

 ،التمكيف بطاقات عمى الجدد المكاليد لتسجيؿ المعقدة اإلجراءات مف فيالمكاطن مف عدد
 .المناطؽ مف عدد في الصحي الصرؼ شبكات رتكاف عدـك 

 إتاحة عدـ مف تعاني مناطؽ فيناؾ كالضعؼ الصحية كالرعاية بالخدمات يتعمؽ كفيما -
 أسعار ارتفاع مف كفمكاطن شكا كقد ،األدكية أسعار ارتفاعك  ،الدكلة نفقة عمى العبلج
 تركيب عمى الجديدة التعاقدات عند سيما ال ،فيو مبالغ بشكؿ الشرب مياه فكاتير

 .الشرب مياه كتكصيؿ العدادات
 طالب فقد -خاص بشكؿ- العنب غيط بمنطقة األمنية المنظكمة صعيد عمى أما   

 السمبية مظكاىرل منعنا السكانية كثافتيا مع يتناسب بما األمنية الخدمات بزيادة كفالمكاطن
 .بالمنطقة
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 اتكافرى لعدـ المدارس زيادةب يفالمكاطن مف عدد لباط التعميـ بمنظكمة يتعمؽ ماكفي    
 عف المدارس طبلب عزكؼ ككذلؾ األساسي، التعميـ مرحمة في خاصة كافية بصكرة
 .الخصكصية بالدركس اكتفاءن  المدارس مف عدد في التعميمية بالعممية االنتظاـ

  :ذييفالتنفي بالمسئكليف الخاصة مقاءاتال   
 القانكنية كالمساعدات التحقيقات قطاع عمؿ فريؽ رصحى  المتبعة الخطة تنفيذ إطار في   

 تمؾ رأس عمى ككاف ،بالمحافظة ييفذالتنفي المسئكليف بالسادة مباشرة لقاءات إجراء عمى
/ المكاء بالسيد َُِٖ/ٖ/ُُ يكـ اإلسكندرية محافظة بمبنى عيًقدى  مالذ المقاء الزيارات

 ضياء – شمبي نبيؿ) :ألساتذةا مف الكفد فكتككَّ  ،المحافظة عاـ سكرتير - بسيكني أحمد
 .(مخمكؼ ىاني - الباقي عبد محمد – مالغمر 

 حقكؽ أسبكع" ػب الخاص البرنامج المحافظة عاـ سكرتير المكاء السيد عمى ضرً عي  قدك    
 عمى المباشر كغير المباشر كأثره المجمس بو يقـك كما ،بو الخاصة كاألىداؼ "نسافاإل

 لبعثةا عمؿ أماـ العقبات كؿ تذليؿ إلى بدكره وكجَّ  حيث نساف،اإل حقكؽ ثقافة نشر
 المقاءات خبلؿ مف أك الميدانية الزيارات في تحتاجو ما لتكفير مستمرة لجاف كتخصيص

 عادؿ/ الميندس السيد ؼكمَّ  كما ،(األحياء رؤساء) ذييفالتنفي المسئكليف مع تمت التي
 عاـ بديكاف العامة كالعبلقات بيئيال كالرصد المكاطنيف لخدمة العامة االدارة مدير -جابر

 خدمة مكظفي تكميؼك  ياأعمال في الميدانية البعثة عمؿ فريؽ بمرافقة اإلسكندرية محافظة
 ليياإ المشار اإلسكندرية مناطؽ في الميدانية البعثات لمرافقة البيئي كالرصد المكاطنيف

 .أعبله
أىـ المشكبلت التي  تقشك ؾ، كنمف رئيس حي كسط، كرئيس حي الجمر  كبلِّ  زار الكفدكما   

بالمجمس كاختصاصاتو كتعزيز  اتعريفيمإلى  مف خبلؿ الزيارات الميدانية، إضافة تدى صً ري 
 سبؿ التعاكف في مجاؿ الشكاكل كحميا.

رئيس  -محمد فايؽ  /ستاذاألكؿ مف: بحضكر  اإلسكندريةمي بمكتبة مؤتمر ختا دى قً عي  كقد   
كحضكر المسئكليف  ،اإلسكندريةرئيس مكتبة  - الفقيمصطفي  /كالدكتكر ،المجمس

 .ذييف بالمحافظةالتنفي
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 :السكيسك  اإلسماعيمية امحافظت -ِ
 ِْ إلى ُٖ مف الفترة في كالسكيس اإلسماعيمية بمحافظتي "نسافاإل حقكؽ سبكعأ" نيفّْذ  

 .َُِٖ سبتمبر
  :َُِٖسبتمبر  ُِ - ُٖالفترة مف  محافظة اإلسماعيمية فيأسبكع حقكؽ اإلنساف ب –أ 

 - ةشحات أبك قرية - بمح أبك دريسة - االسماعيمية لمركز التابعة ةشنفي قرية الزيارة شممت  
 - المنايؼ قرية – سيناء ككبرل قرية - المطاعية – صكير أبك مركز - عطكة أبك قرية
 السبلـ منشية - الخنادؽ -ندا فريد شارع - فايد -الفنارة – الجديد الشارع - فايد مركز

 الكبير التؿ مركز – الصغير التؿ قرية - الكبير التؿ مركزب الزراعي صبلحاإل عزبة –
 – المبلؾ كادل( ِ) قرية - خميس عزبة - عكض منصكر عزبة – المبلؾ مكاد -

 قرية - رشيد أبك - خميفة أبك منطقة - غرب القنطرة – المحسمة قرية العكايصة عزبة
 .الجبؿ ضير عزبة - البياضة

 الييإ المشار بالمناطؽ المكاطنيف مع المباشرة المقاءات في الميدانية الجكالت كرصدت  
  :التالية المشكبلت أعبله

 لمقمامة صناديؽ كجكد عدـك  ،القمامة انتشار :مثؿ ،المتنكعة البيئية مشكبلتال انتشار -
 لصرؼا كجكد عدـك  ،كالحشرات مراضاأل مف عديد انتشار إلى ميؤد مما ،بالشكارع
 مياه اختبلطك  ،أخرل مناطؽ في صيانتيا كعدـ شبكاتو كتيالؾ ،مناطؽ في الصحي
 .مراضاأل انتشار إلى ميؤد مما ،الصحي بالصرؼ الشرب

 :متنكعة مشكبلت  
 .نقص عدد المدارس مقارنة بعدد الطبلب -
أك  ،عبلج بياالمف حيث تكافر  ،الحككمية قص الخدمات الطبية في المستشفياتن -

 .إلسعافات األكليةخدمات ا
الختبلطيا ا نظرن بعض المناطؽ في  اآلدميلبلستخداـ  عدـ صبلحية مياه الشرب -

 .انقطاعيا لفترات طكيمةإلى  ضافةإ ،بالصرؼ الصحي
إنارة ككذلؾ عدـ  ،مما ييدد حياة المكاطنيف بالخطر عدـ تمييد طرؽ بعض القرل -

 .ةعديد ائـميشكبلت كجر  م إلىمما يؤد ،ليبلن  بعض الطرؽ
  .بعض المناطؽ لمساعدة المكاطنيف عمى التنقؿ عدـ كجكد كسائؿ مكاصبلت في -



018 
 

 استيبلؾ األىالي. كعدـ تحمميا  ،ماكفبعض األ يرباء فيشبكات الكضعؼ  -
 

 :َُِٗ سبتمبر ِْ إلى ِِ مف الفترة في السكيس محافظةب اإلنساف حقكؽ أسبكع .ب 
 يمنشية عم -الجنايف  –اكف اإليكاء مس –صؿ حي في -األربعيف  –السكيس كقد شمؿ: )  

 –منطقة الرحاب  –حي عتاقة  - (الخريجيف)محمد عبده  قرية -اإلسكاف  –حسف 
  .منطقة الككثر( –منطقة النيضة 

 الييإ المشار بالمناطؽ المكاطنيف مع المباشرة المقاءات في الميدانية الجكالت كرصدت  
  :التالية المشكبلت أعبله

 لمقمامة صناديؽ كجكد عدـك  ،القمامة انتشار :مثؿ ،المتنكعة البيئية تمشكبلال انتشار -
 الصرؼ كجكد كعدـ ،كالحشرات مراضاأل مف عديد انتشار إلى ميؤد مما ،بالشكارع
 إلى باإلضافة ،أخرل مناطؽ في صيانتيا كعدـ شبكاتو كتيالؾ مناطؽ في الصحي
 .كبئةكاأل مراضاأل شارانت إلى ميؤد مما ،الصحي بالصرؼ الشرب مياه اختبلط

 :متنكعة مشكبلت  
أحد  ما يقرب مفالؼ مف المكاطنيف آحيث قدـ  ،المحافظةسكاف المتراكمة في مشكمة اإل -

 حتىك  ،أقساطيا كادكسدَّ  ،ؿ عمى كحدات سكنيةلؼ طمب خاص باإلسكاف لمحصك أ عشر
 .لـ يحصمكا عمى ىذه الكحداتاآلف 

 .لطبلبنقص عدد المدارس مقارنة بعدد ا -  
خدمات أك  الحككمية مف حيث تكافر عبلج بيا قص الخدمات الطبية في المستشفياتن -  

 .اإلسعافات األكلية
مف ا دِّ كبيرة جحيث تكجد بيا نسبة  ،اآلدميلبلستخداـ  عدـ صبلحية مياه الشرب -

 .كبئة مثؿ الفشؿ الكمكمكاأل مراضانتشار األإلى  ممما يؤد ،مبلحاأل
عمارات يقطف بيا  التي تتككف مف أربعصؿ في يكاء العاجؿ بحيمساكف اإلكضاع سكء أ -  

  .أم كقت نيا متيالكة لمغاية كمعرضة لبلنييار فيإحيث  ،أسرةربع كستكف أ
  .انتشار الباعة الجائميف -



013 
 

مجكء لمرم مف إلى المما اضطر المزارعيف  ،نقص حصة األراضي الزراعية مف مياه الترع -
ىميا كمف أ ،كاألكبئة بيف المكاطنيف مراضانتشار األإلى  مما يؤدم ،مياه المصارؼ
 .الفشؿ الكمكم

إنارة  كال يكجد ،مخطرلد حياة المكاطنيف بعض القرل مما ييدغير مميدة في طرؽ ال -  
 .عديدة ميشكبلت كجرائـإلى  ممما يؤد ،ليبلن  ببعض الطرؽ

 .ارتفاع نسبة البطالة -  
  .بعض المناطؽ لمساعدة المكاطنيف عمى التنقؿ في عدـ كجكد كسائؿ مكاصبلت -

 

 :دمياطك  بكرسعيد امحافظت -ّ
 سبتمبر ُِ إلى ُٓ مف الفترة يف كدمياط بكرسعيد بمحافظتي نسافاإل حقكؽ سبكعأ نيفّْذ   

َُِٖ.  
  :َُِٖ ديسمبر ُٕ إلى ُٓ مف الفترة في بكرسعيد محافظة .أ 
حي  –المبلحات  –حي بكرفؤاد  -الصفا –السبلـ  –التعاكنيات  –حي المناخ كقد شمؿ:   

 –حي الضكاحي  – يمنطقة سيد متكل –حي الزىكر  –عمارات األىالي  –مارات اإل
  .المنطقة الصناعية

 الييإ المشار بالمناطؽ المكاطنيف مع المباشرة المقاءات في الميدانية الجكالت رصدت قدك   
  :التالية المشكبلت أعبله

عدـ كجكد صناديؽ لمقمامة ك  ،انتشار القمامة :مثؿ ،البيئية المتنكعة بلتمشكانتشار ال -
عدـ كجكد الصرؼ ك  ،كالحشرات مراضعديد مف األانتشار إلى  مبالشكارع مما يؤد

، كما أكد أخرلمناطؽ  كاتو كعدـ صيانتيا فيكتيالؾ شب ،مناطؽال بعضفي  الصحي
إلنياء مشكمة الصرؼ ياء حكاىـ لممسئكليف ببعض األاشك فعر بعض المكاطنيف 

أف الشركة القابضة كذكر  ،مسئكليتو عنيا ىلكف الحى نف ،الصحي التي أصبحت دائمة
 بأف المشكمة تكمف في مع المسئكليف بالشركة أفادكا كعند التكاصؿ ،ىي المسئكؿ الكحيد

ثـ ال تمبث  ،حؿ المشكمة بشكؿ مؤقتك ـز كأنو سيتـ عمؿ البل ،ركاسب بالشبكة كجكد
 .شكمة أف تعكد مف جديدالم
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الشكارع بصكرة غير انتشار الكبلب الضالة في  ف مفذلؾ تضرر المكاطنك إلى  إضافة -
  يكجد بيا إضاءة في كما أف بعض المناطؽ ال ،لمسكافا سبب إزعاجن مما يعادية 
 صيانة.إلى  نارةكتحتاج أعمدة اإل ،الشكارع

إلى  تياحاجك عض المناطؽ بكل حكؿ تدىكر حالة الطرؽ في كما تمقت البعثة شكا -
  .الرصؼ

ف عف استيائيـ مف الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى األميرم بحي لمكاطنك أعرب اك  -  
إلى  إضافة ،كنقص المعدات الطبية ،لعدـ كجكد األطباء بشكؿ دائـ بالمستشفى ؛المناخ

 التعامؿ بشكؿ غير آدمي مع المكاطنيف. 
تشديد إلى  كىذا األمر يحتاج ،فؤاد عف باقي المناطؽبكر  مشكمة ارتفاع األسعار في -  

تتعمؽ بقيمة فاتكرة المياه التي تككف أعمى  أخرلكما تكجد مشكمة  ،مى األسكاؽالرقابة ع
اإلنشائية الخاصة  عماؿ% مف االستيبلؾ الفعمي بسبب األَٓمف القيمة االستيبلكية بػػ

قد انتيت  عماؿبأف ىذه األا عممن  ،قيمة فاتكرة المياهإلى  بالصرؼ الصحي التي تضاؼ
 .لى الفاتكرةإزالت تضاؼ  كمع ذلؾ ما ،منذ فترة كبيرة

 شككل مجمعة تخص منطقة عمائر األمؿ بحي بكرفؤادبمف المكاطنيف  كثيركما تقدـ  -  
الصرؼ  ككذلؾ كجكد طفح في ،غمؽ الشكارعيكاد ييا القمامة بشكؿ التي تنتشر في

سبب مما يانتشار الباعة الجائميف إلى  إضافة مبالكعات،، كعدـ كجكد أغطية لالصحي
  .يةأزمة مركر 

 

التي  مشكبلتال تضرً كعي  ،رئيس حي بكرفؤادمع مقابمة أجرل الكفد  :مقابمة المسئكؿ  
مف رفع  ،حؿ المشكمةستي  نفس يـك الزيارةحيث أكد أنو في  ،طقة عمائر األمؿبمن ريًصدت
 .عات المكشكفةك لابغطية التك  ،ككضع صناديؽ ،لمقمامة

مف الشكاكل الفردية تتعمؽ باحتياجات  استقبمت البعثة عددن اما سبؽ إلى  باإلضافةك  -
الرعاية أك  ،ر فرصة عمؿتكفيأك  ،الحصكؿ عمى سكف ، مف قبيؿكاطنيفخاصة لدل الم

 .بكرفؤاد العاـ ، كطمبات تطكير مستشفىالصحية
 

 تمثمت في: ،ة لممكاطنيف بمدينة بكرسعيدمف الشكاكل الفردي اتمقت البعثة عددن  كما  
 .ر فرص عمؿتكفي -
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 بداء أسباب.كرامة بعد قطعو دكف إك  اش تكافؿعادة معالتماسات إ -
  عبلج عمى نفقة الدكلة. -

 

  :َُِٖ ديسمبر ُِ إلى ُٖ مف الفترة في دمياط محافظة في اإلنساف حقكؽ أسبكع .ب
مثمث  –الركضة –فارسككر -كفر سعد –الرضاأـ  –منطقة الرياض –عزبة البرج  كقد شمؿ:

  .بحيرة المنزلة
 الييإ المشار بالمناطؽ المكاطنيف مع المباشرة المقاءات في الميدانية الجكالت كرصدت  

  :التالية المشكبلت أعبله
 لمقمامة صناديؽ كجكد عدـك  ،القمامة انتشار :مثؿ ،المتنكعة البيئية مشكبلتال انتشار -

 الصرؼ كجكد عدـك  ،كالحشرات مراضاأل مف عديد انتشار إلى ميؤد مما بالشكارع
 فريؽ ىتمقَّ  كما ،أخرل مناطؽ في صيانتيا كعدـ شبكاتو كتيالؾ ،مناطؽ في الصحي

 المصرؼ حاؿ مف فييا يتضرركف جريبة شط قرية أىالي مف مجمعة شككل البعثة عمؿ
 آخره عف امتؤل حيث ،راعيةالز  محاصيميـ رم في عميو يعتمدكف مالذ بالقرية المكجكد
 محاصيؿ إنتاج إلى أدلك  ،المنطقة سكاف بيف مراضاأل انتشار في تسبب مما ،بالقمامة
 .المكاطنيف صحة عمى تؤثر زراعية

 ماألمر الذ الصناعية مف صناعة األخشاب كخبلفو،سكاف المدينة بالميف  معظـيعمؿ ك    
الحاالت  كفي معظـماكينات، جراء التعامؿ مع ال يجعميـ أكثر عرضة لئلصابات

ما  ،قسـ لمجراحات الدقيقة جدك ي ال حيثالعاـ بمدينة دمياط المستشفى إلى  يكفيتكج
سكء مف كما يتضرركف  ،طكارئ المنصكرةمستشفى إلى  إلى المجكءالمصابيف  يضطر

مأكل لمقطط كالكبلب  أف أصبحبعد  ال سيما كنظافتو، الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى
  .ضالةال
أخرل ك  ،حصكؿ عمى معاشتتعمؽ بالطمبات  المجمس باحثك تمقىكعبلكة عمى ما تقدـ،    

  .كالحصكؿ عمى فرصة عمؿ ،كالحصكؿ عمى كحدات سكنية ،الرعاية الصحيةتتعمؽ ب
الشرب مياه  لمكاطنيف مف سكء حاؿتضرر بعض افقد الشكاكل العامة كفيما يتصؿ ب  

ذلؾ فإف ركاد المدينة مف كمع  ،اية فرع النيؿ بدمياطنيبالمدينة رغـ أنيا تقع في 
 .يشتركف المياه المعدنية المصطافيف
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  :متنكعة أخرل مشكبلت  
 .رقابة عمى األسكاؽال في ظؿ عدـارتفاع األسعار  -
 .انتشار الدركس الخصكصية التي تمتيـ دخكؿ أكلياء األمكر -
عات اليدكية المنتشرة بالمحافظة لكسب بالصنا طفاؿعمؿ األبسبب ارتفاع نسبة األمية  -

 .الماؿ
 ."يستر بمنطقة الشعراءصناعة البكلثة لمبيئة داخؿ المدينة "ت الممكّْ انتشار الصناعا -
 .انتشار الباعة الجائميف كالتعدم عمى األرصفة كالطرقات -

 

 :المنياك  أسيكط امحافظت -ْ
 :َُِٗشير فبراير  ا فيالمنيك  بمحافظتي أسيكط "نسافسبكع حقكؽ اإلأ" نيًفذ 
  :َُِٗ فبراير ِٓ إلى ِّ مف الفترة في أسيكط محافظةب اإلنساف حقكؽ أسبكع. أ
،ػ مدينة أسيكط،  نجع سبع حسيف، بني ،منقباد  ينة أسيكط، درنكة،مركز كمد كقد شمؿ:   

عزبة الشيخ ،عزبة المصرم شعبلف،قرية المعصرة  ،مركز كمدينة الفتح  ريفة، مكشا،
قرية النكاكرة  ، ممركز البدار  ،دشمكط عزبة النخؿ، مركز ديركط، صنبك، مسارة، ،سكيؼ

 .مركز القكصيةك  ،مركز ساحؿ سميـ  ، مقرية بسناك  ،
 

 : يمى ما المكاطنيف مع المباشرة المقاءات في الميدانية الجكالت كرصدت  
 لمقمامة صناديؽ كجكد كعدـ ،القمامة انتشار :مثؿ ،المتنكعة البيئية مشكبلتال انتشار -  

 الصرؼ كجكد عدـك  ،كالحشرات مراضاأل مف ديدع انتشار إلى ميؤد مما بالشكارع
 إلى باإلضافة ،أخرل مناطؽ في صيانتيا كعدـ شبكاتو كتيالؾ ،مناطؽ في الصحي
 .مراضاأل انتشار إلى ميؤد مما الصحي بالصرؼ الشرب مياه اختبلط

 انتشار إلى أدل مما بالقرية الفحـ مصانع مف دعد كجكد مف المعصرة قرية أىالي تضرر -
 الكتمة مف المصانع تمؾ إزالة كالتمسكا ،الصغار يـأطفال كبيف بينيـ الصدرية مراضاأل

  .البيئة عمى كالحفاظ لؤلىالي العامة لمصحة مراعاةن  السكنية
نارة األمني التكاجد بتفعيؿ األىالي طالب -  كعزبة رةالعصا قرية بيف الرابط الطريؽ كا 

 األفعاؿك  الجرائـ انتشار مف تضرركا حيث ،(الكتيبة طريؽ) بالمعصرة شعبلف المصرم
  .القانكف عف الخارجة
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 الخدمة ـيتقد عف تكقفت حيث ،القرل بعض فى الصحية الكحدةب صحية خدمة تكافر عدـ -
  .العيني قصرال أك المركزم الفتح مستشفى إلى الذىاب إلى يضطرىـ مما ،لؤلىالي

 :متنكعة مشكبلت 
 ماكف األبعض في  ضعؼ شبكات الكيرباءعدد المدارس مقارنة بعدد الطبلب ، ك  نقص -
خدمات أك عبلج النقص الخدمات الطبية في المستشفيات الحككمية مف حيث تكافر  -

 .اإلسعافات األكلية
 .الختبلطيا بالصرؼ الصحيا حية مياه الشرب في بعض المناطؽ نظرن عدـ صبل -
 انقطاع معاش تكافؿ ككرامة عف بعض األسر.ك  ، بة البطالةارتفاع نس -
 .مما ييدد حياة المكاطنيف بالخطرببعض القرل، كغير مضاءة طرؽ غير مميدة كجكد  -

 :التنفيذييف كليفئالمس مقابمة 
 حسيف يبن لقرية المحمية الكحدة رئيس الرحيـ عبد المنعـ عبد يعم ستاذاأل البعثة تالتق -

 شبكة نشاءإ إلى الحديث تطرؽك  ،تمقتيا التي المشكبلت لعرض -الرسكؿ عبد كنجع
 :في كتتمثؿ ءىا،إنشا تكتنؼ عديدة معكقات بكجكد فادأ حيث ،بالقرية الصحي لمصرؼ

 .الحديد السكة خط أسفؿ الصحي لصرؼا شبكة ستمر حيث ،الحديد السكة مشكمة: أكالن   
 تكافر عدـ أكد كما ،باىظة ككفتس الصرؼ تكاليؼ أف يعني ما ،لممياه ترعة كجكد: اثانين    

 .حالينا المالي االعتماد
 عدـ سببالف الصحية الكحدة داخؿ دائـ بشكؿ طبيب تكافر مشكمةب يتصؿ فيما: اثالثن    

 .حضكره انتظاـ دكف يحكؿ مما ،الصحية بالكحدة لطبيب الصحة كزارة تخصيص
 .حالينا متكفر يرغ المالي االعتمادف الطرؽ رصؼب يتصؿ فيما: ارابعن   

 

 :َُِٗفبراير  ِٖ إلى ِٔ الفترة مف محافظة المنيا فيب "أسبكع حقكؽ اإلنساف" ب.  
 –مركز كمدينة سمالكط  - يعزبة تكن –قرية المعصرة  – ممركز كمدينة ممك  كقد شمؿ:  

سيدىـ  أبك –سيدىـ القبمية  ككـ الراىب أبك –مساكف اإليكاء بككـ المكفي  –ي ككـ المكف
مركز  –طكخ الخيؿ  –مركز كمدينة المنيا  -قرية العزيمة  -رض سمطاف أ - لبحريةا

  .مركز مطام –أبك قرقاص 
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 الييإ المشار بالمناطؽ المكاطنيف مع المباشرة المقاءات في الميدانية الجكالت كرصدت   
  :التالية المشكبلت أعبله

 لمقمامة صناديؽ كجكد عدـك  ،امةالقم انتشار :مثؿ ،المتنكعة البيئية مشكبلتال انتشار -
 الصرؼ كجكد عدـك  ،كالحشرات مراضاأل مف عديد انتشار إلى ميؤد مما بالشكارع
 إلى باإلضافة ،أخرل مناطؽ في صيانتيا كعدـ شبكاتو كتيالؾ ،مناطؽ في الصحي
 .مراضاأل انتشار إلى ميؤد مما الصحي بالصرؼ الشرب مياه اختبلط

 :متنكعة مشكبلت  
نقص الخدمات الطبية في المستشفيات المدارس مقارنة بعدد الطبلب ، ك  عدد نقص -

 خدمات اإلسعافات األكلية.أك عبلج التكافر  ككذا عدـالحككمية 
 .الختبلطيا بالصرؼ الصحيا بعض المناطؽ نظرن في لشرب حية مياه اعدـ صبل -  
 .رانقطاع معاش تكافؿ ككرامة عف بعض األسك  ، ارتفاع نسبة البطالة  -
 ليبلن  إنارة بعض الطرؽ كعدـ ،مما ييدد حياة المكاطنيف بالخطر، غير مميدة كجكد طرؽ  -

 .عديدةميشكبلت يؤدم إلى  مما
 

 :األحمر البحر محافظة -ٓ
 في األحمر البحر بمحافظة "نسافاإل حقكؽ سبكعأ" في الشكاكل مكتب باحثي بعض شارؾ  

 .َُِٗ مايك ُٓ إلى ُُ مف الفترة
 ثمثمت متنكعة مشكبلت المكاطنيف مع المباشرة المقاءات في الميدانية لجكالتا كرصدت  

 :في
 .كالحيكية السكنية المناطؽ عف ابعيدن  المكقؼ نقؿ مف المكاطنيف تضرر -
  .المناطؽ ببعض يصحال صرؼلم شبكة تكافر عدـ -
 كياساأل ءإلغاب قرار صدكر عدب الكرقية كياساأل راسعأ ارتفاع مف المكاطنيف معاناة -

 .الببلستيكية
 .المدرسية بالفصكؿ لطبلبا كثافة ارتفاع -
 .الجائميف الباعة انتشار -
 .سفاجا منطقة في ايكميِّ  طكيمة لفترات المياه انقطاع -
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لمحقوق والتوزيع الجغرافي ا وفقً الشكاوى لتصنيف : جداول توضيحية خامسًا 
 :والمكاتبات وردود الجيات عمييا

 :الشكاوى تصنيف :أوًًل 

 :لمحقوقا وفقً الشكاوى  تصنيف (أ)

 حفظ ؾٔح٢ُجإل

 نهائي

 نىالمصري 

 بالخارج
 المدنية

 والسياسية

 يةتقصصا اال

 واالجصماعية

 ةوالثقافي

 الحقىق

 

4488 

 

213 

 

38 

 

3121 

 

1116 

 عد 

 الشكاوي

  
 

 

 :إلييا الوصول لُطرق اوفقً  الشكاوى تصنيف (ب)

 

 :النوعي لمتصنيف اوفقً  الشكاوى تصنيف (ج) 

 النكع الشكاكل عدد

 ذكر َّّٕ

 نثىأ ُٔٔ

 مجمع ُِْ

 إجمالي ْْٖٖ
 

 

 

 

 جإلؾٔح٢ُ
 مكاتب

 مصنقلة

 بريد

 رونيإلكص
 رحضى بريد فاكس

 طرق

 الىصىل

 

4488 

 

591 36 664 675 2521 
 عد 

 الشكاوي
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  :الجغرافي لمتوزيع اوفقً  الشكاوى تصنيف (د)

 ـ المحافظة العدد
 ُ الجيزة ُٗٓ
 ِ الشرقية ُْْ
 ّ القاىرة َّْ
 ْ المنيا ّْٖ
 ٓ البحيرة ُٖٕ
 ٔ الدقيمية ُٕٓ
 ٕ دمياط ّٗ
 ٖ ـكالفي ُْٕ
 ٗ الغربية ُِٕ
 َُ اإلسكندرية ُٖٗ
 ُُ اإلسماعيمية ُٗ
 ُِ الشيخ كفر ُْٓ
 ُّ سكيؼ بني ُْٕ
 ُْ ةالمنكفي َُّ
 ُٓ سيناء شماؿ ِ
 ُٔ بكرسعيد ٓٔ
 ُٕ القميكبية ُِٗ
 ُٖ أسيكط ُٖٗ
 ُٗ أسكاف َّ
 َِ قنا ٕٖ
 ُِ سكىاج ٖٖ
 ِِ األقصر ّٗ
 ِّ الجديد الكادم َُ
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 ِْ سيناء جنكب ٔ
 ِٓ السكيس ُِٓ
 ِٔ األحمر البحر ٓٔ
 ِٕ مطركح مرسى ُٖ
 ِٖ فيَّ بى مي  غير ُِْ
 اإلجمالي ْْٖٖ

 

 :الحقوق لتصنيف اطبقً  الشكاوى أعداد :اثانيً 
 :والسياسية المدنية الحقوق لممف ةالفرعي بالتصنيفات حصر (أ)

 كالسياسية المدنية الحقكؽ شكاكل تصنيفات عددالشكاكل
 (شكوى 608)  والسياسية المدنية الحقوق

 )لكفاةا إلى  المؤدية العنؼ شكاؿأ كافة مكاجية) الحياة في الحؽ ُ
 " تعذيبال" الجسدية السبلمة في الحؽ ُٕ
 (السكف حرمة انتياؾ) يالشخص األمافك  الحرية في الحؽ ّٓ
 السمطة استخداـ في التعسؼ ّٔ
 كالنفكذ السمطة استغبلؿ ِٕ
 مصير جبلءإ ِٗ
 نقض جمسة تحديد ِ
 القانكنيةك  الشرطية اإلجراءات اتخاذ ٖٓ
 مراقبة فترة مف عفاءإ طمب -
 قضايا ؽتمفي ادعاء ُّ
 تعسفي قبض ُِ
 تحقيؽ فتح إعادة طمب ٓ
 مةمعام كسكء اضطياد ّ

 قسرم اختفاء َُْ
 نقض جمسة استعجاؿ ُٕ
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 يقانكن غير احتجاز ِٕ
 " بمطجة أعماؿ" المجتمعي العنؼ مف الحماية في الحؽ ُٔ
 "قضائي حكـ ذتنفي" كالمينصفة العادلة حاكمةالمي  في الحؽ َٔ

ِٓ 
 عمى سبيؿ إخبلء" كالمنصفة العادلة المحاكمة في الحؽ

 " التحقيقات ذمة

ُ 
 القانكف عماؿإ" كالمنصفة العادلة لمحاكمةا في الحؽ

 " لممتيـ األصمح

ّ 
 إجراءات سير سبلمة" كالمنصفة العادلة المحاكمة في الحؽ

 "التقاضي
 مكاطنة ِ
 قضائية أكراؽ استخراج طمب ٔ
 الطعاـ عف إضراب ٓ
 الجمعيات تككيف في الحؽ -

 )ىشكو  8519) السجناء لُمعاممة الدنيا النموذجية القواعد
 السجناء لميعاممة الدنيا النمكذجية القكاعد تطبيؽ طمبات ّّ
 سجكف نقؿ طمبات ُُٕ
 يصح إفراج طمبات ُٖ
 الصحية الرعاية في الحؽ ُْٕ
 عفك طمبات ُِِّ
 زيارة طمب َّ
 شرطي إفراج طمبات ُْٔ
 الجسدية السبلمة في الحؽ ُٓ
 التعميـ في السجناء حؽ ٗ
 معاممة كسكء اضطياد ُ

 شككل( ُُِّ) كالسياسية المدنية الحقكؽ حصر إجمالي
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 :ةوالثقافي واًلجتماعية يةقتصاداًل الحقوق( ب)      

 الشكاكل عدد
 كاالجتماعية يةقتصادالا الحقكؽ شكاكل تصنيؼ

 ةكالثقافي

 (شككل) ِْٕالحقكؽ االجتماعية           

 "الدكلة نفقة عمى عبلج" الصحية الرعاية في الحؽ   ِٕ
 نظيفة بيئة في الحؽ ُِ
 الحياة مقكمات مف الكفاية حؽ         ِ
 كثائؽ صدارإ في الحؽ ُٓ
 (يطب ىماؿإ) الصحية الرعاية في الحؽ      ِِ
 مرافؽ ُِٓ
 التعميـ  في الحؽ ِٗ
 رضأ قطعة عمى الحصكؿ في الحؽ ّ
 تعكيض طمب ّ
 االجتماعي التضامف في الحؽ -
 تكميخالفا تجاكزات ُٗ
 التعييف في الحؽ ٓ
 الصحية الرعاية في الحؽ ِّ
 الخاصة الممكية حماية في الحؽ ِٓ

 (شككل ُٗٓ) العيمالية الحقكؽ             

 معاممة كسكء اضطياد ِّ
 تعسفي نقؿ ُٖ
 مالية مستحقات ِٖ
 تعسفي فصؿ ُُ

 كمخالفات تجاكزات ِ
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 الترقية في حؽ ُ
 لعمؿا إلى عكدة طمب ُٓ
 النقؿ في الحؽ ُٖ
 العمؿ جية مف تعسؼ ّ
 العمؿ في تثبيت َُ
 كظيفي كضع تعديؿ ُٓ
 التعييف في الحؽ ٓ
 كنفكذ سمطة استغبلؿ ُ

 (شككل ْٖٓ) يةقتصاداال الحقكؽ
 كشؾ تخصيص طمب ُٗ
 السكف  في الحؽ ٕٓ
 نظيفة بيئة عمى الحصكؿ ِ
 كظيفة عمى الحصكؿ طمب ْٖ
 اشمع عمى الحصكؿ طمبات ََِ
 مناسب يمعيش مستكل عمى الحصكؿ طمب ٓ
 يةاقتصاد مشركعات إلنشاء التعاقد حؽ ٓ
 ككرامة تكافؿ َٗ
 ةمالي ةمساعد طمب ُٓ
 كاإلصابة العجز عف التعكيض في الحؽ ٕ
 كمخالفات تجاكزات ُ

 شككل (ُُُٔ) ةكالثقافي عيةكاالجتما يةقتصاداال الحقكؽ شكاكل إجمالي
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 بالخارج نيالمصري حقوق (:ج)    

 بالخارج المصرييف شكاكل تصنيؼ الشكاكل عدد
 (قانكنية مساعدة) األساسية بالحقكؽ التمتع في الحؽ ِ
 (تعسفي قبض) األساسية بالحقكؽ التمتع في الحؽ ٗ
 اختفاء ُ
 العمؿ في اضطياد ُ
 مالية مستحقات ٗ
 فراجإ طمب ِ
 (لكطفا إلى العكدة) األساسية كؽبالحق التمتع في الحؽ ُْ
 بالخارج المصرييف حقكؽ شكاكل جماليإ ّٖ

 
 :التقرير يغطييا التي فترةال خالل لجياتا إلى الصادرة المكتب ُمخاطبات: ثالثًا

 تالمخاطبا عدد الكزارات ـ

 ٖٓٗ الداخمية كزارة ُ
 ِِٔ االجتماعي التضامف كزارة ِ
 ّ الكزراء مجمس ّ
 ٓ المعدنية كالثركة تركؿالب كزارة ْ
 ِْ كالتعميـ التربية كزارة ٓ
 ٕٔ العاممة القكل كزارة ٔ
 ُُْ كالسكاف الصحة كزارة ٕ
 ِٖ الداخمية التجارة التمكيف كزارة ٖ
 ُُ العالي التعمـ كزارة ٗ

 ُِ الخارجية كزارة َُ

 ٖ الزراعة كزارة ُُ
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 ُْ الدفاع كزارة ُِ
 ٖ اليجرة كزارة ُّ
 ُ المدني الطيراف ارةكز  ُْ
 ٓ البيئة كزارة ُٓ
 ٔ الكيرباء كزارة ُٔ
 ُٓ سكافاإل كزارة ُٕ
 َُ المحمية التنمية كزارة ُٖ
 ُ كالرم المائية المكارد كزارة ُٗ
 ْ المالية كزارة َِ
 ُ كالتراث ثاراآل كزارة ُِ
 ُ كالرياضة الشباب كزارة ِِ
 ْ العدؿ كزارة ِّ
 ُ راالستثما كزارة ِْ
 ٕ كقاؼاأل كزارة ِٓ

 ُّْٔ اإلجمالي
 تالمخاطبا عدد المحافظات ـ

 ُِ القاىرة محافظة ُ
 ِٖ اإلسكندرية محافظة ِ
 ُُ سكيؼ بني محافظة ّ
 ٗ الشرقية محافظة ْ
 ّّ المنيا محافظة ٓ
 ٓ الشيخ كفر محافظة ٔ
 ٔ ـكالفي محافظو ٕ
 ْ المنكفية محافظة ٖ
 ٕ البحيرة محافظة ٗ
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 ٕ الدقيمية محافظة َُ
 ٔ دمياط محافظة ُُ
 ٓ قصراأل محافظة ُِ
 ٗ سيكطأ محافظة ُّ
 ٓ الجيزة محافظة ُْ
 ٓ سكىاج محافظة ُٓ
 ُٓ السكيس محافظة ُٔ
 ُّ سماعيميةاإل محافظة ُٕ
 ِ سكافأ محافظة ُٖ
 ٖ القميكبية محافظة ُٗ
 ُ الجديد الكادم محافظة َِ
 ُ سيناء شماؿ محافظة ُِ
 ّ بكرسعيد محافظة ِِ
 ُ الغربية محافظة ِّ
 ُ قنا محافظة ِْ

 ُٕٗ اإلجمالي
 المخاطبات عدد الييئات ـ

 ُُٖ العامة النيابة ُ
 ُِ النقض محكمة ِ
 ُ الجميكرية رئاسة ّ
 ُ داريةاإل الرقابة ىيئة ْ

 ُٓٗ اإلجمالي
 المخاطبات عدد أخرل جيات ـ

 ُ عبلـلئل عمىاأل مجمسال ُ
 ِ المحاميف نقابة ِ



008 
 

 ّ المصرم البريد ىيئة ّ
 ِ الغذائية الصناعات دارةإ مجمس رئيس ْ
 ُ المنصكرة جامعو ٓ
 ُ الجديدة ةالقاىر  مدينة جياز ٔ
 ِ العرب المقاكلكف شركة ٕ
 ٖ الصحي الصرؼك  المياه شركة ٖ
 ُ المستردة لؤلمكاؿ العامة الييئة رئيس ٗ

َُ 
 القابضة كةالشر  دارةإ مجمس رئيس

 المعدنية لمصناعات
ُ 

 ُ الزقازيؽ جامعة ُُ
 ُ زىراأل جامعة ُِ
 ُ األىمي البنؾ ُّ
 ُ المصرم المركزم ؾنالب ُْ
 ٕ زىراأل شيخ ُٓ
 ُ العاـ النقؿ ىيئة ُٔ
 ِ لؤلدكية القابضة شركةال ُٕ
 ُ سسيرفي كير شركة ُٖ
 ُ البحرم لمنقؿ النيؿ شركة ُٗ
 ُ ىراـاأل مؤسسة َِ
 ُ دارةكاإل لمتنظيـ المركزم جيازال ُِ
 ُ سكافأ كيرباء ِِ
 ُ "الخير مصر" مؤسسة ِّ
 ُ مالؾ مككيت شركة ِْ

 ّْ اإلجمالي

 َِٗٔ المكتب عف الصادرة الميخاطبات عدد إجمالي
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 :الجيات ردود حصر :ارابعً 
 الكزارات

 الردكد عدد الكزارة ـ
 ْ الكزراء مجمس ُ
 ِٕٔ ةالداخمي كزارة ِ
 ِْ العاـ النائب ّ
 ُُ الخارجية كزارة ْ
 ْٖ االجتماعي التضامف كزارة ٓ
 ْٕ العاممة القكل كزارة ٔ
 ْٕ كالسكاف الصحة كزارة ٕ
 ٕ كالطاقة الكيرباء كزارة ٖ
 ّ المالية كزارة ٗ
 ِ األكقاؼ كزارة َُ
 ِ كالتعميـ التربية كزارة ُُ
 ِ ضياألرا كاستصبلح الزراعة كزارة ُِ
 ّ المعدنية كالثركة البتركؿ كزارة ُّ
 ُ كالصناعة التجارة كزارة ُْ
 ٕ الداخمية كالتجارة التمكيف كزارة ُٓ
 ِ كالرم المائية المكارد كزارة ُٔ
 ُ الخارج  في كالمصرييف اليجرة كزارة ُٕ
 ِ الدفاع كزارة ُٖ
 ُ المدني الطيراف كزارة ُٗ
 ُ اآلثار كزارة َِ
 ّ البيئة ةكزار  ُِ
 ِ العالي التعميـ كزارة 22
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 ُ المحمية التنمية كزارة 23
 َُّٕ اإلجمالي

 المحافظات
 الردكد عدد المحافظة ـ
 ٖ القاىرة محافظة ُ
 ُ الجيزة محافظة ِ
 َُ السكيس محافظة ّ
 ّ البحيرة محافظة ْ
 ّ اإلسكندرية محافظة ٓ
 ِ الشيخ كفر محافظة ٔ
 ُٖ الشرقية محافظة ٕ
 ْ الدقيمية محافظة ٖ
 ُ سيناء شماؿ محافظة ٗ
 ِ الفيـك محافظة َُ
 ُُ سكيؼ يبن محافظة ُُ
 ِ المنيا محافظة ُِ
 ُ األقصر محافظة ُّ
 ُ أسكاف محافظة ُْ
 ُ قنا محافظة ُٓ
 ُ دمياط محافظة ُٔ
 ُ بكرسعيد محافظة ُٕ
 ِ سماعيميةاإل محافظة ُٖ
 ُ الغربية محافظة ُٗ

 ّٕ جمالياإل
 أخرل جيات
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 الردكد عدد الجية ـ
 ُ لمبريد القكمية الييئة ُ
 ُ العاـ النقؿ ىيئو ِ
 ُ لمبحكث القكمي المركز ّ
 ِ المصرم المركزم البنؾ ْ
 ُ المنصكرة جامعة ٓ
 ُ العرب المقاكلكف شركة ٔ
 ُ لؤلدكية النيؿ شركو ٕ
 ُ سيرفيس كير شركة ٖ
 ْ الشريؼ األزىر ٗ

 ُّ جمالياإل
 

 ُُِّ يالكم اإلجمالي
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 الثالث الفصل
 نساناإل  حقوق ثقافة نشر

 

 نسافاإل حقكؽ ثقافة نشر في نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس جيكد الفصؿ ىذا يعرض    
 :حاكرم ثبلثة خبلؿ مف التقرير يغطييا التي الفترة خبلؿ

 :العمل وورش المؤتمرات :أوًًل   
  ندكة حكؿ سبؿ دعـ حقكؽ الشعب الفمسطيني كتفعيؿ آليات المساءلة كاإلنصاؼ– 

 .َُِٖأكتكبر  ِٔالقاىرة 
  َُِٖكتكبر أ ّربعاء األ -ة" الضريبة العقاري"مائدة مستديرة حكؿ. 
  كمظير معاصر لمعنصرية نسافنتياؾ لحقكؽ اإلاسبلمكفكبيا "اإلمؤتمر" – ُٕ، ُٖ 

 .تركيا –نبكؿ سطإ – َُِٖأكتكبر 
  القاىرة – َُِٖنكفمبر  ِِ -" قانكف الجمعيات األىمية"مائدة مستديرة لمناقشة. 
  التعميـ كالمجتمع ياإلعاقة ف مذ يالتكنكلكجيا المساندة لدمج الطفؿ العرب"كرشة عمؿ "

 .َُِٗفبراير  ُِ إلى ُٕمف  –
  َُِٗمارس  ٔ " السبلـ العادؿ لمنطقة الشرؽ األكسط"ندكة الشبكة العربية حكؿ – 

 .جنيؼ
 القاىرة. – َُِٗإبريؿ  ٔ -"  تحديث التشريعات العقابية"حكؿ  يالكطن المؤتمر 
  القاىرة – َُِٗمايك  ِ  -" نسافالصحة كحقكؽ اإل"مؤتمر. 
 متابعة كتنفيذ أىداؼ في  نساف"دكر المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإل المؤتمر الدكلي

 .شـر الشيخ – َُِٗك يكني ِٕ، ِٔ –" التنمية المستدامة
 ركيزة التنمية  نسافحقكؽ اإل"مصر  يف لثالث عشر لمنظمات المجتمع المدنيالممتقى ا

 .القاىرة – َُِٗسبتمبر  ٓ ،ْ -" المستدامة
 الدكؿ العربيةفي  حكؿ التشريعات كاآلليات البلزمة لمناىضة التعذيبالدكلي  المؤتمر 

 .القاىرة – َُِٗأكتكبر  ٗ ،ٖ  -
 المؤسسات في  كالمساعدة القانكنية لدكلية المتخصصة لمعالجة الشكاكلالكرشة ا

  القاىرة . – َُِٗيكنيك  ُٖ، ُٕيكمى . نيةالكط
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 :المجمس نظميا التي التثقيفيةو  التدريبية البرامج :اثانيً  

 كبرامجو ،كمحتكاه ،كمنيجيتو ،التدريب يةإستراتيج. 

 بالمجمس كالباحثات الباحثيف قدرات تعزيز.  

 نسافاإل حقكؽ عبك أس" برنامج سياؽ في ثقافية كاراتح".  

 :الدرامية عمالاأل مراجعة :ثالثًا 

 لعاـ نسافاإل حقكؽ مجاؿ في المتميز الدرامي اإلنتاج مسابقة َُِٖ. 

 عاـ مسابقة تحكيـ لجنة كممة َُِٖ. 
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  :المؤتمرات وورش العمل :أوًًل  
 – "وتفعيل آليات المساءلة واإلنصاف فمسطينيسبل دعم حقوق الشعب ال"ندوة   -1

 :8108أكتوبر  86 - القاىرة
 نساف،اإل لحقكؽ العربية المنظمة :مف كؿك  نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس مف بدعكة   

 في نسافاإل لحقكؽ المستقمة كالييئة ،األردف في نسافاإل لحقكؽ الكطني كالمركز
 دعـ سبؿ" ندكة تنظيـ جاء نساف،اإل لحقكؽ كطنيةال لممؤسسات العربية كالشبكة ،فمسطيف
 أكتكبر ِٔ في بالقاىرة" كاإلنصاؼ المساءلة آليات كتفعيؿ الفمسطيني الشعب حقكؽ
 ككزارة ،العربية الجامعة :مقدمتيا يف ،الرسمية الجيات مف لعدد ممثميف بمشاركة ،َُِٖ

 مختمؼ مف كاديمييفاألك  مثقفيفالك  حقكقييفال نشطاءال مف كعدد ،المصرية الخارجية
 .العربية األقطار

 الندكة أعماؿ -نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس رئيس- فايؽ محمد /ستاذاأل ستيؿا   
 التحالؼ جانب مف العنصرم العنؼ مف الفمسطيني الشعب معاناة حكؿ كاؼو  بعرض

 ،لمتصرؼ القابمة غير المشركعة حقكقو عف التنازؿ عمى إلجباره األمريكي - اإلسرائيمي
 لحقكؽ الدكلي كالقانكف الدكلي ينساناإل القانكف منيا كؿ ينتيؾ محاكر خمسة كتناكؿ

 رافقيا بما ،إلسرائيؿ عاصمة المحتمة بالقدس المتحدة الكاليات اعتراؼ مف ابدءن  نساف،اإل
 ،األقصى المسجد حرمة كانتياؾ ،العبادة حرية كتقييد ،الفمسطيني الشعب ضد تمييز مف

 البلجئيف غكث ككالة تمكيؿ بإيقاؼ الفمسطينييف البلجئيف قضية طمس بمحاكلة اكمركرن 
 أف كلبدع الفمسطينييف لبلجئيف العكدة حؽ تصفية كمحاكلة ،أدائيا كتشكيو" األكنركا"

 نزكحيـ بعد الحياة قيد عمى فزالك ي ما لذيفا أنيـ بدعكل ) فقط فمسطيني ألؼ َْ عددىـ
 االستيطاني لمتكسع اإلجراءات مف سمسمة باتخاذ إسرائيؿ مبادرة ككذا ،(ُْٖٗ العاـ في

 ضـ تقنيف إلى كالسعي ،الكاقع ؤلمرل اتكريسن  الكنيست مف تشريعات كاستصدار
 .المحتمة الفمسطينية يراضاأل عمى المقامة اإلسرائيمية المستكطنات

 مف بسمسمة غزة قطاع عمى التشديد إلى نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس رئيس أشار كما   
 ،"سالـ أبك كـر"  معبر إغبلؽ َُِٖ تمكز /يكليك ُٔ في إسرائيؿ قررت إذ ؛اإلجراءات
 الفمسطينية لبضائعا تصدير كحظر ،غزة قطاع في البحرم الصيد حةاسم كتقميص
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 نباج إلى ،بالقطاع السكاف يحتاجيا التي األساسية الخدمات انييار مف ركحذَّ  كتسكيقيا،
 تضاعفت التي الفمسطينييف دنييفالم حياة في الحؽ انتياؾ في نمطيةال االحتبلؿ أعماؿ

 آالؼ إصابة إلى باإلضافة ،َُِٕ العاـ في شيدتو ما أمثاؿ ثبلثة إلى َُِٖ العاـ في
 لمشعب السممية االحتجاجات كقؼ االحتبلؿ محاكلة سياؽ في طفاؿكاأل الشباب مف مؤلفة

  .الفمسطيني

 سيتـ) .الكطنية المصالحة ممؼ استكماؿب تبدأ ،الظاىرة ىذه لمكاجية سبؿ عدة قترحكا   
 (الندكة تكصيات في تناكلو

 في شارؾ مالذ -العربية بالجامعة فمسطيف كفئش مدير- الجبكرم حيدر/ السفير ركز كقد   
 كالجرائـ كالمجازر االنتياكات نمط عمى العربية الدكؿ لجامعة العاـ لؤلميف ممثبلن  الندكة
 كالمكاثيؽ االتفاقيات الحائط عرض كضربيا المحتمة األراضي في إسرائيؿ ياترتكب التي

 لف عنيا الحديث أف امعتبرن  ،االحتبلؿ دكلة عمى قانكنية كليةئمس برتّْ ي مما كافة الدكلية
 أساس عمى السبلـ لتحقيؽ الرئيس الخيار كيبقى ،الفمسطينية القضية بتدكيؿ إال ينتيى
 كأف ،االحتبلؿ إنياء عف فضبلن  ،الصمة ذات الدكلية المرجعياتك  العربية السبلـ مبادرة
 لمبلحقة البلزمة اآلليات كتفعيؿ ،االحتبلؿ جرائـ ضد كالعدالة المحاسبة بمبدأ ذلؾ يقترف

 .االنتياكات ىذه مرتكبي

 إلى -نسافاإل حقكؽل الخارجية كزير مساعد- الديف جماؿ إيياب أحمد /السفير نبَّوك    
 مما اتخكفن  ىناؾ كأف ،برمتيا الفمسطينية القضية فأبش اجميعن  ينتابنا الذم دالشدي القمؽ

 حقيقي مستقبؿ في األمؿ فقداف كمف الخطكرة بالغة أكضاع مف الفمسطينيكف لو يتعرض
 فأ الحتمي فمف التحديات مجمؿ معالجة عمى العمؿ دكف مف أنو مىع شدد كما ،لمسبلـ
 المنطقة استقرار في تؤثر كخيمة بعكاقب ينذر بشكؿ االضطراب في األكضاع تستمر
 .بأسرىا

 الشرعية عمى القائـ كالشامؿ العادؿ السبلـ إلى الكصكؿ ضركرة مف مصر مكقؼ أكد كما   
 في المشركعة الفمسطيني الشعب حقكؽ أف أكد كما ،الدكلي القانكف كقكاعد الدكلية

قامة أراضيو عمى حريتو عمى الحصكؿ  قابمة غير أساسية حقكؽ المستقمة دكلتو كا 
 .لمتصرؼ
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نفاذ الفمسطيني الشعب بناءأ عف الظمـ رفع أف عمى كشدد     بإرساء سكل يأتي لف العدالة كا 
 حقكؽ مجمس كطالب ،االنتياكات لضحايا االنتصاؼ أسباب كتكفير المحاسبة مبدأ
 ىك ما التصميـك  اإلرادة مف يبدل كأف ،كلياتومسئ يتحمؿ بأف المتحدة لؤلمـ التابع نسافاإل

 .ذاتو المجمس قرارات فييا بما ،الدكلية الشرعية اتقرار  لتنفيذ ضركرم

 نسافاإل لحقكؽ المستقمة لمييئة العاـ المفكض- يكنس عصاـ /ستاذاأل أكضح جيتو مف   
 نقؿ في تمثؿي كالذم ،الفمسطينية بالقضية يتعمؽ فيما" األخطر المشيد" أبعاد -بفمسطيف
 الشرعية أف إلى يكنس كأشار ،البلجئيف قضية كتأزيـ المحتمة القدس إلى ةاألمريكي السفارة

 قطاع تعرض أف بعد تحقيقيا ياتمستك  أدنى في كنحف ،العدالة صنعل كحدىا تكفي ال
 إف" :كقاؿ "ذلؾ؟ كؿ لماذا" :يكنس كتساءؿ ،"سنكات ٔ خبلؿ مرات ثبلث لمعدكاف غزة

 بد كال ،المحاسبة ىي نسافاإل لحقكؽ الخطيرة ةالمتدىكر  األكضاع لفيـ المفتاحية الكممة
 كيتمادل ،القانكف كفكؽ فمحصَّ  بأنو المجـر يشعر كبدكنيا ،العدالة لتحقيؽ ياعمالإ مف
 ."جرائمو في

 إلى الفمسطينية يراضلؤل الفعمي الضـ مف انتقاؿ بأنو االحتبلؿ دكلة بو تقـك ما كصؼك     
 نأمؿ" :امضيفن  ،الصراع في الكبرل القضايا حسـ الفترة ىذه تشيد حيث ،القانكني الضـ
 المستكطنيف عدد يقترب حيث ،مختمؼ بشكؿ التفكير حاكؿنك  األمكر كاقع مف نقترب أف
 لتحقيؽ فاعبلن  اتحركن  يتطمب مما ،نسمة مميكف إلى المحتمة الفمسطينية يراضاأل في

 ."العالـ مف المكاف ىذا في المغيبة العدالة

 الخداع" سماهأ مما -نسافاإل لحقكؽ العربية المنظمة رئيس- شمبي عبلء/ األستاذ ركحذَّ    
 عمى التركيز خبلؿ مف الفمسطينية القضية عمى تطبيقو البعض يحاكؿ الذم" مالبصر 
 الفمسطيني الشعب عانيوي ما كراء الرئيس السبب عف التفكير صرؼ بغرض جزئية قضايا
 الحؿ أف امضيفن  ،الفمسطيني الشعب بحؽ ئيؿإسرا ترتكبيا التي كالجرائـ االحتبلؿ كىك

 كضحأ كما ،االحتبلؿ إنياء كىك ،طكيمة سجاالت في الدخكؿ يحتاج كال لمجميع معركؼ
 القكل جانب مف ليا تتكفر التي الحماية إلى مستندة جرائميا في ماضية إسرائيؿ أف

 .الدكلية
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 طكاؿ نسافاإل لحقكؽ العربية ظمةالمن عمؿ إلى أشار كما ،القانكنية المساءلة أىمية كأكد   
 يزمن سقؼ لكضع عربي قرار مشركع لتبني الدعكة مع الماضية ةعشر  الخمس السنكات
 الفمسطيني لمحؽ الداعـ الحشد كاستثمار ،المفاكضات عبث عف ابعيدن  االحتبلؿ إلنياء

 .المتحدة لؤلمـ العامة الجمعية في

 كالحصار إسرائيؿ مكاجية في المقدسييف ـلدع صندكؽ بإنشاء لمبادرةا إلى دعا كما    
 مستمر دعـ كتنظيـ ،"األكنركا" ككالة لتمكيؿ سنكية حممة كتنظيـ ،الخانؽ مقتصاداال

 البناء إمكانية إلى أشار كما ،الفمسطيني الشعب صمكد لدعـ كاألسرل الشيداء لعائبلت
 .يفاإلسرائيمي الحرب يمجرم لمبلحقة السابقة المحاكالت عمى

 لسياسات القانكني ؼيالتكي :أكليما ؛فرئيسي محكريف عمى الندكة فعاليات تكزعت قدك     
 في الكطنية المؤسسة عاـ أميف - الصبار محمد /الدكتكر سياأر تك  كجرائمو، االحتبلؿ
 ةأستاذ - مسعد نيفيف /الدكتكرة برئاسة اإلسرائيمي لبلحتبلؿ الجنائية المساءلةك  ،المغرب
 .نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس ةك عضك  السياسية العمكـ

 األسبؽ العاـ األميف - العربي نبيؿ /الدكتكر مف تيفرئيس مداخمتيف األكؿ المحكر كضـ   
 كعضك الدكلية العدؿ بمحكمة كالقاضي األسبؽ المصرم الخارجية كزيرك  العربية لمجامعة

 /ستاذكاأل ،العازؿ العنصرم الجدار مشركعية عدـ فتكل أصدرت التي المحكمة ىيئة
 أبعاد اتناكلت ،بفمسطيف نسافاإل لحقكؽ المستقمة لمييئة العاـ المفكض - يكنس عصاـ
 مداخؿ ةأربع المجاؿ ىذا في االقتراحات تكتضمن ،الجرائـ ىذه بيا تمر التي المرحمة
 تمارسيا التي الجماعية اإلبادة يةإستراتيج حكؿ شككل تقديـ :أكليا ؛عمييا البناء يمكف
 الدكلية الجنائية المحكمة إلى المجكء :ثانييا ،المحتمة الفمسطينية األراضي في ؿإسرائي

 بدأتيا التي لمجيكد ااستطرادن  الفمسطينييف المكاطنيف ضد حرب بجرائـ المتكرطيف لمساءلة
 خبلؿ مف الحرب مجرمي محاسبة جيكد مكاصمة :ثالثيا ،الفمسطينية السمطات

 التكجو ىذا عرقمة إلى تسعى التي العقبات كتخطي يةالكطن لممحاكـ الدكلي االختصاص
 عقد إلى الدعكة :رابعيا ،إلسرائيؿ المنحازة البمداف بعض في الكطنية القكانيف تعديؿ عبر

 سكاء الفمسطيني لشعبا حماية لتأكيد جنيؼ اتفاقيات في المتعاقدة السامية لمدكؿ اجتماع
  .األسرل أك فالمدنيك 
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 عمى المناقشات كتركزت ،االختصاصات مختمؼ مف المشاركيف مف لفيؼ النقاش أثرل    
 في السابقة كالخبرات ذكرىا السابؽ المقترحات مف لبلستفادة المتاحة كالفرص الصعكبات

 بناء إزاء الدكلية العدؿ محكمة في حدث ما نحك عمى ،التكجيات ىذه مثؿ مع التفاعؿ
 ،منو فدتى سٍ يي  كلـ المطركحة القضايا مف عديد ؿحيا األىمية بالغ قانكنيٌ  طرح ـدّْ قي ك  ،الجدار
" أككامبك" كالية ظؿ في تمت التي التجربة بعد الدكلية الجنائية المحكمة مع التفاعؿ ككذا
 ىذا في كنبيكا ،خاصة حالة فمسطيف العتبار اإلقصائية كدعكتو الفمسطينية القضية بشأف
 .المتحدة األمـ في "ةدكل" صفة عمى فمسطيف بحصكؿ المكقؼ تغير إلى الصدد

 العاـ المفكض - بريزات مكسى /الدكتكر السفير: مف كؿ مداخبلت الثاني المحكر كضـ   
 القانكف أستاذ - ةتس أبك سمماف /كالدكتكر ،باألردف نسافاإل لحقكؽ الكطني لممركز
 تبني ضركرة عمى كركزت ،الدكلي الجنائي القانكف خبير - فكزل أنيس كالدكتكر ،الدكلي

 إلى كالسعي ،الفمسطيني االنقساـ إنياء أجؿ مف لمضغط المدني لممجتمع يةإستراتيج
عادة ،كالدكلية كاإلقميمية العربية تاباستقطالا تجاكز  لممجتمع الفمسطينية لقضيةا اعتبار كا 
 جرائـ لتعقب العربية الجمعية" باسـ دائمة مؤسسة إلى المؤتمر ىذا كتحكيؿ ،العربي
 الدكؿك  العربية الدكؿ حثك  نساف،اإل حقكؽ مجمس في العربي لمكبيا تنشيطك  ،"الحرب

 أراضييا عمى العربية لمجمعية فرع إنشاء قبكؿ عمى ركما ميثاؽ عمى المكقعة الصديقة
 ،الحرب مجرمي بشأف المعمكمات جمع في المساعدةك  اإلسرائيمية الحرب جرائـ لتعقب

 عف بإخبلص العرب دافع عندما اسارين  كاف مالذ إسرائيؿ مقاطعة قانكف تفعيؿ عادةا  ك 
 . العربي الكطف

 :8108كتوبر أ 3ربعاء األ   - "الضريبة العقارية"مائدة مستديرة حول   -2
مائدة مستديرة حكؿ الضريبة  َُِٖكتكبر أ ّ يكـ نسافؽ اإلعقد المجمس القكمي لحقك   

 :بحضكر" َُِْ لسنة ُُٕرقـ بالقانكف كالمعدؿ ََِٖ لسنة ُٔٗ رقـ قانكف" العقارية
مستشار السيد كزير المالية لمسياسات الضريبية،  – الدكتكر/ رمضاف صديؽ ستاذاأل
مصمحة الضرائب العقارية، كممثميف عف  ةرئيس – سامية حسيف /ة الدكتكرةستاذاألك 

كالخبراء  ،القانكفساتذة أكنخبة مف  ،الكزارات المعنية كالنقابات كمنظمات المجتمع المدني
كذلؾ بيدؼ  ،التقييـ العقارمك ، قتصادكاال، الماؿك  ،الضرائب تمجاالفي المتخصصيف 
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نتيجة تطبيؽ ىذا القانكف،  يفية عمى المكاطنقتصادالتداعيات االجتماعية كاالمناقشة 
ا مع عمى المكاطف تزامنن  ثقيبلن ا عبئن  -خيرلمتعديؿ األا كفقن -حيث شكمت الضرائب العقارية 

النظر  عادةإ مما يستكجبقيمة العممة،  حاد فيالكاالنخفاض سعار العاـ في األاالرتفاع 
ثار السمبية التي نتجت عف تطبيؽ القانكف آلل اكعبلجن عمى المصرييف  القانكف تسييبلن في 
 .الكقت الحالي في

 :تناكلت المائدة المستديرة المحاكر اآلتية  
 ٌنو.ساس التاريخي كاليدؼ مف سى فمسفة القانكف كاأل -
 .وية عمى المكاطف نتيجة تطبيققتصادتنفيذ كالتداعيات االجتماعية كاالشكاليات الإ -
 كفمسفتو. ونقد القانكف مف حيث تطبيق -

 :في عمى القانكف يمكف إيجازىاخذ المآبعض أثار المشارككف كقد  
لجاف الحصر كالتقدير، يجارية السنكية التي تحددىا إلساس القيمة اأتحديد الضريبة عمى  -

دىا الفعمية التي تكبَّ  ساس التكمفةعمى أ ىاتحديد -كاألكثر عدالن -ضؿ ككاف مف األف
لمستندات الخاصة بتكاليؼ مف كاقع اأك  لعقد الشراءا سبيؿ امتبلؾ العقار طبقن الممكؿ في 

 .البناء
في تقدير القيمة السكقية لمكحدات الخاضعة  اكبيرن ا تفاكتن قد كشؼ ي ممالكاقع العأف  -  

ت القيمة السكقية فاق، كفي بعض الحاالت أخرلإلى  حصر كتقييـريبة مف لجنة لمض
 المقدرة بشكؿ ممحكظ القيمة السكقية الحقيقية الفعمية لمعقار محؿ التقدير.

ثبات قيمة ا  عادة تقييـ الكحدة محؿ الضريبة كؿ خمس سنكات ك التناقض فيما يتصؿ بإ -  
% َّف كاف التقييـ لف يتجاكزا  تى ك يا حالسكقية كبالزيادة التي حدثت فيالكحدة بالقيمة 

إما أف ف ،لمكحدات غير المخصصة لمسكف% ْٓكمف القيمة السابقة لمكحدات السكنية 
لمقانكف فيذا ا حاؿ األخذ بالزيادة طبقن كفي  ،ال نأخذ بيا بالمرةأك  ،مؿنعترؼ بالزيادة بالكا

قيمة  ة الدفترية فيننا نعاقب الممكؿ عمى التضخـ كنفرض عميو ضريبة عمى الزيادأ ييعن
 العقار.

خطار الممكؿ كتحصيؿ كا  عدـ كفاية الككادر البشرية المسئكلة عف تحديد مبمغ الضريبة  -  
 دـ اكتماؿ قاعدة البيانات الخاصة بالعقارات الخاضعة لمضريبة. عك  ،الضريبة
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 :يمكف إيجازىا في المقترحات كالتكصيات عددإلى  كخمصت المناقشات  
م الضريبة العقارية ككنو ال يحقؽ أا مف عفاء المسكف الخاص الكحيد تمامن إالنظر في  - 

عفاء كربطو رفع حد اإلأك  المكركثة،عفاء العقارات ككذا إمالؾ العقار، لعكائد استثمارية 
بمعدالت ارتفاع االسعار كالتضخـ الناشئ نتيجة تعكيـ الجنيو حتى ال يناؿ عبء 

 .الضريبة مف عقارات الفقراء

سكقية، القيمة ال اليمة الكحدة الخاضعة لمضريبة عمى أساس التكمفة الفعمية تقدير ق -  
 سس التقييـ كتشكيؿ المجاف. كمعالجة الخمؿ الكاضح في أ

ية التي تمر بيا قتصادبناء عمى الظركؼ اال تددّْ الضريبة التي حي عادة النظر في إ -  
المناطؽ التي  فيمف تغيير  طرألما ي اكطبقن  ،مستكيات دخكؿ المكاطنيف في ضكءك  ،الببلد

 األقؿ.إلى أك  فضؿاألإلى  قد يتغير تبكيبياك سبؽ تحديدىا 

الخاصة بإنشاء المجمس  ََِٓلسنة  ُٗمف قانكف  ُْٔإلى  ُّٗمف المكاد تفعيؿ  -  
 .كجو الصرؼأعمى لمضرائب المكمؼ بحماية حقكؽ دافعي الضرائب كمراقبة ألا

، مثؿ: المشتركة عند التقييـ لمعقار المكمؼ )عدـ احتساب المنافع  -   جراج، كالالبدرـك
 (.إلخ ... السطحك 

ا لمحمية لتحقيؽ عدالة ضريبية تماشين التنمية اإلى  ضركرة تكجيو عكائد الضريبة العقارية -  
 مع مبدأ العدالة االجتماعية.

 راءاتوجإكمعالجة بطء الطعف كتيسير  ،جراءات سداد الضريبةضركرة تسييؿ إ -  
 

  :القاىرة – 8108نوفمبر  88 - مائدة مستديرة لمناقشة قانون الجمعيات األىمية  -3
بمقر النادم الدبمكماسي  َُِٖنكفمبر  ِِ في نسافالمجمس القكمي لحقكؽ اإلعقد   

في سياؽ تفعيؿ  مناقشة "قانكف الجمعيات األىمية"بالقاىرة فعاليات المائدة المستديرة ل
س الجميكرية لبلستجابة لمطالب الجمعيات األىمية بتعديؿ القانكف رقـ مبادرة السيد رئي

، كفي ضكء استعداد المجمس ألداء دكره الدستكرم في إبداء الرأم حكؿ َُِٕلسنة  َٕ
 اتيدؼ بمكرة رؤية مشتركة حكؿ الفمسفب، نسافمشركعات القكانيف المتعمقة بحقكؽ اإل
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ىمي المتعمقة بكضع قكانيف لتنظيـ الجمعيات كالمبادئ كالغايات ذات الصمة بالعمؿ األ
 األىمية.

مف ممثمي مؤسسات العمؿ األىمي  ةكمشارك امشاركن  ِٓالمائدة  أعماؿشارؾ في    
كلـ  ،نسافكأكاديمييف كمتخصصيف كخبراء كأعضاء كباحثي المجمس القكمي لحقكؽ اإل

 ،معنية كمجمس النكابممثمي بعض الكزارات الدعكة المجمس االستجابة المأمكلة مف تمؽ 
مياـ مقرر  -نسافرئيس المنظمة العربية لحقكؽ اإل-عبلء شمبي  /ستاذكتكلى األ
 .المؤتمر

رئيس المجمس القكمي لحقكؽ  -ؽ يمحمد فا /ستاذالمائدة بكممة األ أعماؿافتتحت    
لسيد رئيس الجميكرية عمى استجابتو لمطالب المجتمع إلى اكجو الشكر  ، حيثنسافاإل
كتكجييو بتشكيؿ لجنة كزارية برئاسة السيدة كزيرة التضامف  ،اجعة القانكف الحاليبمر 

لبمكرة ا االجتماعي كعضكية كزارتي العدؿ كالخارجية إلجراء المشاكرات المجتمعية تمييدن 
 .كتقديمو مقترح تشريعي

كف قمؽ المشركعة لممنظمات غير الحككمية بشأف القانالكاعث بؽ يفا /ستاذاأل كأكضح   
محكرية دكر المجتمع إلى  ا، مشيرن في صكرة مصر دكليِّاعف تأثيره السمبي  الحالي، فضبلن 

الدكلة يجمع تحقيؽ التنمية المستدامة كفؽ نيج تشاركي في  المدني في الدكلة الحديثة
 كالقطاع الخاص.

: لي، كثانيياتعديؿ القانكف الحا :أكليا ؛ا، كىي ثبلثةالخيارات المتاحة حالين إلى أشار كما    
تبني مشركع القانكف الذم أعدتو كزارة التضامف  :، كثالثياإعداد مشركع قانكف جديد كميِّا

الث عف اعتقاده الشخصي بأف الخيار الثا ، معبرن َُِٔكأقره مجمس الكزراء في سبتمبر 
لؤلىداؼ كالكقت الذم يستغرقو مسار التعديؿ،  توتمبي بالنظر إلىيبقى أفضؿ الخيارات 

متركؾ لممشاركيف، بيد أف الميمة المركزية لممائدة  -بطبيعة الحاؿ-أف الرأم ا ؤكدن كم
كالمبادئ كاألىداؼ لتقديميا لمجنة الكزارية  بمكرة رؤية تتعمؽ بالفمسفات تكمف فيالمستديرة 

تستجيب لمراسخ في الدستكر كالمعايير الدكلية ك  ،كالجيات المختصة كمجمس النكاب
 ة كفمسفة العمؿ األىمي.كالقكاعد القانكني

أف إلى  -رئيس لجنة الحقكؽ المدنية كالسياسية بالمجمس -جكرج إسحؽ  /ستاذكأشار األ   
في اغتناـ الفرصة التي الحت بمكجب مبادرة السيد رئيس  تتمثؿأىمية المائدة المستديرة 
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ة أف المجمس حرص عمى دعك إلى  االجميكرية كاستجابتو لممطالب المجتمعية، مشيرن 
ممثمي الكزارات الحككمية كمجمس النكاب كىيئات متنكعة، كرغـ استجابة البعض منيـ 

 تيـ.امشارك تفتقداالمائدة  إال أفكتأكيد الحضكر 
مخرجات المائدة ببمكرة الرؤية المشتركة حكؿ  مراعاة اىتماـإلى  إسحؽ /ستاذكدعا األ   

 المقدمة نسافمس القكمي لحقكؽ اإلمذكرة المجإلى  اكالمبادئ كاألىداؼ، مشيرن  اتالفمسف
التي تضمنت أسس الرؤية كالمفاىيـ كالضكابط،  َُِٔمجمس النكاب في نياية العاـ إلى 

 أف يتبناىا مجمس النكاب.لى إ نسافالمجمس القكمي لحقكؽ اإل قد تطمَّعك 
 المناقشات 
 ل، كرؤ قاتوكمعك  تضمف برنامج المائدة ثبلثة محاكر، شممت: إشكاليات العمؿ األىمي   

 قانكف الجمعيات، كمناقشة مفتكحة حكؿ آفاؽ التحرؾ.لالمجتمع المدني 
 و:ومعوقات إشكاليات العمل األىميعمى صعيد    
تقديرىا الستجابة السيد رئيس الجميكرية لمطالب الجمعيات  مىأجمعت آراء المشاركيف ع   

إلى الجارية مف أجؿ التكصؿ  األىمية، كأىمية تكحيد الرؤل كالجيكد كالمبادرات المتنكعة
 رؤية مشتركة في أقرب كقت ممكف.

 

مف إسياـ المجتمع  قد حدَّ  َُِٕلسنة  َٕكما أجمعت اآلراء عمى أف القانكف رقـ     
ال سيما أف ييذكر، ا األىمي عمى الصعيديف االجتماعي كالتنمكم، كأنو لـ يكفر جديدن 

كنص المادتيف  َُِْكزىا بمكجب دستكر تجا مأمكؿمف الة التي كاف اإلشكاليات الرئيس
 لـ تتحقؽ، كخاصة:  ّٗك ٕٓ

شيارىاأ( القيكد المفركضة عمى حرية تُ   .سيس الجمعيات كا 
 كنشاطيا. ( القيكد المفركضة عمى حرية عمؿ الجمعياتِ
 .( القيكد المفركضة عمى التمكيؿ كتدبير المكاردّ
 .الباىظة ( العقكبات السالبة لمحريات كالغرامات الماليةْ
أك  ( كضع عبء التقاضي عمى كاىؿ الجمعيات حاؿ تعرضيا لمعقكبات اإلدارية )الحؿٓ

 .عزؿ إدارتيا(أك  التجميد
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تفيميا ألىمية اعتبارات األمف القكمي كالرقابة المكضكعية ككضع مؤكدة اآلراء  تكاترتك    
مية كاإلسياـ ععف الفا الضكابط الضركرية الكفيمة بضماف مبادئ الشفافية كالنزاىة، فضبلن 

 المأمكؿ مف المجتمع المدني.
 

التكازف بيف اعتبارات حرية  يضمفتبني قانكف إلى لحاجة ا المناقشيفأكدت تكجيات  كذلؾ   
أىمية إلى ، منكىيف مف جية أخرل كاعتبارات األمف كالشفافيةمف جية التأسيس كالنشاط 

العمؿ األىمي لفائدة التنمية المستدامة  تعزيز منتكج مف شأنوىذا التكازف في إحداث أثر 
، ََِّكالخطة الكطنية لمتنمية المستدامة  ََِّكفؽ الخطة العالمية لمتنمية المستدامة 

 %َْأف الدراسات العالمية تؤكد أف المجتمع المدني النشط كالفعاؿ يشكؿ نحك  ال سيما
 التنمية المستدامة. مف قيمة رأس الماؿ االجتماعي المنشكد إسيامو في تحقيؽ أىداؼ

 

 سـقانكف مستقر متكافؽ عميو يتإلى ذلؾ، فقد أيدت اآلراء الحاجة إلى  كباإلضافة   
 باالستدامة كينبني عمى التكازف لتحقيؽ االستقرار في العمؿ كالعطاء.

 

كتنظيـ الجمعيات  كاسع النطاؽكعرضت بعض اآلراء ألىمية التفرقة بيف العمؿ األىمي     
 معظـ شددتما بيننمط كاحد مف مؤسسات العمؿ األىمي، ينحصر في ذم األىمية ال
التركيز في المحظة الراىنة عمى تعديؿ قانكف الجمعيات األىمية بما  عمى كجكباآلراء 
، فيما يمكف العمؿ عمى كر كالمعايير المعمكؿ بيا عالميِّاالمطالب كالدستمع يتكافؽ 

ا يخص العمؿ األىمي عمى مستكل زمني أبعد ترسيخ رؤية مشتركة لمدكلة كالمجتمع فيم
 كفي سياؽ بمكرة السياسات العامة المتكاممة كنظـ اإلدارة الحديثة.

 

اإلسياـ الميـ لمجمعيات األىمية في إثراء ما  إلىكاستندت النقاشات في استخبلصاتيا    
اجة كاألكثر حا تكفره الدكلة مف خدمات كرعاية اجتماعية خاصة لمفئات األشد فقرن 

جراء الدراسات المكضكعية إلى  لمرعاية، داعيف أىمية تبني اعتبارات التخطيط كالتقييـ كا 
 لمتقدـ عمى طريؽ تعزيز الغايات المشتركة لممجتمع المدني كالدكلة.

  
أىمية كضع معايير فاصمة لمتمييز بيف الجمعيات األىمية إلى  كبينما ذىبت بعض اآلراء   

 إلى أخرلآراء ك بصفة خاصة،  نسافاممة في مجاؿ حقكؽ اإلبصفة عامة كالجمعيات الع
التفرقة بيف الجمعيات األىمية بصفة عامة كالجمعيات العاممة في مجاؿ الدفاع 
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أف ىذا ال يتفؽ مع الدستكر كالمبادئ مى ع اآلراء تكاترتاالجتماعي عمى تنكعيا، فقد 
تخص الدكلة  نسافيا حقكؽ اإلالعامة الراسخة كالسياسة العامة لمدكلة، باعتبار أف قضا

 .أخرلكالمجتمع ككؿ كال يقتصر االىتماـ بيا عمى فئة دكف 
 :رؤى المجتمع المدني في قانون الجمعياتكعمى صعيد    
ا باعتباره مخالفن  َُِٕلسنة  َٕأجمعت اآلراء عمى ضركرة العدكؿ عف القانكف رقـ    

ا بما -ات العمؿ عمى تعديؿ بعض مكاده لفمسفة العمؿ األىمي في ذاتيا، كأف إجراء تمامن
ال تكفر السبؿ الكفيمة بتحقيؽ  -فييا المكاد الجكىرية التي تشكؿ بكاعث القمؽ الرئيسة

 األىداؼ المشتركة بيف المجتمع كالدكلة.
 

إجراء حكار مجتمعي كاسع مف أجؿ صياغة قانكف الحاجة إلى إلى  كذىبت بعض اآلراء    
بينما ، مع المعايير المعمكؿ بيا عالميِّا ـتكاءكيكنصكصو  ركح الدستكرمع جديد يتفؽ 

 مشركع القانكف الذم أعدتو كزارة التضامف االجتماعي.إلى  لعكدةاغالبية اآلراء  آثرت
 

دعـ مشركع قانكف كزارة التضامف االجتماعي الذم إلى  كتكافؽ المشارككف عمى الدعكة    
مكافقة مجمس الكزراء ب حظيىذا المشركع قد  سيما أفال ، َُِٔإعداده في العاـ  انتيى

 إال أنومجمس النكاب، كرغـ بعض التحفظات المحدكدة عمى نصكصو، إلى  اـ رسميِّ دّْ كقي 
لمشاريع قكانيف كحكارات  ثمرةجاء مي، كما فمسفة العمؿ األىمع حد بعيد إلى  يتسؽ

يمكف ف ي تثار بشأنوالتالتحفظات المحدكدة  أمامجتمعية كسمسمة مطكلة مف المشاكرات، 
 مراعاتيا إذا ما أيحسف تطبيقو.

  
حد بعيد بكاعث القمؽ إلى  كاستخمصت النقاشات أف مشركع القانكف المشار إليو يعالج   

خطار، كضماف الحد األدنى المبلئـ مف األساسية، كخاصة فيما يتعمؽ بػالتأسيس باإل
 .حرية النشاط، كآلية التمكيؿ كتدبير المكارد المالية

 :آفاق التحرككعمى صعيد    
كالسيدة كزيرة  نسافتبنى المشارككف مقترح عقد لقاء بيف المجمس القكمي لحقكؽ اإل   

المكمفة بتعديؿ قانكف الجمعيات األىمية لعرض  الكزاريةالتضامف االجتماعي كالمجنة 
 عة معقد جمسة حكار مكسعإلى كزيرة المخرجات المائدة المستديرة، مع دعكة السيدة 

الجمعيات التي تعمؿ في مجاالت العمؿ األىمي المتنكعة لمتشاكر حكؿ ما تكصمت إليو 
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مف أفكار كمقترحات ضمف مسار النيج التشاركي المنشكد في كضع  الكزاريةالمجنة 
 التشريعات بالشراكة مع أصحاب المصمحة.

 

 

نكاب لبناء تكثيؼ الحكار مع أعضاء مجمس الإلى كذلؾ دعا المشارككف المجمس    
التكافقات الضركرية مف أجؿ التكصؿ آلليات تفاىـ كتعاكف كتنسيؽ ال تتكقؼ عند حدكد 

 تنظيـ عمؿ الجمعيات األىمية كغيرىا مف فضاءات المجتمع المدني.
 
 

التكنولوجيا المساندة لدمج الطفل العربي ذي اإلعاقة "ورشة لك شارك المجمس في كذ  -4
  :8109فبراير  80لى إ 07من لفترة خالل ا  "في التعميم والمجتمع

 بالتعاكف مع برنامج الخميج العربي لمتنمية ،نظميا المجمس العربي لمطفكلة كالتنميةكقد 
دارة المرأة كاأل ،ند"ف"أج  ،كالمنظمة الكشفية العربية ،كالطفكلة بجامعة الدكؿ العربية سرةكا 

صندكؽ الككيتي لمتنمية كال ،كالمنظمة اإلسبلمية لمتربية كالثقافة كالعمكـ "إيسسكك"
 .يسيا الفرارج /ةستاذىذه الكرشة األ ؿ المجمس فيمثَّ قد ك  ،يةقتصاداال

 لمطفكلة العربي المجمس عاـ أميف - البيبلكم حسف /الدكتكر الكرشة أعماؿ افتتح   
 عم التعامؿ أىمية مف اانطبلقن  تأتي التدريبية الكرشة ىذه أف إلى فييا نكه بكممة -كالتنمية

 ليا ككني كعي ثكرة باعتبارىا اليـك نشيدىا التي الرابعة الصناعية الثكرة مقتضيات
 إطار  كفي ،العالـ في اجديدن  مستقببلن  بالفعؿ كتشكؿ اجميعن  عمينا متعاظمة كبيرة تأثيرات
 مككف تنفيذ نحك ََِِ بعد لما كالتنمية لمطفكلة العربي لممجمس يستراتيجاإل التكجو

 تىال المساندة التكنكلكجيا باستخداـ كالمجتمع التعميـ في اإلعاقة ذم ربيالع الطفؿ مجد
 تمكيف عمى كيقكـ ،المجمس كضعو الذم األمؿ تربية لنمكذج التطبيقية المجاالت أحد عدت

 كالتعميـ المعارؼ إلى الكصكؿ في التكنكلكجيا باستخداـ كالميارات بالقدرات طفاؿاأل
 .لممستقبؿ طفاؿاأل لتييئة ةينساناإل القيـ كغرس كالتعمـ

 لمتنمية العربي الخميج ببرنامج المشاريع مدير- الجبريف جبريف /ستاذاأل تحدث حيف في    
زالة كدمجيـ اإلعاقة ذكم تأىيؿ أف امكضحن  -"ندفأج"  مع دمجيـ تمنع التي المعكقات كا 

 امضيفن  ،يتوكتنم ككؿ المجتمع تقدـ في تسيـ سكؼ مجتمعاتيـ في لمشاركةا مف تمكينيـ
 متقدمة كبرامج كمعدات أجيزة ابتكار في الحديثة التكنكلكجيات تسيـ أف المتكقع مف أنو
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 في الكرشة ىذه تسيـ أف إلى امتطمعن  ،كدمجيـ اإلعاقة ذكم طفاؿاأل تأىيؿ في تساعد
 كغير الحككمية المؤسسات كحث ،بأىميتيا كالتكعية المساعدة التقنيات يذهب تعرؼال

 .يحتاجيا مف لكؿ تكفيرىا مىع الحككمية

 فياض عمراف /ستاذاأل ألقاىا التي العربية الدكؿ لجامعة العامة األمانة كممة كأشادت   
 حقكقيـ، كضماف اإلعاقة ذكم طفاؿاأل بأكضاع رتقاءبلل المبذكلة المخمصة الجيكدب

 العكف لتقديـ طريؽ خارطة بكضع التدريبية الكرشة ىذه شركاء مبادرة أف إلى امشيرن 
 مف المساندة التكنكلكجيا مف االستفادة أجؿ مف اإلعاقة ذكم بشئكف لممعنييف المعرفي
 التعميـ  في طفاؿاأل مف الفئة ىذه لدمج تأتي كالتدريبية االسترشادية األدلة خبلؿ

 المعنية العربية الجيكد كؿ استقطاب تتطمب الراىنة المرحمة أف إلى الفتنا ،كالمجتمع
 اإلعاقة ذكم طفاؿاأل تأىيؿ إلعادة -الحككمية غير أك الحككمية ءسكا- بالطفكلة
 .أعدادىـ تزايد ظؿ في كتمكينيـ

 كممتو في -العربية الكشفية المنظمة عاـ أميف- المجيد عبد عاطؼ /الدكتكر ثىمَّفك    
 ؤيةر  صميـ في تأتي التي كالتنمية مطفكلةل العربي المجمس مع يةستراتيجاإل الشراكة
ستراتيجك  ةالكشفي المنظمة   في رائدة شبابية تربكية مؤسسة تككف أف إلى تسعى التي يتياا 
 فئات كؿ مؿشكت ،ََِّ عاـ بحمكؿ شخص مميكف ََُ تمكيف عمى كتعمؿ ،العالـ

 التكنكلكجيا باستخداـ اإلعاقة ذكم دمج أف إلى أشار كما ،اإلعاقة كذك  فييـ فبم المجتمع
 .العالـ  كفي المحمية مجتمعاتنا في يرالتغي إحداث إلى سيقكد دةالمسان

  في اإلعاقة لشئكف القكمي المجمس عاـ أميف- مرعي أشرؼ /الدكتكر أشار حيف في   
 عمى التغمب في اإلعاقة ذكم تساعد التي المساندة التكنكلكجيا قضية أىمية إلى -مصر

 أظير الذم َُِٖ اـلمع كالتنمية اإلعاقة حكؿ المتحدة األمـ تقرير إلى االفتن  المشكبلت،
 عاـ  في% ُٕبػ مقارنة َُِٕ عاـ  في الدمج نحك تتجو العالـ دكؿ مف% ُْ أف

 دمج بقضية لبلىتماـ كالتنمية لمطفكلة العربي لمجمسا إلى الشكر كجو كما ،َُِّ
صدار اإلعاقة ذكم طفاؿاأل  كؿ بيف مف كاحدنا أف كخاصة ،المجاؿ ىذا في تدريبية أدلة كا 

 بكاحد مقارنة االبتدائية المرحمة في المدرسة إلى يذىبكف ال اإلعاقة ذكم فم أطفاؿ ثبلثة
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 الدمج لتحقيؽ الكثير أمامنا يزاؿ ماك  اإلعاقة، ذكم غير مف أطفاؿ سبعة كؿ مف
 .اإلعاقة ذكم لؤلشخاص المجتمعي

 كمقررة كالتنمية لمطفكلة العربي بالمجمس الخبيرة- عبدالفتاح سيير /الدكتكرة كتحدثت   
 التكنكلكجيا ةيإنسان أجؿ مف كتجربة خطكة التدريبة الكرشة ىذه أف مكضحة -الكرشة
زالة  كينجح كيفكر كيسمع يرل أف مف كتمكنو نسافاإل كبيف بينيا تفصؿ التي المسافات كا 
 يقـك عممي كتطبيؽ نظرم مدخؿ تقديـ ستشيد القادمة األياـ أف إلى مشيرة الحياة، كيحب
 األدلة مف عدد عبر اإلعاقة ذم لمطفؿ المساندة التكنكلكجيا هىذ مف ستفادةاال عمى

 ،الذىنية اإلعاقة :مثؿ ،الشائعة اإلعاقات مف عدد عمى اطبيقن ت كالتدريبية االسترشادية
 كصعكبات ،السمعي اإلدراؾ كضعؼ ،رلفإ كمتبلزمة ،كالحركية ،كالبصرية ،كالسمعية

 .التعمـ

 تطبيؽ  في كالتنمية لمطفكلة العربي المجمس لجيكد اعرضن  االفتتاحية الجمسة تضمنت كقد   
 الرابعة الصناعية الثكرة عصر في العربي الطفؿ تمكيف مجاؿ كفي األمؿ لتربية نمكذجو
 اكعرضن  المعرفة، كتنمية كالتكثيؽ البحكث إدارة مدير - فكزم رضا محمد /الميندس قدمو
 /د قدمو اإلعاقة ذكم مف طفاؿاأل دمج مجاؿ في المساندة التكنكلكجيا أىمية حكؿ آخر
 فنية فقرة إلى إضافة ،لمكرشة العممية المجنة كرئيس اإلعاقة خبير - كابش الحميد عبد

 التكنكلكجية لؤلجيزة معرض كافتتاح ،"المعاقيف لؤليتاـ السندس مؤسسة" أطفاؿ قدميا
  .اإلعاقة مجاالت  في المساندة

 /الدكتكر الجبريف جبريف /ستاذكاأل البيبلكم حسف /رالدكتك  مف كؿ أٍىدىل االفتتاح كخبلؿ   
 لمطفكلة العربي المجمس درع -العربية ةالكشفي المنظمة عاـ أميف- المجيد عبد عاطؼ
 .كالمنظمة المجمس بيف التعاكف لمسيرة كدعمو التنمكية لجيكده اتقديرن  ؛كالتنمية

 استعماالت في اإلعاقات فم لعدد بالتعرض ياالتكنكلكج استخداـ عمى الكرشة كركزت   
 كاإلعاقة ،الذىنية كاإلعاقة ،إرلف كمتبلزمة ،التكحد طيؼ كاضطراب ،المساندة التكنكلكجيا
 تعرضت كما ،الحركية كاإلعاقة ،التعمـ كصعكبات ،السمعي اإلدراؾ كضعؼ ،السمعية

 يسيرت أىميا مفك  ،المساندة التكنكلكجيا دعـ مف باإلفادة فييا يطالب التي لممجاالت
 .كالتعمـ ،كاإلتاحة ،اإلعاقة مذك  غير مف غيرىـك  اإلعاقة مذك  بيف كالتكاصؿ االتصاؿ
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  :جنيف

 

ندكة  َُِٗمارس  ٔفي  نسافنظمت الشبكة العربية لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإل    
أكثر  بحضكر بمقر األمـ المتحدة بجنيؼ "لعادؿ لمنطقة الشرؽ األكسطالسبلـ ا"حكؿ 

كالمجتمع المدني  نسافالمؤسسات الكطنية لحقكؽ اإل يمثمكفا ف شخصن يمف خمس
 .يف كالناشطيفعدد مف الصحفيإلى باإلضافة  نسافإلكالشبكات اإلقميمية لحقكؽ ا

كة العربية لممؤسسات الكطنية لحقكؽ لقرار الجمعية العامة لمشبا ذن أتت ىذه الندكة تنفي   
القاىرة لتأكيد أف السبلـ ىك الركيزة األساسية الستقرار األخير في  باجتماعيا نسافاإل

كشيدت الندكة نقاشات ثرية تناكلت االنتياكات التي تطاؿ  ،الشعكب كبناء المجتمعات
العربية رؤساء المؤسسات الكطنية األعضاء بالشبكة  بمشاركة الشعب الفمسطيني

  :، كىـنسافلممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإل

كرئيس  نساف،رئيس الشبكة العربية لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإل -محمد فايؽ  /السيد -
  .مصر في نسافالمجمس القكمي لحقكؽ اإل

  .المغرب في نسافرئيسة المجمس الكطني لحقكؽ اإل -منة بكعياش آ /السيدة -
  .بفمسطيف نسافالييئة المستقمة لحقكؽ اإل ةعضك  - ممرفت رشماك  / السيدة -
 في نسافرئيسة المجمس الكطني لحقكؽ اإل -األخضر  مسيد يفافا بف زركق /السيدة -

  .الجزائر

  .باألردف نسافالمفكض العاـ لممركز الكطني لحقكؽ اإل -مكسى البريزات  /الدكتكر -
 "نسافدكلي "مركز الميزاف لحقكؽ اإلالقانكف ال الخبيرة في -نكريا أكسكالد  /الباحثة السيدة -

 .غزة في
الذم أكد  -ذم لمشبكة العربيةالمدير التنفي- سمطاف بف حسف الجمالي /كأدار الندكة السيد  

 نسافحقكؽ اإل ؿ كالحركب كالنزاعات التي تنتيؾالندكة أف االحتبل أعماؿفي كممة افتتاح 
مف أجؿ تحقيؽ ا لتعاكف جميعن إلى اعنا القكانيف كالمكاثيؽ الدكلية تدفعمييا في  المنصكص

 ،أم  مف الحقكؽؿ بمكجبو عف ازى نى تى يي أك  طرَّ فى ال يي ا الزمن ا سبلـ عادؿ كشامؿ يككف مستدامن 
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كركيزة استقرار  ،د عكامؿ استقرار الدكؿبؿ ىك أح ،ـ ليس مجرد كممة عابرةكأف السبل
ئد الحقيقي ىك مف يحقؽ لذلؾ فالقا ،كأساس التنمية كتحقيؽ التطكير ،حياة الشعكب

 .مف يشف الحركب الالسبلـ 
 :الندكة المتحدثيف فيفيما يمى أىـ ما تضمنتو كممات كنكرد  
 القكميرئيس الشبكة العربية لممؤسسات الكطنية كرئيس المجمس  -محمد فايؽ  /قاؿ السيد  

إف الندكة ميمة لبحث سبؿ التصدم لممشركع الصييكني  :مصر في نسافلحقكؽ اإل
كمحاكلة فرض  ،قابمة لمتصرؼالغير حقكؽ الشعب الفمسطيني الثابتة ك األمريكي لطمس 
كتجاكز كؿ قرارات األمـ المتحدة كالمبادرات العربية لتحقيؽ  ،يد االحتبلؿباألمر الكاقع كتأ

 .ـ شامؿ كعادؿسبل
ة عمييا إف السعي لدل المحكمة الجنائية الدكلية لتكسيع نطاؽ الجرائـ المطركح :ضاؼأك     

اتفاقية  ال يتعارض مع شف حممة دبمكماسية لعقد اجتماع لمدكؿ السامية المتعاقدة في
طمب رأل استشارم لدل المحكمة إلى السعي أك  ،جنيؼ لتأكيد حماية الشعب الفمسطيني

الجنائية الدكلية لتكسيع نطاؽ الجرائـ المطركحة عمى المحكمة حكؿ االستمرار غير 
 .الفمسطينيةراضي األ المسبكؽ الحتبلؿ

أف تعتمد  -المغرب في نسافرئيسة المجمس الكطني لحقكؽ اإل-كاقترحت آمنة بكعياش     
تنسيؽ مع المؤسسة الآلية لمترافع ب نسافالشبكة العربية لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإل

حماية حقكؽ ب الخاصة نسافالكطنية لفمسطيف بخصكص تفعيؿ قرارات مجمس حقكؽ اإل
كالنيكض بيا عمى  نسافالجيات المعنية بحماية حقكؽ اإل كؿفمسطيني لدل الشعب ال

السمـ  بحقو في تمكينو مف التمتعالمستكل العالمي مف أجؿ حماية الشعب الفمسطيني ك 
 نساف.لمقانكف الدكلي لحقكؽ اإلا طبقن 

ـ بخصكص دعـ السمكقراراتيا كما طالبت بمتابعة تفعيؿ تكصيات اآلليات التعاىدية     
عداد برنامج لتعزيز القدرات في ،كاألمف لمشعب الفمسطيني السمـ  الحؽ في مجاؿ كا 

 .تكسيع قاعدة المنخرطيف كالمدافعيف عنوبمة كاآلليات الكفي
أف  -فمسطيف في نسافالييئة المستقمة لحقكؽ اإل ةعضك - ممرفت رشماك  /كأكدت السيدة   

ظؿ االحتبلؿ  مف يعيش في الإ بؿ حقيقة ال يدركيا ،السبلـ ليس قضية تصكرية
كمجمس  نسافأف كؿ آليات حقكؽ اإلإلى  الفتة ،ظؿ االحتبلؿ كال سبلـ في ،اإلسرائيمي
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في مف قبيؿ التكسع المستمر  ،أماـ السبلـا األمف اعتبرت االنتياكات اإلسرائيمية عائقن 
لف يككف أنو  ييعنك  ،يغير الكاقع عمى األرضمما  ،لمستكطنات اإلسرائيمية دكف عقابا

 .ىناؾ سبلـ دائـ
ت المتكاصمة نتياكايجب أف تفتح عيكنيا عمى اال نسافأف آليات حقكؽ اإلإلى  كأشارت   

 كاعتبارالدكلية االنتياكات اإلسرائيمية  نسافكؿ آليات حقكؽ اإل شىٍجبفرغـ  ،فمسطيف في
الحتبلؿ يكاصؿ إال أف ا ،المنطقة تحقيؽ السبلـ في عائقنا أماـمحكمة العدؿ الدكلية ذلؾ 

 .خركقاتو غير آبو بالمجتمع الدكلي
 -الجزائر في نسافرئيس المجمس الكطني لحقكؽ اإل- يفافا بف زركق /كاعتبرت السيدة   

غياب  لقضية الفمسطينية كاستمرار النزاع فيإلى امباشرة لمتطرؽ  دفعناف السبلـ العادؿ يأ
، لبعض ا ياألزمات الكبرل قد يعط يكالمبلحظ أف تكال آفاؽ تبشر بالتسكية مستقببلن

كىذا خطأ جسيـ لمف يعرؼ منطقة  ،بأف القضية الفمسطينية تراجعتا مغمكطن ا انطباعن 
يظؿ  :كأضافت ،يكمنا ىذاإلى  القضية الفمسطينية كتطكراتيا أثرالشرؽ األكسط كيدرؾ 

 ،كسطالشرؽ األ إيجاد تسكية عادلة لمقضية النبيمة الطريؽ األقصر لتحقيؽ السبلـ في
 سبلـ عادؿ فيأك  كدكف تسكية عادلة كدائمة لمقضية الفمسطينية لف يككف ىناؾ استقرار

 .منطقة الشرؽ األكسط
بكؿ -بعد ربع قرف مف المفاكضات بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف  :قائمةكممتيا ختمت اك    

 الستمرار فيال يمكف ا -ة لحؿ القضية المفصميةج عنيا مف قرارات كمبادرات كافيما نت
 الشرؽ األكسط إال كال يمكف إقامة السبلـ في ،ربع قرف جديد مف المفاكضات كالقرارات

 .الفمسطينية يراضبانتياء االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤل
 -باألردف نسافالمفكض العاـ لممركز الكطني لحقكؽ اإل-مكسى البريزات  /كشدد الدكتكر   

كىذا  ،ة متكافئ بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييفيككف بميزاف قك  فعمى أف السبلـ يجب أ
ال سمـ "مرحمة إلى  كنحف أقرب ،بؿ ىناؾ سبلـ مفركض عمى الفمسطينييف ،غير مكجكد

الشبكة العربية  :دكر الشبكة العربية قائبلن إلى كأشار ، كاستمرار النزاع كاالحتبلؿ "كال حرب
 ،ية الفمسطينية قضية عربية دكليةما تستطيع القياـ بو لتككف القض عمىعمييا أف تركز 

 أف كأضاؼ ،تقرير المصير ألنو حؽ عالمي ع عف حؽ الشعب الفمسطيني فيالدفاك 
ا كالحقن  ،كاالحتبلؿ اإلسرائيمي لـ يكف يعترؼ بكجكد شعب فمسطيني ،ىناؾ عقبات كثيرة
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كاليكـ ىناؾ اعتراؼ بكجكد شعب  ،ضمف األردف يسعى لدمج الشعب الفمسطيني
ارات األمـ المتحدة كقر  ،لكف االحتبلؿ يضرب كؿ مقكمات الشعب الفمسطيني ،فمسطيني

كمف ثـ فإف حؽ  ،مجمس األمف لفرضيا دعـ الدكؿ الكبرل فيإلى كتحتاج  ،ةلـ تعد كافي
 .تقرير المصير يجب أف يربط بتحقيؽ السبلـ كاألمف الدكلييف

لفمسطينية عابرة لمحدكد يمكف اتخاذ تكصية تتبنى اعتبار القضية ا أنوإلى  كخمص   
ذلؾ كقؼ التطبيع مع  بما في ،كال ينبغي ألل دكلة عربية تقديـ تنازالت ،القيطرية

ظؿ  كفي ،كأال نبرر ألل دكلة عربية التطبيع ألنو أىـ سبلح بيدنا ،االحتبلؿ اإلسرائيمي
رفض المجتمع العربي القاطع لمتطبيع نستطيع كضع خطة لمدفاع عف حؽ الشعكب 

رفض التطبيع كنمنع المبادرات الرسمية العربية التي تتجاكز حقكؽ الشعب  ة فيالعربي
 .الفمسطيني

 "نسافمركز الميزاف لحقكؽ اإلػ "بالقانكف الدكلي  الخبيرة في-نكريا أكسكالد  /كقالت السيدة  
تخترؽ عديدة ظؿ انتياكات  نو مف الصعب الحديث عف سبلـ عادؿ فيإ -غزة في

مع  ،كجو الخركقات ضد الشعب الفمسطيني قكل رادعة تقؼ في ليس ىناؾك  ،العدؿ
كاالستيبلء عمى  ،خركقاتيا استمرار المؤسسات العسكرية كحككمة االحتبلؿ اإلسرائيمي

كالقصؼ  ،المستكطنات اإلسرائيميةكسع في كالت ،لشعب الفمسطينيامصادر ثركات 
يأتي في غزة  في ميجر  ف ماكاعتبرت أ ،ار إغبلؽ القطاعر استمك  ،المستمر عمى غزة

االحتبلؿ اإلسرائيمي منع قياـ دكلة فمسطينية تجمع شمؿ الشعب محاكالت استمرار  سياؽ
 .الفمسطيني

رتكب ضد يراقبكف الخركقات التي تي  "نسافمركز الميزاف لحقكؽ اإل"كذكرت أنيـ في    
تحقيؽ العدؿ  تيـمحاكالأف ك  ،غزة كيعممكف عمى حماية الشعب الفمسطينيفي  الفمسطينييف

أماـ اإلجراءات غير العادلة التي يمارسيا االحتبلؿ اإلسرائيمي التي تمنع السبلـ العادؿ 
االحتبلؿ يمكف  ينتييكحينما  ،ظؿ استمرار السياسات اإلسرائيمية كالحقكؽ تتبخر في

 .لخركقات الدكليةألنو ال سبلـ دكف كقؼ ا ؛فمسطيف الحديث عف سبلـ في
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 :القاىرة – 8109بريل إ 6 -" مصرفي  تحديث التشريعات العقابية" المؤتمر الوطني -6
شارؾ المجمس  ،المتكاصمة في تحديث التشريعات العقابية في مصر مجيكدا لاستطرادن   

في تنظيـ ندكة كطنية حكؿ  نسافكالمنظمة العربية لحقكؽ اإل نسافالقكمي لحقكؽ اإل
 .َُِٗبريؿ إ ٕ ،ٔيكمي  بالقاىرة "تحديث التشريعات العقابية في مصر"

 نساف،رئيس المجمس القكمي لحقكؽ اإل -محمد فايؽ  /ستاذاأل الندكة شارؾ في افتتاح   
أحمد إيياب  /كالسفير نساف،رئيس المنظمة العربية لحقكؽ اإل -عبلء شمبي  /ستاذاألك 

 ،لمسيد كزير الخارجية ممثبلن  نسافمساعد كزير الخارجية لحقكؽ اإل -جماؿ الديف 
ىاني  /كالمستشار ،عف رئيس مجمس القضاء األعمى ممثبلن  -كالمستشار/ عبد اهلل عصر 

 ،عف النائب العاـ بالنيابة العامة ممثبلن  نسافرئيس اإلدارة العامة لحقكؽ اإل -جكرجي 
لفيؼ مف ، ك بمجمس النكاب نسافعف لجنة حقكؽ اإل ممثبلن  -ياسر نبيؿ  /كالمستشار

كأساتذة القانكف الجنائي  ،نفيذية كالتشريعية كالقضائيةممثمي مؤسسات الدكلة الت
 كاإلعبلمييف. ،كمؤسسات المجتمع المدني ،كالجامعات

كخاصة تحديث قانكف العقكبات  ،ناقشت الندكة عمى مدل يكميف قضايا اإلصبلح الجنائي   
 ينّْ كتب نساف،كالتصدم النتياكات حقكؽ اإل ،المصرم، كالحد مف استخداـ عقكبة اإلعداـ
كتطكير قانكف اإلجراءات الجنائية لتعزيز  ،العقكبات البديمة لمعقكبات السالبة لمحريات

 لمعالجة أزمة الحبس االحتياطي. ،ضمانات المحاكمة العادلة
قدمة لتعديؿ قانكف اإلجراءات الجنائية مع متطكير مقترحات  كذلؾالندكة  أعماؿكتناكلت    

بحث إلى  باإلضافة ،لتفعيؿ الدستكر ا المدخؿ األساسلككنيا اإلسراع بالبت فييا نظرن 
 ،تدابير بديمة لمحبس االحتياطييتصؿ بكبمكرة مشركع قانكف  ،تطبيؽ العقكبات البديمة

حماية الفئات األكثر مع التشريعات الجديدة المتميزة في مجاؿ ا تكاؤمن كسبؿ تفعيؿ أكثر 
 ا.جنائيِّ  حاجة لمرعاية

 

بعاد أعمى  -نسافلقكمي لحقكؽ اإلارئيس المجمس -محمد فايؽ  /ستاذكممة األركزت    
اشتباكيا بالمعايير الدكلية لحقكؽ مف منظكر لتشريعي كمجرياتو اقضية اإلصبلح 

كأكضح  ،عمى أف يضعيا في مكانة القانكف الكطني َُِْالتي حرص دستكر  نسافاإل
حجـ الفجكة تعكس حدة الحكارات بيف مصر كالمجتمع الدكلي عبر آليات األمـ المتأف 
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كما تكضح تبريرات المشرعيف المصرييف في ىذا  ،بيف تشريعاتنا الكطنية كالمعايير الدكلية
كنمط التحديات التي  ،الشأف كجيكد جسر الفجكات التشريعية عمى طريؽ اإلصبلح

 :كأضاؼ قائبلن ، نتطمع إليوالذم  تنتظرنا إلنجاز ىذا اإلصبلح عمى النحك
كقد شرعت الدكلة  ،الفن أف يخمس أف عدد التشريعات في مصر يزيد عفتعممكف كما  :أكالن    

" المجنة العميا لئلصبلح التشريعيبتشكيؿ " َُِْفي إجراء إصبلح تشريعي منذ عاـ 
ككاجيت صعكبات في  ،بعضيافي  نجحت ،مممكسة لتنفيذ أىدافيا اجيكدن بذلت التي 

 .البعض اآلخر
ليشمؿ  مشركع تعديؿ قانكف اإلجراءات الجنائية َُِٕايك أقر مجمس الكزراء في مكقد    

كتمثؿ ىذه التعديبلت نقمة نكعية في  ،مادة جديدة َِكاستحدث  ،مادة مف القانكف ْٓ
بالرغـ مف أف المشركع  ،مجاؿ تكفير ضمانات حقكؽ المتيميف كتدابير المحاكمة العادلة

كاف  إذ ،يئة العميا لئلصبلح التشريعينظمتو اليالذم  مخرجات المؤتمر العاـ ؿك لـ يتبفَّ 
 .قيد اإلعداد -يزاؿ ماك -

مف ضمانات  "َُِٕلسنة  ُُانتقصت تعديبلت قانكف اإلجراءات الجنائية "قانكف    
ا ليس كجكبيِّ كسماعيـ إذ جعمت حؽ المتيميف في طمب شيكد النفي  ؛المحاكمة العادلة
 األمر ،تيـداشيب المتيـ مف يطمكمنحت المحكمة حؽ رفض سماع  ،عمى المحكمة

كثير مف في  حيث تككف أدلة براءة المتيـ ،يحـر المتيميف مف إجراء محاكمة عادلةالذم 
شيكد النفي في مكاجية شيكد اإلثبات المثبتة بقائمة أدلة الثبكت إلى ا القضايا استنادن 

 .علحؽ أصيؿ مف حقكؽ الدفاا كما يمثؿ التعديؿ إىدارن  ،المقدـ مف قبؿ االدعاء
مف الحؽ في الحرية  َُِٕلسنة  ُِنتقص تعديؿ قانكف الطكارئ بالقانكف رقـ اكذلؾ   

ؿا حديثن ا ضاؼ التعديؿ األخير نصِّ أحيث  ؛كاألماف الشخصي كّْ مف السمطات ا مزيدن  ييخى
كيتجاكز القكاعد العامة في قانكف اإلجراءات الجنائية بشأف  ،لضبط القضائيالمأمكرم 

إذ  ؛ساعة قبؿ عرضيـ عمى النيابة العامة ِْألشخاص ألكثر مف عدـ جكاز احتجاز ا
 .سمح بأف تككف ىذه المدة سبعة أياـ

مأمكرم الضبط منحت األكلى  (مكرر ْك ،مكرر ّ)نص عمى إضافة مادتيف كما    
متى أعمنت حالة الطكارئ التحفظ عمى مف تكافرت في شأنو دالئؿ عمى القضائي "

ماكف التي في مسكنو ككافة األأك  حكزه بنفسومى ما قد يكع ،جنحةأك  ارتكاب جناية
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تكاب عمى ار  أخرلأية أدلة أك  ذخائرأك  متفجرةأك  ه فييا أم مكاد خطرةؤ خفاإيشتبو 
خطار النيابة العامة إعمى أف يتـ  ،خرلحكاـ القكانيف األكذلؾ استثناء مف أ ،الجريمة
ابة العامة احتجازه لمدة ال تتجاكز كيجكز بعد استئذاف الني ،ساعة مف التحفظ ِْخبلؿ 

 ."سبعة أياـ

أكجو قصكر  -سياؽ اشتباكيا مع المعايير الدكلية يف-ثانينا: أبرزت المراجعة الشاممة     
 : تمثمت فيعديدة 

  :تعديؿ تعريؼ التعذيب   
أكدت الحككمة المصرية أنو سبؽ لمصر الرد عمى التكصيات الخاصة بمراجعة تعريؼ    

" خبلؿ عممية المراجعة ُِٗك ،ُِٔالمادتاف قانكف العقكبات المصرم " فيالتعذيب 
عمى  حى رً كأعدت الحككمة بالفعؿ مشركع قانكف لتعديؿ المادتيف المشار إلييما كطي  ،األكلى
كمركر الببلد بمرحمة انتقالية  َُِّكيكنيك  َُُِإال أف قياـ ثكرتي يناير  ،البرلماف
يضمف اتساؽ تعريؼ الذم  دكف إقرار مشركع التعديؿ نيابي حاؿالمجمس فييا ال غاب

  .التفاقية مناىضة التعذيبا تعريفو كفقن مع التعذيب في التشريعات المصرية 
اتخاذ اإلجراءات المتعمقة بإنشاء آلية كطنية ا رفضت الحككمة رسميِّ  أخرلمف ناحية    

 .مستقمة لمكقاية مف التعذيب

  :عداـعقكبة اإل  
ألقصى درجة -كالحد  ،جمس بتطكير الجيكد لمحد مف استخداـ عقكبة اإلعداـعنى الميي    

في االعتبار أف نيج مصر في ىذا المجاؿ يؤشر عمى ا أخذن  ،مف تنفيذ العقكبة -ممكنة
كخاصة جرائـ القتؿ  ،شد الجرائـ غمظةيقتصر عمى أل محد مف التنفيذلتكافر االستعداد 

 ،عمى التكالي رىابلسطك المسمح المقترف بالقتؿ كاإلالعمد كاالغتصاب المقترف بالقتؿ كا
العشريف األخيرة السنكات باإلعداـ خبلؿ ا ىناؾ المئات مف المحككـ عمييـ نيائيِّ  بينما

لتراجع عف األحكاـ كيدعـ ىذا التحميؿ دكر مؤسسة اإلفتاء في ا ،دكف تنفيذ لمعقكبة
بطاؿ محكمة النقضباإلعداـ بحؽ   ََٗكاـ اإلعداـ بحؽ ألح مئات مف المتيميف كا 

السجف بقرارات مف السيد رئيس إلى  عف بعض نماذج خفض العقكبة فضبلن  ،متيـ تقريبنا
في خفض عدد المكاد التي تتمثؿ الجميكرية، لكف يبقى عمى مجمس النكاب ميمة أساسية 
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أضيؽ  عمىر استخداـ العقكبة صكمناشدة محاكـ الجنايات ق ،يعاقب عمييا باإلعداـ
 .كدالحد

 

  :الحبس االحتياطي 
كقد تجاكزت  ،ا يخالؼ القاعدة األصؿ في الحريةاستثنائيِّ ا يعد الحبس االحتياطي تدبيرن     

تكدس مراكز االحتجاز إلى  لحبس االحتياطي مبدأ اإلجراء التحفظي مما أدلاممارسة 
اث سجكف استحدفي  اكعمى الرغـ مف أف الدكلة بذلت جيكدن  ،بأعداد ىائمة تفكؽ طاقتيا
حد في  عقكبةإلى  كتحكلت اتسمت بالبطء،إال أف ىذه الجيكد  ،جديدة لمعالجة التكدس

كتفرض ىذه الحالة  ،حالة التكدس التي تشيدىا السجكف إنياءإلى  ضً فٍ كما لـ تي  ،ذاتيا
 .ية كاجتماعية نفسية كثقافية لمذيف تثبت براءتيـاقتصادتبعات قانكنية ك 

مشركع اإلصبلح القانكني الحد مف استخداـ الحبس  يعززقية أف طالب المصادر الحقك تك    
طبيعة الجـر بداية كمدل ما يتكافر مع في أضيؽ حدكد ممكنة تتناسب ليبقى االحتياطي 

مف أدلة اإلثبات كالقرائف التي تبينيا نتائج التحقيقات األكلية كالتحريات كتقارير األدلة 
بس االحتياطي لتخفيؼ كطأة تداعياتو عمى مرافؽ كالنظر في إيجاد بدائؿ لمح ،الجنائية

كالمنع  ،دائرة معينةفي  تقييد حرية التنقؿأك  ،اإلقامة الجبرية في السكف :مثؿ ،االحتجاز
 ّٖعف القانكف المؤقت رقـ  -بصفة عاجمة- ، كالعدكؿحاالت الضركرةفي  مف السفر

كفؽ تعديبلت العاـ لمدة الحبس االحتياطي  يسقط السقؼ الزمنأالذم  َُِّلسنة 
كضماف حؽ المتيميف الذيف تثبت براءتيـ في المطالبة بالتعكيض بكضع معايير  ،ََِٔ

 .مع نشر أحكاـ البراءة في الجرائد عمى نحك يحقؽ جبر الضرر ،ضابطة لقيمتيا

   :محاكمة المدنييف أماـ القضاء العسكرم  
-القضاء العسكرم  فيكمات العدالة بتكافر مق نسافرغـ قناعة المجمس القكمي لحقكؽ اإل   

بما في ذلؾ مرحمة  ،كخاصة بعد تبنيو منظكمة اإلجراءات المتبعة في القضاء المدني
كال  ،لمعسكرييف كحدىـا طبيعيِّ ا إال أف القضاء العسكرم يبقى قاضين  -قضنالطعف بال

تيـ أماـ محاكـ كيمكف محاكمعسكرييف ييعىدُّكف يف ال الذ رىابالمدنييف المتيميف باإل يطاؿ
 .أمف الدكلة العميا طكارئ
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  :العدالة الناجزة  
عمى الساحة ا ممحِّ ا يعد مطمبن ك  ،تحقيؽ العدالة الناجزة غاية أم تشريع جنائي إجرائي إف   

لـ تتكافر  -لؤلسؼ–لكف  ،منذ تأسيسو نسافلمجمس القكمي لحقكؽ اإلاالكطنية شدد عميو 
 .البنية التحتية لتحقيقو

مميكف قضية  ِٕنائب رئيس ىيئة قضايا الدكلة منذ شيكر ىناؾ  حسب ما أعمففب    
العالـ التي يتجاكز  فيلكحيدة االدكلة تككف تكاد مصر ك  ،مدرجة عمى سجبلت العدالة

فييا عدد قضايا الجنح المسجمة عمى "ركؿ" المحكمة خمسمائة قضية جنحة كما يناىز 
 ثقيبلن ا مثؿ ىذا التكدس عبئن  يمقكيي  ،ة الكاحدةالجمس فيثبلثيف قضية جنائية أك  عشريف

إلى  كىذا بدكره يحتاج ،عدد القضاة فيمف ثـ يتطمب اإلصبلح طفرة ، ك عمى القضاة
النيابة العامة  فيا إذ ال يزيد عدد المعينيف سنكيِّ  ؛المكازنة العامة فيمكارد مالية إضافية 

 المحاكـ. فيقضائي سنكات قكاـ الجياز ال ةيصبحكف بعد عدسشاب  ََٓعف 
دخاؿ نظاـ  كال    يكتمؿ إصبلح مرفؽ العدالة بدكف كفاءة النظاـ اإلدارم المعاكف لمقضاء كا 

حيث لـ يعد  ،منو بشدة جيازنا القضائي يكىذا جانب يعان ،الميكنة اإللكتركنية الحديثة
العمؿ ثمة حؿ لمكاجية تكدس القضايا كطكؿ أمد التقاضي كتعضيد اإلجراءات سكل 

 .نظاـ التقاضي اإللكتركنيب
 

 :8109مايو  8 القاىرة  – "نسانالصحة وحقوق اإل "مؤتمـر   -7
الذم يعد مف  الصحة حؽ فيبال نسافالمجمس القكمي لحقكؽ اإل مف اىتماـا انطبلقن    

اىتماـ الدكلة المتزايد إلى باإلضافة  ،االجتماعيةك  يةقتصادكلكياتو بالنسبة لمحقكؽ االأ
رفع مستكل جكدة الخدمات ك  ىذ المجاؿ رفع كفاءة العامميف فيك  ةبالرعاية الصحي
امت بيا بعثات قالمحافظات بكبعد عدد مف الجكالت  كافة، ممكاطنيفلالصحية المقدـ 

بيدؼ  -عضك المجمس-سبلـ صبلح  /برئاسة الدكتكر نسافالمجمس القكمي لحقكؽ اإل
ت اير الدكلية عمى المستشفيالمعاي لحقكؽ الصحية كمدل تطبيؽالكقكؼ عمى احتراـ ا

ة تقديـ العبلج كطرؽ التعامؿ مع الحاالت كغيرىا مف كالكحدات الصحية مف كيفي
المجمس  عقدليذا التكجو ا تعزيزن ك  المعامبلت الدكائية ككؿ ما يتعمؽ بالشأف الصحي،

ناقش ك  ،بفندؽ بيراميزا بالدقي َُِٗمايك  ِ" يكـ نسافقكؽ اإلحك  حكؿ "الصحة امؤتمرن 
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القضايا المرتبطة بحماية الحقكؽ الصحية ك  مف المكضكعات الميمةا بللو عددن خ
 ، كالخطط الحككمية المتعمقة بيذا الشأف، كتعرؼ رؤل الخبراءكرعايتيا لممكاطنيف

 بيدؼ الكصكؿالمختمفة جيات النظر ك كاستعراض كمقترحاتيـ، ىذا المجاؿ  المعنييف فيك 
 الصحة. تدعـ الحؽ في أفضؿ التكصيات كالمقترحات التيإلى 

الدكتكر/ ، ك نسافمس القكمي لحقكؽ اإلرئيس المج -محمد فايؽ  /ستاذاأل افتتح المؤتمر   
رئيس لجنة الصحة بمجمس  - كالدكتكر/ محمد العمارم ،كزير المالية -محمد معيط 

 -الدكتكر/ صبلح سبلـ ك  ،مساعد كزير الصحة - أحمد السبكي /كالدكتكر ،النكاب
  :تيةكتناكؿ المؤتمر المحاكر اآلمس كأميف عاـ المؤتمر، عضك المج

 كالخطة التنفيذية لتطبيؽ القانكف.  ،كقانكف التأميف الصحي الجديد ،الحؽ في الصحة -
 تحديات المرحمة االنتقالية لتطبيؽ قانكف التأميف الصحي كبرامج الحماية االجتماعية. - 
 .التعميـ الطبي كالمكارد البشرية -  

 :يمي عرض لممخرجات كالتكصيات التي انتيى إلييا المؤتمرفيما ك     
مع  ،البدء في تطبيؽ نظاـ التأميف الصحي الشامؿ بمحافظة بكرسعيد ىالعمؿ عم -

االلتزاـ بالمكاعيد المحددة بالجدكؿ الزمني مف خبلؿ الييئات الثبلث )ىيئة التأميف 
الفصؿ بيف تقديـ ك  ،الرقابة(ك  ادىيئة االعتمك  ،ىيئة الرعاية الصحيةك  ،الصحي الشامؿ

 ىمع العمؿ بالتكازم عم ،مع ضماف جكدة الخدمة الصحية المقدمة ،ياتمكيمك  الخدمة
 .صحية بباقي محافظات مصرتطكير الخدمات ال

 :تطكير األطر الحاكمة كاليياكؿ التنظيمية : الحككمة  
المنسقة بيف  المجمس المصرم لمصحة ليككف الجية /تفعيؿ المجمس األعمى لمصحة -

 .الجيات المعنية المختمفة
كحفظ  ،كمراقبة األداء ،لتنظيـ مينة الطب ؛إحياء مقترح إنشاء المجمس الطبي العاـ -

 حقكؽ األطباء كالمرضى. 
 .ىيئة عميا لمدكاء -
 .التدريب ما بعد التخرجك  عدادتحديد الجية المسئكلة عف اإل -
اء الذيف عممكا كتعايشكا مع األنظمة كاالستفادة مف الخبر  ،اختيار القيادات الكاعدة -

 الصحية المتطكرة.
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كأدلة العمؿ، كقائمة  ،تكحيد معايير الخدمة)تحسيف جكدة الخدمة الصحية  ىالعمؿ عم -
 األدكية األساسية(.

 .بيذا الدكرتجيد القياـ بناء قدرات إلى كىذا يحتاج  ،المتابعةك  كضع نظاـ لمتقييـ  -
 لكقؼ ىجرة األطباء.كىياكميا فريؽ الطبي لاجكر إعادة النظر في لكائح أ  -

 

 :التخطيط  
منظكمة مع بما يتكافؽ زيعيـ ك كتاألطباء بالمحافظات  حؿ مشكمة عجز ىالعمؿ عم -

  .التأميف الصحي الجديدة
كضع خطة تنفيذية كاقعية زمنية إلدارة المكارد البشرية في الفريؽ الصحي ممكلة لمتنفيذ  -

 .عتبار تحديات تطبيؽ التغطية الصحية الشاممةفي االالكضع مع كتنميتيا، المرحمي 
حجـ عمى متعرؼ لدراسة أسباب الفقد في الككادر الطبية بسبب اليجرة لمعمؿ بالخارج  -

 كغيرىا.  ،كظركؼ العمؿ السيئة ،األجرضعؼ  :ال سيماأسبابيا، نكعيتيا ك المشكمة ك 

عف طريؽ أك  ،بالشراكةا كتجديدىمستشفيات التكامؿ  االعتبار تشغيؿبعيف  الكضع -  
 القطاع الخاص. 

 ضماف االستدامة المالية لبرنامج التأميف الصحي الشامؿ. -  
 ا% طبقن ّبكاقع التزاـ الدكلة بالحد األدنى المخصص لمصحة مف الناتج القكمي  -  

 %(.ُِ -% ٖالذم يعد أقؿ مف النسب العالمية ) لمدستكر المصرم
لمناقشة  يالكاف الكقت تاحةة الصحية في مصر، مع إلخدمعقد مؤتمر قكمي لتطكير ا -  

 .المكضكعات المختمفة
 .مصرجذبيـ لمعمؿ في ك  سرةطب األاالىتماـ بتكفير المتخصصيف في  -
 

 :المعمكمات  
 ،دافعي الخدمةك  ،الذم يشمؿ مقدمي الخدمة التحكؿ الرقميك  تأكيد ميكنة المعمكمات -  

 كذلؾ تبادؿ البيانات.ك 
  .المنتشرة لممناطؽ المستيدفة مراضخريطة صحية باألأك  قاعدة بيانات مجتمعيةر تكفي - 
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 التكصؿ إلىك  لتعرؼ الكضع الحاليكتدقيقيا القكل البشرية المتاحة بعدة بيانات قاإعداد  - 
 .الحمكؿ الكاقعية

يجادك  احتياجاتيـ الفعميةك  األطباء مشكبلتعمى تعرؼ ال شراؾ الفريؽ الصحي فيإ - ائؿ بد ا 
 .مصر تجذبيـ لمعمؿ في

يـ مشكبلتل متدريبيـ عمى التصدك  ،ةلبحكث الطبياجراء تشجيع الفريؽ الصحي عمى إ - 
 بأسمكب عممي.

 التنفيذ:  
 .ة التعامؿ مع نظاـ التأميف الصحي الجديدكيفي التدريب عمى -
  .ات كزارة الصحة مف خبلؿ جذب الخبرات مف الجامعةالتدريب في مستشفي -
 .المنيا(ك  محافظات الصعيد )سكىاجكخاصة في  ،كاإلمكانات المتاحةىتماـ بالخبرات اال -
  .تحسيف بيئة العمؿ ىالعمؿ عم -
مكليا ت مدة زمنية محددة خبلؿكضع خطة تأىيمية ك  دمى تى عٍ تحديد كضع المنشآت التي لـ تي  -

 الجية التابع ليا المنشأة.
 .تحديد مكقؼ شركات التأميف الصحي الخاص -  
 .مناسب لؤلطباء لعدك بدؿ تخصيص  -  
 

 :التشريعات )الجيات المعنية بالتعاكف مع البرلماف(  
الكادر  - المسئكلية الطبية)مراجعة القكانيف ذات الصمة بتطكير مينة الطب  -

 .(إلخالطبي..
 .تومراجعك في قانكف التمريض إعادة النظر  - 
 .األطباءك  الطب حؿ المنازعات التي تخص مينةالمساىمة في  - 
 ،االعتداء عمى المنشآت الطبية كالفريؽ الصحيصدار قانكف يغمظ عقكبة سرعة است -

حالة المعتدم ،اتكاستحداث شرطة خاصة بالمستشفي  محاكـ أمف الدكلة.إلى  كا 
 :التدريب الميني المستمرك  التعميـ الطبي 
استقداـ الخبراء ك  ،رييف.... إلخ(إدا –فنييف  –تمريض  –االىتماـ بالككادر البشرية )أطباء  -

  .ككادر كطنية بناءك  لتدريبيـ
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بناء قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات ليككنكا مؤىميف لتدريب الفريؽ الصحي  -  
 .بمنظكمة التأميف الصحي الشامؿ

ىيئة التدريب اإللزامي المصرية لرفع كفاءة األطباء /مراجعة دكر الزمالة المصرية -  
  منيـ. يف كالدكر المتكقعالمصري

 عاليةالذم يتطمب خبرات كميارات  تقديـ الخدمة الصحيةفي  سرةتطكير دكر طبيب األ -
ضماف تقديـ خدمات آمنة كفعالة في مرتبة أعمى ألىميتو في  سرةكضع طبيب األك 

 يرضى عنيا المجتمع.
 .(إلخ .....الطبيب المقيـ –كضع نظاـ تدريبي مكحد )الزمالة  -
 لكتركني.التعميـ اإل  البدء فيك  المتابعة لضماف جكدة التدريبك  عيؿ نظـ التقييـتف -
 .كضع إرشادات قكمية مرتبطة بالمعايير الدكلية -
 .مراجعة نظاـ التكميؼ - 
ال ، ك تبع عبلج الطمبةيظؿ طبيب االمتياز يحيث  ،ضركرة ضـ سنة االمتياز لمخدمة -  

 .مو العمؿسمتحيف إلى تغطية طبية  بأم يتمتع
 التكعية:  

 ككاجباتو. كؿ منيـ حقكؽتأكيد متمقي الخدمة مع ك  تكعية مقدمي الخدمة -
لشامؿ مف تطبيؽ قانكف التأميف الصحي ا ال سيماتشكيؿ لجنة لمتابعة التكصيات  -

مساعد كزير  - حمد السبكيأأ.د/  المجمس،عضك  - أ.د/ صبلح سبلـ :السادة
رئيس لجنة الصحة بمجمس  - أ.د/ محمد العمارم ،الصحة لشئكف الرقابة كالمتابعة

أ.د/ كجيدة  ،رئيس االتحاد العاـ لمجمعيات األىمية - مد/ طمعت عبد القك  ،النكاب
أ.د/ سعيد عبد  ،كالبيئة بكمية الطب جامعة عيف شمس طب المجتمع أستاذ -نكرأ

 .عميد طب المنصكرة السابؽاليادم 
 

متابعة تنفيذ أىداف  في نساننية لحقوق اإل المؤتمر الدولي "دور المؤسسات الوط  -8
 :مصر –شرم الشيخ  -8109يونيو  86،87 - التنمية المستدامة"

 الكطنية لممؤسسات العربية الشبكة مع بالتعاكف نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس ـنظَّ    
 متابعة في نسافاإل لحقكؽ الكطنية المؤسسات دكر" حكؿ ادكليِّ  امؤتمرن  نسافاإل لحقكؽ
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 َِمف أكثر بمشاركة َُِٗ يكنيك ِٕ – ِٔ يكمي" المستدامة التنمية أىداؼ تنفيذ
 ،نسافاإل لحقكؽ السامية كالمفكضية آسيا،ك  كأكربا العربية المنطقة مف كطنية مؤسسة
 كجامعة ،نسافاإل لحقكؽ يةفريقاإل كالشبكة ،كاإلسككا ،اإلنمائي المتحدة األمـ كبرنامج
 العربية كالسفارات ،الدكلية كالمنظمات المدني، المجتمع منظمات مف كعدد العربية، الدكؿ

 .المعنية الحككمية كالجيات ،كاألجنبية
  :التالية المحاكر المؤتمر تناكؿ  

 .تعزيز دكر المؤسسات الكطنية كتمكينيا مف متابعة تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة -
 .نسافية لحقكؽ اإلتحديد أىـ التحديات التي تكاجو المؤسسات الكطن - 
 تحديد األكلكيات كاالحتياجات كتعزيز دكر الشبكات كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية في - 

 .دعـ المؤسسات الكطنية
  .ذ أىداؼ التنمية المستدامةكاءمة القكانيف كالسياسات لتنفيم تحديد دكر الحككمات في -
ت كتمبية االحتياجات كرفع الخركج بتكصيات ككضع تصكر كخطة عمؿ لمكاجية التحديا -

 .تنفيذىا كبناء القدرات كالتعاكف مع أصحاب المصمحة في
 

رئيس الشبكة العربية لممؤسسات الكطنية  - محمد فايؽ /ستاذاألالمؤتمر  شارؾ في افتتاح  
رئيس لجنة حقكؽ  -عبلء عابد  /ستاذاألك  نساف،كرئيس المجمس القكمي لحقكؽ اإل

الممثؿ اإلقميمي لحقكؽ  -ركيدا الحاج  /كالسيدة ،مصرممجمس النكاب الب نسافاإل
ف المفكض السامي يا نيابة عإفريقبالمكتب اإلقميمي لمشرؽ األكسط كشماؿ  نسافاإل

 نسافمدير إدارة حقكؽ اإل -منير الفاسي  /السيد الكزير المفكضك  نساف،لحقكؽ اإل
الدكتكر/ محمد عز الديف ك  ،كممة جامعة الدكؿ العربيةألقى  الذمبجامعة الدكؿ العربية 

 .ية كاالجتماعية كالثقافيةقتصادعضك لجنة األمـ المتحدة لمحقكؽ اال -عبد المنعـ 

  :كتناكلت المناقشات  

 .تعزيز دكر المؤسسات الكطنية كتمكينيا مف متابعة تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة -  
 .نسافكؽ اإلتحديد التحديات التي تكاجو المؤسسات الكطنية لحق -  
 تحديد األكلكيات كاالحتياجات كتعزيز دكر الشبكات كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية في -  

 .دعـ المؤسسات الكطنية
  .كاءمة القكانيف كالسياسات لتنفيذ أىداؼ التنمية المستدامةم تحديد دكر الحككمات في -



053 
 

 

 

  :التكصيات  
 المستدامة التنمية أىداؼ لتحقيؽ الميمة التكصيات مف عدد إلى المؤتمر أعماؿ خمصت  

  :التالي النحك عمى المعنية لمجيات اكفقن  تصنيفيا يمكف

  :لحككماتا إلى مكجية تكصيات :أكالن   
لتعاكف مع المؤسسات الكطنية كمنظمات المجتمع المدني كالييئات إلى ادعكة الحككمات  -

لمعمكمات إلى اكصكؿ الكتسييؿ  ،دامةأىداؼ التنمية المست نفيذلتالدكلية كالقطاع الخاص 
 كالبيانات كاإلحصاءات البلزمة.

احتياجات التنمية مع االىتماـ بالبحث العممي كالتعميـ الفني كالصناعي بما يتناسب  - 
 المرجكة.

لتمكينيا مف تعزيز األنشطة كمخصصاتيا لمجالس كالمؤسسات الكطنية ازيادة مكارد  -
 .كمتابعة تنفيذىا ية المستدامةأىداؼ التنم الرامية لتنفيذ

إدارة حكار مكسع مع منظمات المجتمع المدني حكؿ سبؿ تحقيؽ الغايات المشتركة لبرامج  -
 تحقيؽ ىذه الغايات. كدمج المجتمع المدني في ،التنمية المستدامة

 إنشاء المفكضية المستقمة ضد التمييز. -
 البرلمانية حكؿ أفضؿ الممارسات. أك تبادؿ الخبرات بيف المجاف الكزارية المعنية -
 كاإلسككا. ،الجامعة العربية :مثؿ ،تأكيد أىمية الشراكة عمى الصعيد اإلقميمي -  
 .ََِّالمراجعة الشفافة الطكعية ألىداؼ ما قبؿ  -  
 .ايِّ ذكتنفيا كقضائيِّ ا د تشريعيِّ تعزيز جيكد مكافحة الفسا -  
 .كافة زاراتالك في  نسافإنشاء إدارات لحقكؽ اإل -  
البمداف التي ليا تاريخ  تطكير اإلصبلح اإلدارم خاصة فيإلى  تكثيؼ الجيكد الرامية -  

 طكيؿ مع البيركقراطية.
مطالبة الحككمات بكضع ميزانية بمكازنة الدكلة تخصص لتمكيف المرأة كتنميتيا، حتى  -  

 ة كمرتبطة بمعطياتيا. ساسيمبنية عمى أىداؼ التنمية األ تككف ىناؾ أىداؼ محددة فعبلن 
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   :الكطنية لمؤسساتا إلى مكجية تكصيات :اثانين   
الخطط  العمؿ عمى تفعيؿ أىداؼ التنمية عمى أرض الكاقع عف طريؽ دمجيا في -

مثؿ كضع برامج زمنية لمراجعة القكانيف الكطنية كاختبار  ،الكطنية كتجربة تنفيذىا
عية بمقترحات تعديبلت عمى القكانيف لتقنيف كتزكيد الحككمات كالييئات التشري ،تنفيذىا

 مفاىيـ التنمية.
ليا العمؿ عمى أىداؼ التنمية  التي لـ يتسفَّ  نسافعمى المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإل -

ذ أىداؼ التنمية كمتابعة برامجيا أف تعمؿ عمى تنفي في المستدامة كغير متضمنة
كأنشطتيا التي تعمؿ عمييا  رامجيابإلى مرحمة أكلية بإضافتيا في تنفيذىا، كيككف ذلؾ 

 أعماؿاستحداث برامج كأنشطة جديدة مختصة بجدكؿ بمرحمة متقدمة في ، ثـ حالينا
 .ََِّأىداؼ التنمية المستدامة لمعاـ 

 كخاصة الميمشيف في ،تمكيف الفئات المستيدفةلتعزيز دكر المؤسسات الكطنية  -
كتقديـ المساعدة  ،كطني كالدكلياستخداـ سبؿ اإلنصاؼ القانكنية عمى الصعيديف ال

 القانكنية لتحقيؽ ذلؾ.
ما يخص خطة في " إعبلف ماريدا"  تأكيد أىمية دكر المؤسسات الكطنية كما جاء في -

نحصر حيث ي ،الحصكؿ عمى الفئة "أ" كتأكيد مسئكلياتيا كدعميا في ،التنمية الشاممة
 سسات الكطنية في% فقط مف المؤ ّٗ فيعدد المؤسسات الكطنية الحائزة عمييا 

 .العالـ
الصادر في  ّٕ /ِْإعادة تأكيد ما جاء بتقرير االجتماع الخاص المؤسس بالقرار  -

لرؤية المكحدة لؤلىداؼ مف اكتأكيد  ،حكؿ الشراكة كالحكار حكؿ األجندة َُِٓ مارس 
 .نسافمنظكر حقكؽ اإل

حكؿ التنمية لممؤتمر الدكلي السياسي رفيع المستكل  نسافإتاحة أدبيات حقكؽ اإل -
 .َُِٗسبتمبر  المستدامة المزمع عقده في

متثاؿ كتأميف الميزانيات بلتأكيد مبدأ اإلجماع عمى أىمية األىداؼ المبتغاة لدفع الدكؿ ل -
 البلزمة لتحقيؽ األىداؼ.

ذ التكصيات الخاصة بالمجاف التعاىدية كالمراجعة الدكرية الشاممة عمى ضركرة أخذ تنفي -
 ذ أىداؼ الخطة.طيا المباشر بتنفيالرتبا محك جدّْ ن
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شراؾ الفئات الميمشة كذك  -   اإلعاقات كالشباب  متعزيز المشاركة مع ذكم المصمحة كا 
 .كاألقميات

، استخداـ مؤشرات قياس األثر عمى نسافتعزيز قدرات المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإل -  
 ذ أىداؼ التنمية المستدامة.كقياس مدل التزاـ الدكؿ بتنفي

ع المستكل باعتباره المنتدل السياسي رفي لكطنية فيضماف مشاركة مستقمة لممؤسسات ا -
تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة، عمى  منصة يتـ مف خبلليا استعراض التقدـ المحرز في

 .نسافمجمس حقكؽ اإل غرار ما ىك معمكؿ بو في
مف أجؿ  دييابلغ المتكافرة لآليات اإلب نسافالمؤسسات الكطنية لحقكؽ اإل اعتمادضركرة  -  

 ذ أىداؼ التنمية المستدامة.نتائج عمميات الرصد كمدل تنفي تضميف تقاريرىا
ذ أىداؼ التنمية المستدامة داخؿ المؤسسات الكطنية لجنة لمتابعة تنفيأك  نشاء كحدةإ -  

 نساف.لحقكؽ اإل
 ؼ التنمية المستدامةذ أىدامجاؿ تنفي فيدل التقدـ مكضع معايير محددة ككاضحة لقياس  -
كبناء الشراكات الدكلية كاإلقميمية  نسافتعزيز التعاكف بيف المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإل -

 .بالبشر تجارلمكافحة اال
 

  :نسافاإل لحقكؽ الكطنية لممؤسسات العربية لشبكةا إلى مكجية تكصيات :اثالثن   
ذ أىداؼ تنفيتدعـ المؤسسات في كأنشطة  فعاليات -ضمف برامجيا-الشبكة العربية  يتبن -

 .كمتابعة تنفيذىا التنمية المستدامة
لمظركؼ ا لكؿ منطقة كفقن  أخرلة كمؤشرات صياغة مؤشرات خاصة بالدكؿ العربي -  

 كاإلمكانات كالخصكصية التي تتمتع بيا كؿ دكلة عمى حدة.
ألدكات العمؿ عمى رفع كفاءة المؤسسات كالجيات المعنية باإلحصاءات كتطكير ا -

 أرقاـ دقيقة كبشكؿ دكرم.إلى يا لمكصكؿ كالمنيجيات المستخدمة في
إعداد التقارير ب فيما يتصؿكقدراتيـ  المؤسسات الكطنية العمؿ عمى رفع كفاءة مكظفي -  

 .أىداؼ التنمية المستدامة أعماؿالخطط ككضع مؤشرات ك 
 .نسافتعزيز الدعـ التقني مع مكتب المفكض السامي لحقكؽ اإل -
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ذ أىداؼ التنمية تنفي مممارسات الفضمى فيل إصدار دليؿ إرشادمإلى دعكة الشبكة العربية  -
ي تكاجو التنمية مع التركيز عمى التحديات الت نسافالمستدامة مف منظكر حقكؽ اإل

كالعمؿ عمى إصدار دليؿ إرشادم لمساعدة المؤسسات الكطنية عمى رسـ  ،لمستدامةا
 ؿ أىداؼ التنمية المستدامة.خطط كبرامج عممية لتفعي

  :الدكلي لمجتمعا إلى مكجية تكصيات :ارابعن   
التي تتبناىا المؤسسات  نسافحقكؽ اإل أعماؿاعتبار أىداؼ التنمية المستدامة مف  -

 .عمى الدكؿا التزامن  تككفل نسافالكطنية لحقكؽ اإل
مف  يمداف التي تعانالدعـ المالي الدكلي البلـز لممؤسسات الكطنية في البر تكفي -  

 ية.اقتصادصعكبات 
كالتنظيمات الكطنية كاإلقميمية  نسافبناء شراكات بيف الدكؿ كالمؤسسات الكطنية لحقكؽ اإل -

مف تحديات ا باعتباره تحدين  طفاؿبالبشر كخاصة النساء كاأل تجاركالدكلية المعنية باال
 كرصدىا.تدامة ذ التنمية المسإطار متابعة تنفي فيكدعميا  نسافؽ اإلحقك 

 -نسافممثؿ المؤسسة الكطنية الفمسطينية لحقكؽ اإل- عمار الدكيؾ الدكتكرعى ر كاست  
 اف عامن يتخطى خمس ممأساة االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية الذإلى نتباه اال
الذم  كالتدىكر غير المسبكؽ ،التنمية حقو فيمنيا لشعب الفمسطيني ك احقكؽ  في آثارهك 

كالضغكط التي تمارسيا سمطات االحتبلؿ  ،لو األراضي الفمسطينية المحتمة تعرضت
كالدعـ األمريكي لبلحتبلؿ اإلسرائيمي رغـ اإلجماع الدكلي عمى تجريـ ىذه الخطكات التي 

يا اإلدارة القرارات المجحفة التي تكرطت فير عنيا تصكيت مجمس األمف ضد عبَّ 
إلجراءات التي إلى اممثؿ المؤسسة الفمسطينية  األمريكية لتجذير االحتبلؿ، كما نكه

تتخذىا إسرائيؿ كالكاليات المتحدة األمريكية مف أجؿ تقكيض حقكؽ الشعب الفمسطيني 
مقدمتيا إعبلف الكاليات المتحدة القدس عاصمة  كفي ،طالت جميع القضايا المعمقةك 

كمحاكلة  ،ينييفكمحاكلة سحؽ المفكضية السامية لحقكؽ البلجئيف الفمسط ،إلسرائيؿ
بتصكيت الكنيست اإلسرائيمي عف اإلجراء العنصرم  فضبلن  ،القضاء عمى حؽ العكدة
قصاء عرب  يفمكاطن -كحدىـ–ستيدؼ اعتبار الييكد ي" التي عمى "قانكف قكمية الدكلة كا 
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مميكف مكاطف لـ يياجركا خارج فمسطيف رغـ الالذيف يمثمكف أكثر مف مميكف كربع  ْٖ
 يعانكنو.الذم  القير كالتمييز العنصرم

 

جميكرية مصر العربية إلى كبنياية المؤتمر كجو المنظمكف كالمشارككف جزيؿ الشكر     
 .كتسييميا ىذا المؤتمر أعماؿفي مصر عمى استضافة  نسافكالمجمس القكمي لحقكؽ اإل

 
 

 

ركيزة  نسانحقوق اإل "منظمات المجتمع المدني في مصر الممتقى الثالث عشر ل  -9
  :القاىرة – 8109سبتمبر  4،5 - "التنمية المستدامة

الممتقى السنكم الثالث عشر لمنظمات المجتمع  نسافـ المجمس القكمي لحقكؽ اإلنظَّ     
" في إطار حرص المجمس عمى ركيزة التنمية المستدامة نساف"حقكؽ اإل :المدني بعنكاف

لتكاصؿ الدائـ مع منظمات المجتمع المدني كالجيات كالييئات الحككمية المعنية بتعظيـ ا
االستفادة مف الجيكد المبذكلة مف كؿ األطراؼ تجاه القضايا المجتمعية بما يخدـ 

 .المكاطف المصرم
 ،كزارة كىيئة حككمية ُِك ،جمعية كمؤسسة ُٖٕالممتقى  أعماؿكقد شارؾ في    

مف  ِٕك "،شركاء المجمس"مف الجيات الدكلية  ٔك ،دبمكماسيةكشخصيات عامة ك 
 .المؤسسات الصحفية كاإلعبلمية

 /السفيركالسيد  ،رئيس المجمس -محمد فايؽ  /ستاذاأل كممةالجمسة االفتتاحية تضمنت     
 ممثبلن  -أيمف عبد المكجكد  /كالسيد ،كزير الخارجيةل ممثبلن  -أحمد إيياب جماؿ الديف 

 ،عضك المجمس -/ منصؼ سميماف ستشارالسيد الماالجتماعي، ك يرة التضامف لمسيدة كز 
 نساف.مقرر الممتقى كعضك المجمس القكمي لحقكؽ اإل -محسف عكض  /ستاذاألك 
قانكف الجمعيات األىمية الجديد ك  ،مسار المراجعة الدكرية الشاممة المناقشات تتناكل   

 ،قضايا الحككمة كاإلدارة الرشيدةك  ،لى بالرعايةكٍ لفئات األى اتمكيف  كسبؿ ،كالئحتو التنفيذية
  .تمبية احتياجات التنمية في المناطؽ األكثر حاجةك  ،كمكافحة الفساد

 

المناقشات دكر المجمس في المراجعة الدكرية الشاممة المقررة في شير  استعرضتكما    
النكاب في سياؽ ا مف التعاكف مع كزارة الشئكف القانكنية كمجمس بدءن  ،َُِٗنكفمبر 

آلية المراجعة الدكرية الشاممة بعد تشاكر كاسع مع إلى  المجنة المختصة كتقريره المنفرد
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كالقضايا المتكقع تناكليا مف جانب آلية المراجعة الدكرية  ،منظمات المجتمع المدني
ادعاءات  :كشممت ،عة خبلؿ الفترة الماضيةسَّ كى الشاممة التي كانت مكضع مناقشات مي 

 ،كالمحاكمات العسكرية ،كعقكبة اإلعداـ ،التعذيببكادعاءات  ،ختفاء القسرماالب
كتقييـ قانكف  ،ريفيخاتخذتيا الدكلة خبلؿ العاميف األ كاستعراض الخطكات اإليجابية التي

أف تتبلفى البلئحة التنفيذية لقانكف تنظيـ العمؿ بف كطالب المشاركك  ،تنظيـ العمؿ األىمي
، كالتحديات المتصمة بممارسة التي تسمح بقيكد عمى القانكف األىمي بعض الفجكات

كقضايا الحككمة كاإلدارة  ،كسبؿ دعـ ىذه الحقكؽ ،اإلعاقة لحقكقيـ ماألشخاص ذك 
 .النكبة أىاليكحقكؽ  ،الرشيدة كمكافحة الفساد

  
ؼ التنمية أىمية التعاكف بيف المجتمع المدني كالجيات الحككمية مف أجؿ تحقيؽ أىدا  -

سياـ مف إعداد البلئحة التنفيذية لقانكف الجمعيات الجديد لما لو في إالشركع ك  ،المستدامة
 ذلؾ كتبل ،الجيات ذات الصمةكؿ كبير في تحقيؽ نتائج مممكسة لمشراكة كالتعاكف بيف 

 أىميا:، كمف لمقترحات كالتكصيات التي خرج بيا الممتقىامقرر الممتقى  عرض
  :لتشريعيةا /التوصيات القانونية  
مراعاة تحديثيا لكجكد عدد مف القكانيف أصدرتيا ك  ،تسريع كتيرة إصدار القكانيف العقابية -

 .في البرلماف تينىاقىشلـ ك لجنة اإلصبلح التشريعي 
مف االتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد بإنشاء الييئة الكطنية المستقمة  ُّتفعيؿ المادة  -

كتنمية معايير محاربة  ي،كعكاالىتماـ بال ،تدفؽ المعمكماتكسف قانكف ل ،لمكافحة الفساد
 .الفساد

% التي ينص عمييا قانكف العمؿ لتعييف ٓكتنفيذ نسبة  ،لمتطكعا عامن  ََِِإعبلف  -
 مكعكدة معاش ذك  ،مف تنفيذىا لتيرب بعض أصحاب العمؿا نظرن  ؛اإلعاقة مذك 

 .منذ شيكر يلغأالذم  اإلعاقة
لدكلي لحقكؽ ص بالمراجعة الدكرية الشاممة أماـ المجمس انشر التقرير الكطني الخا -

 كاسع لمتشاكر حكلو. د مؤتمرقٍ كعى  ،نسافاإل
ص باب الستقباؿ مخرجات المجتمع يخصتإلى  نسافدعكة المجمس القكمي لحقكؽ اإل -

 عمى المكقع اإللكتركني لممجمس.كأفكاره المدني 
  .فساح الطريؽ أماـ زيارة السجكف كأماكف االحتجازإ -
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إجراء حكار مجتمعي حكؿ البلئحة التنفيذية بالترحيب بالتزاـ كزارة التضامف االجتماعي  -
جميع المناطؽ ليشمؿ الحكار  تكسيع نطاؽإلى لقانكف العمؿ األىمي، كالدعكة 

الجغرافية، كمعالجة االلتباس بيف المكاد الفضفاضة في قانكف العمؿ األىمي عبر 
 البلئحة التنفيذية.

 رسـك إنشاء الجمعيات. ككذا ،غرامات الكاردة في قانكف العمؿ األىمي الجديدالخفض  - 
 عفاء الخدمات التي تقدـ ألصحاب المشركعات الصغيرة مف القيمة المضافة عمىإ -   

 .لممشركعات الصغيرة كمتناىية الصغر اردكتكفير حزمة مف المك  ،كراسات الشركط
 لتجنبفي أماكف قريبة منيـ كص التجنيد بخصتعميـ ظاىرة الكشؼ عمى المكفكفيف  -

بعض المكاقع كتركت في  التي جرت  لمتجربة اإليجابيةامتثاالن  ،بعيدةأماكف إلى  ذىابيـ
 .لمكفكفيف كأسرىـلدل اا إيجابيِّ ا أثرن 

  - "العربية الدول في التعذيب لمناىضة الالزمة واآلليات التشريعات" :الدولي المؤتمر -11
 :8109 ولاأل  تشرين/ برأكتو  9 ،8 - القاىرة

 كالمنظمة مصر في نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس بيف بالشراكة المؤتمر ىذا قدعي 
 كمؤسسة ،نسافاإل لحقكؽ المصرية المنظمة مع كبالتعاكف ،نسافاإل لحقكؽ العربية

 . "كالمعرفة لمسبلـ غالي بطرس كيميت"
 بينيـ عربية، دكلة ُٓ مف ةكمشارك مشارؾ ََُ مف أكثر المؤتمر فعاليات في شارؾ 

 مف ٖك ،نسافاإل بحقكؽ المعنية كالقضائية كالتشريعية الحككمية الييئات ممثمي مف َُ
 المدني المجتمع منظمات ممثمي مف ٕٕك ،نسافاإل لحقكؽ الكطنية المؤسسات ممثمي
 ككاالت ممثمي إلى باإلضافة ،اإلعبلمييف مف ُِك خبراء،الك  القانكف كأساتذة المعنية
 غير يةإفريق كمنظمات ،نسافاإل لحقكؽ التعاىدية كالمجاف اإلقميمية كمكاتبيا المتحدة األمـ

 .بالقاىرة يةفريقكاإل كاألكربية العربية الدبمكماسية البعثات ممثمي مف ٖك حككمية،
 كسكء التعذيب لظاىرة لمتصدم كالمؤسساتية التشريعية االحتياجات بمناقشة المؤتمر يى عينً  

   :الرئيسة العمؿ جمسات مثمت محاكر خمسة خبلؿ مف كذلؾ العربية، الدكؿ في ةالمعامم
 .التعذيب مناىضة جيكد تكاجو التي كالتحديات الفجكات -
 .الممارسات أفضؿ كتبني نسافاإل لحقكؽ الدكلية ممعاييرل الكطنية التشريعات مكاءمة - 
 .يبالتعذ لمناىضة كالمؤسساتية اإلدارية التدابير فاعمية - 
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  .صكالفر  التحديات : التعذيب جرائـ عف كالمحاسبة المساءلة - 
 .التعذيب مف بالكقاية خاصةال كاآلليات المؤسسات  - 
 : التالية العناكيف حممت عمؿ كرقة ةعشر  ست قيدمت كما     

 ".العربية البمداف في التعذيب مكافحة تحديات" -
 مجاؿ في المعاكنة العدلية مؤسساتال دكر كتقكية التحقيؽ كتقنيات أساليب تطكير" -

 ".التعذيب مكافحة
 ".التعذيب مف الكقاية مجاؿ في المعنييف الفاعميف قدرات بناء قضايا" -
 ". العربية البمداف في التعذيب مف لمكقاية المستقمة اآلليات إنشاء تعزيز" -
 ".زاالحتجا مراكز في التعذيب مناىضة خدمة في كالتكنكلكجية العممية التطبيقات" -
 ... منو كالكقاية التعذيب مكافحة مجاؿ في الدكلية ممعاييرل الكطنية التشريعات مكاءمة" - 

ا مصر  ".نمكذجن
 ". مصر في التعذيب مناىضة في نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس تجربة" - 
 مع اتساقو كمدل مصر في كمكافحتو التعذيب لحظر كالقانكني الدستكرم اإلطار" - 

 (المصرم العاـ النائب مكتب قدميا رسمية كرقة) ."كليةالد المعايير
 ".الدكلية لممعايير مكاءمتيا كمدل ليبيا في التعذيب لمناىضة الكطنية التشريعات" - 
 ".العقكبات كقانكف لمدساتير اكفقن  الجزائر في لتعذيب المناىضة الكطنية التشريعات" - 
 ".تكنس في التعذيب مناىضة كآليات تشريعات" - 
 ".التعذيب مف الكقاية كآلية المغرب في نسافاإل لحقكؽ الكطني المجمس تجربة" - 
 ".التعذيب مكافحة مجاؿ في البحريف في نسافاإل لحقكؽ الكطنية المؤسسة تجربة" - 
 ".مكريتانيا في التعذيب مف لمكقاية الكطنية اآللية كجيكد كاختصاصات تأسيس" - 
 ".التعذيب بمناىضة المتعمقة الدكلية لممعايير ةالجزائري التشريعات مكاءمة" - 
ا العراؽ : التعذيب لمناىضة الدكلية االتفاقية مع الكطنية التشريعات مكائمة" -   ".نمكذجن
 

 القكمي المجمس رئيس - ؽيفا محمد ستاذاأل :مف كؿ كممات االفتتاحية الجمسة شيدت   
 نسافاإل لحقكؽ العربية المنظمة سرئي - شمبي عبلء ستاذكاأل مصر، في نسافاإل لحقكؽ
 لحقكؽ المصرية المنظمة رئيس - سعدة أبك حافظ كالدكتكر المؤتمر، عاـ كمقرر
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 لحقكؽ الخارجية كزير مساعد - الديف جماؿ إيياب أحمد السفير كالسيد ،نسافاإل
 ،مةالعا بالنيابة نسافاإل لحقكؽ العامة اإلدارة مدير -  جكرجي ىاني المستشارك  ،نسافاإل
 جامشيد سيدكال ،النكاب بمجمس نسافاإل حقكؽ لجنة ككيؿ - الكنيس عبد عمي النائبك 

 .نسافاإل لحقكؽ السامي المتحدة األمـ مفكض ممثؿ - جازييؼ
 

 العممية كالتكصيات كالمبلحظات المقترحات استعراض عمى المكجز العرض ىذا كيقتصر  
 اتقريرن  نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس دأع مابين ،المؤتمر إلييا خمص التي كالمكضكعية

 ،ناقشتيا التي العمؿ كأكراؽ تاحياأ التي الميمة المساىمات يتضمف لممؤتمر شامبلن 
 .إلكتركنية أخرلك  كرقية بنسخة تاحيي  كسكؼ

 

 :كالتكصيات المؤتمر ختاـ  
 عمى كيفكالمشار  المشاركات إلى التحية الختامية الجمسة في ؽفاي محمد /ستاذاأل وكجَّ   

 كسبؿ التعذيب مكافحة جيكد عيؽت التي التحديات عمى الكقكؼ في الرائع العطاء
 الحككمية المعنية المؤسسات إلى الدعكة كجيكا قد هكشركاء المجمس أف امؤكدن  معالجتيا،

 مف انطبلقنا متنكعة نظر كجيات تتبنى أطراؼ ألية استثناء دكف كافة الحككمية كغير
 المؤتمر عقد ساندكا الذيف الشركاء إلى الشكر امكجين  اآلراء، تنكع يحققو الذم الثراء أىمية
لى  لممؤتمر، التحضير يكمنسق كالمقرريف السكرتارية فريقي في المشترؾ العمؿ طاقـ كا 
لى  كالتكصيات األفكار أىمية امؤكدن  ،قدمتيا التي التسييبلت عمى المصرية السمطات كا 

 .ؿعم برنامج ستشكؿ التي كالمخرجات
 اإلضافية التكصيات مف اعددن  المؤتمر كتمقى مناقشتيا، كجرت التكصيات مسكدة تيًميىت ثـ  

 .أدناه المبيف النحك عمى تضمينيا عمى التكافؽ تـ الميمة
 الجكانب غطت عمقةتمال تفصيميةالك  عامةال مناقشاتال مف عدد أثير العمؿ يكمي كخبلؿ  

ساءة التعذيب جرائـ كمكاجية عقباتال تذليؿ سياؽ في كالمينية القانكنية  عـكد المعاممة كا 
 كالمبلحظات المقترحات مف عدد قيدّْـ كما ،كتطكيرىا التعذيب مف لمكقاية الكطنية اآلليات

 :التالي النحك عمى أبرزىا جاء ،كالمكضكعية العممية كالتكصيات
 :الكطنية االلتزامات صعيد عمى  
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 بمسئكلياتو القضاء نيكض يكفؿ نحك عمى كتفعيمو طاتالسم بيف الفصؿ مبدأ تبني :أوًًل   
 الكطنية، كالقكانيف الدكلية االلتزامات بمكجب نسافاإل حقكؽ النتياكات التصدم في

 لجريمة المطمؽ الحظر لضماف كالتشريعية الدستكرية التشريعات إجراء إلى كالمسارعة
 :ذلؾ في بما التعذيب،

 كالحط المعاممة سكء صكر مف كغيرىا ذيبالتع جريمة صكر ؿلك الكامؿ التجريـ -
 .يةنساناإل بالكرامة

 الجناة بإفبلت السماح كعدـ ،بالتقادـ -تنكعيا عمى- التعذيب جرائـ سقكط جكاز عدـ -
 .العقاب مف

 .كاإلنصاؼ لممحاسبة جادة آليات تكفير -
 ممارسات دكف كالحيمكلة ،التعذيب جريمة جسامة مع تتناسب مشددة عقكبات تبني -

 .التعذيب بجريمة المدانيف الجناة إزاء امحالتس
 لجريمة التصدم يكفؿ نحك عمى الكاممة سمطتيا بسط مف القضائية السمطة تمكيف -

 .الردع كتحقيؽ التعذيب
 السماح يمكف ال كالمستقبمية الراىنة التعذيب كقائع في الجارية لجيكدا إلى باإلضافةك  -

 إنشاءب لمبادرةكا تحقيؽ، دكف ماضيال في كقعت التي التعذيب جرائـ عف بالتغافؿ
 صكرىا اختبلؼ عمى التعذيب جرائـ بكقكع دعاءاتاال في بالنظر تختص تقصي آليات
 ىذه تضـ أف عمى التعذيب، جرائـ تقادـ جكاز عدـ مبدأ لىإ اكاستنادن  الماضي في

 ما إحالة ليـ ييتيح نحك عمى صمة ذكم كحقكقييف كمحاميف قضاة تشكيميا في اآلليات
 .البلزمة التدابير كاتخاذ فيو لمتحقيؽ العامة النيابة إلى صحتو تثبت

 المتخذة كالتدابير التحقيقات نتائج عف اإلعبلف تكفؿ كشفافية إفصاح سياسات تبني -
 .بمكجبيا

 كالعمؿ كالمدرسة سرةاأل محيط في المعنكم كاإليذاء البدني العنؼ إدراج مفيكـ تبني -
 .كالمجرمة رةالمحظك  المعاممة سكء صكر ضمف

 أعمى يصدره رسمي بإعبلف التعذيب جريمة إدانة عبر السياسية اإلرادة تكافر تأكيد -
 ".حقكقيـ يسمب ال البشر حرية سمب" شعار كتبني الدكلة، في سياسي مستكل
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يبلء المعنييف، العامة الخدمة مكظفي قدرات لبناء فعالة برامج تبني :اثانيً     خاص اىتماـ كا 
 التحقيقات، خبلؿ النمكذجية العمؿ تقنيات كتبني كالسمككي، القيمي فالتككي ترقيةب

 المشتبو عمى لمضغط المجكء تشمؿ التي األخطاء مف لمكقاية العممية بالنظـ كاالستعانة
 .المعنكم أك البدني كاإلكراه لمتعذيب ضيـيكتعر  بيـ

 كتأميف نصؼ،م تعكيض تمقيك  الضحايا ضرر لجبر البلزمة التدابير تكفير :ثالثًا  
 .رادع بشكؿ الجناة محاسبة عبر لمضحايا المعنكم اإلنصاؼ

 كالصبلحية االستقبللية كمنحيا ،التعذيب مف لمكقاية كطنية آليات إنشاء تبني :ارابعً   
 الضركرية الكالية -إنشائيا قانكف بمكجب- ياكتخكيم بميمتيا، لمنيكض كاإلمكانات

 التعذيب، لمناىضة الدكلية لبلتفاقية االنضماـ فع ةالناجم االلتزامات تفعيؿ لمتابعة
 دكرىا عف فضبلن  التعاىدية، المجنة عف الصادرة الختامية كالتعميقات التكصيات كتفعيؿ

 .باالتفاقية الممحؽ لمبركتكككؿ نضماـلبل التمييد في
 السجكف عمى التفتيش في دكرىا ممارسة مف المعنية القضائية الجيات تمكيف :خامًسا  

 عمميات بمكجب المتخذة كالتدابير النتائج عف اإلفصاح كضماف االحتجاز، راكزكم
 .التفتيش

 لمتفتيش كمتاحة كعمنية كقانكنية معركفة االحتجاز مراكز ؿك تككف أف ضماف :سادًسا  
 .شرط أك قيد دكف المختصة كاآلليات لمسمطات القضائي

 متابعة في بمسئكلياتيا النيكض مف نسافاإل بحقكؽ المعنية الكطنية المجاف تمكيف :اسابعً   
 الضحايا قضايا كتبني االحتجاز، كمراكز السجكف كزيارة االتفاقية، بمكجب االلتزامات
 جافمال تكصيات بدراسة الدكلة التزاـ ضركرة مع القضائية، السمطات أماـ كتحريكيا
 .التكصيات ىذه تنفيذ كسائؿ بشأف معيا كالتشاكر الكطنية

 كفؽ االحتجاز كمراكز السجكف زيارة في المدني المجتمع مؤسسات دكر نشيطت :ثامًنا  
 كضماف المنظمات، ىذه تصدرىا التي الجكىرية لمتكصيات كاالستجابة كاضحة، لكائح
 كالدمج التأىيؿ آليات في المدني المجتمع مشاركة تضمف مستقرة تشاكر آليات كجكد

 .النفسي كالدعـ االجتماعي
 العقابية التشريعات لمنظكمة شاممة مراجعة إلجراء كطني تشاكر مسار إطبلؽ :اتاسعً   

 كمؤسسات المتخصصة الكطنية كالمجاف كالقضائية كالتشريعية التنفيذية السمطات بمشاركة
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 كمكاكبة تحديثيا بيدؼ بالجامعات الحقكؽ ككميات البحكث كمراكز المدني المجتمع
 العدالة تعزيز يضمف بما الفضمى ممارساتكال النظـ كتبني ،تكاجييا التي التحديات
 .نسافاإل لحقكؽ الدكلي بالقانكف المقررة االلتزاماتك  تسؽي شامؿ بشكؿ الجنائية

 :الدكلية االلتزامات صعيد عمى  
 الدكلية االتفاقية إلى النضماـا إلى السكداف كجميكرية عماف سمطنة حككمتي دعكة :اعاشرً   

 نسافاإل حقكؽ مجاؿ في التزاماتيا لتفعيؿ العربية كماتالحك كدعكة التعذيب، لمناىضة
 لمقانكف األساسية باالتفاقيات االلتزاـ ذلؾ في بما المتحدة، األمـ في عضكيتيا بمكجب
 انخراط االعتبار في اأخذن  ،بعد إلييا تنضـ لـ أك انضمت التي نسافاإل لحقكؽ الدكلي
 التي المتحدة باألمـ نسافاإل لحقكؽ الشاممة الدكرية المراجعة آلية في كافة العربية الدكؿ
 .استثناء دكف االتفاقيات جميع بمكجب نسافاإل حقكؽ مجاؿ في الدكؿ سجؿ تراجع

 تقديـ في التعذيب لمناىضة الدكلية االتفاقية بمكجب لبللتزامات االستجابة :عشر حادي  
حاطة ،تراخو  أك تأخير دكف دكرية بصكرة التقارير  نصكص إتاحة خبلؿ مف العاـ مأالر  كا 
 المجنة تصدرىا التي الختامية التعميقات كنصكص التعاىدية المجنة إلى الدكرية التقارير
 .كنشرىا

 ،َِ أرقاـ التعذيب مناىضة اتفاقية مكاد إلى االنضماـ عف النككص إنياء :عشر ثاني 
( بعضيا أك ادالمك  ىذه بكؿ تمتـز ال التي) العربية الدكؿ استعداد يؤكد نحك عمى ِِ ،ُِ

 يؤكد بما االتفاقية، مخالفة حكؿ تتمقاىا التي الشكاكل كؿ في النظر مف المجنة لتمكيف
 .التعذيب جريمة مف التخمص عمى السياسية اإلرادة تكافر

 مناىضة باتفاقية الممحؽ االختيارم البركتكككؿ إلى -تأخير دكف- االنضماـ :عشر ثالث  
 عمميا بممارسة الفرعية لمجنة كالسماح ،(بعد إليو نضـت لـ التي لمدكؿ) ََِِ التعذيب
 .قيكد دكف البركتكككؿ بمكجب

 ينطكم لما ؛إبطاء دكف التعذيب مف لمكقاية الكطنية اآلليات إنشاء إلى المبادرة :عشر رابع  
 التعذيب، مناىضة التفاقية اإلضافي لمبركتكككؿ مسبؽ جزئي تفعيؿ مف ذلؾ عميو
 .مبركتكككؿل لبلنضماـ ديميكالت

 مسيرة تكبؿ التي كالصعكبات بالتحديات االعتراؼ في الدكؿ تردد عدـ :عشر خامس  
 المعنية اآلليات مع لمتفاعؿ آليات تنظيـ إلى كالمبادرة ،نسافاإل حقكؽ احتراـ في التقدـ
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 المالية كالمساندة الدكلي النظاـ في المقرر التقني الدعـ جمب يدؼب الدكلي المستكل عمى
 .الضركرة حاؿ كليةالد

 االختفاء لحظر الدكلية التفاقيةا إلى تنضـ لـ التي العربية الحككمات دعكة :عشر سادس  
 .لتفعيميا البلزمة التدابير كاتخاذ االتفاقية إلى باالنضماـ لممسارعة القسرم

 المسمحة المميشيات لمبلحقة جيكده بتطكير األمف مجمس نيكض إلى الحاجة :عشر سابع  
 في بما المسمح، النزاع ساحات في رتكبيات التي النتياكاتا عمى يةرىاباإل تنظيماتكال
 أممي فريؽ بتشكيؿ َُِٕ لسنة ِّٕٗ رقـ القرار تطكير كييقترح التعذيب، جرائـ ذلؾ

 المميشيات ؿك جرائـ تكثيؽ تشمؿ ميمة باتجاه العراؽ في" داعش" تنظيـ جرائـ لتكثيؽ
 العربية، المنطقة ذلؾ في بما المسمح النزاع ساحات في يةبرىااإل كالتنظيمات المسمحة
 .العقاب مف إفبلتيـ كمنع الجناة محاسبة كضماف

 

 مؤسساتال في القانونية والمساعدة الشكاوى لمعالجة المتخصصة الدولية الورشة -11
  :القاىرة – 8109 يونيو 08 ،07 - الوطنية

 كدكر الشكاكل معالجة دكرة لتعقيدات رؾمشت فيـ إلى التكصؿ بيدؼ الكرشة ىذه تمظّْ ني   
 عمؿك  ،كالمطمكبة المناسبة اآلليات نشاءإ في نسافاإل لحقكؽ الكطنية المؤسسات
، نسافاإل لحقكؽ الكطنية المؤسسات كجكد سبب في التفكير عمى معنا المشارككف
 .نجاحيا تقييـ ككيفية ،عمييا تقكـ التي ةالرئيس كالمبادئ

  :التالية القضايا ىعم الورشة ركزت قدو   
 عمى الرد ككيفية ،القانكنية المؤسسة صبلحيات نطاؽ في تقع الشكاكل أف مف التأكد -

 .يمـز ما تخاذال المناسبة المعنية الجية إلى تكجيييا ثـ ،الشكاكل ىذه
 ضعفنا األكثر الفئات إلى كالكصكؿ الميدانية بالزيارات كالقياـ الجميكر إلى التقرب -

 الحمكؿ إيجاد إلى كصكالن  أفضؿ بشكؿ الشككل إلدارة الجانبيف كبل إلى ستماعكاال
 .كتنفيذىا المناسبة

 .نسافاإل حقكؽ نتياكاتال كالتكثيؽ الرصد -
 يسير شيء كؿ أف مف كالتأكد ميدانية، بزيارات كالقياـ الدكلة، مؤسسات مع التكاصؿ -

 .الدكلية المعايير كفؽ
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 :الشكاوى معالجة نجاح مؤشرات  
 الشكاكل نتائج مراقبةك  ،منتظـ بشكؿ التقارير صدارا  ك  ،الناجحة الشكاكل نسبة :تشمؿك   

 .القضايا لمعالجة المتَّخذ السريع الفعؿ ردك  ،لبلتصاؿ جديدة طرؽ تبنيك  ،عيكًلجىت التي
 الردكد متابعةك  ،المتبادؿ الفيـ عبر الشككل ليةآ مع التعاكف :الدكلة مؤسسات مع التعاكف  

 في األحياف بعض في الجدكلةك  التذكيرات متابعة ككذا ،خرلاأل لمؤسساتا مف ترد التي
 .الثقة جسكر بناءك  ،تمَّ حي  التي القضايا عدد كمبلحظة ،الرد

 تحديدك  زيارة أم قبؿ المعمكمات مشاركة :الضعيفة الفئات إلى صكؿك الك  العامة مع التكاصؿ 
 الكساطة ستخداـكا ،بالحمبلت اـكالقي ،نسافاإل حقكؽ مناىج دمجك  التكعيةك  ،جراءاتاإل

 حقكؽ كحماية ،المدني المجتمعك  الدكلة بيف العبلقة تعزيزك  ،فالمكاطني مشكبلت لحؿ
 .نسافاإل

 لياتآ حكؿ كمكريشيكس زامبياك  أكغندا مف بيانات بعرض الجماعية التدريبات أثريت كما   
 تكجكك  رمص مف أخرل بعركض كاستكممت ،األقميات إلى كالكصكؿ الشكاكل حؿ

 .كزيمبابكم
 

 :القانونية المساعدة بشأن النقاشات ممخص  
 الحاضركف كاستمع السياقات مختمؼ في ناجحة قانكنية تدخبلت مف لمتعمـ رؤية رضتعي   

  .(كمصر، كينياك ، ناميبيا) :شممت حاالت ثبلث إلى
 غير البلجئيف حتجازا متابعة في ناميبيا بدكلة األمبكدسماف مكتب دكر عمى األكلى ركزت  

 .قانكني إذف دكف الشرعييف
 مدل السجف ستبداؿا في األمبكدسماف كجيكد ،كينيا في اإلعداـ عقكبة عمى الثانية كركزت  

 .اإلعداـ عقكبةب الحياة

 مع التفاعؿ في مصر في نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس تجربة عمى الثالثة كركزت  
 .القسرم ختفاءكاال ،النكبة :قضيتي

 :القانونية مساعدةال  
زت بيف المساعدة القضائية كميَّ  ،قانكنية مساعدة كحدة نشاءإ لمتطمبات الكرشة تعرضت  

ستشارة العامة حكؿ ما يسمح اعتبار أف المساعدة القضائية تعني االكالمساعدة القانكنية ب
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 حؿ إلى الشخص احتياج القانكنية المساعدة يبينما تعن ،بو القانكف كما ال يسمح بو
 تككيؿ اماديِّ  يستطيع كاف فإ قضيتو دراسة ثـ ،صعب مكقؼ يف كاف إذا مؤقت قانكني
 .أخرل نكاحي في المساندةك  استطاعتو، عدـ حاؿ في بمحاـو  دعمو أك ،محاـو 

 الكاجب كالمعايير القانكنية المساعدة لتكفير مختمفةال مككناتال الكرشة تناكلت كذلؾ   
 .نسافاإل حقكؽ مبادلء أساس عمى ةالمساعد تمؾ حقيؽلت تكافرىا

 
 

  .المجمس نظميا التى والثقافية التدريبية البرامج :ثانًيا  
 المجمس إلى المككمة الرئيسة المياـ إحدل نسافاإل حقكؽ ثقافة نشر في المساىمة تعد  

 الكعي كتعميؽ نشرىا أجؿ مف التدريبية برامجو المجمس كاصؿ لذا تحقيقيا، إلى كيسعى
 العامة بالخدمة لممكمفات المكجية التدريبية الدكرات عقد خبلؿ مف كمبادئيا بقيميا

 كالمفاىيـ ،نسافاإل حقكؽ ماىية لتعريفيـ المختمفة، مصر بمحافظات الحككمية كالككادر
 تعريفيـ ككذلؾ ،نسافاإل لحقكؽ األساسية االتفاقيات كبعض ،نسافاإل لحقكؽ األساسية

 .ذلؾ إلى كما ،كأنشطتو ،كاختصاصاتو ،أدكاره :بمصر افنساإل لحقكؽ القكمي المجمسب
 

 :التدريب في المجمس يةإستراتيج  
 ؛محكريف عمى تعمؿ يةإستراتيج كفؽ أىدافو تحقيؽ عمى بالمجمس التدريب إدارة تعمؿ  

 العامة بالخدمة المكمفات برنامج تنفيذ في الحككمية الجيات مع التعاكف :األكؿ المحكر
 الككادر قدرات بناء: الثاني المحكر ،االجتماعي التضامف كزارة مع "ككرامة تكافؿ"

 حقكؽ كحدات بتشكيؿ الكزراء مجمس رئيس السيد قرار عمى بناء كدعميا الحككمية
 .بالمحافظات نسافاإل

- الشباب بيف نسافاإل حقكؽ ثقافة نشر في الدكرات ىذه عقدل الرئيس اليدؼ تمثؿ قدك    
 كالككادر ،العامة بالخدمة المكمفات مثؿ ،مصر محافظات تمؼمخ في -الفتيات كخاصة
 يالكع زيادة خبلؿ مف الفئات ليذه الفنية القدرات رفع التدريب استيدؼ كما ،الحككمية
 .المفيكـ بيذا المرتبطة كالميارات بالمعارؼ كتزكيدىـ نسافاإل حقكؽ بمفيكـ

حتى يكليك  َُِٖترة مف أغسطس الف ى ذلؾ نفذت كحدة التدريب بالمجمس خبلؿعم كبناء  
  متدربة ِِْكقد استفاد مف التدريب  ،دكرات تدريبية لممكمفات بالخدمة العامة َُِٗ
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 – اإلسكندرية) :كؿ محافظة مف محافظات بكاقع دكرة لممكمفات بالخدمة العامة في
 المنيا(. –أسيكط  –دمياط  –بكرسعيد  –السكيس  -اإلسماعمية 

 امتدربن  ُّٗ منيا تدريبية لمككادر الحككمية استفاد  ةدكر  ُُدريب كحدة الت كما نفذت  
كؿ  كبكاقع دكرة لمككادر الحككمية في لمذككر، ُُِك لئلناث َِٕكمتدربة بكاقع 

 –دمياط  –بكرسعيد  –السكيس  -اإلسماعمية  – اإلسكندرية) :محافظة مف محافظات
 .(حمراأل البحر -القاىرة  –قنا  –األقصر  –المنيا  –أسيكط 

كالثقافة  نسافقضايا حقكؽ اإل مفيكـحكؿ  إدارة سمسمة نقاشات شاركت الكحدة كذلؾ فيك    
اطنة كمكاجية خطاب كالمك  نسافإقرار مفاىيـ حقكؽ اإل ككذلؾ دكر الدعاة كاألئمة في

كىذا ما يعكس ضركرة  ،(قنا –األقصر  –المنيا  –أسيكط ) :محافظاتالكراىية في 
 .تعميؽ ىذه المقاءات كاالستفادة منيا  االستمرار في

مجمس سمسة مف المقاءات رفيعة المستكل مع ال عقدإطار اإلعداد لعقد ىذه الدكرات كفي    
 اكتعاكنن  اترحيبن  أبدكاالذيف ة العمكـ كالسادة ككبلء الكزراء ذييف كالسكرتاريالمسئكليف التنفي

 .المجمسمع 
قد حاز  التدريبيالعاـ مف قبؿ المشاركيف أف المحتكل التقييـ  قراءة استماراتكقد أظيرت    

أف إلى إضافة  ،ـ ليـ بشكؿ جيد باستخداـ طرؽ تدريب مختمفةدّْ قبكؿ المشاركيف كقي 
انعكست عمى  إيجابيةجكانب قد أظير بيف المدربيف كالمشاركيف  التفاعميأسمكب التعمـ 
ة الكاممة بدكر المجمس لمعرفكعززت ا ،فعاليات الجمسات التدريبيةالمشاركة في 
مف قصرىا  طالب المشارككف بزيادة أياـ التدريب بدالن  ، كعمى الجانب اآلخركاختصاصاتو
بعض ات التي قدـ فييا التدريب في مة القاععدـ مبلءإلى  إضافة ،عمى يكميف
 .المحافظات

 :منيجية التدريب  
 إضافة ،ىذا المجاؿخبرة في ممف لدييـ  القكميالتدريب فريؽ التدريب بالمجمس عمى قاـ   

، كاعتمد التدريب منيجية المشاركة االجتماعيخبراء التدريب بكزارة التضامف إلى 
 إلى كالتدريبات العممية، باإلضافة الذىنيكالتفاعؿ بيف المتدربيف مف خبلؿ العصؼ 

الدكرة كفؽ منيجية عممية تقـك عمى  ذتفّْ كني  ،النظرم كالمعرفي يفنبلجاالجمع بيف ا
معرفة  مدل لتحديد مبعدقياس المشاركيف بعمؿ استمارات قياس قبمي ك  احتياجات
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بيف  االختبلؼكمدل  التدريبيالمشاركيف بالمعمكمات الخاصة بمحتكل البرنامج 
 استمارةإلى  باإلضافة ،ئوانتيامعمكماتيـ قبؿ بدء التدريب كالمعمكمات المكتسبة بعد 

 مف خبلؿ رأل المشاركيف في التدريبياألداء تحسيف إلى  التقييـ العاـ التي تيدؼ
 عف تنكع أساليب التدريب خبلؿ معارؼ فضبلن  ،بالتدريب بشكؿ عاـ كاالرتقاءالمدربيف 

 .كميارات جديدة مف التدريب
 

 :التدريبيالمحتوى   
مقترحات  أيٍدًخمتكاشتمؿ عمى جكانب نظرية كعممية، كما  ،ذ التدريب عمى مدار يكميففّْ ني   

المفاىيـ  حكؿ ا الحتياجات المتدربيف، كداركفقن  التدريبيبلت عمى البرنامج كتعدي
باريس  لمبادئا كفقن كاختصاصاتو دكر المجمس ك ، نسافكالمصطمحات األساسية لحقكؽ اإل

 نساف،كماىية االتفاقيات األساسية لحقكؽ اإل نساف،بشأف المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإل
القضاء عمى  اتفاقيةك  ،ترد إليوي تال لشكاكلا نسافؽ اإللحقك  القكميالمجمس  يكآلية تمق

كالتحديات التي  نسافكنقاش مفتكح حكؿ قضايا حقكؽ اإل كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة،
 نسافلحقكؽ اإل القكميبصفة عامة كالعراقيؿ التي تكاجو المجمس  نسافتكاجو حقكؽ اإل
عداد التقارير  ،بصفة خاصة يجب تضمينو مف بيانات أساسية  مف حيث ماككتابتيا كا 

 .كضركرية ليصبح التقرير مكتمبلن 
 مف الحككمية كالككادر العامة بالخدمة لممكمفات التدريبية الدكرات التالي الجدكؿ كيكضح  

 :الدكرة تنفيذ كتاريخ المتدربيف كعدد التدريب شيدت التي المحافظة حيث

 :(وكرامة تكافل) العامة بالخدمة المكمفات تدريب جدول  
 مف نسافاإل حقكؽ أساسيات عمى التدريب يفتمق البلتي المتدربات عدد إجمالي بمغ  

 .ةمتدرب ِِْ محافظات سبع  في العامة الخدمةب المكمفات

 المحافظة التاريخ
 مدة
 التدريب

 عدد
 اتالمتدرب

ُُ،ُِ/ٖ/َُِٖ 
 اإلسكندرية

 
 ةمتدرب َّ فايكم

 ةمتدرب ّّ فيكما اإلسماعمية َُِٖ/ٗ/َِ،ُٗ
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ِّ،ِْ/ٗ/َُِٖ 
 

 ةمتدرب ّٖ فيكما السكيس

 ُٓ،ُٔ/ُِ/َُِٖ 
 

 ةمتدرب ُْ فيكما بكرسعيد

 ُٖ،ُٗ/ُِ/َُِٖ 
 ةمتدرب ِْ فيكما دمياط 

ِّ،ِْ/ِ/َُِٗ 
 ةمتدرب ِٖ فيكما أسيكط 

ِٔ،ِٕ/ِ/َُِٗ 
 ةمتدرب َّ فيكما المنيا 

 

 :الحكومية الكوادر تدريب جدول  
 الحككمية الككادر مف نسافاإل حقكؽ أساسيات حكؿ اتدريبن  تمقكا يفالذ المتدربيف عدد بمغ  

 .امتدربن  ِٖٗ محافظات تسع في

 مدة المحافظة التاريخ
 التدريب

 عدد   
 المتدربيف

 فيكما اإلسكندرية َُِٖ/ٖ/ُْ،ُّ
 

 امتدربن  ّٓ

 امتدربن  ُٓ يـك اإلسماعمية َُِٖ/ٗ/ُِ
 امتدربن  ّٓ فيكما السكيس َُِٖ/ٗ/ِْ،ِّ

 امتدربن  ّٓ فايكم بكرسعيد َُِٖ/ُِ/ُٕ،ُٔ
 امتدربن  ّّ فيكما دمياط َُِٖ/ُِ/ُٗ،ُٖ

 امتدربن  َّ فيكما أسيكط َُِٗ/ِ/ِْ،ِّ
 امتدربن  ِٖ فيكما المنيا َُِٗ/ِ/ِٕ،ِٔ
 امتدربن ِٗ فيكما األقصر َُِٗ/ّ/ُٗ،ُٖ
 امتدربن  ُّ فيكما قنا َُِٗ/ّ/ُِ،َِ
 ادربن مت َّ فيكما القاىرة َُِٗ/ْ/ُِ،ُُ
 متدربنا ُٖ فايكم األحمر البحر َُِٗ/ٔ/ُّ،ُِ
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  :طفاللأل نساناإل  حقوق تعميم   
 نسافاإل حقكؽ عمى التربية مجاؿ في بالمجمس كالباحثات الباحثيف قدرات بناء إطار في  

 .طفاؿلؤل نسافاإل لحقكؽ األساسية المفاىيـ حكؿ ـيتعم جمسات بتنظيـ قياميـ بيدؼ
 المدربيف تدريب برنامج تنظيـ تـ َُِٖ ديسمبر شير منذ شركاءال مع كبالتعاكف
 أياـ خمسة مدتو برنامج في الحككمية غير المنظمات مفك  منيـ امتدربن  ُِ بحضكر
 في طفاؿلؤل كتعميميا تنفيذىا كيفية تعمـ يدؼب متنكعة أنشطة عمى خبللو فك الباحث تدرب

 اعددن  افعميِّ  بالمجمس التدريب إدارة ذتفن ثـ، نسافاإل لحقكؽ األساسية القيـ حكؿ المدارس
 مف عدد ومن استفاد، َُِٗ يكليك إلى َُِٖ ديسمبر مف الفترة خبلؿ قاءاتمال مف

 :الجدكؿب مكضح ىك كما (ناثاإلك  ذككرال) الطبلب
 .اإلناث مف (ِّٓ)ك ذككرال مف (ِِٖ) بكاقع (ُْٖ) الطبلب عدد إجمالي  

 المحافظة
 

 طفاؿاأل مف المستيدفة الفئو

 المدارس إناث   ذككر

 بكرسعيد
ُُ 
ُُ 
ُٖ 

 

ُٔ 
ِّ 
ٖ 
 

 منصكر نبيؿ مدرسة 
 االبتدائية

 دمياط
ُٔ 
ُٓ 
ِٓ 

ُٔ 
ُِ 
ُّ 

 االبتدائية المستقبؿ مدرسة 

 أسيكط
ُُ 
ُُ 

ٗ 
ُٖ 

 الرسمية أسيكط مدرسة
 المتميزة
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 المنيا

 

      ٗ 
ُُ 
 

َُ 
ُِ 
َُ 
ُُ 

                                                     ٗ 
ُٕ 
 

َُ 
ٖ 
 

َُ 
ٖ 

 االبتدائية التجريبية المدرسة
 

 األزىرم الركاد معيد
 

 الخاصة جكرج ساف مدرسة

 سكيؼ بنيب الرياضي النادم ُّ ٗ سكيؼ بني
 الجمعيات مف عدد ّٓ ِٓ الفيـك

 حمراأل حرالب
 

ٖ 
 
ٓ 

ُِ 
 
ُٔ 

 الكريـ القرآف حضانة دار
 (الغردقة مدينة)
 ةالغردق ثقافة قصر

 

 

  طفالاأل عمل ورش     \
 بيف نسافاإل حقكؽ ثقافة لنشر نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس عمؿ برنامج إطار في   

 مف اعددن  المجمس عقد الطفؿ لثقافة القكمي المركز مع لمتعاكف اكاستمرارن  المدارس تبلميذ
 كالمشاىد ييةالترفي األلعاب عمى يعتمد أسمكبب طفاؿلؤل التكعكية التدريبية الجمسات
 - حمدم مي/ ةستاذاأل :مف كؿّّ  بالتدريب قاـك  ،التمقيف عف كيبتعد كالمناقشات التمثيمية

  .بالمجنة الباحث - عمر بخيت /ستاذكاأل ،الثقافية الحقكؽ لجنة كؿئمس

بمركز  8108أغسطس  04 -واألدوار اًلجتماعية  نسانورشة عمل حول حقوق اإل   
دارة السيدة زينب التعميمية بمقر مدرسة المنيرة اإلعدادية بنيف رعاية المكىكبيف التابع إل

  :بالسيدة زينب

 ك ،عداديةالصفكؼ اإل ك ،مف الصفكؼ االبتدائية طبلب، ٓطالبة ك ُُالتدريبشارؾ في   
 :يمي ما لمتدريب ةالرئيس المحاكر تضمنتالصفكؼ الثانكية، ك 
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 .كدكره نسافالتعريؼ بالمجمس القكمي لحقكؽ اإل -
 تعريؼ التبلميذ باتفاقية حقكؽ الطفؿ كأىـ البنكد الكاردة بيا.  - 
 . أخرلأم عكامؿ أك  الديفأك  المكف تأكيد قيـ المساكاة كعدـ التمييز كاإلقصاء بناء عمى -
دؼ االبتعاد عف التنميط تمثيؿ مشاىد متعمقة باألدكار االجتماعية لمرجؿ كالمرأة بي - 

 كالتيميش.

 :رش العمل حول مواجية التنمرة من و مجموع  
 شارؾ، كقد بالمنصكريةبمدرسة سكيمز سعاد كفافي  َُِٖنكفمبر  ِٕ كرشة عمؿ في -

 كاألكؿ ،يفاالبتدائي كالسادس الخامس الصفكؼ مف اطالبن  ُُك طالبة ُّ التدريب في
 .يفاإلعدادي كالثاني

شارؾ ، كقد ة بناتأحمد عرابي الثانكي بمقر مدرسة َُِٗفبراير  ٓ كرشة عمؿ في - 
دارة كسط إتبلميذ مف مرحمة التعميـ االبتدائي مف مدارس  ْتمميذة ك ُٕالتدريب  في

  .القاىرة التعميمية
  كقد ،زينب السيدة بحي طفاؿلؤل الثقافية الحديقة بمقر َُِٗ فبراير ٕ في عمؿ كرشة -  

 مدارس  مف كاإلعدادية ةاالبتدائي المرحمتيف مف اتمميذن  ُّتمميذة ك ُٓالتدريب  شارؾ في
 . التعميمية القبة حدائؽ إدارة

 شارؾ كقد ،بالمريكطية" األزىرم الصحابة معيد" ػب َُِٗ فبراير ِٖ في عمؿ كرشة -  
 محاكر أىـ شممت ، االبتدائي الرابع الصؼ مف طالبات َُك اطالبن  ُْ التدريب في

 :يمي ما التدريب
 .كدكره سافناإل لحقكؽ القكمي بالمجمس التعريؼ -
 .كأنكاعو "التنمر"  بمفيكـ التعريؼ -
 . التنمر مف كالغير النفس حماية بكيفية التكعية -
 .كاإلقصاء التمييز تجنبك  الزمبلء بيف كالترابط التعاكف قيـ بأىمية التكعية -
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  :بالمجمس والباحثات الباحثين قدرات تعزيز  

    عمى المرتكزة الكتابة حكؿ تدريبية راتدو  خمس نساناإل  لحقوق يالقوم المجمس منظ 
 الباحثيف التدريب ستيدؼاك  ،لممجمس المؤسسية القدرات دعـ برنامج ضمف األدلة

 التدريبي المحتكل كشمؿ ،المعتمديف المدربيف مف متميزة مجمكعة وفي كشارؾ ، المجمسب
 :منيا ة،عديد مكضكعات -متتالية أياـ أربعة منيا كؿّّ  تستمر ا التي- الدكرات ليذه

 .كعناصره التقارير أىداؼ كتابة عف مقدمة -

 .لنشاط مقترح كرقة كتابة -

  .كالمؤشرات النتائج ستخداـاب التقارير كتابة -

  .المنطقي التفكير ستخداـاب التقارير كتابة -

  .فنية منيجيات ستخداـاب التقارير كتابة -

 يالفن الدعـ تكثيؼ ضركرة مىع المشارككف تفؽا التدريبية الدكرات ىذه ختاـ كفي  
 بما بالمجمس العامميف ميارات تنمية في تسيـ يالت كالمعمكمات الخبرات مف ستفادةلبل

 .كتعزيزىا المكاطنيف حقكؽ حماية مف المرجكة األىداؼ تحقيؽ يخدـ

  عداد التقارير لييئات المعاىداتإالمجمس في ورشة عمل حول "كذلك شارك:"  
متيا كزارة الخارجية نظَّ ك  َُِٖيكليك  ِٔى إل ِْؿ الفترة مف خبل ىذه الكرشة أقيمت

شارؾ فييا ممثمك الجيات نساف ك لحقكؽ اإل لساميالمفكض االمصرية بالتعاكف مع مكتب 
 األساتذة/ ؿ المجمسكمثَّ  ،الرسمية كالحككمية المعنية بإعداد التقارير لييئات المعاىدات

مف خبلؿ  -مف األمانة العامة لممجمس- معمرك كجدك  ،نجكل إبراىيـك  ،جماؿ بركات
صحاب المصمحة في التفاعؿ مع أنظرية كعممية في الجمسة الثامنة حكؿ " تقديـ مداخبلت

  ."انمكذجن  نسافالمجمس القكمي لحقكؽ اإل: نسافاآلليات الدكلية لحقكؽ اإل

الدكلية نشأة المجمس كاختصاصاتو كتفاعمو مع اآلليات عف ستعرض كفد المجمس نبذة اك    
 .كمنيا ىيئات المعاىدات كالمراجعة الدكرية الشاممة ،نسافلحقكؽ اإل

ليات تسيـ بشكؿ كبير في دعـ تفاعؿ الجيات اف تمؾ األنشطة كالفعأكيرل المجمس    
تحقيؽ إلى  بدكرهيؤدم  كىك ما ،نسافالمعنية مع اآلليات الدكلية لحماية حقكؽ اإل

 .يةنسانبحقكقيـ اإلع المكاطنيف األىداؼ المرجكة كتمت
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 الباخ" األوربي الشباب منتدى":  
 European منتدل في -لممجمس الفنية باألمانة باحثال - ريحاف إسبلـ/ ستاذاأل شارؾ  

Alpbach Forum بكالية الباخ بقرية َُِٖ غسطسأ ُّ إلى ُٓ مف الفترة خبلؿ 
 لمناقشة كمنبر اـع كؿ منظمةال تعقده كربياأل لمشباب منتدل كىك ،بالنمسا تيركؿ

 االجتماعية كالجكانب ،قتصادكاال ،كالثقافة ،السياسية :تخصصات في متعددة مكضكعات
 في الشباب كمشاركة النقاش تبادؿ إلى المنتدل كييدؼ كربي،األ العاـ مأالر  تيـ التي

 كاديمييفاأل مف كنخبة كالخبراء كالعمماء كالكزراء البرلمانات كرؤساء الرؤساء مع الحكار
 التنكع :العاـ ليذا الرئيس المكضكع ككاف سابيع،أ ثبلثة مدار عمى المتخصصيف

 .كالصمكد
 الشرقي الجكار" :عنكاف تحت الدراسية الحمقة في لممجمس الفنية األمانة عضك كشارؾ   

 مف الفترة خبلؿ عقدت التي "يةستراتيجاال كلكياتكاأل الصمكد : كربياأل لبلتحاد كالجنكبي
 ذات المكضكعات بأكلكية الندكات معظـ في شارؾ كما ،َُِٖ غسطسأ ُِ إلى ُٔ

 .كالدراسة العمؿ بمجاؿ الصمة

 تحممت دكلة ِٗ مف ؾار مش لؼأ عف يزيد ما الثبلثة سابيعاأل مدار عمى المنتدل كضـ    
 كشخصيات ،كزراء كرؤساء ،دكؿ رؤساء فيو شارؾ كما ،مشاركتيـ تكاليؼ المنظمة
 المشاركيف ككممات كالحكار المناقشات مف رفيع بمستكل المنتدل تميزك  ، بارزة عامة

 فييا شارؾ التي كالندكات الدراسية الحمقة مف النقاط بعض استخبلص كيمكف ف،الرئيسي
 :منياك  ،لممجمس الفنية األمانة عضك

كاالتجاه  populist movements ىناؾ مخاكؼ مف تزايد صعكد الحركات الشعبكية - 
 .ة الجماعية كالدعكات لبلنقساـكربييرة القكمية عمى حساب اليكية األنحك تزايد كت

   :تتمثؿ في ،ةكربي ثبلثة تحديات رئيساالتحاد األمكاجية  -  
  .حزاب اليمينيةظؿ صعكد األ النسحاب مف االتحاد فيادعكات   
لممعايير  لسبؿ ببل مراعاةانتياج كافة ام لمصيف كاستمراره في قتصاداال مكاجية الصعكد  

 الدكلية.
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منطقة شرؽ االتحاد كعدـ القدرة عمى تحديد كيفية  اكؼ مف تصاعد النفكذ الركسي فيمخ   
كانسحاب الكاليات  ،مقتصاداالتعقيدات التشابؾ  ال سيما في ظؿ ،التعامؿ مع ركسيا

 .ظؿ إدارة ترامب في كربيمية لمجكار الشرقي األقميالمتحدة مف المشيد عمى الساحة اإل

تؤدم الصمكد مع إعبلء قيمة التنكع التي يكمف في  مشكبلتلتحديات كالاحؿ أف  أكيدت -
كثر مركنة أعادة تكجيو التنسيؽ لجعؿ المدف إكضركرة  ،الصمكد كالمركنةإلى بدكرىا 

 .كافةبتحسيف القطاعات الخدمية 
كرة ر كض ،مع عممية التكسع كربياأل االتحادير نظاـ التصكيت داخؿ يتغالبحث في  -

التحديات  ـماأكمدل قدرتو عمى الصمكد  تحادلبلالنظاـ القانكني إعادة النظر في 
 المتزايدة.

 . تحادبلل ؤؿ المستمر حكؿ الحدكد الجغرافية فيما يتصؿ بالتكسع الجغرافيالتسا -
اعتبارات، رغـ أنو ينادم  أممنية فكؽ ية كاألقتصادالمصمحة االإعبلء االتحاد األكربي  -

  .نسافحقكؽ اإلقيـ بفي كؿ محفؿ 
  .حؿ الصراع بيف البمديفعمى صربيا كككسكفك عزميما  يرئيسى  تأكيد - 
إسناد دكؿ أكبر كأكسع لمشركات في التعامؿ مع البيانات الخاصة بالمكاطنيف بما يفكؽ  -  

 كربيعمى المستكل األ ال يقتصركىذا  ،جيةالمنافسة التكنكلك قدرات الحككمات بسبب 
مف الرقابة ا مزيدن يتطمب  ماكىك  ،كذلؾ مريكيةالكاليات المتحدة األ د إلىيمتبؿ  ،فحسب

 .ة استخداـ البيانات كالمعمكمات المتاحةلمتأكد مف كيفي
يجاد طرؽ كبدائؿ لحماية إمالي كالعمؿ عمى آليات السكؽ الرأسضركرة مراجعة  - 

  .مجتمعية
 

 

 جون أبوت بكنداجامعة  في نسانلحقوق اإل  الدولي التدريبيلبرنامج ا:  
 مالذ لتدريب الدكليابرنامج في  مف أعضاء األمانة الفنية لممشاركة فياثنأكفد المجمس    

، كيستيدؼ َُِٗيكنيك  ِٖإلى  ٗخبلؿ الفترة مف كندا في  جامعة جكف أبكتفي  دى قً عي 
ؿك  ،TOTلممدربيف ا كيعتبر تدريبن  نسافمعممي حقكؽ اإل البرنامج الكامؿ البرنامج ب قد ميكّْ

 .ككيتاس كالحككمة الكنديةمف جانب األ
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 تدريب عبر كيتـ ،نسافاإل حقكؽ لتعميـ الدكلي المجمس ينظمو نشاط ىـأ البرنامج يعد   
 الفرصة كيكفر ،دكلة َٔ مف مشارؾ ََُ مف يقرب ما كيضـ ،سابيعأ ّ وتمد مكثؼ

 الجكىرم كالدكر فنسااإل حقكؽ مبادئ فيـ في متعمؽل نسافاإل حقكؽ مجاؿ في لمعامميف
 .االجتماعي يريالتغ تحقيؽ في نسافاإل حقكؽ لتعميـ

 :البرنامج أىداؼ  
 :عمى قادريف المشارككف يككف أف ينبغي التدريب نياية قبؿ 
 القضايا لتحميؿ ادكليِّ  المقبكلة كمبادئيا نسافاإل حقكؽ معايير إلى يستند عمؿ إطار استخداـ -

 .يـمنظمات عمؿ تكاجو التي كالمكاقؼ
 مجاؿ  في عمؿال ميةعاف زيادة نسافاإل حقكؽ لتعميـ خبلليا مف يمكف التي الطرؽ تحديد -

 . نسافاإل حقكؽ
 .نسافاإل حقكؽ مجاؿ في كالتثقيؼ نسافاإل بحقكؽ المتعمقة عماؿاأل في تشاركي نيج دمج -
 .نظماتالم عمؿ في التنفيذ مكضع التدريب في تعممو تـ ما لكضع المناسبة الطرؽ تحديد - 
  .نسافاإل حقكؽ قضية لتعزيز الضركرية التكاصؿ فرص استكشاؼ -
 مجاؿ  في التثقيؼ مجاؿ في عمؿال خبلؿ الجنسيف بيف المساكاة لتعزيز ياتإستراتيج تحديد -

  .نسافاإل حقكؽ
 .نسافاإل حقكؽ مجاؿ في التثقيؼ مجاؿ في العمؿ نتائج لتقييـ أساسية تقييـ عممية تكظيؼ -
 .المجمس مف مساعد كميسر محمد يم /ةستاذاأل مصر مف التدريب تر حض كقد  
 

  األمريكية المتحدة بالوًليات يالدول الزائر برنامج: 
بالكاليات المتحدة  َُِٗ /ٕ/ ُإلى  َُِٗ /ٔ /ٖخبلؿ الفترة مف عقد ىذا البرنامج 

 .شاركت فيو أ/ عبل نجاحك ، األمريكية
 ىي: أخرلممت زيارة العاصمة كاشنطف كثبلث كاليات شا يكمن  ِِالبرنامج  كقد استغرؽ    

التكعية كمناصرة حقكؽ  عمىمكضكع البرنامج  نصبَّ اك  ،ككاليفكرنيا ،كتكساس ،داالس
العاصمة  الجيات الرسمية في ممثميلقاءات مع  تدقً عي  قدك  ،كالحقكؽ المدنية نسافاإل

كزارة  -لعدؿ األمريكية كزارة ا -المحكمة العميا ) خرلاألاليات كالك  سي دمكاشنطف 
 :قاءات عمىمركزت الك  ،(الخارجية األمريكية



078 
 

الكاليات المتحدة كقضايا  في نسافلمناصرة حقكؽ اإل التاريخيعمى السياؽ  طبلعاال -
لحقكؽ  العالميإلعبلف ااألمـ المتحدة  لخارجية المعاصرة الناتجة عف تبنيالسياسة ا

 نساف.اإل
كالحقكؽ المدنية كالسياسية عمى  نسافكؽ اإلمجاؿ حق إيضاح أثر الناشطيف في -

مف خبلؿ جماعات الضغط ككسائؿ اإلعبلـ كالحمبلت  كالمحمي الكطني ييفالمستك 
 .الشعبية

 في تعزيزكىياكميا التنظيمية لجمعيات كالمنظمات غير الحككمية كالدينية ادكر  استكشاؼ -
 الفرص.مبدأ تكافؤ مراعاة المتحدة األمريكية ك  في الكالياتالحقكؽ المدنية 

منع العنؼ )مثؿ  ،المتعمقة بقضايا نسافتحميؿ مجمكعة متنكعة مف شكاغؿ حقكؽ اإل -
فرص ك  ،كالتعبير كالرأمحرية اإلعبلـ ك  ،اإلعاقة مكحقكؽ األشخاص ذك  ،المنزلي

 .(الحصكؿ عمى التعميـ
 ل لمكافحة الفساد وسب تينتدريبي تينمن باحثي مكتب الشكاوى في دور  شارك عدد

بمقر أكاديمية التدريب لمكافحة  أكالىما كعيقدت ،ىيئة الرقابة اإلدارية نظمتيامنعو 
 ِٓؿ الفترة مف خبل ت الثانيةقدعك ،  َُِٖديسمبر  ٓ إلى ّالفترة مف  خبلؿالفساد 

  .َُِٗ/ّ/ِٖ إلى
 سبل وميارات تفاعل لمجمس في دورة التدريبية حول "من باحثي ا شارك عدد

عيقدت الكرشة بالعاصمة كقد  ،"نسانمع اآلليات الدولية لحقوق اإل  المؤسسات الوطنية
بالتعاكف مع المفكضية  َُِٖديسمبر  ٓ إلى ِالسكدانية الخرطكـ في الفترة مف 

   بالسكداف. نسافالقكمية لحقكؽ اإل
  الممتقى الثاني لمنتدى مجتمع الممارسة شارك عدد من باحثي المجمس في

خبلؿ  ضاء المدني بطبرقة بالجميكرية العربية التكنسيةقيد المع الذم نظمو اًلفتراضية
 .َُِٖديسمبر  ُٖ ىإل ُْ الفترة مف

 
 

  ":نسانع حقوق اإل و أسببرنامج " سياقفي  حوارات ثقافية  
اؽ برنامج سيفي  ت ميدانية لممحافظاتازيار  نسافلحقكؽ اإل يالمجمس القكمأجرل   

بدعـ مف نيف كمناظرة األكضاع عمى الطبيعة شكاكل المكاط المكاتب المتنقمة لتمقي
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عقد لقاءات تتمثؿ في طكر المجمس ىذه اآللية بإضافة أبعاد ثقافية  كما ،يباالتحاد األكر 
المحافظات كالمنظمات غير الحككمية كالمثقفيف كاألئمة  يكحكارات مفتكحة مع مسئكل

 .الصحة كالتعميـ يقطاع يكالدعاة كمسئكل
ى يغطييا التقرير شممت المقاءات حكارات مفتكحة بشأف التعريؼ بالمجمس كخبلؿ الفترة الت   

تعزيز احتراـ حقكؽ في  اإلسيامات التى تقكـ بيا المحافظاتنساف ك لحقكؽ اإل القكمي
مذيف يمثبلف أىـ أضبلع الحقكؽ ال الصحة كالتعميـ يقطاعفي  ال سيما نسافاإل
كما ركزت الحكارات  ،كىمكمو امات المجتمعىتمالا ية كاالجتماعية كأكثرىا جذبن قتصاداال

 نسافكأىمية إدماج نشر حقكؽ اإل يالكعفي  لدكرىـ اعمى النقاش مع األئمة كالدعاة نظرن 
 .أنشطتيـفي  كمكافحة التطرؼ

 المكجكدةىتمت بعثات المجمس المتنقمة بفتح حكارات مع المثقفيف بقصكر الثقافة اكذلؾ    
كمدل تكافر  ،نسافحكؿ سبؿ نشر ثقافة حقكؽ اإل كتبادؿ الرؤل ،كؿ محافظةفي 

في  نسافحقكؽ اإل ئبمباد يالعاـ المحم مالرأ ميمكف أف تغذ تيلالمنصات الثقافية ا
 .قتصادم كاالجتماعيسياؽ الكاقع اال

يغطييا  ي" خبلؿ الفترة التنسافحقكؽ اإل بكعأسد شممت زيارات المجمس عبر آلية "كق   
 ،السكيسك  ،اإلسماعيميةك  ،كدمياط ،بكرسعيد ،اإلسكندريةك  ،اىرةالق) :التقرير محافظات

 .(البحر األحمرك  ،كأسيكط ،المنياك 
 

 .الدرامية عمالمراجعة األ :ثالثًا  
 :8108لعام  نسانمجال حقوق اإل  المتميز في الدرامينتاج مسابقة اإل   
كافة بيف  نسافاإل نشر ثقافة حقكؽ في نسافمف دكر المجمس القكمي لحقكؽ اإلا انطبلقن   

تشكيؿ كعي الشعب المصرم  يـ فيمما التميفزيكنية مف دكر ، كلما لمدرا المجتمع فئات
منذ عاـ  اا لما جرل العمؿ عميو سنكيِّ ككفقن  إيجابنا،أك  ابما يؤثر عمى ىذه الثقافة سمبن 

جماؿ  اذستبرئاسة األ ةة عف لجنة الحقكؽ الثقافيلجنة الدراما المنبثق تمكّْ شي فقد  َُُِ
، يإنعاـ محمد عم ةستاذ: المخرجة األ، ىـكعضكية عدد مف الخبراء كالنقاد ي،فيم
طارؽ  ستاذالناقد األك كـر النجار،  ستاذالكاتب األك ، مة خيرية البشبلك ستاذالناقدة األك 
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أعماؿ عبد الرازؽ. كتكلى  رامي ستاذالناقد األك  ،زىدمماىر  ستاذالناقد األك ، الشناكم
 ة. ر مف أمانة لجنة الحقكؽ الثقافيبخيت عم /أك  إيماف مقرب /أ :مفكؿ المجنة 

 ّٓلغ عددىا ابالالدرامية المعركضة طكاؿ شير رمضاف  عماؿاألكقيىمت ت المجنة تابع   
 نسافلضكابط حقكؽ اإلا كفقن  نسافعف ثقافة حقكؽ اإللدراسة مدل التعبير  عمبلن 

 . كمعاييرىا
 نسافمجاؿ حقكؽ اإل المتميز في الدرامينتاج مسابقة اإل فيفائزة  أعماؿ ّ تاختير  كقد   

سمسؿ جانب اختيار مإلى ، "أمر كاقع"، "أيكب"، "بالحجـ العائمي"ىي:  ،َُِٖلعاـ 
ألزىر الشريؼ مف خبلؿ ، كقد أنتجو ا""نكر كبكابة التاريخىك  رسكـ متحركة ألكؿ مرة

 .العمميمية البحث مع أكاديبالتعاكف زىر األ لخريجيالمنظمة العالمية 
 الفائزة عمالاأل اختيار حيثيات  
 :العائميمسمسل بالحجم   
 في الكسطى الطبقة مف العميا الشريحة حكؿ يتمركز الذم الكحيد االجتماعي المسمسؿ ىك  

 كسمبياتيا كضاعياأ عمى الضكء سمطيك  ،المالية كالكفرة الجديدة كالمنتجعات العكلمة زمف
 أك تسطيح دكف الظؿ كخفة بالمرح تتسـ درامية معالجة خبلؿ مف كمعاناتيا كمشكبلتيا

 سرةاأل دكر ذاتو الكقت في كيعظـ سرة،األ كياف ىدـ شأنيا مف التي لممشكبلت تسفيو
 باأل عمى الممقاة المسئكلية ىميةأ إلى النظر كيمفت ،فرادىاأ يحمي اجتماعي كإطار
 .كارثية نتائج إلى استخداميا سكء أك غيابيا كيؤدم ،لؤلبناء صيبلن أ احقِّ  باعتبارىا ـكاأل

 مسمسل أيوب:   
 الذم الداىـ الخطر امكضحن  ،رماتاكالغ الغارميف قضية يكى ،يمةم مجتمعية قضية ناقش  

 ،بأكمميا سرةاأل عمى تبعات مف ليا كما الظاىرة ىذه انتشار جراء مف المجتمع يكاجو
 حقكؽ قضايا بعض إلى مباشر غير بشكؿ الدرامي السياؽ خبلؿ العمؿ يتعرضك 
 ينساناإل التعامؿ خبلؿ مف ذلؾ كتجمى ،السجناء بمعاممة يتعمؽ ما كخاصة نسافاإل

 شيكات بتكقيع التيامو عميو قبضال ألقى عندما "يكبأ" المسمسؿ بطؿ مع الشرطة لضابط
 نقؿ الذم العمكمي السجف مأمكر مف معو يةنساناإل المعاممة ىذه كاستمرت ،رصيد بدكف

 .نسافاإل حقكؽ مبادئ رسخي احضاريِّ  اسمككن  يعد مما ،كسجيفاأل ليوإ
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 :"أمر واقع"مسمسل   
 مف الراىنة حداثاأل يكاكب اكشائكن  امِّ مي امكضكعن  تناكلت التي القميمة الفنية عماؿاأل أحد  

 مضممة شاعاتإ مف الرابع الجيؿ حركب تصاعد إلى ،المعيف رىابلئل الشرسة مكاجيتنا
 كتكرط ،كاستقراره الكطف مفأ تيديد إلى معو نصؿ فأ يمكف مستكل إلى كاذبة رخباأك 

 قصد، غير أك بقصد سكاء ذلؾ في عبلمييفاإل مف كفريؽ ميديا كالسكشياؿ القنكات بعض
 ثارةاإل مف طارإ في المشبكىة النشاطات ىذه كؿ ميغذ الذم التمكيؿ إلى باإلضافة ىذا

 التي الكبيرة كالضغكط سرىـأك  الشرطة رجاؿ اةلمعان التعرض خبلؿ مف كالتشكيؽ
 .الخاصةك  العممية حياتيـ في يكاجيكنيا

 

 :نور وبوابة التاريخ"مسمسل الرسوم المتحركة "  
 زىراأل لخريجي العالمية المنظمة خبلؿ مف الشريؼ زىراأل مؤسسة بيف تعاكف ثمرة ىك  

 الفني العمؿ ستيدؼي حيث ،يمال درامية أعماؿ نتاجإ كؿأ في العممي البحث كاديميةأك 
 الحكار دار حيث- العربية بالمغة عبلقتيـ ناحية مف سكاء ،سميمة تنشئة طفاؿاأل تنشئة
 معانيو كصكؿ لسيكلة لغكية تعقيدات دكف مبسط بأسمكب الفصيحة العربية بالمغة
 بشكؿ كالعربي خاص بشكؿ المصرم بالمجتمع الخاصة القيـ غرس عادةإ أك -لمطفؿ
 مف كذلؾ ،الدينية كالعنصرية المتشدد الفكر كنبذ المتطرفة فكاراأل تفنيد محاكلة مع ،عاـ

 عند الصيؼ جازةإ لقضاء نكر كالد رسميـأ حيث ا،صدقائيمأك  كشقيقتو "نكر" الطفؿ خبلؿ
 تعرفكا كىناؾ ،مصر كاحات في النائية المناطؽ حدلبإ ؿك عز الم بيتو في" العالـ" خيوأ

 .الزمف عبر السفر خبلليا مف يمكف التي" التاريخ بكابة" ىمياأك  ،المبيرة اختراعاتو
 العمـك في الغربي ـلالعا عف العربية ببلدنا تخمؼ سبابأ عف "نكر" يتساءؿ كعندما   

 تبدأ عندئذ ،كالمسمميف العرب عمماء مف جدادهأ عند جابةاإل فأ عمو يخبره كاالكتشافات
 مف عالـل كاختراع اكتشاؼ قصة عف فييا قةحم كؿ تكشؼ التي الزمف آلة عبر الرحمة
 ،فرناس بف عباسك  ،حياف بف جابرك  ،سينا ابف :مثاؿأ الماضي في سكاء ،العمماء ىؤالء
 .اكغيرىم ،السيد مصطفيك  ،زكيؿ حمدأ :مثؿ المعاصريف إلى كصكالن 

كتكبر أ ُٖ الفائزة في عماؿاحتفالية عقدىا المجمس لتكريـ األ النتيجة في كقد أيٍعًمنىت   
بحضكر رئيس المجمس كأعضائو  ،كبرا المصريةبالمسرح الصغير بدار األ َُِٖ
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 اإلعبلـ كشخصياتكأساتذة كمية  عدد مف الكتابكممثمي الكزارات كالجيات المعنية، ك 
الفائزة مف منتجيف  عماؿاأل كـ مبدعرّْ حيث كي  ،جانب الصحفييف كاإلعبلمييفإلى  ،عامة
 درع المجمس كشيادات تقدير.  تسممكاك ف كمخرجيف كممثميف كمؤلفي

 التي المجنة كممة -التحكيـ لجنة ةرئيس- يعم محمد نعاـإ /المخرجة تألق الحفؿ كخبلؿ   
 الدرامية عماؿاأل أداء لتقييـ المجنة عضاءأ ًقبىؿ مف امسبقن  أيًعدَّ  شامؿ تقرير في تمثمت

 :مقترحيف تقديـ إلى باإلضافة ،َُِٖ رمضاف خبلؿ عاـ بشكؿ
يصبح لبنؾ المعرفة إلى  اختيرالذم  ف ييضاؼ محتكل مسمسؿ الرسكـ المتحركةأكؿ: "األ  

خرل تحمؿ أمسمسبلت  اتبعيت كيككف بداية ،المرحمتيف االبتدائية كاالعدادية مرجعنا لطبلب
كتكسيع  يثراء الكعا  العمـ ك  يتمقلا سمكبن الدرامية أ عماؿتصبح األكي  ؛ا معرفية كثقافيةقيمن 
 الجكدة الفنية كالفكرية. مف عاؿو عمى مستكل  عماؿذا كانت ىذه األإكخاصة  ،رؾالمدا

الكقت  آف ،كغيرىالدراما قنكات اك  الطبخكقنكات  الرياضيةمف القنكات  كثيركسط : الثاني  
ص قناة لدراما يخصفي ت -نسافسنكات بناء اإل كنحف فيا كخصكصن -ا جديِّ  لمتفكير

ة التربية كالتعميـ، حتى كزار بصمة  مى أف تككف عمىمع الحرص ع ،طفاؿكبرامج األ
كؿ عناصره  نتاجيا عمى درجة عالية مف الجكدة فيإف يككف أك  ،اآلخرد كؿ مف يستفي
 امجتمعيِّ  ادكرن  الجيدة الدرامية عماؿاأل خبلؿ مف نحقؽ كبذلؾ، ليياإجذب الطفؿ تحتى 
 ."نسافاإل بناء في بالفعؿ يسيـ ميمِّا

 محمد إنعام /المخرجة ةستاذاأل قدمتو الذي 8108 عام مسابقة تحكيم لجنة كممة نص  
 :يعم

 ..الكريـ الحضكر. سادتي. .سيداتي   
 -الثقافية لجنتو خبلؿ مف- نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس يقيـ التكالي عمى السادس لمعاـ  

 العاـ اىذ رمضاف في عيرضت التي الدرامية عماؿاأل مبدعي لتكريـ السنكم الحفؿ ىذا
 شركط نصت قدك  ،نسافاإل حقكؽ مجاؿ في المتميز الدرامي اإلنتاج مسابقة في فازتك 

 سياقيا في مكتحك  الشير ىذا خبلؿ عيرضت أعماؿ ثبلثة أفضؿ اختيار عمى المسابقة
 ميحكـ فني قالب خبلؿ مف نسافاإل حقكؽ ثقافة نشر في يـتيس كمبادئ اقيمن  الدرامي
 .لمشاىدا إلى الرسالة كصكؿ يضمف كجاذب
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 ّٓ المجنة شاىدت العاـ كىذا ،نقاد ةست مف مككنة لجنةه  الفائزة عماؿى األ تاختار  كقد   
 إلى كصمت بتكمفة كعربية مصرية إنتاج شركة ِّ قرابة إنتاجيا في شارؾ دراميِّا عمبلن 
 في المباشر تأثيرىا ييصب كمؤثرة ضخمة صناعة إزاء أننا ذلؾ معنىك  تقريبنا، جنيو مميار
 .عاـ بشكؿ ككجدانيا العربية سرةاأل عقؿ

 كثيرة أعماؿ في كالناضج الجيد الدرامي المستكل مؤشر تراجع التحكيـ لجنة الحظت كما    
 المكضكع ذات الطازجة الفكرة غابت حيث ؛السابؽ العاـب مقارنة َُِٖ رمضاف في

 العمؿ كيجعؿ كفكره مشاعره حرؾكي معو التكاصؿ خيكط كينسج المشاىد يممس الذم
 .الشاشة خارج معو يستمر الفني

 درامية كجبة تقديـ في حقو كىك ،المتفرج حقكؽ مف ميـ حؽ ماـأ تضعنا المبلحظة ىذه    
 الحفاظ سياقات ىـأ مف ىذاك  ،كالمتعة كالقيـ كالمعارؼ بالخبرات غنية العناصر متكاممة

 كميًمح كطاغو  جاذب أثر مف الي بما التميفزيكنية الدراما يخص فيما نسافاإل حقكؽ عمى
 مجتمع في يكمية حمقات في تيعرض التي تمؾ كخاصة ،كنفكسيـ المشاىديف أذىاف عمى
 عندئذ ،المنشكد بدكرىا المتنكعة التربكية مؤسساتو تقكـ كال أيميِّا ثمثو مف أكثر زاؿي ما

 .كالقدكة المثؿ ىك المسيطر المنزلي الجياز ىذا خبلؿ مف ييعرض ما يصبح

ذا     مف الذىف كتعطيؿ الكقت كتمضية لمتسمية مساحات مجرد المسمسبلت بعض مثَّمت كا 
 مجرد -الطكيؿ تاريخيا بعد- التميفزيكنية الدراما اعتبار مبدأ انتشار فأ إال ،التفكير عناء
 بالعقؿ يضر اأمرن  يعد ليا ينسانكاإل كاالجتماعي الثقافي الدكر غياب مع مترفيول كسيمة

 مئات عبر ،اآلف كحتى اتيالستين منذ ميـ جانب فيو ؿتشكَّ  الذم رمالمص الجمعي
 كالتفاصيؿ ،المؤثرة كالشخصيات ،المختمفة شكاؿكاأل المكضكعات ذات الدرامية عماؿاأل

 .العاـ كالكجداف كالمجتمع كالتاريخ المغة مف اجزءن  كصارت الشاشة مف خرجت التي

 مف -الدكلة فييا تسيـ كانت التي- نتاجاإل قطاعات انسحاب تغيراتال ذهى سبابأ مفك     
 إنتاجيا في فاعؿ كطرؼ عبلفاإل كككاالت الفضائيات كدخكؿ ،الدرامية عماؿاأل نتاجإ

دار   الرئيس الدكر يمعب الذم النجـ جعؿكي السينما في السائد "التذاكر شباؾ" بمنطؽ تياكا 
 .نتاجيةاإل العممية في ُ رقـ الفيمـ تسكيؽ في
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 أعمى كاف الذم الفني اليـر انقمب حيث ؛الصغيرة الشاشة عمى حدث ما لضبطبا ىذاك     
ؿٌ ك  ،االبداعية العممية في يتحكماف كانا مف كىما المخرج ثـ المؤلؼ قمتو  النجـ مكانيما حى
 كككاالت القنكات تتسابؽ ثـى كمف ،رمضاف في سيموأ رتفعت الذم الكبيرة الشعبية ذك
 .نتاجإ كشركة كمخرج مؤلؼ مف العمؿ فريؽ بدكره ىك كيحدد ،معو لمتعاقد عبلفاإل

 كمشكبلتو المجتمع بيمكـ يكع لدييـ كيتاب كجكد قمة عميو ترتب الجديد المتغير ىذا    
 محميـ حؿَّ ك  ،فضؿأ بلن مستقب خبللو مف كتستشرؼ الكاقع تشكيؿ تعيد حرفية كميارة كرؤية
 البحث عينييا كنيصب النص كتابة يف تتشارؾ التي الكتابة كرش االبداعية العممية في
 ما أما ،النجكـ بكرصة في أسيمو ترتفع فأ جؿأ مف المتعددة النجـ مكاىب تبرز فكرة عف
 الكضع ىذا استمرار شأف مفك  ،تأثيرىا اكثيرن  تراجع فقد كالرسالة كاليدؼ القضية عف ييقاؿ

 عمى ترتب قدك  ،ككناتيام حدلإ التميفزيكنية الدراما تيمثؿ التي الناعمة مصر قكة دييدت
 كعناصر ضاءةكاإل الصكرة في التكنكلكجي التقدـ مف بالرغـ نوأ كذلؾ الكضع ىذا

 مف لكثير المتميز داءكاأل المخرجيف مف قميؿ غير لعدد الحرفية كالميارة خرلاأل اإلبيار
 بنىتي  الذم ساساأل كىك ،النص ىك كثيرة أعماؿ في عنصر ضعؼأ فأ نجد الممثميف

 .األخرل العناصر ؿك عميو

  أجنبية أعماؿ مف االقتباس إلى الكتابة كرش أك الكتاب بعض لجكء المجنة الحظت قدك     
 "اختفاء" مسمسؿ مثؿ ،جديدة فكارأ إلى االفتقار نتيجة( كمكسيكية كىندية، إسبانية،)
 كمسمسبلت فبلـأ في مرات عدة متدً خٍ ستي ا "تيمات" نتاجإ إعادة أك ،"أكجيني ليالي"ك

 تنتمى التي عماؿاأل مف فكثير ،كريستك ديمكنت الككنت أك ،االنتقاـ أمير مثؿ ،مصرية
 مساحات مف فييا لما ،"التيمة" ىذه إلى العاـ ىذا تألج ثارةكاإل الحركة أك لمميمكدراما
 بشكؿ لبلنتقاـ فترة بعد عكدتو ثـ ،البداية في البطؿ عمى الظمـ كقكع في تتمثؿ ميمكدرامية

 ،"طايع" :المسمسبلت ىذه كمف ،عذابو في تسببكا الذيف شخاصاأل كؿ مف بارد بدـ فردم
 كالمسمسؿ ،"الدـ سمساؿ"ك ،"السحاب فكؽ"ك ،"رحيـ"ك ،"كمبش"ك ،"المصرم عمر بكأ"ك

 .لخر أ أعماؿك  ،"مجيكؿ ضد" االجتماعي

 مع لمتعاطي صالح شيء منيا يبؽ كلـ سنكات منذ غراضياأ استنفذت قد "التيمة" ىذه    
 فكرة كتعزز ،الفردم االنتقاـ مبدأ ترسيخ في تسيـ نياأ إلى باإلضافة ،الحديثة المجتمعات
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 يأخذ الكؿ أفب ةنالمحص غير كآذانيـ المشاىديف شرائح نفكس في كتيمس ،القانكف غياب
 .القانكنية المؤسسات عبر كليس بيده حقو

 إلى العاـ ىذا عددىا كصؿ يالت الككميدية المسمسبلت في بداعاإل ضعؼ تجمَّى كما   
 يحاءاتاإل في بالمبالغة السيناريك ضعؼ ضيتعك  معظميا حاكلت مسمسبلت يثمان

 قبؿ الصغار مشاىدتيا عمى أقبؿ فقد كلؤلسؼ ،كالحركي المفظي كاالبتذاؿ الجنسية
 .الكبار

 سيك عف ربما- منيا اكثيرن  ففإ عماؿاأل مف العدد ىذا إلى بالنظر أنو المجنة الحظت كما   
 ىذه في بالكطف المحدقة كاألخطار كالمشكبلت التحديات حجـ إلى متفتي ال -قصد أك

 بو يطفح ما سكأأ كتجسد الشاذة بالنماذج تمتمئ بحكايات كتفاجأنا تحديدنا، المرحمة
 في نجازاتإ مف يتحقؽ ماع ابعيدن  ،السائد ىك ىذا فأ باعتبار سمبيات مف المجتمع
 يصمح منيـ شييد كؿ الشيداء عشرات مف فييا يسقط كما ،برىااإل ضد الحرب معارؾ
 .درامي لعمؿ امكضكعن  يككف ألف

 -النجـك مسمسبلت في كخاصة- عبلناتاإل تكغؿ مف فك المشاىد ضجَّ  العاـ ىذا فيك    
 كانت فأ فبعد ؛الكضع قمبت لدرجة الكاحدة الحمقة في لمدراما الزمنية المساحة عمى

 درامية فكاصؿ تتخمميا عبلنيةإ مقاطع إلى تحكلت عبلنيةإ كاصؿف تتخمميا درامية مقاطع
 إلذكاء الشير ىذا في المشاىدة كثافة الستغبلؿ عبلفاإل ككاالت مف محمكمة رغبة في

    .المشاىديف لدل البغيض التجارم االستيبلؾ شيكة

 فيناؾ ،قاتمة كميا تكف لـ العاـ ىذا لدراما الكمية الصكرة فأ التحكيـ لجنة رأت ذلؾ كمع   
 :تيةاآل الظكاىر خبلؿ مف تجمى مؿاأل مف شعاع

 عمى الصناعة ىذه دماء تجدد كالفنييف كالكيتىاب الممثميف مف شابة جياؿأ ظيكر -
 الكمبيكتر كحضكر المرئي التعبير ساليبأك  الحكار لغة عنصر كفي التقني المستكل
 .المعالجة ساليبأ عمى ذلؾ كانعكاس

 ،سابقة سنكات خبلؿ الشرطة رجؿ الزمت التي السمبية رةالصك  في النظر إعادة -
 في الحاسـ لدكرىا المكضكعي كالتقييـ كاالحتراـ التقدير ستحؽي الصكرة ىذه كتصحيح
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 :مسمسبلت خبلؿ ذلؾ سبيؿ في تقدميا التي كالتضحيات كالمكاطف الكطف أمف مجاؿ
 ."يكبأ"ك ،"الصعيد نسر"ك ،"كاقع مرأ"ك ،"كمبش"

 تمتقط فأ -باإلجماع– المجنة استطاعت العاـ ىذا رمضاف عيرضت مسمسبلن  ّٓ بيف كمف   
 سياؽالك  ،كالمكضكعية الفنية الجكدة حيث مف ،المسابقة شركط استكفت مسمسبلت ةثبلث

 .مباشر غير بشكؿ اإلنساف حقكؽ كمبادئ قيـ كمعالجة ،الدرامي

 رغـ- طفاؿاأل لمسمسبلت فكالنسيا التجاىؿ مف سنكات بعد نوأ المضيئة مكراأل كمف   
 كمف متحركة، رسكـ مسمسبلت يثمان العاـ ىذا الشاشة عرضت -ليياإ الكبيرة حاجتنا

 كاف منيا كالبعض ،مسممكفك  كعرب كفمصري بطالياأك  مكضكعاتيا فأ يجابيةاإل مكراأل
 المسمسؿ كىك ،الخاصة التحكيـ لجنة جائزة لتمنحو أحدىا المجنة اختارت كقد متميزنا،

 في كالفكر الثقافة محكر عف كفكرم يفن عمؿ فضؿأ جائزة عمى العاـ ىذا حصؿ ذمال
 كؿأ نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس سيككف مصر كفي ،العالمية راشد بف محمد مسابقة
 .الميمة تكرمو جية

 :فباقتراحي مراأل يأليكل المجنة تتقدـ التحكيـ لجنة كممة ختاـ كفي  
يصبح لإلى بنؾ المعرفة  اختيرالذم  مسمسؿ الرسكـ المتحركةف ييضاؼ محتكل أكؿ: األ  

خرل تحمؿ أمسمسبلت  اتبعيت كيككف بداية ،المرحمتيف االبتدائية كاالعدادية مرجعنا لطبلب
كتكسيع  يثراء الكعا  العمـ ك  يتمقا لسمكبن عماؿ الدرامية أتصبح األكي  ؛ا معرفية كثقافيةقيمن 

 الجكدة الفنية كالفكرية. مف عاؿو عمى مستكل  عماؿذا كانت ىذه األإكخاصة  ،المدارؾ
الكقت  آف ،لدراما كغيرىاقنكات امف القنكات الرياضية كقنكات الطبخ ك  كثيركسط : الثاني  

ص قناة لدراما يخصفي ت -نسافسنكات بناء اإل كنحف فيا كخصكصن -ا جديِّ  لمتفكير
التربية كالتعميـ، حتى ة كزار بصمة  مع الحرص عمى أف تككف عمى ،طفاؿكبرامج األ

كؿ عناصره  نتاجيا عمى درجة عالية مف الجكدة فيإف يككف أك  ،ف اآلخرم د كؿّّ يستفي
 امجتمعيِّ  ادكرن  الجيدة الدرامية عماؿاأل خبلؿ مف نحقؽ كبذلؾ، ليياإجذب الطفؿ تحتى 
 ."نسافاإل بناء في بالفعؿ يسيـ ميمِّا

 .َُِٗ عاـ المعظـ رمضاف شير  في عمميا المجنة استأنفت كقد 
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 الرابع الفصل
 والدولية واإلقميمية الوطنية ألصعدةا عمى لفاعمينا مع التعاون

 

  :الوطنية األصعدة عمى الفاعمين مع التعاون :أوًًل    
 مجمس النكاب.  
 أجيزة الدكلة كالمجاف القكمية.  
  المدنيمنظمات المجتمع . 

 
 

  :واإلقميمية الدولية المنظمات مع التعاون :ثانًيا  
 ىاؤ األمـ المتحدة كمنظماتيا كآلياتيا كخبرا.  
 جامعة الدكؿ العربية.  
 يفريقاإل االتحاد. 
  اإلسبلميمنظمة المؤتمر. 

  
  :الوطنية لممؤسسات الدولية الشبكات مع التعاون :اثالثً   

  (مجانر )لممؤسسات الكطنية  العالميالتحالؼ.  
 الشبكة العربية لممؤسسات الكطنية.  
 ية لممؤسسات الكطنيةفريقالشبكة اإل.  
  نسافإلاالجمعية الفرانكفكنية لممؤسسات الكطنية لحقكؽ. 
 مبكدسمافمؤسسات األ. 

  
  :الدولية المنظمات مع التعاون :ارابعً   

  األلمانية  اإلنمائيككالة التعاكف(GIZ). 
 نساف.لحقكؽ اإل المعيد العربي 
 المعيد الدنماركى. 
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  :الوطنية األصعدة عمى الفاعمين مع التعاون :أوًًل   
  :النواب مجمس مع التعاون  
 االىتماـ قضايا بشأف نسافاإل لحقكؽ القكمي كالمجمس النكاب مجمس بيف التعاكف تكاصؿ  

 :أبرزىا ككاف ،المشترؾ
 القوميالمجمس  -رئيس مجمس النواب-عبد العال  يعم /الدكتور ستاذدعوة األ 

ومكتب لجنة  نساناًلجتماع المشترك لمجنة حقوق اإل في  لممشاركة نسانلحقوق اإل 
بشأف المكافقة عمى انضماـ  الرأملتبادؿ  8108ديسمبر  9الشئون العربية يوم 
عتمده مجمس جامعة االذم  نسافلحقكؽ اإل العربيالميثاؽ إلى  جميكرية مصر العربية

 .ََِْ /ٓ /ِّاريخ بت (ُٔ)د. ع  َِٕقرار رقـ الالدكؿ العربية عمى مستكل القمة ب

ىذا  لممشاركة في -عضك المجمس-محسف عكض  /ستاذدب المجمس األتناكقد    
عداد إاجتماعات الجامعة العربية عند شارؾ كمراقب في قد أنو  ال سيما ،االجتماع
 :قد ذكر في مداخمتو أن الميثاقو  ،نسافلحقكؽ اإل العربيالميثاؽ 

 ،عمى عاتؽ الحككمة المصرية نسافة بحقكؽ اإلمف االلتزامات المتعمقا ال يضيؼ شيئن  -
يعزز عبلقة مصر بالجامعة العربية مف خبلؿ المجنة العربية  -مف جية أخرل-لكنو 

 نساف.لحقكؽ اإل
 نسافيمثؿ خطكة متقدمة بالنسبة لبعض البمداف العربية المحافظة تجاه مسار حقكؽ اإل -

 .فييا
التعميـ  فيا لدكرىا استطرادن  نسافحقكؽ اإليعزز جيكد الجامعة العربية في التقدـ تجاه  -

 .ية كاالجتماعيةقتصادكغيره مف قضايا الحقكؽ اال
 

 الدستور تعديل مشروع عمى نساناإل  لحقوق القومي المجمس مالحظات:  
 المجنة عمييا كافقت التي ، النكاب مجمس أعضاء السادة مقترحات المجمس بحث       

 بحثو  في المجمس التـز كقد ، الدستكر أحكاـ بعض تعديؿ شأف  في ، لممجمس العامة
 السياسية ماتالمبلئ)  قبيؿ مف اعتباره يمكف عما تمامان  باالبتعاد التعديبلت ىذه لمشركع

 اطمعت أف بعد ، سميماف منصؼ المستشار السيد أعدىا  مفصمة مذكرة عدادإ كتـ( 
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 مبلحظات مف المجمس عضاءأ السادة ليا قدمو ما جميع عمى بالمجمس المختصة المجنة
 كالحفاظ الكطف مصمحة ىك الجميع رائد ككاف ، مبلحظات مف شفاىو أبدكه كما ، مكتكبة
 . كاستقراره كأمانو أمنو عمى
 الدستكر مف(  ُْْ ك ُّْ ك َُِ)  لممكاد المقترح بالتعديؿ المجمس رحب:  أوًلً      

 تمثيؿ كضماف مصر  في المكاطنة لمبادئ ترسيخ مف عميو سيترتب لما بيانو سبؽ كالذل
)  ىي المعدلة المكاد احكاـ تككف أف يقترح كما ، النكاب بمجمس الشعب أطياؼ جميع
 كالمجالس إنشاؤه المزمع الشيكخ مجمس انتخاب  في اتباعيا الكاجب(  األصكلية القاعدة
 .المحمية

/ َُِ)  المادة لنص ترحالمق التعديؿ اإلنساف لحقكؽ القكمي المجمس أيد كذلؾ:  ثانياً     
 تقسيـ سيكلة  في تتمثؿ عممية فكائد مف التعديؿ ىذا ويعم سيترتب لما الدستكر مف(  ِ

 . النيابية المجالس  في المصرم لمشعب العادؿ التمثيؿ يكفؿ تقسيمان  االنتخابية الدكائر

 مف(  َُٗ ك ُٖٗ ك ُٖٓ)  المكاد ستتناكؿ المقترحة التعديبلت كانت لما : ثالثاً    
 بدراسة عنى قد المجمس فإف القضائية بالسمطة تتعمؽ مكاد كىى بالتعديؿ الدستكر

 :  يمى ما لو استبافك  المكاد ليذه المقترحة التعديبلت

 اقتراح المادة ىذه شأف في أبدل ،( مف الدستكر ُٖٓبشأف النص المقترح لممادة )    
 :ةكمبلحظ

 رؤساء تعييف مجاؿ في القضائية لمييئات ألعمىا المجمس إلى يسند أف ىك كاالقتراح   
 ليختار المجمس عمى إلييـ المشار الخمسة أسماء يعرض أف القضائية كالييئات الجيات

 مف مزيدان  إلضفاء أحدىـ ختيارإ الجميكرية رئيس السيد عمى قترحيي  ثبلثة بينيـ مف
 . ةالقضائي كالييئات الجيات رؤساء اختيار آلية عمى ، الديمقراطية

 حالة  في العدؿ كزير لمسيد المجمس ىذا رئاسة سنادإ:   بأف تتعمؽ فيي المبلحظة أما    
 السمطة مف جزء العدؿ كزير السيد ألف ، الدستكر أحكاـ يخالؼ الجميكرية رئيس غياب

 السمطة شئكف عمى المييمف األعمى المجمس يرأس أف يسكغ ال ثـ كمف ، التنفيذية
 كمف.  القضائية السمطة عمى التنفيذية السمطة " تغكؿ " شبية مف ىذا يثيره لما القضائية

 رئيس غياب حالة  في المجمس رئاسة يسند أف اإلنساف لحقكؽ القكمي المجمس يقترح ثـ
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 الدستكرية المحكمة رئيس السيد أك – كجد إف -  الجميكرية رئيس نائب:  إلى الجميكرية
 . القضائية الجيات رؤساء مف سنان  لؤلكبر سةالرئا تككف غيابو حالة  كفي ، العميا

ترح د اققف( مف الدستكر  َُٗمجمس النكاب تعديؿ نص المادة )  كبخصكص مقترح    
ذا كانت ىناؾ  المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف اإلبقاء عمى نص تمؾ المادة بغير تعديؿ كا 

تشريعات إلى مجمس ) ضركرات ( دستكرية أك قانكنية أك عممية تقضى أف يككف إحالة ال
فإف ( كىذا ىك سبب اقتراح التعديؿ ) الدكلة لمراجعة صياغاتيا اختيارية كليست إلزامية 

 المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف يقترح التفرقة بيف نكعيف مف التشريعات:
  العامة كالحريات بالحقكؽ المتعمقة أك لمدستكر المكممة التشريعات: األكؿ النكع    

  ال كالتي الدستكر ألحكاـ المكممة التشريعات مف تعد ال التي التشريعات: الثاني كالنكع     
 .العامة كالحريات بالحقكؽ تتصؿ

 التشريعات مف األكؿ النكع إحالة جعؿ اإلنساف لحقكؽ القكمي المجمس يقترح ثـ كمف    
 النكع حالةإ كجعؿ اآلف الحاؿ ىك كما(  إجباريان )  صياغتيا لمراجعة الدكلة مجمس إلى

 (. اختياريا)  الدكلة مجمس إلى التشريعات مف الثاني

 وأن غير المصرم البرلماف في(  ثانية تشريعية غرفة)  إيجاد بمقترح المجمس أىتـ : رابعاً      
 أيضان  كلو اختصاصات مف الشيكخ لمجمس(  نادهاس)  سيتـ بما تعمؽت اتاقتراح قدـ

 الشيكخ مجمس يمنح أف :أبرزىا الشيكخ مجمس يـلتنظ المقترحة النصكص عمى مبلحظات
 إال تصدر كال التشريعات جميع عميو يعرض أف مؤداه كىذا(  كامؿ تشريعي اختصاص) 
 المكممة القكانيف أك التشريعات بيف ذلؾ في تفرقة بغير عمييا المجمسيف مكافقة بعد

 . التشريعات مف غيرىا أك لمدستكر

  في المنعقد النواب بمجمس نساناإل  حقوق لجنة اجتماع في المجمس شارك  
 المجمس بتقرير الفني والتعميم التربية وزارة بشأن ورد ما لمناقشة 04/0/8109

 بالعممية يرتبط كما التعميـ في الحؽ ضماف حكؿ (8108-8107) عشر الثالث
 بطياكر  الفني التعميـ منظكمة إلصبلح الكزارة اتخذتو ما كلمتابعة معكقات، مف التعميمية
 - مسعد نيفيف /الدكتكرة ةستاذاأل االجتماع في المجمس ؿمثَّ  كقد ،قتصاداال بدكائر
 . الثقافية الحقكؽ لجنة مسئكلة - حمدم مي /ةستاذكاأل المجمس، ةعضك 
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 مارجريت /كالنائبة ،نسافاإل حقكؽ لجنة رئيس - عابد عبلء /النائب االجتماع رأست    
 أعضاء النكاب السيداتك  السادة مف ُِ فيو كشارؾ ف،نسااإل حقكؽ لجنة ةككيم - عازر
 كزير نائب - مجاىد محمد /الدكتكر: مف كؿ كالتعميـ التربية كزارة مف شارؾ كما المجنة،
 - ماىر كليد /ستاذاألك  التعميـ، قطاع رئيس - حجازم رضا /الدكتكرك  كالتعميـ، التربية
 أمف عاـ مدير - محمكد ياسر /ذستااألك  ،السياسي لبلتصاؿ الكزير مكتب عاـ مدير

 .بالكزارة المعمكمات

        مثؿ  ،األنشطة التي عقدىا المجمسإلى  اإلشارة :مسعد نيفيف /الدكتكرة كممة كتضمنت      
التي عمؿ الكرشة ك خبلؿ لقاء منظمات المجتمع المدني،  عقدتالكرشة الفرعية التي 

 ياتيا:تكص بيفكاف مف ك  ،ية التعميـإستراتيج ناقشت
بالقضايا  المختصيف كالمعنييفمف مزيد مف المناقشة ل إخضاع خطة التعميـإلى الحاجة  -

 االجتماعية. 
 . ةكالفني ةالثقافي االلتفات إلى غياب األنشطة -
 التعميـ الخاص.  ال سيماضركرة مضاعفة رقابة الكزارة عمى المدارس  -
يـ ليذا إخضاعالمفتكح؛ إذ إف إتاحة مزيد مف الكقت لتعكيد الطبلب عمى نظاـ الكتاب  -

األشير ألف  ؛الحد منيا الالدركس الخصكصية  زيادةإلى  بعد اختباريف سيؤدم النظاـ
 ة. يخمسة غير كافال
 . كأف إلغاء الكتاب المدرسي لـ يتـ عدـ كصكؿ "التابمت" لمجميع،إلى  اإلشارة -
أم  خصصيف لمكاجيةدماج المتكا   مى تنقيح المناىج بشكؿ مستمر،ركرة العمؿ عتأكيد ض -

 مشكبلت قد تظير عند التطبيؽ. 
 المناىج بشكؿ مباشر كغير مباشر. في نسافكرة تضميف قيـ حقكؽ اإلتأكيد ضر  -
 . "power point"ضركرة تدريب المدرسيف عمى استخداـ برنامج  -
 المدارس اليابانية بسبب المحاباة كالفساد. ب انطبلؽ العمؿتعثر  -
 لمياه كالنكافذ كاألبنيةيفرض تحديد األكلكيات، فإصبلح دكرات امما  ؛شح المكارد المالية -

 ر "التابمت". ريح كآدمي لمتبلميذ أىـ مف تكفير مكاف مكتكفي كتييئتيا
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مف الصغر مع ربطو  يبدأ قترح أفتأكيد ضركرة إيبلء مزيد مف االىتماـ لمتعميـ الفني، كيي  -
 بسكؽ العمؿ. 

يث بمغت نسبة الرد عمى مى مخاطبات المجمس، حإبداء مبلحظة حكؿ عدـ رد الكزارة ع  -
بأف عدد الطبلب عمييا  دَّ ري ك  العاـ الماضي أثيرتكىي المبلحظة التي  ،%َُالشكاكل
 مكتب مركزم.إلى  باإلضافة كيمكف حؿ ذلؾ مف خبلؿ تخصيص مكتب لكؿ جية كبير،

 بى قَّ عى ك  التعميـ، اـنظ حكؿ كانتقاداتيـ مبلحظاتيـ االجتماع خبلؿ النكاب السادة طرح قدك   
 .عمييا الكزارة كممثم السادة

 :الثاني االجتماع   
 النكاب بمجمس نسافاإل حقكؽ لجنة اجتماع في المجمس شارؾ األكؿ لبلجتماع استكماالن   

 المجمس تقرير في كرد ما حكؿ السابقة المناقشات ئناؼستال َُِٗ/ُ/ِٕ في المنعقد
 االجتماع في المجمس ؿمثَّ  كقد ،خاص بشكؿ فنيال كالتعميـ عاـ بشكؿ التعميـ حكؿ
 األمانة مف - مقرب يمافإ /ةستاذكاأل المجمس، ةعضك  - مسعد نيفيف /الدكتكرة ةستاذاأل

 . الثقافية الحقكؽ لمجنة الفنية
 /كالنائبة نساف،اإل حقكؽ لجنة رئيس - عابد عبلء /النائب :مف كؿ االجتماع أدار   

 السيداتك  السادة مف ُّ فيو كشارؾ نساف،اإل حقكؽ ةلجن ةككيم - عازر مارجريت
 محمد /الدكتكر: مف كؿ كالتعميـ التربية كزارة مف شارؾ كما ،المجنة أعضاء النكاب
 التربية كزير نائب مساعد - دياب محمكد /الدكتكرك  ،كالتعميـ التربية كزير نائب - مجاىد
 /ستاذاألك  ،السياسي لبلتصاؿ كزيرال مكتب عاـ مدير - ماىر كليد /ستاذاألك  ،كالتعميـ
 . بالكزارة المعمكمات أمف عاـ مدير - محمكد ياسر

 :المجمس ةعضك  - مسعد نيفيف /الدكتكرة كممة محاكر أىـ يمى كفيما  
 ظاىرة الدركس الخصكصية رغـ كعكد الكزارة بالقضاء عمييا.تفشي استمرار  -
 خبرة. مذك  اختصاصييفعدـ كجكد لا امن متالمدارس  ة كالفنية فينشطة الثقافياألغياب   - 
فرض رسكـ تحت مسميات ب تصؿما يفي ال سيما ،بة عمى المدارس الخاصةضعؼ الرقا - 

 شراؼ الكزارة.إل خاضعةف تككف ىذه المدارس أضركرة ك  مختمفة،
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-َُِٕك ،َُِٕ-َُِٔلزيادات المقررة لميزانية التعميـ ارغـ قمة المكارد المالية  -
َُِٖ. 

 .نشاء المدارسرغـ التكسع في إظاظ الفصكؿ بالطبلب اكت -  
اختيار المتدربيف لمتدريس في ي كخاصة ف ،قطاع التعميـانتشار ظاىرة المحسكبية في  - 

تأجيؿ بدء إلى  مما أدل ؛نيـ غير مؤىميف لذلؾأالفعؿ كقد ظير ب ،المدارس اليابانية
 ىذه المدارس. لدراسة فيا
 ةمراحؿ متأخر غة األجنبية إال في عدـ تدريس المإلى  ااتجاىن  ف ىناؾالتقرير أ مبلحظة -  

 ،الخاصةالمدارس الحككمية ك  خريجيمما يزيد الفجكة بيف  ،كخاصة لممدارس الحككمية
 جنبية.جانب المغات األإلى بالمغة العربية  ىتماـمع ضركرة اال

 المدارس. في ىذه فلمدرسيا كعدـ كفاية تدريب ،المدارس الفنية في عددشديد النقص ال - 
 األساسيمما يحـر الطالب مف فترة التككيف  ،عداديةيبدأ بعد المرحمة اإل الفنيالتعميـ  -

إلى  االبتدائية كصكالن  المراحؿف يبدأ مف يجب أ الفنيلتطكير التعميـ ك  ،الميارات ةساكدر 
 .الجامعيالتعميـ 

مف  احتياجات سكؽ العمؿاحية ك مف نخريجي المدارس الفنية ميارات تاـ بيف النفصاؿ اال -
 .إليولحاجة سكؽ العمؿ  الفنييجب االىتماـ بالتعميـ حيث  ،ناحية أخرل

 :سيادتيا تاقترح كقد  
 جميع مراحؿ التعميـ.في  نسافتعميـ دراسة مناىج حقكؽ اإل  -  
 لكتركنية لممدرسيف.مية اإلمحك األ -  
 بداعية.تنمية القدرات اإل - 
 كتجييز المدارس بالتجييزات البلزمة. ،رس الدمجاالىتماـ بمدا - 
 تنقيح المناىج التعميمية مؤىميف لذلؾ.القائمكف عمى ف يككف أ ضركرة - 
 ف يككف ىناؾ محاسبة.كأ ،تفعيؿ الرقابة عمى التعميـ -
 تعريب العمـك التطبيقية منذ الصغر. -
ىذه في تبني جد تكسع يك حيث ال  ؛مجتمعيية تطكير التعميـ لنقاش إستراتيجخضاع إ - 

 .لمجتمعا فيية بشكؿ عاـ ستراتيجاإل
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ف عمى أ ،ميارات المطمكبة لسكؽ العمؿلمعرفة ال عماؿاأل بأصحاباجتماع الكزارة  - 
 المدارس الفنية مف التخصصات المطمكبة. خريجييقكمكا بتشغيؿ 

 

 ورد ما لمناقشة 8109 يناير 88 يوم النواب بمجمس نساناإل  حقوق لجنة اجتماع 
 :والسكان الصحة وزارة بشأن بالتقرير

يناير  ِٖعبلء عابد يكـ  /بمجمس النكاب برئاسة النائب نسافعقدت لجنة حقكؽ اإل  
لممجمس القكمي لحقكؽ  الثالث عشرلمناقشة ما كرد بالتقرير السنكم  ااجتماعن  َُِٗ

أحمد بشأف كزارة الصحة كالسكاف، كذلؾ بحضكر الدكتكر/  َُِٖ –َُِٕ نسافاإل
الكزارة، كالدكتكر/  ممثميكبعض  ،مساعد كزير الصحة لمطب العبلجي -محيي القاصد 
 - المصرمشيريف  /ةستاذاألك  ،نسافلحقكؽ اإل القكميعضك المجمس  -صبلح سبلـ 

 .مانة الفنيةاأل ةعضك 
عطى سيادتو الكممة كأ ،عبلء عابد بالسادة الحضكر /نائببدأ االجتماع بترحيب ال   

صبلح سبلـ لعرض ما كرد بشأف كزارة الصحة كالسكاف بالتقرير السنكم  /لمدكتكر
  :، كتناكؿ عرض سيادتولممجمس

مجمكعة مف كرش  عيقدتحيث  :الصحيقرار قانكف التأميف جيكد المجمس بشأف إ :أكالن    
صادرة عف عديدة تكصيات  تذخً كبالفعؿ أي  ،قشة مشركع القانكفالعمؿ كاالجتماعات لمنا

 .بعيف االعتبار المجمس
 :الصحيميف أقانكف التإلى التي كجيت  االنتقادات: ثانينا  
رغـ المطالبة ا عامن  ُّنحك إلى  لفترة قد تصؿ تدريجيذ القانكف عمى نحك تنفي بدء -

ظؿ ارتفاع حاجة المجتمع لمرعاية الصحية كارتفاع تكمفتيا  سنكات في ٖ بخفضيا إلى
 الباىظة.

قميـ قناة السكيس إ خمس محافظات فيعمى ذ القانكف تنفي المرحمة األكلى في اشتماؿ -
انخفاض الكثافات السكانية بالنظر إلى  ؛لبلنتقاداتا كبكرسعيد كسيناء كاف مصدرن 

نفاؽ عف الكفاء بمتطمبات اإل بعجز الدكلة ما يرتبطكىك  ،تمؾ المحافظات المستيدفة في
لـ يتـ اآلف  لىا  ك ، يدافظة بكرسعمحمى ع اقتصربدء تنفيذ القانكف  كمع ،مجاؿ الصحةفي 
 بالمحافظة غير مؤىمة ليذا الغرض. الصحيميف أات التأف مستشفيإلى  باإلضافة ،ذالتنفي
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أدكية خارج البلئحة المقررة في  عمى تحديدكفؽ القانكف الجديد  صار دكر الطبيبتقا -
كال  ،ألطباءمما يحد مف قدرة ا حاؿ المخالفةالحبس في إلى  كقد تصؿ العقكبة ،فالتأمي

 .البديؿ ليس بنفس الكفاءةكما أف   ،الصحيمف التأميف تصرؼ كؿ األكدية 
كسبؿ تطكيرىا  الصحيبنية الحككمية القائمة لمتأميف القانكف لبلستفادة مف األ تطرؽعدـ  -

ات لقانكف عمى التعاقد مع المستشفيحيث تقكـ فمسفة ا ،كتعزيز قدراتيا المؤسسية كالبشرية
 .كبرأطاع الخاص فرصة بما يمنح الق

إلى مجنة الصحة بمجمس النكاب عمى الصحة، مما حدا ب السنكمنفاؽ قمة نسبة اإل :اثالثن   
و مميار جني َِبنحك  َُِٗ – َُِٖ الماليبزيادة مكازنة الصحة لمعاـ  المطالبة

نفاؽ إنص عمى ت التي الدستكرمكاد ضافية لسد جزء مف العجز كخطكة نحك الكفاء بإ
 .مالياإلج القكمي% مف الناتج ّ ما ال يقؿ عفمى الصحة يقدر بع سنكم

 في دكائيالؼ عقار آ ّأسعار  زادتحيث  ؛أسعار الدكاء : الزيادات المتكررة فيرابعنا   
 دكائيؼ عقار الآ ٔغسطس طالت الزيادة أكمع بداية  ،%َٓ% كَّبيف  َُِٕيناير 

قدرة  فيه الزيادات بشكؿ كبير ثرت ىذأك  ،الدكاء لمحؽ في المصرملممركز ا فقن ك 
أمراض ذلؾ  بما في ،المزمنة كالشائعة مراضالمكاطنيف عمى شراء األدكية الضركرية لؤل

  .السكرلك  السرطاف كالقمب

بالشكؿ يا مف المجمس يلإتفاعؿ كزارة الصحة كالسكاف مع الشكاكل المحالة  عدـ :اخامسن   
منيا بيف  َّشككل تنكعت  ّٗالمجمس إلى  عدد الشكاكل الكاردة المأمكؿ، حيث بمغ

جميعيا  ترسمأك  ،الطبي لئلىماؿطمبات عبلج عمى نفقة الدكلة كالتضرر مف التعرض 
 .ردكد فقط ٖسكل  كلـ يصؿ مف الكزارة ،لكزارةإلى ا

ال عديدة شيد خبلؿ ىذه الفترة إنجازات  الطبيأف الممؼ  سيادتوأكد  الكممةنياية كفي   
كتكفير العبلج بسعر مخفض، كالكشؼ عف  سي،مبادرة فيركس  كمنيا ،غفالياإيمكف 
التأميف  كراـ فيدكية األأتكفير ، ك مميكف صحة ََُحممة  السارية المتمثؿ في أمراض
 .الصحي
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مساعد كزير الصحة لمطب العبلجي كالمشرؼ عمى أمانة -أحمد محيي  /كأكضح الدكتكر  
 ما يمي: خبلؿ كممتو -المراكز الطبية

جميع حاالت دمات الطبية لجميع المكاطنيف في يكفر جميع الختأميف الصحي قانكف ال -
ا كما يتيح ليـ اختيار أماكف تقديـ الخدمة كفقن  ،صابة بالكحدات الصحيةالمرض كاإل

  :بيف ىذه الخدماتلمستكيات الرعاية الصحية المختمفة، كمف 
 الفحص  - طبية المنزليةال متابعة الرعاية - عبلجكالالكشؼ ) خدمات الرعاية األكلية

الرعاية الصحية  - النفسيخدمات التأىيؿ كالعبلج  - كالمكجات الصكتية باألشعة
مف كالجامعات الرعاية الصحية لطبلب المدارس  - طفاؿبالحمؿ كالكالدة كالرضع كاأل

 .االحتياجات الخاصة( مذك 
 المركز المتخصصأك  المصحةأك  بالمستشفىقامة العبلج كاإل. 
 ات الجراحيةالعممي.  
 حاالت الطكارئ. 
 صرؼ الدكاء.  

 انظمن ، ككضعت الصحيسترشادية لخدمات التأميف كقد أعدت الكزارة قائمة بالتكمفة اال   
  .اتصرؼ الحكافز لمعامميف بالمستشفيل كضكابط

 ِٖإلى  التي كصؿ عددىا-جيكد كبيرة لمقضاء عمى قكائـ االنتظار لممرضى  ىناؾ - 
جراءات العبلج عمى نفقة تيسير إإلى  باإلضافة -آالؼ حالة حرجة ٗألؼ حالة منيا 

 .الدكلة
تـ إعداد حصر لجميع ماكينات الغسيؿ الكمكم كمحطات المياه عمى مستكل الجميكرية   -

كتكزيعيا عمى  مماكينة غسيؿ كمك  ََٗر داد كعقكد الصيانة، فقد تـ تكفيمف حيث األع
جميع األجيزة المكجكدة  ترى صً ينات، كحي حبلؿ كتجديد لمماكإالمحافظات لعمؿ 

 كيبمغألؼ ساعة  َْات كزارة الصحة لعمؿ إحبلؿ كتجديد لؤلجيزة التي تعدت بمستشفي
 رىا.جراءات تكفيإاتخاذ  اكينة، كجارو م ََُٓعددىا 

ات العامة كالمركزية كالنكعية ساسية لممستشفياأل تطكير البنيةلذ عدد مف المشركعات فّْ ني  -  
 ،َُِٖ – َُِٕ المالينياية الخطة االستثمارية لمعاـ  حافظات الجميكرية فيبجميع م
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 )عدد المشركعات َُِٗ- َُِٖ الماليبالخطة االستثمارية لمعاـ  سكؼ تستكمؿك 
كقد  ،(مميارنا ٖٓٗ.ُُصرفو  كالمتبقي ا،مميارن  ِٕٗ.ُٕ عماؿقيمة األ جماليا  ك  ،ُْٗ

تطكير إلى  مصر تحتاجمستشفيات في % مف الَٓتيا الكزارة أف كضحت دارسة أعدأ
 مميار جنيو. َٖبتكمفة 

  :تيةبالمبلحظات كالتكصيات اآل نسافكقد تقدـ أعضاء لجنة حقكؽ اإل  
 كحدات كزارة الصحة كالقطاعات العامة.جكدة الخدمات الصحية المقدمة في  انخفاض -
 في مصر.ضركرة كضع خطة لتطكير المنظكمة الصحية  -
 .كمعاممتيـ ة استقباؿ المرضىعمى كيفيكتدريبو الطبي  ضركرة تأىيؿ الفريؽ -
 الخاصة.ات ضركرة الرقابة عمى المستشفي -

التي تخص تدىكر أكضاع  كزارة الصحة الشكاكل ممثميكما عرض أعضاء المجنة عمى   
 نيكتد ،الطبيكشكاكل المكاطنيف مف اإلىماؿ  ،ات التابعة لدكائرىـ االنتخابيةالمستشفي

 لرعاية الصحية المقدمة. مستكل خدمات ا

 الداخمية والتجارة التموين وزارة بشأن بالتقرير ورد ما لمناقشة اجتماع: 
لمناقشة ما كرد ا اجتماعن  َُِٗبريؿ إ ُٓ بمجمس النكاب يـك نسافعقدت لجنة حقكؽ اإل   

" بشأف كزارة التمكيف َُِٖ -َُِٕ" نسافلحقكؽ اإل القكميلممجمس  السنكمبالتقرير 
 ،مساعد كزير التمكيف كالتجارة الداخمية -، بحضكر العميد/ خالد شرؼ رة الداخميةكالتجا

 /ةستاذكاأل ،ية بالكزارةقتصاداإلدارة المركزية لمعبلقات اال ةرئيس - يفكف يكسؼإ /كالدكتكرة
 – المصرمشيريف  /ةستاذاألك  نساف،لحقكؽ اإل القكميالمجمس  ةعضك  - الطيبيمناؿ 
 ة. مانة الفنياألة عضك 

 : يكى ،لمبلحظات الكاردة بتقرير المجمسا الطيبيمناؿ  /بدأ االجتماع بعرض أ   
كتحسيف جكدة  ،في تأميف منظكمة دعـ رغيؼ الخبز اممحكظن  اتحقيؽ الدكلة نجاحن  -

 .المدعـ الدقيؽ استيبلؾ عمى الرقابة كتعزيز ،اإلنتاج
 .األسكاؽ عمى رقابةال غياب ظؿ في األساسية أسعار السمع الغذائية ارتفاع -
 . التمكيف بطاقات في المقيديف مف كثير حذؼ بشأف المكاطنيف شكاكل تكرار -
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 إلى مخاطبة ُٓ رسمتأي  حيث ،المجمس مف الكاردة لمشكاكل الكزارة استجابة ضعؼ -
 .فقط ا كاحدناردِّ  المجمس كتسمـ ،الكزارة

 

 : ما يمي المجمس في تقريرة المبلحظات الكاردإلى  نسافأعضاء لجنة حقكؽ اإل كأضاؼ  
 لممكاطنيف.التمكيف  مكظفي مكاتبسكء معاممة بعض  -
 .االنتخابيةالتابعة لدكائرىـ  مف المناطؽ كثيرفي عدـ منح تراخيص إنشاء المخابز  -
 عمى جاىدة تعمؿ الكزارة أفإلى  -مساعد كزير التمكيف-العميد/ خالد شرؼ  السيد كأشار   

  حيث ،لمدكلة العامة السياسة ضكء في المصرم لممكاطف تماعيةاالج الحماية مظمة تكفير
 بعاـ مقارنة اتقريبن  مميار ٗ.ٖٗ إلى َُِٗ-َُِٖ عاـ خبلؿ الدعـ إجمالي كصؿ
 تدرج حيث ،لممكاطف المادم الدعـ تطكر كما ،مميارنا ٕ.ٗٓ بمغ الذم َُِٕ- َُِٔ
 جارو ك  ،َُِٕ عاـ انيين ج َٓ بمغ حتى َُِٓ عاـ اشيريِّ  اجنيين  ُٓ مف لمفرد الدعـ
 أف كأكد ،َُِٖ مكاليد إلضافة االستيداؼ معايير كتطبيؽ البيانات قكاعد تنقية حالينا
 بيدؼ تيـكفاء كرفع العامميف تأىيؿك  التمكيف مكاتبل الييكمي تطكيرال عمى تعمؿ الكزارة
 .لممكاطنيف المقدمة الخدمات أداء تحسيف

 كالرد بحثيا يتسنى حتى المجمس إلى الكاردة مكاطنيفال بشكاكل مكافاتوب سيادتو كطالب   
 . كقت قربأ في عمييا

  :كالمقترحات التكصيات  
 كالخدمات، الطاقة مجالي في سيما ال اتدرجن  كثرأ ليككف الدعـ رفع كتيرة في النظر إعادة -

 .المكاطنيف مف األعظـ القطاع كاىؿ عمى الكطأة شديد اجتماعي أثر مف ليما لما
حكاـ مناسب بسعر تمكيف بطاقات حاممي لغير الخبز كفيرت ضركرة -  .عميو الرقابة كا 

  

  القومية والمجان الدولة أجيزة مع التعاون -8
 فبراير 86 الشاممة الدورية المراجعة سياق في القومية والمجالس الوزارات مع التعاون -أ

8109: 
 القكمية كالمجالس لكزاراتا ممثمي مف عدد مع الشاممة الدكرية المراجعة كحدة اجتمعت   

 االجتماعي التضامف كزارة – اليجرة كزارة – العاممة القكل كزارة - الخارجية كزارة) :تيةاآل
 لؤلمكمة القكمي المجمس – لممرأة القكمي المجمس – الثقافة كزارة – الشباب كزارة –
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 جتماعاال كترأس ،َُِْ عاـ لمصر كجيت التي التكصيات تنفيذ لمناقشة (كالطفكلة
 المراجعة كحدة كرئيس نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس عضك - عكض محسف /ستاذاأل

 .الشاممة الدكرية
 كما ،الشاممة الدكرية المراجعة ليةبآ عكض محسف /ستاذاأل عرَّؼ االجتماع بداية في    

 المزمع نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس تقرير يتناكليا سكؼ التي النقاط أىـ عف تحدث
 :التالي النحك عمىَُِٗ مارس نياية في تقديمو

 عرضة كأكثرىا امؤخرن  صدرت التي القكانيف أىـ مف يعد :األىمية الجمعيات قانكف    
 تعديؿ المنتظر كمف ،تعديمو لمطالب الجميكرية رئيس السيد ستجابا كقد ،نتقاداتلبل
 .االنتقاد محؿ القانكف مكاد

 باسى حى يي  فردية حاالت ىناؾ لكف ،منيجم تعذيب مصر في يكجد ال :التعذيب قضية   
 الخاصة العقكبات قانكف مف ُِٔ المادة بتعديؿ المجمس يطالبك  ،عمييا فك القائم

 .التعذيب لمناىضة الدكلية االتفاقية مع لتتناسب بالتعذيب

 المجمس استقبؿ حيث ،القسرم باالختفاء تتعمؽ عديدة شكاكل ىناؾ :القسرم االختفاء  
 مف أساس ليا ليس القسرم االختفاءب ادعاءات ىناؾك  الشأف، ىذا في كلشك ْْٖ

 تقارير تعرض كأف ،الشأف ىذا في شفافية أكثر تككف أف الحككمة عمى يجب لذا ،الصحة
 .كافة االدعاءاتب خاصة

 المجمس كيؤكد ،رىاباإل مكافحة سياؽ في ةكبير  تطكرات مصر شيدت :رىاباإل مكافحة   
 عمى لمقضاء المتتالية العمميات ضكء في المدنييف كحماية نسافاإل كؽحق احتراـ ضركرة

 .لسيناء تنمكية خطة بكضع يطالب كما ،رىاباإل

 رلكب أىمية َُِّ يكنيك ثكرة اندالع منذ الحككمة كليتي  :كاالجتماعية يةقتصاداال الحقكؽ  
 كالقضاء ،متصادقاال النمك معدالت زيادة عمى كتعمؿ ،كاالجتماعية يةقتصاداال لمحقكؽ
 الحككمة تعطي كما ،الميمة القضايا مف كغيرىا العشكائيات عمى كالقضاء ،البطالة عمى

 تيتـ كما ،لمتطكير اكبرنامجن  خطة كالتعميـ التربية كزارة تكضع حيث ،لمتعميـ كلكيةأ
 القضاء كحممة ،َُِٖ عاـ في الشامؿ الصحي التأميف قانكف صدر حيث ،الصحةب

 .الفساد مكافحة في الجيكد ككذلؾ ،سي فيركس عمى
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 التعديبلت بعض ىناؾ أف كما ،لممرأة القكمي المجمس تنظيـ قانكف صدر :المرأة حقكؽ   
 .بالميراث الخاص التشريع إلى باإلضافة ،العقكبات قانكف في

 المقترح إلى باإلضافة ،طفاؿاأل خطؼ بعقكبة الخاصة المادة تعديؿ :الطفؿ حقكؽ   
 تعد التي الشكارع أطفاؿ قضية كىناؾ ،كالطفكلة لؤلمكمة القكمي المجمس بقانكف الخاص

 شباب يـف األكبر االىتماـ تكلييا أف الحككمة عمى يجبك  ،الساحة عمى القضايا أىـ مف
ماك  ،المستقبؿ  أعدداىـ، بشأف دقيقة معمكمات تتكافر كال ،مجرميف أك ناجحيف يككنكا أف ا 
 .جذرية حمكؿ يجادإل المدني المجتمع ظماتمنك  الحككمة تعاكفت أف كينبغي

 يعدك  ،بو الخاصة التنفيذية كالبلئحة اإلعاقة بذكم الخاص القانكف رصد :المعاقيف حقكؽ  
 .المجاالت شتى في بحقكقيـ المعاقيف تمتع ضماف طريؽ عمى ميمة خطكة

 لمياجريفا أعداد بشأف دقيقة أرقاـ تتكافر ال :الشرعية غير كاليجرة البلجئيف حقكؽ  
 لـ معظميـك  ،منو اجزءن  كأصبحكا المصرم المجتمع في اندمجكا ألنيـ بمصر المكجكديف

 جرت فقد الشرعية غير اليجرة بخصكص أما البلجئيف، مفكضية في أسماءىـ يسجمكا
 .كبيرة بنسبة عمييا السيطرة

 تكجيك  َُِٕ عاـ أكاخر في مصر السكف في الحؽ مقررة تزار  :فك الخاص فك المقرر   
 .االنتقادات كؿ عمى ترد المصرية الحككمة لكف عديدة، انتقادات

 .الشاممة الدكرية المراجعة تكصيات سياؽ في تمت التي لجيكدا الكزارات ممثمك عرض ثـ  

  .الشأف ىذا في المبذكلة الجيكد بكؿ اخاصِّ  اريرن تق أرسمت اأنيب التضامف كزارة أفادت  
 كما ،الشأف ىذا في الكزارة مجيكدات كؿ شمؿ اتقريرن  دتأع أنياب اليجرة كزارة أفادتك   

 المياجريف المصرييف كؿ دراجإل لبلنتخابات الكطنية كالييئة الداخمية كزارة مع نسقت
 بمخاطر لمتكعية عديدة دكرات نظمت كما ،االنتخابية القكائـ في ىـؤ أسما تيٍدرىج لـ الذيف
 .َُِٔ عاـ منذ شرعية غير ىجرة أم رصد عدـ أكدتك  ،الشرعية غير اليجرة

 إلى تشير الدكلية التقارير لكف ،الجئ فييمبل ٓ مصر في أف الجميكرية رئيس صرح   
 ليؤالء المصرم المجتمع في ادمجن  ىناؾ أف ذلؾ كمرد ،فقط الجئ ألؼ ِٓٗ كجكد

 في يكجد الك  ،الجئيف الدكلة تعتبرىـ كال ،المجتمع مف اجزءن  أصبحكا حيثب البلجئيف
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 بصكرة البلجئيف أعداد بمعرفة الحككمة كتطالب ،ذلؾ غير أك مخيمات في جئيفال مصر
 الحككمة لمساعدة يةقتصاداال المساعدات تقديـ الدكلية لمجيات يتسنى حتى أدؽ

 .أراضييا عمى ىـكجكد عف الناجمة االقتصادية ءاعباأل تحمؿ في المصرية
 

 :كىـ ،مصر لزيارة الخمسة الخاصيف يفلممقرر  دعكه تكجي اأني الخارجية كزارة كأكردت   
 ،اإلعاقة مذك  األفراد مقررك  ،المرأة ضد العنؼ مقررك  ،كالمكازنة الخارجي الديف مقرر

 .بالبشر االتجار مقررك  ،الصحة حؽ مقررك 
 كأعضاء الداخمية ككزارة القضائية لمييئات التدريبية الدكرات مف عدد تنظيـ إلى شارتأ كما  

 يالدكل القانكف في الكطنية القدرات لبناء النيابية الشئكف ككزارة العدؿ كزارةك  العامة النيابة
 .الدكلية كاآلليات كاالتفاقيات

 فقد مصر في نسافاإل لحقكؽ ساميةال لممفكضية مكتب بإنشاء الخاصة التكصية بشأف أما  
 ةعديد دكلية ىيئات كجكد ظؿ في خاصة ،الحالي الكقت في المكتب ىذا إنشاء تأجؿ
 . مصر في المتحدة لؤلمـ تابعة

 إلى نكىت كما ،الكزارة مجيكدات بكؿ شامبلن  اتقريرن  أرسمت أنيا العاممة القكل كزارة كذكرت   
 .المستقمة بالنقابات الخاص القانكف صدكر

 

 إلى ؿسً رٍ أي  قدك  ،الشخصية باألحكاؿ خاص قانكف مشركع لممرأة القكمي المجمس قدـ  
 ضد التمييز لمكافحة كطنية يةإستراتيج تعى ضً كي  كما ،عميو صديؽكالت لمعرض لبرلمافا

 النساء لمشكبلت حمكؿ إيجاد لمحاكلة" األبكاب طرؽ" باسـ حممة المجمس كأطمؽ ،المرأة
 كنبذ المرأة بحقكؽ تكعيةلم عديدة ندكات تنظيـك  ،كافة المحافظات في المرأة حقكؽ كتعزيز
 .المرأة ضد العنؼ

 عمى لمحصكؿ كمساعدتيا المعيمة لممرأة مساعدات إيجاد إلى يسعى أنو المجمس كأضاؼ  
 مكاجيةك  ،كريمة حياة كألكالدىا ليا تكفؿ ةصغير  مشركعات إلنشاء البنكؾ مف قركض
 .بالمرأة المتعمقة مشكبلتال لرصد لقرلا إلى ميدانية زيارات مجر كيي  ،القاصرات زكاج

 الفترة خبلؿ المجمس بعمؿ الخاصة ئياتاإلحصا مف مجمكعة تتضمف كرقة المجمس كقدـ   
 .الماضية
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 لمكافحة شامبلن  ابرنامجن  ككضعت ،الثقافة نشر يةإستراتيج أعدت أنيا الثقافة كزارة كذكرت   
 .الفكرم التطرؼ

 

 يكاجو حيث ،المجمس لتنظيـ جديد بقانكف كالطفكلة لؤلمكمة القكمي المجمس طالبك    
 مجمع كامؿ تقرير إرساؿب ككعد ،المالية المكارد قمة بسبب كثيرة صعكبات اآلف المجمس

 أطفاؿ لمشكمة التصدمب نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس طالب كما ،كقت أقرب في
يجاد الشكارع  .كالطفكلة لؤلمكمة القكمي المجمس خبلؿ مف ليا جذرية حمكؿ كا 

 

 كالسياسية نيةالمد الحقكؽ :مكضكعات يشمؿ اتقريرن  أرسمت ياأن الشباب كزارة ذكرت   
 كما ،الرياضة ممارسة في الحؽك  ،كالثقافية كاالجتماعية يةقتصاداال الحقكؽك  ،لمشباب
 لشباب مبادرات كأطمقت ،التطرؼ لمكافحة المحافظات مختمؼ في برامج لدييا أف أكردت
 .المقابر ساكني

 ىكك  ،رأييـ عف التعبير لمطبلب تتيح التي األنشطة أىـ مف المدارس برلماف كيعد -
 .الشباب كزارة رعاية تحت اآلف المدارس مف كثير في مكجكد

 :مثؿ- الشباب تيـ التي المكضكعات مف ريكث في لمتكعية كندكات دكرات تنظـ كما -
 ،المجتمع في دماجيـا  ك  اإلعاقة مذك  األشخاصك  ،اإلنجابية الصحةك  ،التحرش مكافحة

 المحافظات عمى تركيزال مع ،الجميكرية محافظات كؿ في -الشرعية غير اليجرةك 
 .الحدكدية

 التطرؼ، ضد كتكعيتيـ تأىيميـ إلعادة العفك شمميـ الذيف الشباب مع تكاصؿ ىناؾ - 
تاحة  .االستجابة كارفض منيـ اعددن  لكف متطرؼ، فكر دكف جديدة لحياة ليـ الفرصة كا 

 في مشاركتيـ عمى الحاضريف عكض محسف /ستاذاأل شكر االجتماع نياية كفي   
 الخاص التقرير كستثرم أكردكىا التي كالتقارير المعمكمات ىميةأ كأكد ،جتماعاال

 .َُِٗ مارس في وتقديم المزمع نسافاإل لحقكؽ الشاممة الدكرية بالمراجعة
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  المدنيالتعاون مع منظمات المجتمع  
حول "المراجعة الدورية الشاممة لحقوق  المدنيول لمنظمات المجتمع الممتقى األ  -أ

 :8108فبراير  08القاىرة  - "اننساإل 
 الشكر ككجو بالحضكر -المجمس عضك- عكض محسف /ستاذاأل رحب المقاء بداية في    

 حيث ،المكضكعات أىـ مف تعتبر الشاممة الدكرية المراجعة أف كأكد ،حضكرىـ عمى ليـ
 ،قدمياكت الدكلة أداء كقياس نسافاإل حقكؽ تعزيز في لنا الخارج رؤية لمعرفة داةأ نياإ

 المكضكعات مختمؼ في تكصيات كجوت حيث ،الدكؿ في لئلصبلح كسيمة تعتبر كما
 أف كأكضح ،بيا نسافاإل حقكؽ تعزيز في النظر إلعادة المراجعة محؿ لمدكلة يمةالم

 ةتكصي َُْ مصر إلى كجيت كقد ،لمصر الثالثة الدكرية المراجعة ىي القادمة المراجعة
 المراجعة في تكصية ََّ كجيتك  ،تكصية ُُٗ منيا قبمت كلىاأل الدكرية المراجعة في

 المدة منتصؼ يف اطكعيِّ  اتقريرن  مصر دمتق كما ،تكصية ِِّ مصر منيا قبمت الثانية
 المجتمع كمؤسسات الجيات مختمؼ مع مشاكرات بعد القانكنية الشئكف كزارة عدتوأ

 .الشفافية مف كبير بقدر تسـا قدك  ،المدني

 : الممتقى فى المنظمات اثارتيا التى كالمقترحات مكضكعاتال أىـ :اثانين   
داء أحيث تحكؿ مف  ،مكاد القانكف إعادة النظر فيطالب المشارككف ب :االحتياطىالحبس   

كثير مف الحاالت تتجاكز كفي  ،يصبح كسيمة لمتنكيؿ بالمتيـلمحفاظ عمى المتيـ ل إجرائي
 .مف سنة كثرأ االحتياطيمدة الحبس 

حاالت ال ىناؾ بعض الك  ،لمردع العاـ سماكم يليمف تشريع إاستيمدَّت  :اإلعداـ عقكبة  
 .يا غير اإلعداـيمكف أف يككف الحكـ في

غير  في فييسنة  ُٖقؿ مف أعداـ لمف ىـ لغاء عقكبة اإلإما يخص التكصية بشأف فيك   
 لقانكف.ا لمدستكر كاسنة كفقن  ُٖف ع لمف تقؿ أعمارىـعداـ إ ال يكجد ألنو ؛محميا

 العسكرية:المحاكمات  
 تككف فيبحيث  محاكمة المدنييف أماـ المحاكـ العسكرية إعادة النظر في مضركر مف ال  

كما أف كؿ دكلة ليا ظركفيا الخاصة حسب األكضاع الداخمية التي تمر  ،أضيؽ الحدكد
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لكف مف  ،كسريعةككف ىناؾ محاكمات عاجمة تبعض األحياف أف  في يبيا كتقتض
 .لعسكريةالمحاكمات اإحالة غير العسكرييف إلى أسباب الدكلة كضح أف ت مكر الضر 

كشفافيتيا  التكصية بشأف ضماف نزاىة التحقيقاتما يخص في :العادلةضمانات المحاكمة    
القكانيف كيجب إعادة النظر في  التحقيقات تدخبلت سياسية في أممصر  بل يكجد فيف

ففي بعض األحياف يككف ىناؾ بطء في نظر   ،ةلضماف المحاكمات العادلة كالسريع
 .القضايا أماـ المحاكـ

مكاصمة الجيكد لتحقيؽ العدالة االنتقالية بجرل التحفظ عمى التكصية الخاصة كقد    
ييدد ا يِّ إرىابا مصر تكاجو تنظيمن ف ،ع مف قتؿمصالحة مال حيث  ؛كالمصالحة الكطنية

 سبلمة الدكلة.
  التعذيب:مناىضة   
تفاقية الدكلية لمناىضة التعذيب ا لبلمف قانكف العقكبات كفقن  ُِٔتعديؿ المادة  لكاجبمف ا -

مصر  ف التعذيب فيأالمتحدة  لؤلمـتقرير لجنة مناىضة التعذيب التابع  جاء فيكقد ، 
لمعرفة  بزيارتيا اصيفيجب عمى مصر السماح لممقرريف الخك  ،منيجييمارس بشكؿ 

 اريرىـ كمبلحظاتيـ بشكؿ صحيح.تق إلصدارالكضع عمى حقيقتو 
ردم مف بعض كما يحدث سمكؾ ف ،مصر تكجيو مف جياز الشرطة بالتعذيب في ال يكجد -

 .عميو كفبحاسى يي فراد الشرطة أ
الحككمة المصرية  تتبعحيث ما يزاؿ مستمرِّا،  االحتجازصبلح السجكف كأماكف إكما أف  -

 .السجكف المعايير الدكلية في

قضايا  يف فيانيف تنص عمى حبس الصحفيمصر قك  في ال يكجد: يركالتعب الرأمحرية   
 القسرم االختفاءكثيرة حكؿ  ادعاءاتعقكبات مالية فقط، لكف ىناؾ  ىناؾ بؿ ،النشر

ككف ىناؾ شفافية تلذا يجب أف  ،الرأمكبعض األشخاص أصحاب  كالمدكنيفيف لمصحفي
 .ىذه الحاالت بشأفأكثر مف قبؿ الحككمة المصرية 

 التظاىر كالالحؽ في  يالقانكف الحال ينظـ التجمع السممى كقانكف التظاىر: حؽ فيال   
ا بسبب فكضى ف مصر عانت كثيرن إحيث  ؛كىذا يعزز مف سيادة القانكف ،منعوي

 .مة القانكف مع مكاد الدستكرءيجب مكالكف التظاىرات، 
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الخاص  َٕ رقـ القانكفىناؾ مبادرة جيدة مف رئيس الجميكرية لتعديؿ  :قانكف الجمعيات   
 ىمية.بالجمعيات األ

منذ عاـ  يفغير الشرعي المياجريفتقمص عدد  :بالبشر كاليجرة غير الشرعية تجاراال   
، الشرعييفأماكف عبكر المياجريف غير في عديدة قكمية  اتعك مشر أقيمت حيث  ،َُِٓ
 .بعض القكانيف المكممةإلى  حاجةب زاؿ الدكلةكما ت

 :حقكؽ الطفؿ   
ال يكجد إلى اآلف قانكف مصرم يجـر زكاج األطفاؿ ككذلؾ اليكجد في مصر قضاء  -

 متخصص لؤلطفاؿ، كلذلؾ تقع كثير مف التجاكزات في األحكاـ الخاصة بالطفؿ.
لذلؾ  ،لسجفإلى اؿ قى نٍ سنة يي  ُِكؿ منيـ  بمكغكعند  ،مؤسسة المرجيكدع األطفاؿ في  -

 كال يختمطكاعميو  أيىّْمكاما  كاقدفيماكف خاصة حتى ال أ في ييكدعكاف أيجب 
 بالمسجكنيف.

 سكاء داخؿ المؤسسات- طفاؿألحكاـ التي تصدر ضد ممارسات العنؼ عمى ااألتعد ك  -
سباب أسبب مف  كىذا ،رادعةضعيفة كغير  احكامن أ -المدرسةسرة أك نطاؽ األفي أك 

 .طفاؿزيادة العنؼ ضد األ
ر يسيالغير فمف الطفؿ لضباط الشرطة قكؽ تنظيـ دكرات تدريبية حكؿ حب تصؿما يفي -

كأف  طفاؿ،مع األ الشرطيفضؿ الحد مف دكر التعامؿ كمف األ ،غيير المفيكـ الشرطيت
الكف ،مرحمة التكقيؼ دكرىـ عمى قتصري جيات اجتماعية قادرة عمى التعامؿ إلى  ثـ ييحى

 .يـمع
كف ينظـ عمؿ مصر قان ال يكجد في ىذاكمع  كيعد عمؿ األطفاؿ انتياكنا لحقكقيـ، -

قانكف الطفؿ بشأف  بجديد عما جاء فيلـ يأت قانكف العمؿ الجديد بؿ إف  ،طفاؿاأل
 الذيف يعممكف طفاؿاأل% مف َِ نسبة الإكالقكانيف الحالية ال تنظـ  ،طفاؿعمؿ األ
 ا.مغيرىأك  الخدمة المنزلية كأ الزراعيالقطاع  سكاء في

ف يككف لدل يجب أفكختاف اإلناث  اؿطفلؤلما يخص القضاء عمى الزكاج المبكر فيك  -
تغميظ  مع، لمقضاء عمى ىذه الظكاىر القانكنيجانب المسار إلى  تكعكمالدكلة مسار 

 القاصرات.العقكبة ككضع ضمانات قكية لمنع زكاج 

 كأبرزىا:  ،زاؿ معمقةما تخاصة بحقكؽ المرأة عديدة ىناؾ قضايا  :حقكؽ المرأة   
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ف ىذا في حيف أ ،حقكؽ لممرأة ةأيال يترتب عميو  المصرمنكف القافي ف :الزكاج العرفي   
مف جريمة االعتياد عمى الفسؽ  لمتنصؿحياف بعض األ في ايِّ خمفا العقد نفسو يككف بابن 

ىذا الشأف  حماية المرأة فيلكافية خذ ضمانات أكعمى الدكلة  ،الدعارة أعماؿكالفجكر ك 
 ا.ف يككف ىذا العقد مكثقن عمى أ

بمغ عدد الرجاؿ ، حيث المرأة المناصب القيادية يتكلب يتصؿما ييز ضد المرأة فيىناؾ تم   
فيما مس الدكلة ىناؾ تعنت مف مجالمناصب القيادية ككذلؾ  عدد النساء في شغؿ ضعفي
دارية كىيئة رغـ تعيينيا في النيابة اإل ،الدكلةالقضاء بمجمس تعييف المرأة في ب يتصؿ

 .كتنفيذه لقانكفاتطبيؽ في تكمف  يالكن ،القكانيف في كجكدست المشكمة لي، ك قضايا الدكلة
كىذا  الثامنة عشرة، دكفال تكثيؽ لحاالت الزكاج لمف ىـ  نوأ المصرمالقانكف فقد ذكر    

 يمثؿ بابنا خمفيِّامما  ،سنة ُٖقؿ مف ير مباشر مف الدكلة بزكاج مف ىـ أاعتراؼ غ
 .كتكثيؽ العقد الرسميكاج لمز  قانكف ييسىفَّ ف أإلى  لمزكاج العرفي

بمغ عدد الرجاؿ ، حيث المرأة المناصب القيادية يتكلب يتصؿما تمييز ضد المرأة فيكىناؾ   
 المناصب القيادية في شغؿعدد النساء  ضعفي

 

   :اإلعاقة حقكؽ األشخاص ذكم  
مصر العاـ  شيدتيايمة التي ممكر الف األمعاقة اإل كف االشخاص ذكمصدكر قانيعد  -

حيث جاء بيا  ،غير مرضية لمفئة المستيدفةجاءت ذية لمقانكف لكف البلئحة التنفي ،ماضيال
كؿ بند أف أكما  ،اإلعاقة ذكم لؤلشخاصالتفاقية الدكلية اخالؼ ي لئلعاقةتصنيؼ جديد 

 .شيرأ ّال بعد مركر إنو ال يتـ العمؿ بيا البلئحة ينص عمى أ في
 الدكلة كمؤسساتو. ة فياالعاق ذكم لؤلشخاص حقيقيال يكجد دمج  -
ال لكف  ،عاقة خطكة جيدة مف كزارة الداخميةاإل ذكم لؤلشخاصماكف احتجاز إيجاد أيعد  -

كجد تكال  ،لكجكد اإلعاقة مف عدموا الئحة السجكف تصنيؼ لمسجناء كفقن يكجد في 
 عاقة كتصنيفيـ.اإل معدد السجناء مف ذك  بشأفحصائية لدل كزارة الداخمية إ

 كالتكصيات الختامية مسةالج :اثالثن   
 يقاؼإل اعميي امتفقن  ادكليِّ  سببنا عشر ثمانية ىناؾ أف عكض محسف /ستاذاأل أكضح   

 بعض كفي ،عداـاإل عقكبة ضد المتحدة مـاأل داخؿ تصكيت جرل قدك  ،عداـاإل عقكبة
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 اغتصاب جرائـ مثؿ ،الجاني حؽ جانب إلى الضحية حؽ إلى النظر يجب الجرائـ
 .الثأر قضايا ككذلؾ ،بأكمميا سرةاأل تدمر التي قتؿالك  طفاؿاأل

 فإالميراث( ف، ك القاصراتزكاج ، ك الختاف، ك ما يخص حقكؽ المرأة )العنؼ ضد المرأةفيك    
ىذه إلى ذ كنظرة المجتمع تنفيالفي تكمف  يالكن ،القكانيف في كجكد ال تكمف المشكمة
 الحقكؽ.

ال ك  ،المشكمة بصكرة جيدة تعالجلـ اآلف  فإلى ؛الشكارع أطفاؿيجب القضاء عمى مشكمة ك     
زيادة إلى يؤدم سىذه المشكمة  كاستمرار ،األعداد الحقيقيةبشأف كجد إحصائيات دقيقة ت

 .العنؼ داخؿ المجتمع كزيادة الجرائـ
 ،ـ لمدكلةدَّ قى الشخصية يي  لؤلحكاؿعداد مشركع قانكف إلممرأة عمى  القكمييعمؿ المجمس    

ضد  مسر المرأة كالعنؼ األ مشكبلتكؿ  االعتبار لدينا قانكف يضع في ف يككفأكيجب 
 المدرسة. بناء كالعنؼ فياأل

 ،الذىنية باإلعاقةما يتعمؽ األداء في يناؾ عجز فيفاإلعاقة  كفيما يخص األشخاص ذكم   
ككف ىناؾ مدرسة تتابع الطفؿ تف أكيجب  ،المستقبؿ كبر فيأعبء إلى  تحكؿتحيث 

باء لضماف حالة فقد اآل ف يككف الطفؿ تحت رعاية ىذه المدرسة فيأعمى  ،االمعاؽ ذىنيِّ 
 المستقبؿ. رعاية الطفؿ في

لتشكيو  اتعمدن ىناؾ  بؿ إف ،مـ المتحدةمثمما ذكرت األ منيجيمصر تعذيب  ال يكجد فيك    
 الخارج. صكرة مصر في

سماء التي ؿ األالمجمس ك حصركقد في مصر،  قسرمالختفاء اال بكجكدىناؾ ادعاء    
كتركنية تضـ إلف يككف لدل النيابة العامة ذاكرة المجمس أ اقترحف الحقيقة، ك يلتبي ترى كً ذي 

 عمى الحككمة أف تككف أكثر شفافية في بيجكما  ،مصر ماكف االحتجاز فيأجميع 
 .معالجة األمر

لمجمس بيذا احيث يطالب  ،قانكف العقكبات بد مف تعديؿ المادة الخاصة بالتعذيب في ال   
 .لوكؿ تقرير أصدار إمنذ 

 تباطؤسباب أمف  ىذاك  ،ماـ المحاكـأمميكف قضية  ِٕ ما يقرب مفمصر  يكجد في    
مما يخؿ بمبدأ العدالة  ،عدد المحاكـ كعدد القضاةإلى  القضاء لكثرة عدد القضايا بالنسبة

 الناجزة.
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 8109فبراير 80سيوط يوم أة محافظبدة المراجعة الدورية الشاممة لوح الثانيالممتقى  -خ
 يتج  توصيات التي وُ الحول  المدنيمن منظمات المجتمع ا مشاركً  71 شارك فيو –

 .تقريرىا الثالثفي  تقديميا المزمعو مصر إلى 
المجمس المقاء بتقديـ تعريؼ كاضح بآلية المراجعة الدكرية الشاممة كأىمتيا فى إستيؿ 

 تناكلو فى الممتقيات السابؽ اإلشارة إلييا. تعزيز حقكؽ اإلنساف عمى نحك ما سبؽ 
 التالية:التكصيات  المناقشات تكقد بمكر     

حتى  األىمياليدؼ مف العمؿ مع  سؽىمية بما يتىمية تعديؿ قانكف الجمعيات األأ -
 ،خطاراإل بمجردخاصة فيما يتعمؽ بتأسيس الجمعيات  ،ػػػنى لممنظمات القياـ بعمميايتسػ

  .اب العقكباتتعديؿ ب كالنظر في
جازة إ مثؿ-تشيده الببلد الذم  مع التطكر بالمرأةمكاءمة التشريعات كالقكانيف الخاصة  -

داخؿ مجمس النكاب كتمثيميا  المرأةىمية كجكد أالتجربة ب أف ثبتبعد  ال سيما -الكضع
 .الحالي

ذلؾ  تبمكرقد ك  ،النص عمييا كتطبيقيا دكف االقتصار عمىىمية تفعيؿ القكانيف أ تأكيد -
صدكر قانكف المكاريث فيما يتعمؽ بتغميظ العقكبة لمف يمنع النساء مف الميراث  في

ضكء تفعيؿ ىذه  لكريمة فيكمكاجية العادات كالتقاليد بحيث تضمف فرص الحياة ا
 .المادة

ف قانكف الخدمة المدنية حظات الخاصة بمكافحة الفساد أكد الحضكر أما يتعمؽ بالمبلفي -
كد القانكف ضركرة االستعانة حيث أ ،التي كضعتيا الدكلة المصريةحد أىـ اآلليات أ

كما نص عمى مجمكعة مف  ،ما يتعمؽ بيذا المكضكعبأصحاب الخبرة كالككادر في
 .فمؿ كتضمف السمكؾ القكيـ لممكظفيتنظـ الع يجراءات كاآلليات التاإل

بطة بالحضانة تر ف المكاد المأكد الحضكر أكما يخص التكصيات الخاصة بالطفؿ ما في -
مف كالدتو شير أ ْـ بعد األ تتركوف إذ ليس مف مصمحتو أ ؛مصمحة الطفؿ ال تحقؽ
  .الرعاية الطفؿ في حؽف ذلؾ يؤثر عمى أل ؛لعمؿإلى اكتنزؿ 

كعدـ  ،عمى الحرؼ مف محافظات الصعيد تكافر مدربيفىمية أإلى  شار الحضكرأ -
 .مف القاىرةمدربيف  دعكةاالعتماد عمى 
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 .الجامعات في نسافىمية تفعيؿ مادة حقكؽ اإلأإلى  ر الحضكرشاكذلؾ أ -
 

 - البحريلمحافظات الوجو  المدنيالثالث مع منظمات المجتمع  التشاوريالمقاء  -ج
 :8109مارس 04الخميس 

 المدني المجتمع منظمات مع الثالث التشاكرم المقاء نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس عقد  
 ،الشيخ كفر بمحافظة َُِٗ مارس ُْ المكافؽ الخميس يكـ البحرم الكجو لمحافظات

 عف ُٗك ،الشيخ كفر محافظة عف َٕ بينيـ) الجمعيات عف ممثبلن  ٖٗ حضر كقد
 .(كالبحيرة اإلسكندرية محافظتي

 فييا تقدـك  ،سنكات ْ كؿ تيٍجرىل التي الشاممة الدكرية المراجعة حكؿ مقدمةب المقاء بدأ  
 دـكتق ،الحككمية غير المنظماتك  نسافاإل لحقكؽ القكمي جمسكالم الحككمة مف تقارير
 عاـ إلييا قيدمت التي التكصيات بصدد اآلف كمصر ،كتكصياتيا مبلحظاتيا الدكؿ

َُِْ. 

 :المقاء في جاء ما ىـأ يمى كفيما  
 :كالسياسية المدنية الحقكؽ  
الخاص بالحقكؽ  الدكليالعيد يعات لتعزيز الحقكؽ المكجكدة في صدار تشر إما يخص في -

 .الدكليمصر ليتطابؽ مع العيد في  اقانكنن  َّٓقد صدر ف المدنية كالسياسية
فترة الحبس  لغاءإلماـ مجمس النكاب أ االحتياطيىناؾ مقترح لتعديؿ مكاد الحبس  -

أك  عممومحؿ  بضماف، سكاء شخص داخؿ البمدىناؾ ما يضمف كجكد ال ما داـ االحتياطي
 سكنو.

لتي االعسكرية  ما يتعمؽ بالقضايا فيالكـ عسكرية إماـ محالمدنييف أ كجد محاكماتتال  -
 مركبات عسكرية.أك  ىيئةأك  تتصؿ بمنشأة

المعايير  تقى بّْ كما طي  ،ثناء االعتصاـكؿ جرائـ اإلخكاف أ تقثّْ تصاـ رابعة كي قبؿ فض اع -
 إلنياءكرات لقاء المنشإ - االعتصاـ إلنياءالتكسط  –نذار بالفض اإل) لبلعتصاـالدكلية 
 الفض كاف ضابط شرطة. مف قيتؿ فيكما أف أكؿ  ،فتح ممر آمف لمخركج( -صاـاالعت
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 كىناؾ جرائـ تستدعي ،ديفنا شريعة ك يلإبالنسبة  فييفيما يخص إلغاء عقكبة اإلعداـ  -
 .دكف الثامنة عشرةعداـ لمف ىـ مصر إ في ال يكجدك  ،رىاباإلعداـ مثؿ القتؿ العمد كاإل

قد صدر قانكف خاص ك  ،َُُِمنذ عاـ كتتصدل ليا ية رىابعمميات اإللامصر تكاجو  -
مية تن تتمثؿ في رىابلمقضاء عمى اإل أخرلكما أف الدكلة استحدثت طريقة  ،رىابإلبا
 ف.ك يرىابيا اإلب كجدلمناطؽ التي يا
المادة  ف التعريؼ المكجكد فيإحيث  ،قانكف العقكباتنطالب بتعريؼ محدد لمتعذيب في  -

 صر عمى حالة كاحدة فقط مف حاالت التعذيب.تقإذ ا جامعنا، اتعريفن  يعدال  ُِٔ
  قضايا  يف فيقد صدر قانكف بعدـ حبس الصحفيفكالتعبير  الرأمما يتعمؽ بحرية في -

 النشر.
يجب  لبشربا اتجارن يعد اج لجمع تبرعات بعض البرامفي  األطفاؿ كاستضافتيـظيكر  -

 .ومن طفاؿحماية األ

 : كالثقافية كاالجتماعية يةادقتصاال الحقكؽ  
خبلؿ السنكات القميمة فالمناطؽ إلى كؿ ر مياه نظيفة كضماف كصكليا تكفيتصؿ بفيما ي -

 القرل الصغيرة.إلى  مياهكصمت الماكف كثيرة ك أمحطات مياه في  أنشئتالماضية 
 ،ما يتعمؽ بالتشريعات كالقكانيف الخاصة بالمرأة فقد صدر قانكف خاص بالميراثفيك  -

عداد لقانكف اإل جارو ك  ،عقكبة المتحرش تظمّْ غي ك  ،كقانكف التحرش ،قانكف تجريـ الختافك 
 .مسر العنؼ األ

إدارة كىناؾ  ،مناىضة العنؼ ضد المرأةلدارة ىناؾ إمف األمف مديريات  كؿ مديريةفي  -
مراكز  ٖمصر  فيبيا سيدات مف الشرطة كما يكجد  مباحث لمعنؼ ضد المرأة تعمؿ

كتقدـ ىذه المراكز الدعـ  ،شراؼ كزارة التضامفتحت إ فةالمعنَّ ة المرأة استضافة لحماي
 المرأة مينة. ـمّْ عى كما تي  ،لممرأة كالنفسي القانكني

 كىناؾ الطفؿ،اتفاقية حقكؽ قانكف لمطفؿ يتفؽ مع  في مصر أف: المشارككف أكضح
 كالخط الساخف لنجدة الطفؿ. ،لجاف حماية الطفؿ
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مف  كثيرنا تكشفحيث دكرنا فعاالن في مكاجية الفساد؛ دارية لرقابة اإلا متؤد :الفساد مكافحة   
القبض عمى عدد مف المسئكليف الذيف ثبت  ، كألقتخيرةالفترة األقضايا الفساد في 

 قضايا فساد. تكرطيـ في

 لؤلشخاصعاقة كالبلئحة التنفيذية اإل مدر قانكف ذك ص :االعاقة مذك  شخاصاأل حقكؽ   
 ليـ. ثيرةكا حقكقن  كفمتالتي االعاقة  ذكم

 ،المناىج التعميميةفي تطكير  المجمس مع كزارة التربية كالتعميـتعاكف ي :الثقافية الحقكؽ   
 نساف.المدارس تختص بحقكؽ اإل المناىج الدراسية لطبلب مادة في كقد أضيفت

 ؽى سَّ نى حيث  ،نشطة داخؿ المدارسأعمؿ في المجمس مع كزارة التربية كالتعميـ  يتعاكف -
 يصاؿالمدارس إل تدريب في إلجراءمحافظات  ٖ مع مديريات التعميـ في المجمس

 سنة. ُٔإلى  سنكات ٖمف سف  لمطبلب نسافمفيـك حقكؽ اإل
 

  واإلقميمية الدولية المنظمات مع التعاون :اثانيً    
  :التعاون مع األمم المتحدة ومنظماتيا وآلياتيا وخبرائيا  -1
  :السكن لمصرصة المعنية بالحق في لمقررة الخازيارة ا - أ

زيارة المقرريف  استئناؼب نسافلحقكؽ اإل القكميالمجمس رحب  ،بعد تكقؼ عدة أعكاـ    
 .السكف المقررة الخاصة المعنية بالحؽ في - فرحة ليبلني /بدعكة السيدة الخاصيف

المسئكليف الذيف حار مف  باستقباؿفقد حظيت  (نياية البعثة)بياف لتقريرىا في ا كطبقن     
 بالسكاف في يكاستطاعت أف تمتق ،مف المحافظات اكتضمنت زيارتيا عددن  ،ىـؤ طمبت لقا
 االجتماعيمناطؽ السكف  كفي ،المناطؽ غير المخططة كفي ،العشكائيات كفي ،منازليـ

 ،كىك ما يستحؽ التقدير لمحككمة كليا ،المجتمعات الحضرية الجديدة التي أقيمت في
تتبناه الحككمة لضماف مساعدة الذم  االجتماعيقديرىا لبرنامج اإلسكاف كأعربت عف ت

 الدكلي دصندكؽ النق عمى النقيض مما دعا إليوك  ،الدعـإلى  الحاجة أمسّْ  مف ىـ في
فقد شجعت الحككمة بقكة  ،بشكؿ أكبر عمى القطاع الخاص االعتمادكجكب مف لمصر 

كليس  ،ربحيغير  حككميرنامج كب االجتماعيعمى الحفاظ عمى صندكؽ اإلسكاف 
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كىك ما يتماشى مع رؤية المجمس  ،كبرنامج يعتمد عمى القطاع الخاص المدفكع لمربح
 االجتماعية.

كثير مف المجاالت ذات  ألداء الحككمة فيا يرن دككالمعتاد تضمف تقرير المقررة الخاصة تق   
كسكؼ يككف  ،السكف فيبعض المعايير المتعمقة بالحؽ إلى  االنتباهكما لفتت  ،الصمة

 .المستقبؿ بيا في االستفادةتاح تكأف  ،د أخذىا عمى محمؿ الجدمف المفي
أدلت  -لؤلسؼ–المقررة لكف  ،مألكفة حياؿ بعض السياسات نتقاداتا التقرير كما تضمف   

تعرضكا لممنع مف أك  جراءات قمعيةإإلى  ببعض المبلحظات عف تعرض نشطاء التقكىا
إتاحة زيارتيا لجزيرة الكراؽ  تكتعذر  ،كليـ كمداىمة منازليـ كمكاتبيـالسفر كتجميد أص

يزاؿ سكانيا يعانكف مف  ماك  ،َُِٕيكليك في ا قسريِّ التي سبؽ أف شيدت إخبلء 
الحقائؽ  يإذف لتقصإلى  يحتاج المدنيكما أعربت عف قمقيا مف أف المجتمع ، الترحيؿ

 الببلد.داخؿ  نسافحقكؽ اإل في مجاؿ
تاح ليا كما يأمؿ أف يي  ،ؼ المجمس لعدـ إتاحة زيارة جزيرة الكراؽ لممقررة الخاصةكيأس   

مناقشتو  الجارمكما يتكقع أف يتيح القانكف الجديد لمجمعيات األىمية  ،المستقبؿ ذلؾ في
 ،نسافالحقائؽ حكؿ اإلسكاف كعدد مف قضايا حقكؽ اإل يتقص مساحة أكسع لدكره في

ة فيك أمر إجراءات تعسفيإلى المقررة الخاصة  الذيف التقتيـأما القكؿ بتعرض األشخاص 
 تحقيؽ. إلى  يحتاج

 
 

 :مقابمة المفوضة السامية -خ
 القكميكفد المجمس  -نسافالمفكضة السامية لحقكؽ اإل-ميشيؿ باشيمت  /استقبمت السيدة  

حافظ أبك سعدة  /س دالمجم ممحمد فايؽ كعضكى  /ستاذبرئاسة األ نسافلحقكؽ اإل
حديثيا بالترحيب بكفد  كاستيمت ،َُِٗمارس  ُْمحسف عكض يكـ  /ستاذكاأل

 في المصرمر د كزير الخارجية كالسيد السفيلسيباسابؽ قائيا الت إلى لكنكى ،المجمس
 .الكاقع الراىف المكككلة إلييا في المسئكليةثقؿ إلى كما نكىت  ،جنيؼ

 في مصر، نسافعف حقكؽ اإل تناكلت المفكضة السامية الصكرة التي تتكافر لدييا    
 التالية:كركزت عمى النقاط 

  .كممارستيا عمى نطاؽ كاسع اإلعداـ،عقكبة  -
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 ف دكف تحقيقات كافية. يك إرىابنيـ إقاؿ تكرار اإلعبلف عف قتؿ أشخاص يي  -
  .طكؿ مدة الحبس السابؽ عمى المحاكمة -
 .نيةالدكلة لمنيكض بحقكؽ النساء كتعزيز الحريات الدي لمساعيإدراكيا  -
يؤيد مف حيث المبدأ  نسافلحقكؽ اإل القكميمحمد فايؽ أف المجمس  /ستاذأكضح األكقد    

لكنو  ،عاقب باإلعداـتقميؿ عدد الجرائـ التي تي إلى  كيسعى بالفعؿ ،إلغاء عقكبة اإلعداـ
 ذات الصمة بيذهة الثقافيالمكركثات  تطكرعداـ بشرط إلغاء عقكبة اإلإلى يربط الدعكة 

جرائـ قتؿ خارج إطار  صعيد مصر التي تتسبب فيلمتجذرة في مثؿ عادة الثأر ا ،العقكبة
ككجكد قناعة لدل كثير مف المكاطنيف بأف ىذه العقكبة جزء مف  ،القانكف بيف العائبلت

 .الشريعة اإلسبلمية
مصر  مبلحظة أف جميع أحكاـ اإلعداـ التي صدرت فيإلى محمد فايؽ  /ستاذكنكه األ   

 ،فحتى اآلمنيا عمى اإلطبلؽ  أملـ ينفذ كأعضائيا ماعة اإلخكاف المسمميف ضد قادة ج
ية إرىاب أعماؿ أفراد متكرطيف بالفعؿ في بحؽ جاءتكأف األحكاـ التي نفذت بالفعؿ 
 .صادر بشأنيا أحكاـ قضائية باتة

اكف مع كأف التع ،افايؽ أف سياسة اإلدانة كالمـك ال جدكل منيا إطبلقن  /ستاذكما أكضح األ   
 -ركبنسكف /حدث مف جانب السيدةما عمى غرار -الحككمة كالحكار كالبرامج المشتركة 

باشميت بخبرتيا كرئيسة دكلة سابقة يمكنيا إنجاز  /كأف السيدة ،نتائج إيجابيةإلى  يفضي
 .كثير مف األمكر بمثؿ ىذه السياسة

الخارجية  ككزارتيالسامية  بيف المفكضية التقنيفايؽ عمى التعاكف  /ستاذكذلؾ أثنى األ   
" تكسيع نطاؽ ىذا التعاكف ليشمؿ "إدارة العدالةإلى  كدعا ،كالعدؿ بشأف تدريب القضاة

 .دعـ الحريات الدينية كتعزيز جيكد الدكلة في
 كأشار ،بشأف قانكف الجمعيات األىمية اتخذتفايؽ الخطكات التي  /ستاذكذلؾ أكضح األ   

إلى  ستنداف براءة المتيميف األجانب أمة الجنايات بشأف الحكـ الصادر مف محكإلى 
التي  ُّٕلغمؽ القضية ا ف أف ذلؾ يصمح أساسن كبيَّ  ،كدكلة القانكف نسافمعايير حقكؽ اإل

تعزيز في  ةتكقعمنفراجة ا لىإكأف ىذا التكجو يؤشر  ،تتصؿ بعدد مف الجمعيات األىمية
 .مصر حرية التنظيـ في
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سيتكلى  نسافلحقكؽ اإل القكميأف المجمس بلسيدة المفكضة السامية فايؽ ا /ستاذاأل بمغكأ   
كأف مصر سكؼ تستضيؼ اجتماع الشبكة  ،ية لممؤسسات الكطنيةفريقرئاسة الشبكة اإل

 .ىذا االجتماع مشاركتيا فيإلى تطمعو ليا عف  معربنا ،القاىرة القادـ في
ليا أك  ىمية تعمؿ مف جنيؼجمعية أ ُٖفايؽ أف ىناؾ أكثر مف  /ستاذكما أكضح األ   

 في نسافتطرح صكرة سمبية أحادية الجانب كمسيئة عف أكضاع حقكؽ اإلك مكاتب فييا 
 كلؤلسؼ تتكرط منظمات محترمة في ،تعتمد عمى معمكمات غير مكثقة ، حيثمصر

 .تصديقيا
   
 الساميعقدت لجنة العالقات الدولية دورة تدريبية بالتعاون مع مكتب المفوض  -ج

ليات الدولية اآل"حول  8108سبتمبر  87إلى  83الفترة من في  نسانوق اإل لحق
 ."نسانلحقوق اإل 

مت المحاضرة دكق ،المدنيف عدد مف منظمات المجتمع عف ك ممثمفي الدكرة شارؾ     
ت ألقكما  نساف،لحقكؽ اإل الساميممثمة مكتب المفكض  -إيمرنا ألكسندر  /السيدة
الخاصة بمناىضة كافة أشكاؿ التمييز ضد  االتفاقيةحكؿ  نائمة جبر محاضرة /رةالسفي
 المرأة.

 

ورشة  فيلمشاركة إلى ا -عضو المجمس-محسن عوض  ستاذاأل المفوضيةودعت    
 : نساناإل لحقوق  الدوليالقانون "المصريين حول  لمقضاةنظمتيا  التيالعمل 

المفكضية لمتعاكف سياؽ برنامج  في َُِٖديسمبر  ٓ، ْ ييكم "والمبادئ ألساسياتا
 القدرات.كبناء  التقني

 الدكليالقانكف  :كتناكلت ،كزارة الخارجية كالعدؿ كمكتب المفكضية افتتح الكرشة ممثمك    
 نسافالخبرات حكؿ اآلليات العالمية لحقكؽ اإل كتبادؿ ،القضاةكدكر  ،نسافلحقكؽ اإل

كالمعايير  ،النيائيالحكـ إلى  المحاكمة العادلة مف المحاكمة فيكالحؽ  ،كآليات تنفيذىا
كاستخداـ التدابير غير  ،القانكنية الدكلية لحماية األشخاص المحركميف مف حريتيـ

كتأسيس الجمعيات  ،كالتعبير كالرأملضمير كالديف كحرية اقامة العدؿ إ فيحتجازية اال
تناكلت ك  ،إقامة العدؿ في المرأةكحقكؽ  ،الطكارئقامة العدؿ خبلؿ حاالت ا  ك  ،معجكالت

 كالشيادات.كالتقييـ الجمسة الختامية الخطكات القادمة 



805 
 

 الطكارئحالة  فيبإقامة العدؿ  نسافلحقكؽ اإل القكميكاختصت محاضرة ممثؿ المجمس    
مى عيتعيف  التيالدكرة التدريبية عمى القكاعد القانكنية المحددة  فيالمشاركيف  طبلعإل

بشأف تفاصيؿ  كتكفير الدكلية، نسافقكؽ اإلبح االلتزاماتتطبيؽ  فيتباعيا االدكؿ 
 القضاةكدكر  ،تعطيميايجكز  التيكتمؾ  ،تعطيميا يجكزال  التيالحقكؽ كااللتزامات 

 نسافذلؾ حماية حقكؽ اإل فيبما  ،كأعضاء النيابة كالمحاميف كركائز إلنفاذ حكـ القانكف
   .الطكارئحاالت  في

 

  المؤتمر في -المجمس رئيس- فايق محمد/ ستاذاأل يرأسو بوفد المجمس شارك -د 
 7 إلى 4 من الفترة في نساناإل  لحقوق الوطنية لممؤسسات العالمي لمتحالف السنوي
 :8109 مارس

 تنفيذ ضماف في نسافاإل لحقكؽ الكطنية المؤسسات دكر لمتحالؼ السنكم المؤتمر تناكؿ    
 :ىي ،مكضكعات ةعد خبللو تكطرح ه،تنفيذ كمراجعة توكمتابع لميجرة العالمي الميثاؽ

كربط حككمة اليجرة بالكالية الفريدة لػممؤسسات الكطنية لحقكؽ  ،فيـ التكافؽ الشامؿ -
 .نسافاإل

كتمكيف النساء  ،كالمساكاة بيف الجنسيف ،لجميع المياجريف نسافتعزيز حقكؽ اإل -
 كالفتيات المياجرات.

كدعـ  ،النظاـ اإلقميمي عمى مستكل نسافدكر المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلتعزيز  -
 ةكالفرعي ةاإلقميمي ياتالمستك  اليجرة عمىمجاؿ تعاكف بيف المؤسسات الكطنية في ال

 .ةكالقطري
ة الدكلية كآليات منتدل مراجعة اليجر في  نسافاإل دكر المؤسسات الكطنية لحقكؽ -

 .خرلراجعة األالم
 

 

 التعاون مع جامعة الدول العربية: -8
كقد شيدت الفترة التي يغطييا التقرير  ،نو مع جامعة الدكؿ العربيةكاصؿ المجمس تعاك    

كىك  نساف،ز التعاكف مع آليات الجامعة العربية لحقكؽ اإليعز تمف شأنو ا ميمِّ ا حدثن 
كرغـ أف ىذا  ،8114الصادر عام  نسانلحقوق اإل  العربيلميثاق إلى امصر  انضمام
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إال أنو يعزز  نساف،مجاؿ حقكؽ اإل فيال يرتب التزامات إضافية عمى مصر  االنضماـ
 ةأطر التعاكف بيف الجانبيف عبر لجنة الميثاؽ التي تناقش تقارير الدكؿ األعضاء المنضم

 نساف.لحقكؽ اإل العربيالميثاؽ إلى 
لمجنة  الذىبياليوبيل ندكة " في نسافلحقكؽ اإل القكميشارؾ المجمس  أخرلمف ناحية    

 ،َُِٖ /ٕ /ُٔ " فيالمستقبميةفاق اإلنجازات واآل : نسانالعربية الدائمة لحقوق اإل 
 القكميعضك المجمس  -محسف عكض  ستاذىذه المناسبة األ ؿ المجمس فيمثَّ قد ك 

 نساف.لحقكؽ اإل
 الدكتكر :مفكؿ كبكممات  ،تح االجتماع بكممة السيد األميف العاـ لجامعة الدكؿ العربيةفتي ا  

كالدكتكر عبد السبلـ سيد  نساف،الدائمة لحقكؽ اإل ةالعربيرئيس المجنة  - أمجد شمكط
الشرؽ األكسط  في نسافة األمـ المتحدة لحقكؽ اإليلمفكض اإلقميميالممثؿ  -أحمد 

 نسافكتناكلت الجمسة األكلى تاريخ المجنة العربية الدائمة لحقكؽ اإل ،ياإفريقكشماؿ 
نجازات اـ لممنظمة العربية لمتربية كالثقافة المدير الع -ي الحرب ىبلؿسعكد  /كأدارىا د يا،كا 
محسف  ستاذاأل رأسياك  "المستقبميةفاؽ كاآل"التطمعات فتناكلت الجمسة الثانية  أما ،كالعمكـ

المجنة العربية تفعيؿ كتناكلت سبؿ  نساف،لحقكؽ اإل القكميممثؿ المجمس  -عكض 
اإلسرائيمية لحقكؽ  تباالنتياكاكسبؿ تفعيؿ البنكد ذات الصمة  نساف،الدائمة لحقكؽ اإل

كسبؿ تفعيؿ مشاركة المؤسسات الكطنية  ،الفمسطينية المحتمة األراضيفي  نسافاإل
 احنفتكاال نساف،مجاؿ حقكؽ اإل كالمنظمات غير الحككمية الفاعمة في نساف،لحقكؽ اإل
 نساف.لمجنة العربية الدائمة لحقكؽ اإل كالدكلي اإلقميمي

ن أالندوة التي نظمتيا الجامعة العربية بش في كذلؾ حرص المجمس عمى المشاركة  
 /4 /00 السجون والمعتقالت اإلسرائيمية في التي يتعرض ليا األسرى في اًلنتياكات"

 ،نيساف مف كؿ عاـ /بريؿإ ُٕيصادؼ الذم  لؤلسير العربيلميكـ  إحياءن  "8109
رائيمية بحؽ السجكف كالمعتقبلت اإلس في االنتياكات :كتناكلت المجنة أربعة محاكر

 ،(الحرماف مف الزيارة -الطبياإلىماؿ  - التعذيب) طفاؿخاصة النساء كاألاألسرل 
 ينساناإل الدكليإسرائيؿ لمقانكف  كانتياكات ،كالقكانيف اإلسرائيمية العنصرية ضد األسرل

 /ستاذكقد حرص األ ،صكر كشيادات حية ألسرل محرريفإلى  كاالستماع ،بحؽ األسرل
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عمى ا ىذه الجمسة تأكيدن  فيا عمى أف يشارؾ شخصيِّ  -ئيس المجمسر -محمد فايؽ 
  .تقميف الفمسطينييفعمساندة المجمس لقضية األسرل كالم

 

  :يفريقاإل اًلتحادالتعاون مع  -3
بتكميؼ مف -أحمد حجاج  /السيد السفير كزار ،يفريقاإل االتحادكاصؿ المجمس تعاكنو مع   

 /بصحبة السيد َُِٗإبريؿ  ُْبابا يـك أديس أ فير كسفارة مص االتحادمقر  -المجمس
ية لممؤسسات الكطنية لحقكؽ فريقلمشبكة اإل التنفيذمالمدير -سيبيكىكجك  جمبرت

لعقد منتدل السياسات  كاالستعداد ،لمناقشة أكجو التعاكف بيف الشبكة كاالتحاد -نسافاإل
 االتحاد فيمراقب ية عمى صفة فريقكمناقشة حصكؿ الشبكة اإل ،َُِٗسبتمبر  في
 .يفريقاإل

 

  :كالشعكب نسافية لحقكؽ اإلفريقالتعاكف مع المجنة اإل  
 نسافية لحقكؽ اإلفريقلمجنة اإل الرابعة كالستيفالدكرة العادية  فيشارؾ المجمس كذلؾ    

مايك  ُْإلى  بريؿإ ِْمف مصر  فيمدينة شـر الشيخ  فيعيقدت  التيكالشعكب 
َُِٗ. 

 الدكرمإطار مراجعة تقرير مصر  فيية فريقمحمد فايؽ ببياف أماـ المجنة اإل أدلى السيدك    
 فيحيث أكد أف الدكلة المصرية حققت انجازات ميمة كغير مسبكقة  ،المجنةإلى  المقدـ

مجاالت الصحة كالتعميـ  فيية كاالجتماعية كالثقافية خاصة قتصادمجاؿ الحقكؽ اال
أف مصر كاجيت تحديات كبرل عمى مستكل ا ، مضيفن االجتماعيكالسكف كالضماف 

أكدت بحياة مئات  التيية رىابمف أىميا العمميات اإل ،الحقكؽ المدنية كالسياسية
جراءات مكافحة اإل بما  الطكارئت الدكلة معيا قانكف فرض التي رىابالمكاطنيف، كا 

الحريات مجمس النكاب بعض القكانيف المتشددة حياؿ  يتداعيات، كتبنك  مف قيكدستتبعو ا
 .َُِٕلعاـ  َٕمثؿ قانكف الجمعيات األىمية رقـ  ،العامة

أف ينص القانكف الجديد لمجمعيات األىمية عمى حؽ إلى  يتطمعأف المجمس  كاضاؼ   
كتسييؿ الحصكؿ  ،كتخفيؼ القيكد المفركضة عمييا ،العمؿ بحريةفي  الجمعيات األىمية
قانكف اإلجراءات الجنائية الصادر عاـ  سرعة تعديؿإلى  باإلضافة ،عمى التمكيؿ البلـز
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المتجدد مف أجؿ كضع حد لمحبس  االجتماعيعمى نحك يناسب الكاقع  ُّٖٗ
يجاد بدائؿ لو االحتياطي  تحقيؽ قدر مممكس مف العدالة الناجزة.ك  كا 

 

 :يالتعاون مع منظمة المؤتمر اإلسالم -4
 ،07 -" ر معاصر لمعنصريةومظي ،نسانانتياك لحقوق اإل  ... مؤتمر "اإلسالموفوبيا  

 :تركيا – سطنبولإ – 8108أكتوبر  08
منظمة ب نسافمتو الييئة المستقمة لحقكؽ اإلفي مؤتمر نظَّ  -رةألكؿ م– شارؾ المجمس   

أكتكبر  ُٖ ،ُٕسطنبكؿ يكمي إالتعاكف اإلسبلمي بالتعاكف مع الحككمة التركية في 
 ."، كمظير معاصر لمعنصريةنسافإلانتياؾ لحقكؽ ا : بعنكاف "اإلسبلمكفكبيا َُِٖ

كممثمييا  نسافجانب قادة الييئة الدائمة المستقمة لحقكؽ اإلإلى - شارؾ في المؤتمر   
كالمجنة االستشارية  ،ممثمكف لممفكضية السامية لؤلمـ المتحدة -كمنظمة التعاكف اإلسبلمي

 كفصاكالمقرركف الخ ،ةككزير العدؿ بالمحكمة التركي ،لممرأة في منظمة التعاكف اإلسبلمي
 .كخبراء قانكنيكف ،في األمـ المتحدة المعنيكف بالعنصرية كحرية الديف كالمعتقد

إلى  أجرل المشارككف نقاشات متخصصة حكؿ الممارسات كالسياسات القائمة التي أدت   
أنظمة القانكف الدكلي  تتيحياكسبؿ الحماية التي  ،زيادة التمييز ضد اإلسبلـ كالمسمميف

كنطاؽ الحريات الدينية العالمية المعنية بمكافحة جميع أشكاؿ العنصرية  ،ات الصمةذ
كسبؿ مكافحة  ،"اإلسبلمكفكبيابما في ذلؾ أشكاليا المعاصرة ككراىية اإلسبلـ "تيا كطبيع

جميع أشكاؿ العنصرية ال سيما جرائـ الكراىية كالتمييز كاالستبعاد االجتماعي ضد 
 .رؽ كالديفاألقميات عمى أساس الع

ككيؿ دائرة حقكؽ -حساـ عرفات  /كركز الكفد الفمسطيني في المؤتمر برئاسة المحامي   
 "اإلسبلمكفكبيا"عمى إبراز دكر  -كالمجتمع المدني في منظمة التحرير الفمسطينية نسافاإل

ككذا في  ،عديدة بحؽ المسمميف في أماكف رمالتي تج نساففي تبرير انتياكات حقكؽ اإل
قياـ إسرائيؿ عمى حساب الشعب الفمسطيني كتبرير سياساتيا العدكانية كمجازرىا  تبرير

 /السيد (ديكاف المظالـ) نسافلقى مدير الييئة المستقمة لحقكؽ اإلأكما  ،بحؽ الفمسطينييف
 نسافعمار الدكيؾ كممة باسـ الييئة أكضح فييا االنتياكات اإلسرائيمية لحقكؽ اإل

محسف  /ستاذكبينما تضامنت مداخمة األ ،رة التصدم لياكشدد عمى ضرك  الفمسطيني
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 نسافمع تحميؿ دائرة حقكؽ اإل -بمصر نسافممثؿ المجمس القكمي لحقكؽ اإل-عكض 
فقد أبدل أسفو الشديد  نساف،في منظمة لتحرير الفمسطينية كالييئة الفمسطينية لحقكؽ اإل

ينية في محفؿ يرفع راية أخذتو تطكرات القضية الفمسطالذم  لحيز االىتماـ الضئيؿ
الفمسطينية المحتمة بإىداء الرئيس  يسبلمية تجاه أخطر قرار تعرضت لو األراضإ

 األمريكي القدس لممحتميف.
 

 :الوطنية لممؤسسات الدولية الشبكات مع التعاون :اثالثً 
  :(يجانر )لممؤسسات الوطنية  الدوليالتعاون مع التحالف  -1
 ،لممؤسسات الكطنية يمع التحالؼ الدكل نسافلحقكؽ اإل يالمجمس القكم استمر تعاكف   

 فيالدكلي الثالث عشر لمتحالؼ  المؤتمرفي  -يغطييا التقرير يالفترة الت خبلؿ-كشارؾ 
بالتعاكف مع  َُِٖأكؿ/أكتكبر  تشريف ُِإلى  َُمراكش بالمغرب خبلؿ الفترة مف 

باألمـ  نسافمية لحقكؽ اإلمفكضية الساكال، بالمغرب  نسافالمجمس الكطني لحقكؽ اإل
تكسيع الفضاء المدني كتعزيز المدافعيف عف حقكؽ "ككاف مكضكع المؤتمر  ،المتحدة

 ."نسافلمؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلا دكر ... مع التركيز عمى المرأة ،كحمايتيـ نسافاإل

ر التي لتي تعكس تعدد الخبرات ككجيات النظاالتفاعمية  النقاشاتالمؤتمر أٍثرىت كقد     
 مف جميع المناطؽ.  كالشركاء نسافعبرت عنيا المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإل

ف المتعمؽ بالمدافعيف عف حقكؽ عبلباإلالتذكير عمى المؤتمر القائمكف عمى حرص كقد     
بشأف  ادكليِّ ا معياريِّ  اطارن إبكصفو  مـ المتحدةلجمعية العامة لؤلالذم اعتمدتو ا نسافاإل

ميـ اليجابي اإل كالدكر ُٖٗٗديسمبر  /كؿكانكف األ ُفي  نسافقكؽ اإلالمدافعيف عف ح
عمى المستكيات المحمية كالكطنية  نسافجميع حقكؽ اإل عماؿإيسيمكف بو في  مالذ

مع الحككمات كالمساىمة في الجيكد المبذكلة  نخراطاالكالدكلية، بما في ذلؾ  كاإلقميمية
عف  القرار المتعمؽ بالمدافعاتىتـ بالمثؿ باما فيذ التزامات الدكؿ في ىذا الصدد، كتنل

  .َُِّنكفمبر  الثاني/تشريف  ِم اعتمدتو الجمعية العامة في الذ نسافحقكؽ اإل
الجسدية ضد  العتداءاتا بتزايد أعدادبالغ إزاء التقارير المتعمقة كعبر عف قمقمو ال   

تقمص ككذا  ،جنسي كالقتؿعنؼ الالب يقترفما سيما عند ال نسافالمدافعيف عف حقكؽ اإل
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جييا المدافعكف عف ايك التي  االنتقاميةالفضاء المدني كالتيديدات كالمخاطر كالعمميات 
 جميع أنحاء العالـ. في  نسافحقكؽ اإل

دركس المؤسسات الكطنية كممارساتيا الفضمى لا مف كؿ ما سبؽ كاستميامن ا قن انطبلك   
 يمي:  بػما يمتـز المشارككفالمتبادلة في مراكش 

 :نساف: في مجاؿ تعزيز حقكؽ اإلأكالن   
 كتنفيذىا نسافحقكؽ اإلالمتعمقة بالتصديؽ عمى جميع الصككؾ الدكلية إلى  الدكؿ دعكة -

لبللتزامات متثاؿ كالسياسات الكطنية كالبرامج لضماف اال بتقديـ المشكرة بشأف التشريعات
 . نسافمجاؿ حقكؽ اإلالدكلية لمدكؿ في 

 الذيف يحتاجكف نسافنشاء أنظمة الحماية الكطنية لممدافعيف عف حقكؽ اإلإ مساىمة فيال -
 يمكف الكصكؿ إلييا. ك شاممة تيحتـر فييا جميع الحقكؽ بيئة مكاتية إلى 

كؿ جانب مف جكانب مجتمعاتنا، في  نسافحكؿ أىمية حقكؽ اإل اإليجابيةتعزيز الخطابات  -
، نسافعف حقكؽ اإل -بشكؿ خاص-عات كالمدافككذا الدكر الميـ كالمشركع لممدافعيف 

بطريقة مبتكرة مع استخداـ  نسافكينبغي القياـ بذلؾ عف طريؽ التكاصؿ بشأف حقكؽ اإل
 .التكنكلكجيات الجديدة كالتركيز عمى الشباب

ضماف  :كيشمؿ، نسافف المتعمؽ بالمدافعيف عف حقكؽ اإلعبلتنفيذ اإلدعـ الدكلة في  -
ف عبلكليف عف إنفاذ القانكف عمى احتراـ اإلئدارييف كالمسإلكليف القضائييف كائتدريب المس

، كضماف إمكانية التعريؼ الذاتي لممدافعيف عف حقكؽ نسافمف معايير حقكؽ اإل كغيره
 .نسافاإل

 :نسافا: في مجاؿ حماية حقكؽ اإلثانين   
عداد التقارير بشأنو  - مع ؿ جمف خبل –كغيرىا نترنتاإلشبكة عبر –رصد الفضاء المدني كا 

 ،االجتماعيذلؾ التصنيؼ القائـ عمى أساس النكع ، بما في كتحميميا البيانات المصنفة
 نساف.المدافعيف عف حقكؽ اإلنتياكات حقكؽ ابالمتعمقة  كاإلحصاءات

كنقاط اتصاؿ داخؿ المؤسسات الكطنية لحقكؽ  المبكر لئلنذارإنشاء آليات فعالة كمبتكرة  -
 . نسافاإل
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 نسافكؽ اإللدعـ المدافعيف عف حق نسافلحقكؽ اإل كاإلقميميةلية التفاعؿ مع النظـ الدك  -
 .ذ التكصياتكرصد المتابعة كتنفي

شخاص ؿ زيارات كقائية كتقديـ المساعدة القانكنية لؤلمف خبل االحتجازمراقبة أماكف  -
 .االقتضاء عند المحتجزيف

لة كالعمؿ عف العداإلى  األساسيةتعزيز إمكانية كصكؿ ضحايا انتياكات الحقكؽ كالحريات  -
 ىذا الصدد.كثب مع القضاء في 

 

 :ا: التعاكف كالشراكةثالثن   
شراكيـ  ،دني بطريقة منتظمةكالمجتمع الم نسافمع المدافعيف عف حقكؽ اإلالتفاعؿ  - في كا 

يراعي  كمتابعتيا عمى نحك ذىاكتنفي نسافلحقكؽ اإل الكطنية تخطيط أنشطة المؤسسات
 .عاقةكاإل االجتماعيالنكع 

ككسائؿ  -نسافمنظمات حقكؽ اإل يابما في-بؿ التعاكف مع المنظمات البحث عف س -
كمنظمات العماؿ التجارية كالنقابات كالمكاتب الكطنية  األكاديمية كالييئات اإلعبلـ

 كاإلقميميةالحككمية المحمية كالكطنية  كالمنظمات كالمؤسسات الحككمية كغير لئلحصاءات
 .كالدكلية

قميمية لممدافعيف كتعزيز الشبكات القائمة بالتنسيؽ مع دعـ تطكير شبكا - ت كطنية كا 
 . نسافالمدافعيف عف حقكؽ اإل

كجميع  اإلقميميةكشبكاتو  نسافشجع التحالؼ الدكلي لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلي -
كتقاسـ  البناء المتبادؿ لمقدراتعمى التعاكف في  نسافالمؤسسات الكطنية لحقكؽ اإل

عمى كضع خطط عمؿ إقميمية  اإلقميميةتشجيع الشبكات  ذلؾفة، بما في كالمعر  الخبرات
إلى  األمرعمى تقديـ تقرير عف ىذا  اإلقميمييفكتشجيع الرؤساء  ،فعبللمتابعة ىذا اإل

آذار/مارس  في نسافالسنكم لمتحالؼ العالمي لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإل االجتماع
لى  َُِٗ  .نسافلممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإل البلحقةية كالدكل اإلقميمية االجتماعاتكا 
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 :التعاون مع الشبكة العربية لممؤسسات الوطنية -2
تعاكنو مع الشبكة العربية لممؤسسات الكطنية  نسافلحقكؽ اإل القكميالمجمس كاصؿ   

 انتياءمسئكلية رئاسة الشبكة بعد  َُِٖ /َُ /ِٖ فيكتكلى المجمس  نساف،لحقكؽ اإل
 :كشممت األنشطة المشتركة ،لجزائر لمشبكةافترة رئاسة 

 ُّبمشاركة  َُِٖ /َُ /ِٖ ،ِٕ يكميالقاىرة  فيعقد الجمعية العمكمية لمشبكة  -
كممثميف لمكتب المفكض  ،كعدد مف المنظمات العربية كالشريكة لمشبكة ،مؤسسة كطنية

لممؤسسات  الدكليكالتحالؼ  ،اإلنمائيكبرنامج األمـ المتحدة  نساف،لحقكؽ اإل السامي
 ،اعشركف قرارن  االجتماعكصدر عف  ،كالمجاف كاإلدارات المعنية بالجامعة العربية ،الكطنية
فيما يتصؿ كمتابعة تكصيات الشبكة  ،الماليالعاـ كالتقرير  السنكمالتقرير  اعتماد :أبرزىا

كاعتبار الييئة  ،بشكؿ دائـ عماؿلقضية الفمسطينية ككضع القضية عمى جدكؿ األبا
لحقكؽ  القكميباألردف كالمجمس  نسافلحقكؽ اإل الكطنيستقمة بفمسطيف كالمركز الم
 .مقضية الفمسطينيةلمصر كاإلدارة العامة لمشبكة فريؽ متابعة  في نسافاإل

تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة  فيدكر المؤسسات الكطنية "تنظيـ مؤتمر مشترؾ حكؿ  -
 ."العربيالكاقع  فيمستدامة كمتابعة تنفيذىا كبحث تحديات التنمية ال

عدة مؤسسات  ة لمنظر في الصعكبات التي كاجيتكذلؾ شممت القرارات تشكيؿ لجن -
عداد دراسة ألنظمة التحالؼ ،عربية في أثناء عممية االعتماد تنظيـ مؤتمر إلى كالدعكة  ،كا 

ث لبح نسافلممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإل العالميبمشاركة كؿ الشبكات كالتحالؼ  دكلي
عادة التصنيؼ كمناقشة اإلشكاليات  الشبكة العربية  تكاجو التيتحديات االعتماد كا 

 .لممؤسسات الكطنية
رؤل تحديث ك  ،َُِٗالقرارات كذلؾ إقرار مشركع خطة الشبكة لمعاـ كشممت 

الجيات  كالتفاعؿ مع ،نسافكنشر ثقافة حقكؽ اإل ،كالتركيز عمى التدريب ،يةستراتيجاإل
 ،كالشركاء المدنيكزيادة التعاكف كالتفاعؿ مع مؤسسات المجتمع  ،لمانيةالحككمية كالبر 

 ،الرصد كالتكثيؽ :مثؿ ،االنتخاباتكالعمؿ عمى إصدار عدة أدلة مماثمة لدليؿ مراقبة 
 .كزيارة السجكف ،لدكليةاكالتفاعؿ مع الييئات  ،تقييـ المصادرك 

لدكره ا محمد فايؽ تكريمن  /ستاذسـ األكذلؾ قررت الجمعية العمكمية تأسيس دكرة تدريبية با  
 نساف.مجاؿ حقكؽ اإل في الريادم
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  :شممت ،لمجنة التنفيذية اعاتاجتم ةثبلثيغطييا التقرير عقد  التيكشيدت الفترة   
الجمعية بالقاىرة عمى ىامش اجتماع  َُِٖ /َُ /ِٖ فياجتماع المجنة التنفيذية   

مف كفكد المؤسسات الكطنية اء كمستشاركف شارؾ فيو رؤساء كأعضاء كأمنك  ،العمكمية
كخطة عمؿ تفعيؿ  ،َُِٗكشمؿ االجتماع مقترحات برنامج عمؿ المجنة لعاـ  ،األعضاء
 الدكلي االتجاهككرقة  ،االنتخاباتمراقبة  فيلممؤسسات الكطنية  اإلرشادمالدليؿ 

 يجيةاستراتكمناقشة تحديث  ،"مقرر خاص لحرية الصحافةلمصحفييف بتأسيس آلية "
كدعـ المؤسسة  ،ككاقع المؤسسات العربية ،كلجنة االعتماد العربية ،الشبكة العربية

 .عميياكالمكافقة  لمشبكة العربية النضماـعمى اكالمؤسسة الحككمية كتشجيعيا  المبنانية
 

 ،العالميعمى ىامش اجتماعات التحالؼ  بجنيؼ َُِٗ/ّ/ٓفي  اجتماع المجنة التنفيذية  
المغرب كسمطنة عماف كقطر كأعضاء مف  فيساء المؤسسات الكطنية كشارؾ فيو رؤ 

كتكلى  ،فمسطيف كالعراؽ كلبناف كجزر القمر كالجزائر فيالييئة الفمسطينية المستقمة 
 ،مسئكلية مقرر االجتماع -لمشبكة التنفيذمالمدير - الجمالي سمطاف بف حسف /السيد

 السنكماالطبلع عمى التقرير  :ىاأبرز  ،مكضكعات َُاالجتماع  أعماؿكتناكؿ جدكؿ 
كمتابعة تنفيذ تكصيات الجمعية  ،الجمعية العامة القادـ باجتماعلعرضو ا لمشبكة تمييدن 

ستعرض لبلعتماد خبلؿ  التيككضع خطة دعـ المؤسسات الكطنية  ،العمكمية بالقاىرة
، فمسطينيةما يخص القضية الفيكعرض نتائج عمؿ فريؽ متابعة التكصيات  ،الفترة التالية

كتكقعكا أف  ،العالميلتحالؼ اأميف عاـ  تسممو مياـعمى  المرمعمى  /المشارككف د ىنأك 
 .عمى الشبكةا إيجابن ذلؾ ينعكس 

 نساف،اجتماعات مجمس حقكؽ اإل فيأكد المشارككف أىمية مشاركة المؤسسات الكطنية   
أراضييا محتمة مف  دكؿ عربية بلثيشمؿ ث نسافبمجمس حقكؽ اإل ٕكما أكدكا أف البند 

المؤسسات الكطنية مف خبلؿ مد بد أف تعت كال ،كسكريا ،كلبناف ،فمسطيف ي:كى ،إسرائيؿ
 نساف.مشاركاتيا رؤيتيا لذلؾ مف منظكر حقكؽ اإل

كأف التعديبلت  ،العالميالفرعية بالتحالؼ  االعتمادتكاجو لجنة  التيكما أكدكا الصعكبات   
بد مف تفيـ  كال ،الديمقراطية رفض لكف ال يمكف ،آلماؿمخيبة لجاءت ا تمت أخيرن  التي

 .قامت بيا رئيسة التحالؼ التياإلجراءات 
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 :أبرزىا ،االعتمادتعرقؿ عممية  التيالعقبات  كطرح المجتمعكف عدة تكصيات لتخطي  
قبؿ تقديميا لمجنة كممفاتو  االعتمادإنشاء لجنة اعتماد بالشبكة ميمتيا دراسة طمبات 

 ،تجييز ممؼ بشكؿ جيد يدعـ عمميات الدعـ فيلممساعدة  العالميالتحالؼ الفرعية ب
عادة االعتماد يتناكؿ المكضكعات الميمة  إرشادمصدار دليؿ ا  ك  مفصؿ حكؿ االعتماد كا 

  .يجب التنبيو ليا التي
 

 :ية لممؤسسات الوطنيةفريقالشبكة اإلالتعاون مع  -3
    

 اإلنسان لحقوق الوطنية لممؤسسات ةاًلفريقي لمشبكة ريةالتسيي المجنة اجتماع – 
 .8108 أغسطس 31 – نيروبي

 لمشبكة ريةالتسيي المجنة اجتماع الكينية اإلنساف لحقكؽ الكطنية المؤسسة استضافت    
 يـك نيركبي الكينية بالعاصمة( الشبكة) اإلنساف لحقكؽ الكطنية لممؤسسات االفريقية
 .َُِٖ أغسطس َّ المكافؽ الخميس

 لمشبكة، االستراتيجية الرقابة قضايا مختمؼ مناقشة المجنة ألعضاء الجمسة ىذه تاتاح    
 الجدكل عمى أكثر التركيز مع ، تكاجييا التي كالتحديات اإلنجازات بتقييـ األعضاء كقاـ

 .المكارد تعبئة خبلؿ مف األمانة قدرة تعزيزك  أنشطتيا بكافة لمشبكة كاالستدامة المالية

 لتمكيف المكارد مف المزيد جذب في المحرز التقدـ عمى المجنة أعضاء ةاألمان أطمعت    
 القارة في كالناشئة الحالية اإلنساف حقكؽ لتحديات مستداـ بشكؿ االستجابة مف الشبكة

 . األعضاء خبلؿ مف

 الدكرات خبلؿ مف كالتقييـ الرصد المكارد، تعبئة عمى التدريبات األنشطة، ىذه بيف كمف    
 .اليجرة دعـ قضية عمى المجنة إطبلع تـ ،كما ةالتدريبي

ا المجنة ناقشت   كفقنا لؤلعضاء الخدمات تقديـ لتعزيز لؤلمانة اإلدارم الييكؿ أيضن
 كذلؾ بالشبكة اشتراكاتيا بسداد كالتزاميا المؤسسات استجابة تناكؿ تـ كما. لكاليتيا
 الشبكة فاعمية كلضماف تياخط في الكاردة كاألنشطة التدريبات بتنفيذ االلتزاـ لضماف

 .المستقبمية التحديات مكاجية عمى كقدرتيا كمصداقييا
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   لمجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  64عمى ىامش الدورة الـ  -نظم المجمس
فعالية حول "المتابعة واًلستعراض اإلقميمي لالتفاق العالمي من أجل اليجرة" وذلك  –

لحقوق اإلنسان في المغرب والشبكة اإلفريقية لممؤسسات  بالتعاون مع المجمس الوطني
 . 8109أبريل  83الوطنية لحقوق اإلنسان يوم 

رئيسة المجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف السيدة سكياتا مايجا شارؾ في ىذه الفعالية    
كالشعكب، كممثمك المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف اإلفريقية، كمنظمة اليجرة الدكلية، 
كالمقررة الخاصة المعنية بالبلجئيف كطالبي المجكء كالمياجريف كالنازحيف بالمجنة 

  .األفريقية، كالمركز اإلفريقي لمديمقراطية كدراسات حقكؽ اإلنساف
ىدفت إلى تحديد شركط التعاكف المتعدد األطراؼ لكضع االتفاؽ العالمي مف أجؿ اليجرة    

رة، ككذلؾ تدعيـ التفاعؿ بيف المؤسسات الكطنية مكضع التنفيذ كتممكو عمى مستكل القا
لحقكؽ اإلنساف مع النظاـ اإلقميمي لحقكؽ اإلنساف فيما يتعمؽ بكضع االتفاؽ العالمي مف 

 أجؿ اليجرة مكضع التنفيذ.
أكد المشارككف في الفعالية عمى أىمية تعزيز مقاربة لمعمؿ المستمر بيف المؤسسات     

ؿ تبادؿ الخبرات كالممارسات الفضمى ككذلؾ بيف المؤسسات الكطنية اإلفريقية مف خبل
الكطنية كمنظمات المجتمع المدني كالحككمات كالفاعميف المعنييف، باإلضافة إلى كضع 

 ط عمؿ سريعة لتنفيذ ىذا االتفاؽ.الحككمات لخط
  شارك المجمس في منتدى السياسات الثالث لالتحاد اإلفريقي وشبكة المؤسسات

 6 -5ق اإلنسان اإلفريقية والذى ًعقد في أديس أبابا بإثيوبيا  يومي الوطنية لحقو
بعنوان "مساىمة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في إيجاد حمول  8109سبتمبر 

 مستدامة لمنزوح القسري في إفريقيا".
شارؾ في المنتدل ممثمي المؤسسات الكطنية اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف، كمكتب المفكض    

مي لحقكؽ اإلنساف، كمفكضية االتحاد اإلفريقي، كالمجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف السا
كالشعكب كالتجمعات االقتصادية اإلقميمية في إفريقيا، كمنظمات المجتمع المدني العاممة 

 في مجاؿ المجكء كالنزكح.
نكاف " ترأس السيد السفير / أحمد حجاج مجمكعة العمؿ الثانية في الجمسة السادسة بع   

النزكح الناتج عف التغيرات المناخية" كالذل أكد فييا أف القارة اإلفريقية مف أكثر القارات 
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التي تأثرت بالتغيرات المناخية، كأنيا غير مؤىمة لمتعامؿ مع ىذه التغيرات، مضيفا أف 
ضحايا التغيرات المناخية أكثر مف ضحايا العمميات اإلرىابية، مشددا عمى ضركرة رفع 

ات المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف لحماية األشخاص النازحيف قسريا نتيجة قدر 
 لمتغيرات المناخية.

ىدؼ المنتدل إلى دعـ دكر المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف في كضع حمكؿ لمشكمة    
التيجير القسرم، كالمساعدة في تطبيؽ خطط االتحاد اإلفريقي في ىذا الصدد كأجندة 

، ، كتكجيو كتعزيز الحكار حكؿ اليجرة كحقكؽ اإلنساف، باإلضافة َِّٔة إفريقيا لمتنمي
إلى تبادؿ التجارب كالخبرات كالحكار بيف المؤسسات الكطنية كمنظمات المجتمع المدني 

 كالحككمات كالجيات الفاعمة األخرل.

 أصدر المنتدل عدد مف التكصيات مف أىميا ما يمى:   
ير كافة المكارد البلزمة لممؤسسات الكطنية حتى تتمكف مف ضركرة أف تقكـ الدكؿ بتكف    

  .أداء كظائفيا بكفاءة كفعالية
    عف الصادر اإلنساف حقكؽ حالة تقرير في الكاردة التكصيات تنفيذ بأف االعتراؼ   

 أكبر قكة لضماف كذلؾ الدكؿ، قبؿ مف متجددان  التزاما يتطمب األفريقية الكطنية المؤسسات
 .الشعكب حقكؽ ك اإلنساف حقكؽ كحماية لتعزيز لكطنيةا لممؤسسات

 حاالت أثناء األشخاص حماية النزكح، لمنع الدكلة التزامات يحدد فعاؿ إطار تكفير   
 .لمنزكح دائمة حمكؿ إيجاد كتسييؿ األنحاء، جميع في كالنزكح اإلخبلء

 إيجاد عمى الدائمة المجنة إطار: ) مثؿ الدكلية المعايير مف مستكحاة عممية تدابير اتخاذ    
 سياؽ في كالتخطيط اإلجبلء لعمميات الشامؿ الدليؿ  -الداخمي لمنزكح دائمة حمكؿ

 حماية بشأف برككينغز تكجييات -لبلجئيف العميا المفكضية دليؿ  -الطبيعية الككارث
 التدابير مف تيعد الكاردة التكجييية المبادئ ىذه فجميع  (البيئي كالتغير الككارث مف األفراد
 كحماية الحتراـ اتخاذىا الدكؿ عمى يجب كالتي اإلنساف حقكؽ عمى القائمة اليامة
عماؿ  .لممشرديف اإلنساف حقكؽ كا 

 الدائمة الحمكؿ نحك القسرم النزكح تعالج التي العديدة كاإلقميمية الدكلية المبادرات تكجيو   
 االتفاؽ -المستدامة التنمية ؼأىدا) المبادرات ىذه كمف ، أفريقيا في القسرم لمتيجير
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 أفريقيا أعماؿ جدكؿ  -لبلجئيف العالمي االتفاؽ -كالمنظـ اآلمنة اليجرة حكؿ العالمي
 االتحاد إعبلف -الككارث مخاطر مف لمحد األفريقية اإلقميمية االستراتيجية - َِّٔ
 .داخميا كالمشرديف كالعائديف البلجئيف شؤكف عاـَُِٗ لعاـ األفريقي

 

 لمجمس القومى لحقوق اإلنسان اجتماع الجمعية العامة لشبكة المؤسسات نظم ا
حيث استمـ  ،8109نوفمبر  4يوم  فى القاىرة  الوطنية لحقوق اإلنسان اإلفريقية

رئاسة الشبكة مف السيدة  -نائب رئيس الشبكة كرئيس المجمس  -السيد محمد فايؽ 
ساف فى ركاندا. مف المنتظر أف تستمر مادليف نيريرل رئيسة المؤسسة الكطنية لحقكؽ اإلن

 .َُِِرئاسة المجمس لمشبكة اإلفريقية إلى عاـ 
تخبت الجمعية العامة لمشبكة اإلفريقية السيد مكجكادل إليساتك ىيبلريكس رئيس أن -

 المؤسسة الكطنية لحقكؽ اإلنساف فى زيمبابكل نائبا لرئيس الشبكة.
مف  نكفمبر  ٔإلي  ٓلمشبكة اإلفريقية يكمى نظـ المجمس أيضا المؤتمر الثاني عشر   -  

بعنكاف "االتفاؽ العالمي مف أجؿ ىجرة آمنة كمنظمة كمنتظمة: رؤية المؤسسات   َُِٗ
 الكطنية اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف، كالفرص ، كالتحديات المشتركة في تنفيذه".

 

 

 نساناإل  لحقوق الوطنية لممؤسسات الفرانكفونية الجمعية مع التعاون -4

  :السنغال في الشامل الدوري اًلستعراض عمل ورشة   

 حكؿ الخامسة الندكة لحضكر الجمعية مف دعكة نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس تمقى   
 ِٔ ،ِٓ يكمي بالسنغاؿ دكار مدينة في نيظّْمت تيال "الشامؿ الدكرم االستعراض آلية"

 الدكلة) السنغاؿ كجميكرية افنساإل لحقكؽ السامية المفكضية مع بالتعاكف َُِٖ يكليك
 .المجمس عضك - الكفا أبك أحمد /الدكتكر ستاذاأل المجمس ؿمثَّ  كقد ،(المضيفة

 كمنظمات الكطنية كالمؤسسات الدكلية لمنظماتاك  لدكؿا مكممث العمؿ كرشة في شارؾ   
 فنسااإل لحقكؽ كاإلقميمية الدكلية اآلليات تومداكال كشممت ،كغيرىـ المدني المجتمع
 .التطبيؽ مكضع الشاممة الدكرية المراجعة كضع ككسائؿ

 الدكرية المراجعة تكصيات متابعة في الحسنة السمككيات" حكؿ عمؿ كرشة تدقً عي  كذلؾ   
 السمككيات" عف ابحثن  -الكفا أبك أحمد /الدكتكر- المجمس ممثؿ كقدـ ،"كتقكيميا الشاممة
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 - الشاممة الدكرية المراجعة تكصيات ابعةمت في نسافاإل لحقكؽ القكمية لممجالس الحسنة
 .(الفرنسية بالمغة)" مصر في نسافاإل لحقكؽ القكمي لممجمس حالة دراسة

 المراجعة تطبيؽ في المشاركة الجيات" مكضكع لمناقشة العمؿ لكرشة الثاني اليـك صصّْ خي   
 كمنظمات نسافاإل لحقكؽ الكطنية كالمجالس البرلمانييف دكر كتناكلت ،"الشاممة الدكرية
  .كالتحديات ،ياتستراتيجكاإل ،الحسنة السمككيات ... المدني المجتمع

 .كتكصياتو مناريالس نتائج فييا تمدّْ قي  ختامية بجمسة الثاني اليكـ أعماؿ كانتيت  

 األمبودسمان مؤسسات مع التعاون -5

 :المتوسطي األمبودسمان جمعية -أ

 حول السادسة العمل ةورش في -المجمس عضو- العزيز عبد ياسر /ستاذاأل شارك 
 في يورباأل  لممجمس التابعة سيانيفي لجنو ياتنظم التي "الديمقراطية أجل من الثقافات"

 مف مستقمة ىيئاتك  مؤسسات ممثمي بحضكر 8108 نوفمبر 03،04 يومي تونس
 كاليرسؾ البكسنةك  بمجيكاك  قطرك  مكريتانياك  المغربية المممكةك  كاألردف كالجزائر تكنس

 لحقكؽ السامية المفكضية عف كممثؿ كأككرانيا كالمكسيؾ لككسمبرجك  يرلنداأك  رنساكف
 .نسافاإل

 الدكلة في كمكانتيا المستقمة لييئاتا دكر حكؿ كممة العزيز عبد ياسر /األستاذ لقىأ    
 ةكيفيك  ،الييئات ىذه استقبلؿك  ،القانكني اإلطارك  ،المستقمة الييئات تعريؼك  ،الديمقراطية

 .المؤسسات إعطاء اراختي

  السنوي التدريب في -الشكاوى مكتب في الباحثة- فاضل عبير /ةستاذاأل شاركت 
 المغربية المممكة وسيط مع بالتعاون المتوسطي األمبودسمان جمعيو تنظمو الذي
 ماكنأ في األشخاص حقوق حول الرباط بمدينة 8108 نوفمبر 89 ،88 يومي خالل

 .يمدول خارج سيما ًل اًلحتجاز

 ،الجزائرك  ،تكنس :في نسافاإل كحقكؽ األمبكدسماف مؤسسات ممثمك التدريب في شارؾ    
 .مصرك  ،المغربك  ،مالطاك  ،مقدكنياك  ،ألبانياك  ،تركياك 



889 
 

 كممارساتيا الدكؿ تجارب كعرض ،المعتقميف معاممة حكؿ ضكابط كضع التدريب ستيدؼا   
 كال المعتقميف حقكؽ عف الدفاع في األمبكدسماف مؤسسات دكر كمناقشة ،الشأف ىذا في

 .منيـ األجانب سيما

 األمبكدسماف مؤسسات بيف عاـ بشكؿ النظر كجيات تقريب التدريب ستيدؼا كذلؾ   
 .الشأف ىذا في الخبرات كتبادؿ ،المتكسط األبيض البحر لضفتي

ا- المعتقميف حقكؽ تأكيد جاء قدك      كدكر ،يالدكل القانكف كفميا التي -األجانب كخصكصن
دارة السجيف الشخص بيف األمبكدسماف بو يقكـ الذم الكساطة  .السجكف كا 

 

 جمعية أعضاء الكسطاء ممساعدل العاشرة التككينية الدكرة في المجمس شارؾ كذلؾ 
 كمثؿ ، الرباط بمدينة َُِٗ نكفمبر ِٕ ،ِٔ في عقدت التى المتكسطية األمبكدسماف

  . بالمجمس المتابعة مسئكؿ طكسكف مدمح/   األستاذ الدكرة ىذه فى المجمس
 

 

 :ارقةفاأل الرقابيين والوسطاء الموفقين منظمة -خ

 منظمة مف دعكة -نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس رئيس- فايؽ محمد /ستاذاأل لبى   
 لمجمعية السادس المؤتمرك  لياتافع عدة لحضكر األفارقة الرقابييف كالكسطاء المكفقيف
 كتعد ،َُِٖ نكفمبر َّ إلى ِٖ مف يكيجال الركاندية العاصمة يف دقً عي  الذم العمكمية

 عضكيتو قبكؿ بعد االجتماعات ىذه في المجمس فييا يشارؾ التي األكلى المرة ىذه
 .عمؿ ككرشة امؤتمرن  لياتاالفع كشممت ،المنظمة في عامؿ كعضك

 أمبكدسماف مؤسسة ْٔ ممثمك االجتماع في شارؾك  ،َُِٖ نكفمبر ِٖ يكـ المؤتمر قدعي   
 تعزيز في األمبكدسماف دكر" حكؿ كتمحكر ،نسافاإل لحقكؽ قكمية كمجالس ككسيط
 ."كالمسئكلة الشفافة الحككمة

 الجيدة الحككمة عف األكلى لجمسةا في -المجمس رئيس- فايؽ محمد /ستاذاأل تحدث  
 المنظمات ثرأك  ،المكاطف حكؿ تتمركز التي ياإفريق في المستدامة لمتنمية ركيزة بكصفيا

 .ياإفريق قارة مستكل عمى الحككمة في يةقتصاداال

 كاالتحاد األمبكدسماف كدكر ،ياإفريق في الفساد كمحاربة النزاىة المؤتمر جمسات تناكلت   
 كالشفافية النزاىة مبدأ إرساء ككذلؾ ،الشأف ىذا في اتكاجييم التي كالتحديات يفريقاإل

 .عامةال المؤسسات السياسات في كالمحاسبة
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 قسـ رئيس- ككرانتينج ركجر /د نظَّـك  ،َُِٖ نكفمبر ِٗ يكـ قدتفعي  العمؿ كرشة أما  
 المنظمات رؤساء لمسادة كاحد يـكل احكارن  -الككمنكيمث بييئة مستشارالك  العامة الحككمة

ستراتيجك  الفساد لمكافحة الفاعمة اآلليات حكؿ كالمؤسسات  .األمبكدسماف يةا 
 الجمعية أعماؿ جدكؿ اعتيًمد حيث ،َُِٗ نكفمبر َّ يكـ مكميةالع لجمعيةا كعقدت  

 العاـ كاألميف األنشطة ريراكتق ،الخامسة العمكمية الجمعية كمحضر ،السادسة العمكمية
  .المالي المراقب كتقارير ،لممنظمة التابع كاألبحاث الدراسات كمركز

 ارئيسن  ياإفريق لجنكب العاـ يالمدع انتخاب عف العمكمية الجمعية اتانتخاب أسفرت كقد   
 لمنطقة كمنسؽ ليبيا في اإلدارية الرقابة كىيئة ،ََِِ /َُِٖ عاميف لمدة لممنظمة
 .ياإفريق شماؿ

                 

 :الفرانكفونية المظالم وأمناء الوسطاء جمعية -6

 لـالمظا أمناءك  الكسطاء جمعية إلى َُِٖ عاـ في نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس انضـ  
 .مشارؾ عضك ةبصف نككفكنيةاالفر 

 بالعيد االحتفاؿ أك العمكمية الجمعية اجتماعات حضكر مف المجمس كفد يتمكف لـك    
 ٗ إلى ٔ مف الفترة خبلؿ ببمجيكا نامكر مدينة في أقيـ الذم المنظمة إلنشاء العشريف
 إبداء فدك  المجمس لكفد البلزمة التأشيرة إعطاء بمجيكا سفارة لرفض َُِٖ نكفمبر
 .أسباب

 الدولية المنظمات مع التعاون :ارابعً 

 :(  GIZ)وكالة التعاون الدولية  -أ
يكنيك  حتى َُِٖكمؿ التعاكف مع ىيئة المعكنة األلمانية خبلؿ الفترة مف يكليك استي     

 تعزيز مبادرات اإلصبلح فيذية في إطار المشركع المشترؾ "خطة األنشطة التنفي َُِٗ
كالتنمية  مقتصادااللمتعاكف  االتحادية األلمانيةالممكؿ مف جانب الكزارة  "اإلدارة العامة

ية إستراتيجتندرج تحت أربعة محاكر رئيسة مف ك  ،كربياأل االتحادبدعـ مشترؾ مف 
 :المجمس

  .نسافبحقكؽ اإل يرفع الكع -
  .كتقديـ المساعدة القانكنية البلزمة ،نسافحقكؽ اإل انتياكاتتسكية  -
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  .ليالدك التعاكف  -
 .لتحقيؽ أىدافوكتطكيرىا دعـ قدرات المجمس  -

 التعاكف لمشركع الرئيس النشاط ليصبح كطيكّْر "نسافاإل حقكؽ أسبكع" نشاط ثدّْ حي  كقد   
 :منيا ،متنكعة لفئات الكعي رفع تستيدؼ أنشطة تنفيذ إلى تيدؼ أساسية بمككنات
 عاـ ديكاف ككادر تدريب شطةكأن ،المدارس كتبلميذ ،العامة بالخدمة كالمكمفات ،الشباب

 تثقيفي كمككف ،المكاطنيف شكاكل لتمقي كمككف ،المدني المجتمع كمنظمات ،المحافظات
 ،كاألدباء كالفنانيف المثقفيف مع نسافاإل حقكؽ حكؿ المفتكح لمنقاش لقاءات خبلؿ مف ينفذ

 .المساجد أئمة مع ندكات عف فضبلن 
 كأنشطة "نسافاإل حقكؽ أسبكع" أنشطة تنفيذ شيدت التي المحافظات التالي الجدكؿ يبيفك   

 :تدريبية
 التاريخ المحافظة

 َُِٖ أغسطس ُْ – ُِ اإلسكندرية محافظة
 َُِٖ سبتمبر ِْ – ُٖ كالسكيس اإلسماعيمية محافظتا

 َُِٖ ديسمبر ُِ – ُْ كدمياط بكرسعيد امحافظت
 َُِٗ فبراير ِٖ – ِِ كأسيكط المنيا امحافظت

 َُِٗ إبريؿ ُُ – ٗ اىرةالق محافظة
 َُِٗ يكنيك ُْ – ٗ األحمر البحر محافظة

 

 ؛فارئيس فامؤتمر  المحكر ىذا تحت ذفّْ ني ك  ،الدكلي لمتعاكف امحكرن  التعاكف مشركع تضمف    
 مف كثيؼ بحضكر نسافاإل لحقكؽ العالمي لميكـ السبعيف الذكرل بمناسبة احتفالية :األكؿ

 الشخصيات مف ككثير المدني المجتمع كمنظمات كالكزرات الدكلية كالمنظمات المؤسسات
 .َُِٖ ديسمبر َُ كـي كالعامة السياسية

 شارؾ حيث ،القانكنية كالمساعدة الشكاكل تمقي مجاؿ في الخبرات تبادؿ ستيدؼا :الثاني   
 ُٕ مف الفترة خبلؿ يكميف مدار عمى يةفريقاإل نسافاإل لحقكؽ كطنية مؤسسة َِ كمثمم
 يتصؿ فيما كالممارسات التجارب أفضؿ كفالمشارك تبادؿ حيث ،َُِٗ يكنيك ُٗ إلى
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 في الكطنية المؤسسات دكر تناكؿ كما ،الميمشة لمفئات كاإلتاحة الشكاكل لياتآب
 .القانكنية المساعدة نماذج كعرض القانكنية المساعدة

 العامميف ميارات كرفع المؤسسية القدرات رفع محكر التعاكف مشركع ستيدؼا كما   
 القدرات لرفع تدريبات تمظّْ ني  الميارات مستكل فعمى ،نسافاإل لحقكؽ القكمي بالمجمس

  .َُِٖ يكليك ٓ – ُ مف الفترة خبلؿ "الكرمة بيت" سةسمؤ  انفذتي التقارير كتابة عمى

 رفع ستيدؼا Equitas كمنظمة المعكنة كىيئة المجمس بيف ثبلثي تعاكف برنامج ذفّْ كني   
 مف عدد ـظّْ ني  حيث ،طفاؿاأل تدريب مجاؿ في الباحثيف مف متخصص ؽفري قدرات

 متخصص تدريب عف فضبلن  ،"نسافاإل حقكؽ عك أسب" أثناء المدارس في العممية التدريبات
 .سكيؼ بنيك  الفيكـ محافظتي في

 الربط لشبكة دراسة ITIDA شركة المشركع كمؼ المؤسسية القدرات مستكل كعمى   
 جاء ما تنفيذب شركة لتكميؼ اتمييدن  كلىأ مرحمةك الدراسة الشركة نفذت حيث ،كتركنيةاإلل

 الشككل إجراءات سير الشاكي متابعة خدمة لتطكير بفركعو المجمس لربط بالدراسة
 .إلكتركنيِّا

 مجيزتيف سيارتيف شراء جرل المكاطنيف عمى كالتسييؿ الشكاكل تمقي محكر إطار كفي   
 .بالمحافظات نسافاإل حقكؽ ثقافة كنشر الشكاكل يقلتم يفمتنقم يفمكتب التككن

 لو، البلزمة كاإلعدادات لممجمس الحديث اإللكتركني لمكقعا تصميـ مرحمة اكتممت كقد  
 .EDIGITS مكتبة تضمفكي نسافاإل حقكؽل معمكمات بكابة يككف أف ييؤمىؿك 

   يالدول لمتعاون األلمانية الجمعية مع بالتعاون نساناإل  لحقوق القومي المجمس منظ 
 8108 ديسمبر01يوم نساناإل  لحقوق عالمىال لميوم سبعينالـ الذكرى بمناسبة إحتفالية

 تحاداال سفير فييا كشارؾ ،المجمس رئيس - فايؽ محمد /ستاذاأل حتفاليةاال فتتحا     
 لممجمس السابؽ الرئيس قرينة - غالي ليا /كالسيدة ،سركككش إيفاف /مصر في بياألكر 

 مف كأجنبية عربية لدكؿ سفراءك  ،كزارات عف كممثمكف ي،غال بطرس بطرس/ كردكتال
 كبمغاريا كبمجيكا كأستراليا لبانياأك  كفينمندا النركيجك  نمارؾاكالد األمريكية المتحدة الكاليات
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 كالمغرب كاليمف كالككيت كليبيا كسكيسرا كسمكفينيا كركمانيا كالبرتغاؿ ايرلندأك  يطالياا  ك 
 .مجمسال كأعضاء كاإلعبلمييف عامةال شخصياتال مف فيؼلك  ،كفمسطيف

 التي التحديات فييا أكضح بكممة حتفاليةاال -المجمس رئيس- فايؽ محمد /ستاذاأل ستيؿا  
 يحـر الذم رىاباإل رأسيا عمى كيأتي ،نسافاإل لحقكؽ يالعالم عبلفاإل بنكد تنفيذ ؽيتع
 اعامن  سبعيف أف إلى كأشار ،كالحركب تالصراعا إلى إضافة ،بحقكقو التمتع مف نسافاإل

 .ةالحيا بعادأ كؿ لتشمؿ نسافاإل حقكؽ دائرة خبلليا اتسعت يالعالم اإلعبلف عمى مرت
 استعرضن م -النكاب بمجمس نسافاإل حقكؽ لجنة رئيس- عابد عالء /السيد تحدث ثـ   

 الدكؿ مع كالتعاكف الشراكة أىمية كمؤكدنا ،نسافاإل بحقكؽ تتعمؽ عديدة مكضكعات
 قانكف ةمراجع بصدد النكاب مجمس أف مضيفنا ،المجاؿ ىذا في سبقتنا التى ةكربياأل

 .معو كالتعاكف نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس بجيكد كمشيدنا ،األىمية الجمعيات
 -القاىرة في بياألكر  تحاداال مفكضية كفد رئيس- سروكوش إيفان /السفير تحدث ثـ   

 العالـ قادة جتمعا عندما ُْٖٗ ديسمبر مف العاشر عمى امن عا سبعكف مر دق :كقاؿ
 ذلؾ في العالـ قادة أعمف حيث ،نسافاإل لحقكؽ العالمى عبلفاإل عمى لبلتفاؽ بباريس
 بالكرامة يتمتعكا أف كطفؿ امرأةك  رجؿ كؿ حؽ مف أف مادة ثبلثيف في كبقكة الكقت
 .خرآ سببل كليس ا،بشرن  لككنيـ كذلؾ ،كالسبلـ كالعدؿ كالحرية

 كانت حيث ،نسافاإل لحقكؽ يالعالم اإلعبلف إعداد في ارئيسن  ادكرن  لعبت مصر فإ :كقاؿ  
 لو ليست أنو كرغـ ،اإلعبلف ةصياغ في شترككاا الذيف ٖٓ عددىـ البالغ األعضاء ضمف
 كاضح كىذا ،فيو عمييا المنصكص األفكار بقكة ةستياناال يمكف ال نوأ إال ،اإللزاـ صفو

 كما لغة، ُِٓ إلى ـى جً رٍ تي  حيث ،العالـ في تمى جً رٍ تي  يالت الكثائؽ أكثر يعد عبلفاإل فأل
 ،نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس شكاكل لمكتب ادعمن  دـق كربياأل تحاداال أف إلى أشار

 .كربياأل االتحاد خبلؿ مف األلمانية الحككمة مع تعاكف ىناؾك 
 تكفير أف مؤكدنا كوك ندرياسأ /مصر في دكليال لمتعاكف األلمانية الككالة رئيس كتحدث  

 عمؿل كأساس يأتي المستدامة كالتنمية اإلنمائية األىداؼ تحقيؽ مف يمكف الذم المناخ
 في كرد ما لتنفيذ المصرية الحككمة دعـ إلى االفتن  ،كاعد مستقبؿ إليجاد األلمانية الككالة
 .ََِّ أجندة
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 نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس ةأنشط عف قصير كثائقي لفيمـ اعرضن  االحتفالية كتضمنت  
 نسافاإل حقكؽ أىميةب لتكعيةا استيدؼ الذم بالمحافظات "نسافاإل حقكؽ أسبكع" خاصة
 .العربية مصر جميكرية محافظات بكؿ

 مكتب سيارات الحضكرك  كربياأل االتحاد كسفير فايؽ محمد /السيد تفقد الحفؿ نياية كفى  
 عمؿ تطكير أجؿ مف كربياأل االتحاد مف كمنحة األلمانية ككالةال مف ةالميدا الشكاكل
 .االنتياكات شكاكل لتمقي لمحافظاتا إلى االنتقاؿ بعممية الشكاكل مكتب

 

 :نساناإل  لحقوق العربي المعيد مع التعاون  -خ

 عداد الرصد" مجال في اإلقميمية التدريبية الورشة  الجنسية الصحة حول التقارير وا 
 8109 يونيو 85إلى 83 من الفترة خالل المنعقدة" اإلنجابية لحقوقوا واإلنجابية

 .تونس – الحمامات بمدينة
 كقد ،بالمجمس المرأة كحدة مدير - عمكم رشا /أ التدريبية الدكرة ىذه في شاركت   

 اإلقميمي المكتبك  نسافاإل لحقكؽ العربي المعيد بيف بالشراكة الدكرة ىذه عقدت
 قدرات دعـ إلى تيدؼك  ،لمسكاف المتحدة األمـ كؽصند في العربية لمدكؿ

 لمسكاف المتحدة األمـ صندكؽ كمكاتب نسافاإل لحقكؽ الكطنية المؤسسات
 كحماية كمتابعتيا التكعية عماؿ رصد مجاؿ في المدني المجتمع كمنظمات
عداد كاإلنجابية الجنسية الصحة   .حكليا التقارير كا 

ا ِٔ التدريبية الكرشة في شارؾ كقد     المؤسسات أعضاء مف ةكمشارك مشاركن
 األمـ لصندكؽ الكطنية المكاتب عف فك كممثم ىا،كككادر  نسافاإل لحقكؽ الكطنية
 :ىي ،عربية دكؿ ٗ مف المدني المجتمع منظمات عف فك كممثم ،لمسكاف المتحدة

 كدكلة ،كالعراؽ ،كالسكداف ،كليبيا ،كاألردف ،كلبناف ،كمصر ،كجيبكتي ،الصكماؿ
 .َُِٗ يكنيك شير مف ِٓ إلى ِّ مف أياـ ثبلثة الكرشة كامتدت يف،فمسط

 الحقكؽ تمؾ شيدتو الذم التطكرب المتعمقة المكضكعات مف اعددن  تناكلت كقد   
 ،عمييا القائميف تكاجو التي كالتحديات ياكآليات نسافاإل حقكؽ منظكمة ضمف

 الدكرية التقارير عدادإ كيفيةك  ،الحقكؽ تمؾ رصد في الكطنية المؤسسات دكرك 
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 الجنسية الصحة حقكؽ مجاؿ في المكضكعية التقاريرك  UPR كتقارير كالتعاىدية
 .اإلنجابية كالحقكؽ

 

 عنبتاوي" ةيالتدريب الدورة":  
دكرة  فيمف األمانة الفنية لممجمس / إبراىيـ فؤاد أك  / جيياف السقاىذا العاـ أ شارؾ  

ات الحقكقية كناشطة مف المنظم اناشطن  َّرات تستيدؼ تمكيف كتعزيز قد التي م"عنبتاك "
 المنطقة العربية حقاؽ الحقكؽ الفردية فيإمف  نسافمجاؿ حقكؽ اإلالمتخصصة في 

 .نتشار انتياكات الحقكؽ الفرديةا يمع تنام تياكحماي
 

 التعاون مع المعيد الدنماركى  -ج
دنماركى لحقكؽ اإلنساف تعزز التعاكف بيف المجمس القكمى لحقكؽ اإلنساف كالمعيد ال   

، ينص عمى التعاكف في   َُِٗبتكقيع بركتكككؿ تعاكف بيف المؤسستيف فى  مايك 
مراجعة المناىج الدراسية لممراحؿ االبتدائية كاإلعدادية كتنقيحيا مف منظكر حقكؽ 
اإلنساف، كذلؾ عمى يد فريؽ متخصص مف الباحثيف، تحت اإلشراؼ الكامؿ لممجمس 

 إلنساف. القكمي لحقكؽ ا
كبناء عمى ذلؾ ، قاـ المجمس بمخاطبة السيد كزير التربية كالتعميـ إلحاطتو                 

بالمشركع كطمب تفكيض ممثؿ لمكزارة لمتنسيؽ في ىذا الشأف، بيدؼ تعظيـ االستفادة مف 
 مصرم. حقكؽ اإلنساف في كجداف الطفؿ ال كمبادئالمناىج في ترسيخ قيـ 
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 الخامس الفصل
 التوصيات

 
 

تزامف االنتياء مف إعداد التقرير السنكم لممجمس مع االستعدادات الجارية لبلمتثاؿ آللية     
باألمـ المتحدة المتكقعة في نكفمبر المقبؿ التي  نسافاإل المراجعة الدكرية الشاممة لحقكؽ

حة، كييتيح ىذا السياؽ مراجعة تقدـ إلييا المجمس بتقريره ضمف تقارير ذكم المصم
المجمس لتكصياتو الجكىرية التي تضمنتيا تقاريره السنكية األربعة السابقة بيدؼ 

اك  األكثر حاجة تعداستخبلص أىـ التكصيات التي  لحاحن  في ىذا السياؽ. ا 
 

 

 – َُِٖكقد تضمنت أنشطة المجمس المكثفة خبلؿ الفترة التي يغطييا التقرير )يكليك     
مف التكصيات كالمقترحات ذات الطبيعة العممية في المجاالت  ا( عددن َُِٗيك يكل

سيما أف المجمس قيد إعادة ال المختمفة التي ييتـ المجمس بتضمينيا ختاـ ىذا التقرير، 
التكصيات  ه، كألىمية ىذَُِٕالتشكيؿ بمكجب استحقاقات قانكنو الصادر في العاـ 

 ي تستغرقيا الدكرة المقبمة لممجمس.خبلؿ السنكات األربع التالية الت
 

 :: عمى صعيد الحقوق المدنية والسياسيةأوًًل   
 ية، مع ضماف رىابفي سياؽ مكافحة الجرائـ اإل نسافتعزيز تدابير ضماف حماية حقكؽ اإل

تعزيز جيكد الدكلة في مجاؿ مكافحة خطاب الكراىية كالعداكة كالتعصب، بالتكازم مع 
 .رىابنجاح جيكد القضاء عمى اإل الجيكد األمنية لتأميف

 إلى  العمؿ العاجؿ عمى تحديث قانكف العقكبات لمحد مف العقكبات المشددة بما يؤدم
تعزيز الجيكد المبذكلة في مكافحة جرائـ التعذيب كسكء المعاممة كتبني العقكبات البديمة 

 في الجرائـ البسيطة.
 جراءات الجنائية لمعالجة إشكاليات اإلسراع بإقرار التعديبلت المطركحة عمى قانكف اإل

التكسع في الحبس االحتياطي، ككضع سقؼ زمني لمحد األقصى لمحبس االحتياطي في 
الجرائـ كافة، كمعالجة إشكاليات طكؿ أمد المحاكمات، مع ضركرة االىتماـ بتعكيض 

 المحبكسيف احتياطيِّا حاؿ ثبكت براءتيـ.
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 نفيذ عقكبات اإلعداـ بصفة عامة بالتكازم مع تشجيع التكجو الرسمي لمدكلة لمحد مف ت
تكثيؼ جيكد السيد رئيس الجميكرية في خفض العقكبات السالبة لمحريات ما أمكف، أخذنا 

مراجعة القكانيف الجنائية لتقميؿ عدد النصكص التشريعية إلى  في االعتبار الحاجة الماسة
 استخداـ العقكبة.إلى  التي تؤدم

 التكسع في تدابير العفك كاإلفراج الشرطي عف السجناء إلى  كريةدعكة السيد رئيس الجمي
أف جيكده في ىذا المجاؿ شكمت انفراجة كبرل معالجة قضايا الغارميف، ال سيما ك 

 كمممكسة في ىذا المجاؿ.
  المبادرة بإنشاء آلية كطنية مستقمة لمكقاية مف جرائـ التعذيب، كمنح ىذه الكالية بمكجب

يشكؿ نقمة نكعية عمى صعيد تعزيز س مما، نسافي لحقكؽ اإلقانكف لممجمس القكم
جيكد الدكلة المتميزة في مجاؿ  يعضد، كما نسافااللتزامات بالمعايير الدكلية لحقكؽ اإل

 مبلحقة المتيميف بيذه الجريمة.
  تعزيز دكر المنظمات الحقكقية غير الحككمية في زيارة السجكف كمراكز االحتجاز بالتكازم

بمجمس النكاب في ىذا  نسافكلجنة حقكؽ اإل نسافي لحقكؽ اإلملمجمس القك مع جيكد ا
رسالة طمأنة إيجابية تعكس الجيكد المبذكلة لتحسيف كضعية السجكف  يعد مماالصدد، 

 كمراكز االحتجاز.
 .تفعيؿ النص الدستكرم بإنشاء اآللية الكطنية المستقمة لمنع التمييز 
 في قضايا النشر بما ال يؤثر عمى استمرار المؤسسات خفض الغرامات المالية إلى  الدعكة

إصدار قانكف إلى  اإلعبلمية، كمراجعة الئحة جزاءات المجمس األعمى لئلعبلـ، كالمسارعة
 حرية تدفؽ المعمكمات.

 إلى استمرار آليات تشاكر مستمرة بيف الدكلة كمؤسسات المجتمع المدني كترسيخيا  الدعكة
شراؾ الجمعيات األىمية في لضماف التطبيؽ األمثؿ لقان كف تنظيـ العمؿ األىمي الجديد، كا 

 كضع البلئحة التنفيذية المرتقبة لمقانكف.
  اإلسراع في كضع قانكف المجالس المحمية كتحديد مكعد إلجراء االنتخابات لما ليا مف

 أىمية في ضخ الدماء في شراييف الحياة السياسية في الببلد.
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 :ية واًلجتماعية والثقافيةقتصاداًل : عمى صعيد الحقوقاثانيً 
 ضماف تبني حد أدنى كحد أقصى لؤلجكر لمعامميف في القطاع الخاص أسكة إلى  الدعكة

 بالعامميف في الدكلة.
 تعزيز جيكد التكعية الصحية لممكاطنيف بما يدعـ الجيكد اإليجابية المبذكلة في إلى  الدعكة

 الصحية المختمفة. النكاحي
 خاصة في مجاؿ المفاكضة بك -ؿ ممارسة العماؿ لحقكقيـ األساسية تفعيإلى  الدعكة

 عمى نحك ييرسخ التعديبلت اإليجابية لقانكف النقابات العمالية.  -الجماعية
 تعزيز دكر المجتمع المدني بالتكامؿ مع الدكلة كالمؤسسات الدينية كالمجالس إلى  الدعكة

يد الخطاب الديني كمكافحة الكراىية القكمية المتخصصة في مجاؿ اإلصبلح الثقافي كتجد
 كالتعصب كالعداكة.

 في المناىج التعميمية. نسافالخطى اإليجابية إلدماج قيـ حقكؽ اإل تسريع 
 مستحقييا في إطار مشركع إلى  اإلسراع بتسميـ الكحدات السكنية التي تـ االنتياء منيا

اء عقكدو مف أزمة اإلسكاف الفائدة مف إسياـ المشركع في إني لتحقيؽاإلسكاف االجتماعي 
 في الببلد.

  تشكيؿ لجنة كطنية مستقمة لمكافحة الفساد بمكجب االتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد بما
ية الكطنية ستراتيجيضمف تمكيف الدكلة مف عرض جيكدىا المتميزة في سياؽ تفعيؿ اإل

 لمكافحة الفساد.
  د الدكلة الستضافة مبلييف النظر في كضع قانكف خاص بالمجكء يسيـ في دعـ جيك

الفاريف مف مناطؽ النزاعات كاالضطرابات، كيضمف كذلؾ تمقي المساعدات الدكلية 
 الكاجبة في ىذا السياؽ.

 

 :نسان: عمى صعيد التفاعل مع اآلليات الدولية لحقوق اإل اثالثً 
 إلييا  خطكات المكاءمة بيف التشريعات الكطنية كاالتفاقيات الدكلية التي انضمت استكماؿ

 مصر.
 البركتكككؿ االضافي التفاقية مناىضة التعذيب.إلى  النظر في االنضماـ 
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 البركتكككؿ االختيارم التفاقية ضماف حقكؽ األشخاص ذكم إلى  النظر في االنضماـ
 اإلعاقة.

 في مكاعيدىا  نسافتقديـ التقارير الدكرية لمجاف التعاقدية الدكلية كاإلقميمية لحقكؽ اإل
 في الببلد. نسافباسات المتزايدة حكؿ كضعية حقكؽ اإللتجنب االلت

 التجاكب مع طمبات المقرريف الخاصيف لؤلمـ المتحدة لمقياـ بزيارات إلى  دعكة الدكلة
 رسمية لمببلد.

 كتطكيرىا بالتعاكف مع منظمات األمـ المتحدة  نسافتعزيز برامج التربية عمى حقكؽ اإل
 ذات الصمة.

 ـــــــــــــــــــــ
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 السادس الفصل
 المالحق

 

 (0) رقم ممحق

  8108 – 8107جدول بحاًلت اإلدعاء باإلختفاء القسري التي وردت بالتقرير السنوي 
 8109  - 8108وكانت تحت الفحص ،  وورد ردود بشأنيم خالل التقرير الحالي 

ّ


جُشدئٕٝؾذظشٝفجإلخطلحءضحس٣خجإلخطلحءجالعْ

ٔعععذأععععؼذًٔعععحٍٓك 1

 ع٤ِٔحٕ

12/4/2115  ذ٤ٌِس12/4/2115ذطحس٣خ )هحُد جُٔزًٞس هحّ

، ذحإلعٔحػ٤ِ٤س( جُغ٣ٞظ ه٘حز ؾحٓؼس جُٜ٘ذعس

ؽْ أؾحصز ع٤ون٠ ذأٗٚ ٝأخرشٙ ذٞجُذٙ ذحإلضقحٍ

ؿِن ٝضْ ٣أض٠ ُْ ٌُٚ٘ٝ ًلشجُذٝجس ك٠ ٓؼٚ جُ٘غ٤ْ

ٓكنش ذطكش٣ش ٝجُذٙ هحّ رُي أغش ،ٝػ٠ِ جُط٤ِلٕٞ

 أؽٜش،2115ُغ٘س2319ذشهْ ذأسذؼس رُي ٝذؼذ

ضِو٠ئضقحٍض٤ِل٠ٖٗٞٓٗؿِٚأخرشٙذأٗٚٓؼطوٌَُٝ٘ٚ

، ك٤ٚ جُٔكطؿض ذؼذال٣ؼشفجٌُٔحٕ جإلضقحٍ ٝئٗوطغ

 ٖٝٓضحس٣خٚٝقط٠جألٕال٣ؼشفٓق٤شٙرُي،

ٖٖٓٓهر جُشد َٝصجسزضْ

جُذجخ٤ِسٝؾحءٓلحدٙأٗٚ

عحذوس ػ٢ِ ٣غطذٍ ُْ "

مرطٚ"

ػٔععشكطكعع٢ػعع٣ٞظ2

ع٤ذ

23/4/2117ٖٓ هٞز هرَ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٢ِ ضْ

جُؾشهسٝئهط٤حدٙذؼذرُيئ٢ُؾٜسؿ٤شٓؼِٞٓس

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

 جُٔزًٞسٝٓلحدٙجُذجخ٤ِس "

جُون٤س ك٢ جضٜحٓٚ عرن

 21113سهْ /2117

ٝضْ جُذًشٝس ذٞالم ؾ٘ف

ئخالءعر٤ِٚ"

ٓكٔعععذععععؼ٤ذأقٔعععذ3

ػرذجُٔوقٞد

16/5/2117ٖٓ ػِٔٚ ٖٓ ػٞدضٚ أغ٘حء جُٔزًٞس جُورلػ٢ِ ضْ

جُٔزًٞس ُٚ جُطحذغ جُغحدجش ذٔذ٣٘س ج٣لشؾشٝ ٓق٘غ

ػ٤ِٚ ٣غطذٍ ُْٝ ، ٝؾٞدٙ ذحُوغْ جُٔغث٤ُٖٞ أٌٗش

قط٢ضحس٣خٚ

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

"جُٔزًٞسٓكرٞطذغؿٖ

رٓس ػ٢ِ ذطشز جالعطورحٍ

 سهْ /421جُون٤س

جُذُٝس2117 أٖٓ ققش

ػ٤ِح

قٔعععذٓكٔعععذٓكٔعععذأ4

ضٞك٤نػرذجُشقٖٔ

31/6/2117 31ذطحس٣خ /6 ٓغ2117/ جعط٤وحفجُٔزًٞس ضْ

جألؽخحؿ ٖٓ ٓؿٔٞػس هرَ ٖٓ ٝأٝالدٙ صٝؾطٚ

ُغ٤حسضٚ ئعطوالُٚ أغ٘حء ٝرُي ؽشهس ذأْٜٗ ٣ضػٕٔٞ

، جُغ٤حسز ٖٓ ٝأٝالدٙ صٝؾطٚ ئٗضجٍ ٝذؼذ جُخحفس

حدٙذؼذرُيئ٢ُؾٜسؿ٤شٓؼِٞٓسٝئهط٤

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

ٓكرٞط جُٔزًٞس "

ُوٞجش جُٔشًض١ ذحُغؿٖ

رٓس ػ٢ِ جُؿ٤ضز أٖٓ

 3947جُون٤س /2117

ئػط٘حم " جُؼؿٞصز ئدجس١

دجػؼ ض٘ظ٤ْ أكٌحس

جإلسٛحذ٢"
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ّ


جُشدئٕٝؾذظشٝفجإلخطلحءضحس٣خجإلخطلحءجالعْ

أقٔعععذأذعععٞؽؼ٤ؾعععغ5

ٓكٔذخ٤َِ

جعط٤وحفجُٔزًٞس28/6/2117 جُذ٢ُٝٝرُيضْ جُوحٛشز ك٢ٓطحس

٣ؼَٔ ( جُؼشجم ٖٓ جُوحدٓس جُشقِس ٖٓ ػٞدضٚ أغ٘حء

) ذحُؼشجم ُِرطشٍٝ د٣ش ؽشًس ٓغ ًٜشذحء ٜٓ٘ذط

ٝذحالعطلغحسٖٓجُؿٜحشجُٔؼ٤٘سػٖجُغردًحٕجُشد

/31ٛٞئؾشجءجشأ٤٘ٓسذٔ٘حعرسجُزًش١جُغ٣ٞ٘سُـ

6 /2117ُٝ ٓخطل٤ح قط٢جألٕٓحصجٍ جٗٚ ٣طْئال ْ

ضكذ٣ذٓق٤شٖٙٓهرَج١ؾٜس

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

ػ٢ِ ٣غطذٍ ُْ جُٔزًٞس "

مرطٚ"

أقٔعععذجُٔعععذغشأقٔعععذ6

ػرذجُشقٖٔ

ٓشٝس31/6/2117ٙ أغ٘حء ٝؽو٤وٚ ٞٛ جُٔزًٞس ػ٢ِ جُورل ضْ

ذ٤ٌٖٔدجخَٓذ٣٘سجالعٔحػ٤ِ٤سٝجهط٤حدٙذؼذرُيج٢ُ

ٔحذأٗٚهذضْجإلكشجؼػٖؽو٤وٚؾٜسؿ٤شٓؼِٞٓسػِ

ًحٕٓؼقٞخجُؼ٤٘٤ٖ أٗٚ جُطح٢ُٝجُز١أًذ ك٢ج٤ُّٞ

هٞجٍجُٞهص

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

عر٤ِٚ ٓخ٢ِ جُٔزًٞس "

/2219ػ٢ِرٓسجُون٤س

ٓشًض2116 ؾ٘ح٣حش

عٞٛحؼ

ػرععععععععععذجُععععععععععشق7ٖٔ

ئععععععععٔحػ٤َقغعععععععٖ

ئعٔحػ٤َ

11/5/2117 11ذطحس٣خ /5 جُؾشهس2117/ ٖٓ هٞز هحٓص

ذٔذجٛٔس جُٞه٢٘ ذحألٖٓ خلحؾ٢ ج / جُنحذو ذو٤حدز

جُنحذو كطِد ٓطٞجؾذ ٌٖ٣ ُْ أٗٚ ئال جُٔزًٞس ٓ٘ضٍ

ٖٓٝجُذجُٔزًٞسأ٣ٕكنشٙج٢ُٓر٢٘جألٖٓجُٞه٢٘

ذؾرشججُخ٤ٔسٝرُيُإلعطلغحسٓ٘ٚػٖذؼلجألٓٞس

جألٖٓٝذحُلؼَهحّٝجُذجُٔزًٞسذافطكحذٚج٢ُٓر٢٘

جُٞه٢٘ذؾرشج

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

"جُٔزًٞسٓكرٞطذغؿٖ

رٓس ػ٢ِ جُؼ٢ٓٞٔ ذٜ٘ح

 سهْ /6457جُون٤س

ؽرشج2117 غحٕ ئدجس١

أكٌحس ئػط٘حم " جُخ٤ٔس

ض٘ظ٤ْدجػؼجإلسٛحذ٢"

ذحعععععععععععْجُغععععععععععؼ٤ذ8

جُؾشذ٢٘٤ذخ٤ص

ذ6/5/2117 هحّ دذ٢ ج٢ُ جُٔزًٞس علش ج٢ُأغ٘حء سعحُس اسعحٍ

رُي ئ٣وحكٚذٔطحسجُوحٛشزٝذؼذ ضْ ذأٗٚهذ ر٣ٝٚضل٤ذ

أٌٗشٓؼشكطٚٚجٍأٖٓجُٔطحسػ٘إجٗوطغجالضقحٍٝذغ

ر٣ٝٚ ذإٔ ػِٔح أفال جُٔطحس ٣ذخَ ُْ جٗٚ ٝأًذ ذٚ

هحٓٞجذطٞف٤ِٚج٢ُجُٔطحسًٔحأًذر١ٝجُٔزًٞسذإٔ

ٖٓ ضلطف جالؾطٔحػ٢ جُطٞجفَ ٓٞجهغ ػ٢ِ قغحذحضٚ

ٖألخشق٤

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

ٓكرٞط جُٔزًٞس "

ػ٢ِ هشز عؿٕٞ ذٔ٘طوس

 سهْ جُون٤س 316رٓس

" ػ٤ِح دُٝس أٖٓ ققش

ُؼ٘حفش ض٘ظ٢ٔ٤ ضكشى

جُؿٔحػسجإلسٛحذ٤س"

ٓكٔذٓعذقصقغع9ٖ٤

ئذشج٤ْٛ

17/6/2117ٖٓ هٞز هرَ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٢ِ ضْ

٣شضذ١ص١ٓذ٢ٗٝأخش٣ٖص١ؽشه٢جُؾشهسذؼنْٜ

ٝضْجهط٤حدٙذؼذرُيج٢ٌُٓحٕؿ٤شٓؼِّٞ

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

"٣ُْغطذٍػ٢ِمرطٚ"

أقٔععذقغععٖسؽععذ11١

قغٖ

7/12/2117ٖٓ هٞز هرَ ٖٓ ) ٓؼحم ( جُٔزًٞس جُورلػ٢ِ ضْ

رُي ذؼذ جهط٤حدٙ غْ جُخحٌٗس ج٢ُجألٖٓجُٞه٢٘ذٔشًض

ٌٓحٕؿ٤شٓؼِّٞ

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

 "جُٔزًٞسٝجُذجخ٤ِس ٓلحدٙ

جعطورحٍ ذغؿٖ ٓكرٞط

هشزػ٢ِرٓسجُون٤سسهْ

79 أ2117ٖٓ/ ققش

دُٝسػ٤ِح

ٓكٔعععذٛعععح٢ٗأقٔعععذ11

ػ٢ِجُٔض٣ٖ

13/8/2117ٖٓ) جُورلػ٢ِجُٔزًٞس)هحُدذ٤ٌِسجُطؿحسز ضْ

جهط٤حدٙذؼذرُيج٢ُٓ٘ضُٖٚٓهرَهٞزٖٓجُؾشهسٝ

ؾٜسؿ٤شٓؼِٞٓس

ك٢ مرطٚ عرن جُٔزًٞس

 سهْ /184جُون٤س

جُذُٝس2117 أٖٓ ؾ٘ف
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جُشدئٕٝؾذظشٝفجإلخطلحءضحس٣خجإلخطلحءجالعْ

هٞجسبٝضْئخالءعر٤ِٚ

أقٔععععذًٔععععحٍأقٔععععذ12

جُرغط٣ٞغ٢

19/9/2117ٖٓ هٞز هرَ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٢ِ ضْ

جُؾشهسغْجهط٤حدٙذؼذرُيج٢ٌُٓحٕؿ٤شٓؼِّٞ

ٓ جُشد ٝصجسزضْ هرَ ٖ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

"جُٔزًٞسعرنمرطٚك٢

 سهْ /8686جُون٤س

ٝض2117ْ جًطٞذش ؾ٘ف

جخالءعر٤ِٚ

أؽعععشفٓكٔعععذػِععع13٠

 جُر٤حع

ضْئُوحءجُورلػ٠ِجُٔزًٞسٖٓهرَهٞجشجُؾشهس، 3/7/2117

غْئهط٤حدٙذؼذرُيئ٠ٌُٓحٕؿ٤شٓؼِّٞ،ٝهذٗٔحئ٠ُ

ذأٗٚػِْر٣ٝٚذأٗٚٓكطؿضُذٟ جألٖٓجُٞه٠٘،ػِٔح

ٌٓحٕأٝتٚهذٓشػ٠ِئخطلح أًػشٖٓػح٣ُّْٝكذد

ٝذحُطرغ٣ُْؼشكػ٠ِج٤ُ٘حذسقط٠ أعرحخئقطؿحصٙ

 ضحس٣خٚ،

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

عحذوس" ػ٢ِ ٣غطذٍ ُْ

 مرطٚ"

ػرععععذجُٔحُععععيهحععععع14ْ

دّآٓكٔذ

جُٔزًٞس4/12/2117 جُورلػ٢ِ ٖٓضْ هٞز هرَ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ

جُؾشهسغْجهط٤حدٙذؼذرُيج٢ٌُٓحٕؿ٤شٓؼِّٞ

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

ك٢ "جُٔزًٞسعرنمرطٚ

سهْ جُون٤س

ئدجس١هغ1469/2117ْ

ؽشهسؿشخجُ٘ٞذحس٣سٝضْ

ئخالءعر٤ِٚ

ٓكٔععععٞدٗحفععععش15

ٓكٔذع٤ذجُطٞخ٢

ج18/6/2117ُ ػ٢ِ جُورل ُؿ٘سضْ دجخَ ٖٓ هحُد( ( ٔزًٞس

جالٓطكحٕٖٓهرَػذدٖٓجألؽخحؿ٣شضذٕٝٓالذظ

ٓذ٤ٗسضحذؼ٤ُٖألٖٓجُٞه٢٘ٝجهط٤حدٙذؼذرُيج٢ُؾٜس

ؿ٤شٓؼِٞٓس

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

ذغؿٖ ٓكرٞط "جُٔزًٞس

رٓس ػ٢ِ ذطشز جالعطورحٍ

 سهْ /789جُون٤س

جُذُٝس2117 أٖٓ ققش

ػ٤ِح

ٓكٔذػحهقػرعحط16

أقٔذ

28ذطحس٣خ28/9/2117 /9 جُخحٓغس2117/ ٝقٞج٢ُجُغحػس

ذشٓغ٤ظ جُٜالٍ ٓغطؾل٢ ٖٓ جُٔزًٞس خشؼ ٓغحء

جُٔكطؿضز ُٞجُذضٚ جُؾخق٤س جُرطحهس ُطق٣ٞش

ذحُٔغطؾل٠ئالأ٣ُْٚٗؼذٝذحُغإجٍػ٘ٚك٢جُؾحسع

ضحذؼس ع٤حسز ذأٗٚ ػ٤حٕ ؽٜٞد أكحد جُٔغطؾل٢ أٓحّ

ٛزج ٝٓ٘ز ػ٤ِٚ ذحُورل ٝهحٓص جعطٞهلطٚ ُِؾشهس

ج٥ ٝقط٢ ك٢جُطحس٣خ ر٣ٝٚ ٓكحٝالش ًَ كؾِص ٕ

ذإٔهذضْضكش٣شٓكنشذاخطلحتٚ ٓؼشكسٌٓحٗٚػِٔح

 ئدجسٟجُٜش2117ُّغ٘س15762ذشهْ



ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

جُذجخ٤ِسٝٓلحدٙ"جُٔزًٞس

ئعطورحٍ ذغؿٖ ٓكرٞط

ذطشزػ٠ِرٓسجُون٤سسهْ

1191 ققش2117/

أٖٓدُٝسػ٤ِح

ئذعععععععشج٤ْٛٓٔعععععععذٝـ17

ؽٞه٢ٓكٔذ

11/8/2117ٖٓ هٞز هرَ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٢ِ ضْ

جُؾشهس"جألٖٓجُٞه٢٘"ٝئهط٤حدٙذؼذرُيج٢ُؾٜس

ئٓرحذس ؽشهس ذوغْ ػ٘ٚ ٝذحُغإجٍ ٓؼِٞٓس ؿ٤ش

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝسجُذجخ٤ِ

عحذوس ػ٢ِ ٣غطذٍ ُْ"
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مرطٚ"أٌٗشٝجٓؼشكطْٜذٚ

ػر٤ذٓٔعذٝـؽعٞه18٢

ٓكٔذػرذهللا

11/8/2117ٖٓ هٞز هرَ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٢ِ ضْ

جُؾشهس"جألٖٓجُٞه٢٘"ٝجهط٤حدٙذؼذرُيج٢ُؾٜس

ئٓرحذس ؽشهس ذوغْ ػ٘ٚ ٝذحُغإجٍ ٓؼِٞٓس ؿ٤ش

أٌٗشٝجٓؼشكطْٜذٚ

ٝص هرَ ٖٓ جُشد جسزضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

ذغؿٖ ٓكرٞط "جُٔزًٞس

جُون٤س رٓس ػ٢ِ جُوحٛشز

 13418سهْ ؼ2117/

هغْئٓرحذس

عععع٤ٔسٓعععحٛشأقٔعععذ19

خض٣ٔس

جُغحػس17/11/2117 ك٢ ٓ٘ضُٜح ٖٓ جُٔزًٞسز ػ٢ِ جُورل ضْ

هحٓٞج ق٤ع جُؾشهس ٖٓ هٞز هرَ ٖٓ فرحقح جُػحُػس

جُٔكُٔٞ ٝجقطؿحصجُٜٞجضق جُٔ٘ضٍ ٌَُذطلط٤ؼ س

غْ جأل٢ُ جُكحعد أؾٜضز ًٝزُي ذحُٔ٘ضٍ جُٔٞؾٞد٣ٖ

فرش١ عكش / ٝٝجُذضٜح جُٔزًٞسز ػ٢ِ جُورل

جُطح٢ُضْ ٝك٢ج٤ُّٞ ج٢ٌُٓحٕؿ٤شٓؼِّٞ ٝجهط٤حدْٛ

جُذُٝس أٖٓ ٤ٗحذس ٖٓ عكش / جُغ٤ذز عشجـ جهالم

 ػ٢ِ جُكقٍٞ ٖٓ ٣طٌٔ٘ٞج ُْ ٌُٖٝ ١أذحُطؿٔغ

ٌٓحٕ عٞجء جُٔزًٞسز ذؾإٔ أعرحخٓؼِٞٓحش أٝ

جقطؿحصٛح

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

"٣ُْغطذٍػ٢ِمرطٜح"

أععععحٓسػرعععذجُؼظععع21ْ٤

ٓكٔععععععععٞدػػٔععععععععحٕ

جُذ٣د

هحّجُٔزًٞسذطٞف٤َصٝؾط16/6/2117ٚذطحس٣خ16/6/2117

٤ُال ٣ؼٞد جُٔلطشكإٔ ٖٓ ًٝحٕ ؽو٤وٜح ٓ٘ضٍ ج٢ُ

 ُْ ٌُٚ٘ٝ ص٣ٝالفطكحذٜح ٝكٞؾثص رُيطؾؼذ ذؼذ س

جُطحس٣خُْ ذطلط٤ؼٓ٘ضُٜحٖٓهرَجُؾشهسٝٓ٘زٛزج

ج٢ُ ٗٔح ٝهذ صٝؾٜح جقطؿحص أعرحخ أٝ ٌٓحٕ ضؼشف

جأل ُذ١ ٓكطؿض ذأٗٚ ج٤ٌُِٞػِٜٔح ك٢ جُٞه٢٘ ٖٓ

ػ٢ِهش٣نجُقكشٝج11.5١

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

ذغؿٖ ٓكرٞط "جُٔزًٞس

ػ٢ِ ذطشز جُكشجعس ؽذ٣ذ

ج رٓس سهْ /614ُون٤س

دُٝس2117 جٖٓ ققش

ػ٤ِح"

ػرذهللآكٔذجُغع٤ذ21

ٓكٔذػرذهللا

ضْجُورلػ٢ِجُٔزًٞسٓ٘زػحّضوش٣رحٝرُيجعط٘حدج26/9/2117

 سهْ جُٔكنش ك٢ ج٤ُٚ جُٔٞؾٚ ُغ٘س483ُإلضٜحّ

ٝهذققَػ٢ِئخالءعر2117َٖٓ٤ ئدجس٤ٜٛ١ح

 ذطحس٣خ جُؼحٓس ج٤ُ٘حذس 26هرَ /9 ٝأغ٘حء2117/

ئٜٗحءئؾشجءجشئخالءعر٤ِٖٚٓٓشًضؽشهس٤ٜٛحضْ

ٝٝم ػ٤ِٚ ضحذؼسؼجُورل ٓقلكس ع٤حسز دجخَ ٚ

ُألٖٓجُٞه٢٘ٝجهط٤حدٙذؼذرُيج٢ُؾٜسؿ٤شٓؼِٞٓس

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

ذغؿٖ ٓكرٞط "جُٔزًٞس

ػ٢ِ جُؼ٢ٓٞٔ جُضهحص٣ن

 سهْ جُون٤س /144رٓس

دُٝس2118 أٖٓ ؾ٘ح٣حش

هٞجسب

ٓكٔععععذأقٔععععذػِعععع22٢

جُرِطحؾ٢

جُؾشهس،18/11/2117 ٖٓ هٞز هرَ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٠ِ ضْ

ُذٟ ػ٘ٚ ٝذحُغإجٍ ٓؼِٞٓس، ؿ٤ش ؾٜس ئ٠ُ ٝجهط٤حدٙ

جُؿٜحشجُٔؼ٤٘سأٌٗشٝجٝؾٞدٙ

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

ذغؿٖ ٓكرٞط "جُٔزًٞس

ػِ هشز رٓسجإلعطورحٍ ٠

 سهْ 911/2117هن٤س

ققش"أٖٓدُٝسػ٤ِح

٣ك٤ععع٠ٓكٔعععٞدػرعععذ23

جُك٤ِْٓكٔذ٣ٞعق

ٖٓجُؾشهس27/7/2117 هٞز ٖٓهرَ ٖٓٓ٘ضُٚ جُورلػ٤ِٚ ضْ

ؿ٤ش ؾٜس ئ٠ُ رُي ذؼذ ٝجهط٤حدٙ جُٞه٢٘(، )جألٖٓ

أٌٗشٝج ُذٟجُؿٜحشجُٔؼ٤٘س ػ٘ٚ ٝذحُغإجٍ ٓؼِٞٓس،

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝخ٤ِسجُذج

ذغؿٖ ٓكرٞط "جُٔزًٞس
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ٝؾٞدٙ سؾحٍ رٓس1جُو٘حهش ػ٠ِ

 سهْ 1111/2117هن٤س

ققشأٖٓدُٝسػ٤ِح"

ػر٤ععذٓكٔععذجُرععذس24١

ػرذهللا

18/7/2117 ٓ٘ض18/7/2117ُٚذطحس٣خ ٖٓ جُٔزًٞس خشؼ

ٝجٗوطؼصأخرحسٙٝػ٠ِأغشرُيهحّر٣ٝٚذحُركعػ٘ٚ

ئالأٗٚهذك٢ًحكسجألٓحًٖجُٔطحقسٌُٖٝذالؾذٝ ،ٟ

ذأٗٚ جألؽخحؿ أقذ خالٍ ٖٓ ر٣ٝٚ ػِْ ئ٠ُ ٗٔح

ٓطٞجؾذذغؿٖذشؼجُؼشخ

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

عحذوس ػ٠ِ ٣غطذٍ ُْ"

ٓكنش ضكش٣ش ٝضْ مرطٚ

ذطحس٣خ ُٚ ؿ٤حخ

18/7/2117

أقٔععععذػٔععععشٓكٔععععذ25

ٓكٔذػٞك

28/11/2117ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٢ِ ٖٓضْ هٞز هرَ

جُؾشهسٝجهط٤حدٙذؼذرُيج٢ُؾٜسؿ٤شٓؼِٞٓس

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

عحذوس ػ٢ِ ٣غطذٍ ُْ"

مرطٚ"

ٛرعععععسكعععععح٣نجُغععععع٤ذ26

ٓٞع٢

جُورلػ٢ِجُٔزًٞسٖٓٓكَػِٔٚ"ٓكَذ٤غ16/12/2117 ضْ

جُؾشهس ٖٓ هٞز هرَ ٖٓ " جُكش٢ٔ٣ جالًغغٞسجش

ذؼذ ذطلط٤ؼٝجفطكحذٚ هحٓٞج ق٤ع ٓ٘ضُٚ ج٢ُ رُي

 ػذد ٝأخزٝج 2ٝجُٔ٘ضٍ ضحذِص ٝٝجقذ ضٞخ 4الخ

ؿ٤ش ُؿٜس رُي ذؼذ جهط٤حدٙ ٝضْ ٓكٍٔٞ ض٤ِلٞٗحش

ٓؼِٞٓس

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

مرطٜح عرن "جُٔزًٞسز

 سهْ جُون٤س /1468ك٢

ذٞالم2117 ؾ٘ف

جُذًشٝسٝضْئخالءعر٤ِٚ

ذٙقغععع٤ٖٗعععحد١ػرععع27

كشؼ

ضْجُورلػ٢ِجُٔزًٞسأٓحّذٞجذسهش٣نجالعٌ٘ذس٣س19/11/2117

أٍٝ ؽشهس هغْ ئ٠ُ رُي ذؼذ ٝجهط٤حدٙ جُقكشج١ٝ،

دجخَ ٖٓ ر٣ٝٚ ٓغ ٛحضل٤حً ضٞجفَ ق٤ع جُؼحٓش٣س،

جُوغْ،ٝػ٠ِأغشٛزجهحّر١ٝجُٔزًٞسذحُزٛحخُوغْ

ٌُٖٝ جُورلػ٤ِٚ، أعرحخ ُٔؼشكس جُؼحٓش٣س ؽشهس

ر٣ٝٚ ػِْ ئ٠ُ ٝٗٔح ٝؾٞدٙ، ذحُوغْ جُٔغث٤ُٖٞ أٌٗش

جألٖٓ ٓوش ئ٠ُ ٗوِٚ ضْ هذ ذأٗٚ سع٢ٔ ؿ٤ش ذؾٌَ

جُٞه٢٘جُِٔكنذحُوغْ

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

ذغؿٖ ٓكرٞط "جُٔزًٞس

ػ٠ِ هشز جُكشجعس ؽذ٣ذ

سهْ هن٤س رٓس

أ1174/2117ٖٓ ققش

دُٝسػ٤ِح"ُٞجءجُػٞسز"

ٗعععحد١ػرعععذٙػٔعععش28ٝ

قغ٤ٖ

جُؾؼد21/11/2117 ٓذسعس أٓحّ ٖٓ جُٔزًٞس ػ٠ِ جُورل ضْ

ذٔشًضذ٢٘ع٣ٞقٖٓهرَهٞزٖٓجُؾشهس،ٝجهط٤حدٙ

ئ٠ُػِْر٣ٝٚذؾٌَ ٗٔح ٝهذ ئ٠ُؾٜسؿ٤شٓؼِٞٓس،

ؿ٤شسع٢ٔذإٔجُٔزًٞسٓطٞجؾذذٔوشجألٖٓجُٞه٢٘

ذٔذ٣ش٣سأٖٓذ٢٘ع٣ٞق

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

عحذوس ػ٠ِ ٣غطذٍ ُْ"

مرطٚ"

أعحٓسٓكٔذئذشج29ْ٤ٛ

جُغ٤ذ

9/7/2117 هٞز هرَ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٢ِ ٖٓضْ

جُؾشهسٝجهط٤حدٙذؼذرُيُؿٜسؿ٤شٓؼِٞٓسػِٔحذإٔ

ئخالء ٝضْ جُورلػ٢ِؽو٤نجُٔزًٞسٝٝجُذٙ ضْ هذ

عر٤ِْٜذؼذرُي

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجخ٤ِسجُذ

ذغؿٖ ٓكرٞط "جُٔزًٞس

عؼذ ًلش ؽش٣طس ٓشًض

جُٔشًض١ػ٢ِرٓسجُون٤س

 761سهْ ققش2117/

أٖٓجُذُٝس

ػرذهللاع٤ذػرذهللا31

قغ٤ٖ

12/6/2117ٖٓ ) ف٤ذ٢ُ دًطٞس ( جُٔزًٞس ػ٢ِ جُورل ضْ

جُق٤ذ٤ُسجُخحفسذٚذ٤َ٘ٔؽ٤كسٝرُيٖٓهرَهٞز

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس
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جُشدئٕٝؾذظشٝفجإلخطلحءضحس٣خجإلخطلحءجالعْ

جُٞه٢٘ ُألٖٓ ػ٘ذضحذؼس ذٚ أهشٝج ُٔح ٝكوح ٝرُي

ؿ٤ش ُؿٜس رُي ذؼذ جهط٤حدٙ ضْ ق٤ع ػ٤ِٚ جُورل

ٓؼِٞٓسٝهذٗٔحج٢ُػِْر٣ٝٚذؾٌَؿ٤شسع٢ٔذأٗٚ

ٓطٞجؾذذحألٖٓجُٞه٢٘ذأذٞجُ٘ٔشط

ذغؿٖ ٓكرٞط "جُٔزًٞس

رٓس جُٔشًض١ػ٢ِ جُؿ٤ضز

 سهْ /911جُون٤س

دُٝسق2117 أٖٓ قش

ػ٤ِح

قٔعععععحدزعععععع٤ذػرعععععذ31

جُٞجقذسصم

25/7/2117 ضحس٣خ ٓ٘ز جُورلػ٤ِٚ 25ضْ /7 /2117ُْٝ

٣غطذٍػ٤ِٚ

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

ذغؿٖ ٓكرٞط "جُٔزًٞس

ػ٢ِ ذطشٙ جُكشجعس ؽذ٣ذ

 سهْ جُون٤س /761رٓس

دُٝس2117 أٖٓ ققش

ػ٤ِح

شقز٣لعععععععسجُؾعععععععكح32

ٓكٔذٓقطل٢

1ك٢ضحس٣خ1/8/2117 /8 جُورلػ٢ِجُٔزًٞس2117/ ضْ

ٖٓهرَهٞجشجألٖٓجُٞه٢٘ذٔ٘ضُٚٝجُورلػ٤ِٚٝضْ

٣طْ ُْٝ ج٢ٌُٓحٕٓؿٍٜٞٝال٣ؼِْػ٘ٚؽ٤ثح جهط٤حدٙ

ػ٢ِج٤ُ٘حذسػشمٚ

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

ذغؿٖ ٓكرٞط "جُٔزًٞس

 جُكشجعس ػ٢ِؽذ٣ذ ذطشٙ

 سهْ جُون٤س /421رٓس

أ2117ٖٓ ققش

جُذُٝسػ٤ِح

ػرعععذجُعععشجصمٓكٔعععذ33

ٓكٔذع٤ذ

ضْجألٓشذاخالءعر٤ِٚػ٢ِرٓسجُون٤سسهْ ًحٕهذ

ٓشًضؽشهس٤ٜ٤ٛح2117ُغ٘س483 ئدجس٤ٜ٤ٛ١ح

٣ُْٝطْض٘ل٤زأٓشجإلخالء٣ُْٝغطذٍػ٢ٌِٓحٗٚ

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٙٓلحدٝجُذجخ٤ِس

ذغؿٖ ٓكرٞط "جُٔزًٞس

رٓس ػ٠ِ هشز جإلعطورحٍ

1111/2117هن٤سسهْ

ققشأٖٓدُٝسػ٤ِح

قر٤ععععععععدجُؾععععععععكحش34

ٓقطل٢ػ٢ِ

1ك٢ضحس٣خ1/8/2117 /8 جُورلػ٢ِجُٔزًٞس2117/ ضْ

ٖٓهرَهٞجشجألٖٓجُٞه٢٘ذٔ٘ضُٚٝجُورلػ٤ِٚٝضْ

ٝ ج٢ٌُٓحٕٓؿٍٜٞٝال٣ؼِْػ٘ٚؽ٤ثح ٣طْئهط٤حدٙ ُْ

ػشمٚػ٢ِج٤ُ٘حذس

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

ذغؿٖ ٓكرٞط "جُٔزًٞس

رٓس ػ٠ِ هشز جإلعطورحٍ

 سهْ 761/2117هن٤س

ققشأٖٓدُٝسػ٤ِح

أٗظجُؾعكحشٓكٔعذ35

ٓقطل٢

1ك٢ضحس٣خ1/8/2117 /8 ضْجُورلػ٢ِجُٔزًٞس2117/

ٝجُورلػ٤ِٚٝضْٖٓهرَهٞجشجألٖٓجُٞه٢٘ذٔ٘ضُٚ

٣طْ ُْٝ ج٢ٌُٓحٕٓؿٍٜٞٝال٣ؼِْػ٘ٚؽ٤ثح ئهط٤حدٙ

ػ٢ِج٤ُ٘حذسٚػشم

ٝصجسز هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٓلحدٙٝجُذجخ٤ِس

ك٢ "جُٔزًٞسعرنمرطٚ

 سهْ /761جُون٤س

دُٝس2117 أٖٓ ققش

 ػ٤ِحٝضْئخالءعر٤ِٚ
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 الل فترةجدول حاًلت اًلدعاءات باًلختفاء القسرى خ
 8108/8109التقرير السنوي الرابع عشر 



ضحس٣خجإلخطلحءجُؼ٘ٞجٕجالعّْ

 

ظشٝفجإلخطلحء



جُشد

ٓععععذقصػرععععذجُكل٤ع1

ػرذهللاػرذجُؿٞجد

 ػػِعععععع61٠

-جُٜععشّ–جُٔـشذعع٠

جُؿ٤ضز

ػ17/12/2117ِٚٔ ٓوش ٖٓ جُٔزًٞس ػ٠ِ جُورل ضْ

خِق جُؾشه٤س ذحُطٞعؼحش ٓذ٠ٗ( )ٜٓ٘ذط

ٓ، ٓقش هرٍٓٞ ضغطوَٖ ًحٗص هٞز َ

ئقذجٛح ٝجألخشٟع٤حسضحٕ "ئ٤ُ٘طشج"ًك٠ِ

جُٔزًٞس ذطلط٤ؼ هحٓٞج ق٤ع عٞدجء ؾ٤د

ٝئهط٤حدٙذؼذرُيئ٠ٌُٓحٕرجض٤حًأٓحّصٓالتٚ،

ؿ٤شٓؼِّٞ،

هرَ ٖٓ جُشد  ضْ

جُذجخ٤ِس ٝصجسز

 ٣غرنٝٓلحدٙ ُْ "

مرطٚ"

أعح٣ٚٓٞعقٓكٔذ2

ٓكٔٞد

ػٓغععؿذجُععشقٖٔ

عععععسٓععععٖػجُٔذس

ذؿعععٞجسٓذسععععسأٍ

فععلوجُِععرٖ–صج٣ععذ

ذعععٞالمجُعععذًشٝس–

جُؿ٤ضز–

هر31/1/2118َ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٠ِ ضْ

أْٜٗ ُز٣ٝٚ هحُٞج ق٤ع جُؾشهس ٖٓ هٞز

جُذًشٝس ذٞالم ؽشهس هغْ ئ٠ُ ع٤أخزٝٗٚ

ذوغْ ػ٘ٚ ٝذحُغإجٍ جُطح٠ُ ج٤ُّٞ ك٠ ٌُٖٝ،

ٖٓجُؾشهسأٌٗشجُٔغث٤ُٖٞذحُوغْٝؾٞدٙ،ٝ

ُِطؼشف ر٣ٝٚ ٓكحٝالش ًَ كؾِص ضحس٣خٚ

ػ٠ٌِٓحٕأٝأعرحخئقطؿحصٙ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

جُذجخ٤ِس ٝصجسز

ٓلحدٙٝ

جعطٌٔحٍ ؾحس١ "

ككـ"

ٓكٔععععععععععذجُغعععععععععع٤ذ3

ػرذجُك٤ِْع٤ِْ

–ٓقععطٚجُكٔح٣ععذز

ذشًسجُكحؼٓعٖػ

–ٓإعغعععسجُضًعععحز

جُوحٛشز-جُٔشؼ

21/2/2117 21/2/2117ٖٓذطحس٣خ جُٔزًٞس خشؼ

"الٗغش جُخحفٚ ع٤حسضٚ ٣وٞد ًٝحٕ ٓ٘ضُٚ

"،٣ُْٝؼذقط714٠سٓحدٟ"سهْ"عؿٝ

ذشهْ ذاخطلحتٚ ضكش٣شٓكنش ضْ ٝهذ ضحس٣خٚ

ئدجسٟجُٔشؼ،ٝذطحس٣خ2117ُغ٘س1832

سعحُس21/3/2118 جُٔزًٞس صٝؾس ضِوص

ذوغْ ٓٞؾٞد صٝؾٜح ذإٔ ضل٤ذ ٓؿٍٜٞ ٖٓ

ٓغ جُطٞجفَ ،ٝذٔكحُٝس جُؾشٝم ؽشهس

سكلجإلكقحـزشعحُسأًػشٖٓٓشفحقدجُ

ذوغْ ذإٔسأٟجُٔزًٞس أًذ ٌُٚ٘ ػ٣ٖٞٛطٚ

صٝؾس ضغطط٤غ ُْ ٌُٖٝ، جُؾشٝم ؽشهس

جُٔزًٞسجُطأًذقط٠جألٕٖٓفكسرُي،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

جُذجخ٤ِس ٝصجسز

ٓلحدٙٝ

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ٓكٔعععذأقٔعععذجُغععع٤ذ4

أقٔذجُكش٣ش

–قعع٠سٝجدجُؼععشخ

5ؽوس35ٓؿحٝسز

قِٞجٕ-ٓح15ٞ٣-

1/2/2118 ذطغ19/8/2117ْ٤ِذطحس٣خ جُٔزًٞس هحّ

ٗلغٚئ٠ُجألٖٓجُٞه٠٘ذحُؼرحع٤سٝرُيذؼذ

أهحسذٚ ُذٟ جُؾشهس هرَ ٖٓ ػ٘ٚ جُغإجٍ

 جُٔزًٞس21/9/2117،ٝذطحس٣خ ظٜش

رٓس ٓكطؿضػ٠ِ ٞٛٝ جُخ٤ٔس ؽرشج ذٔكٌٔس

 سهْ قرغ2117ُٚغ٘س9943جُون٤س ٝضْ

ٝجُطؿذ٣ذ قط٠ئقط٤حه٤حً ٓشٙ ٖٓ أًػش ُٚ

ذطحس٣خ عر٤َ ئخالء ػ٠ِ ققَ

،ٝػ٠ِأغشٛزجضْضك٣ِٞٚئ21/1/2118٠ُ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

جُذجخ٤ِس ٝصجسز

ٙٓلحدٝ

ك٢ مرطٚ ضْ "

 سهْ 571جُون٤س

 ققش2118ُغ٘س

دُٝسأ ػ٤ِحٖٓ

ذغؿٖٝ ٓٞدع

ذٔ٘طوس جالعطورحٍ

عؿٕٞهشز"
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ضحس٣خجإلخطلحءجُؼ٘ٞجٕجالعّْ

 

ظشٝفجإلخطلحء



جُشد

إلعطٌٔحٍ جُخ٤ٔس)غحٕ( ؽرشج ؽشهس هغْ

ئؾشجءجشئخالءعر٤ِٚق٤عظَٓكطؿضجًُٔذز

ٝجُذز ك٤ٜح ضطشدد ًحٗص ذحُوغْ أ٣حّ ػؾشز

،ٝذطحس٣خ ُض٣حسضٚ جُوغْ ػ٠ِ جُٔزًٞس

1/2/2118 جُٔزًٞس جُوغْئخطل٠ ٖٓ

أكحد ٝذغإجٍٝجُذضٚػٌٖٓحٕئقطؿحصٗؿِٜح

ذحُوغْ ٓٞؾٞد ؿ٤ش ذأٗٚ جُٔغثٍٞ جُنحذو

ٝقط٠ ضحس٣خٚ ٖٓٝ، ؽة ال٣ؼشفػ٘ٚ ٞٛٝ

هحٓ ؽٌحٟٝصجألٕ ذؼَٔ جُٔزًٞس ٝجُذز

ٝضِـشجكحشٌُحكسجُؿٜحشجُٔؼ٤٘سُطكذ٣ذٌٓحٕ

ٗؿِٜحٌُٖٝدٕٝؾذٟٝ.

ٓكٔععععذكععععح٣ضًٔععععح5ٍ

ػرذجُوٟٞ

–ػجُؼرحعععععع13٠

–ٓذ٣٘ععععععسجُطِرععععععس

جُؿ٤ضز-جُٜٔ٘ذع٤ٖ

ٛ٘ذعس17/1/2118 جُٔزًٞس)هحُدذ٤ٌِس جُورلػ٠ِ ضْ

ٞٛ جإلٓطكحٕ ٖٓ خشٝؾٚ أغ٘حء ) جُٔطش٣س

ٝ، ُٚ جُؾشهسص٤َٓ ٖٓ هٞز هرَ ٝرُيٖٓ

ٝج٥ ٓذ٠ٗ ذضٟ ،ذؼنْٜ ؽشهس ذضٟ خش

ٝئهط٤حدٙذؼذرُيئ٠ُؾٜسؿ٤شٓؼِٞٓس.

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٝصجسزجُذجخ٤ِس

ٓلحدٙٝ

ػ٢ِ ٓكرٞط "

سهْ جُون٤س رٓس

421 2117ُغ٘س

دُٝس أٖٓ ققش

ذغؿٖ ٓٞدع ػ٤ِح

ؽذ٣ذجُكشجعس"

٣ٞعقٓكٔذٓكٔعذ6

٤شٟجُغ٤ذصٛ

–هش٣عععسجُٔكعععالٟٝ

جُذه٤ِٜس-جُؿٔح٤ُس

ضْجُورلػ٠ِجُٔزًٞسٖٓٓ٘ضُٚق٤عهحٓص11/11/2117

هٞزٖٓجُؾشهسذاهطكحّٓ٘ضٍجُٔزًٞسكؿشجً

،ده٤ِٜس جُؿٔح٤ُس ؽشهس ٓشًض ئ٠ُ ٝئهط٤حدٙ

ٓش ئهط٤حدٙ ضْ رُي ٌٓحٕز،ٝذؼذ ئ٠ُ أخشٟ

ؿ٤شٓؼِّٞ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٝصجسزجُذجخ٤ِس

دٙٓلحٝ

ػ٢ِ ٓكرٞط "

سهْ جُون٤س  رٓس

123 2118ُغ٘س

 دُٝسأققش ٖٓ

ذغؿٖ ٝٓٞدع ػ٤ِح

هشز جُكشجعس ؽذ٣ذ

"

ػرذهللاقٔذٟٓكٔذ7

ػرذجُِط٤ق

ػأقٔععذأذٞجُععذٛد

-ٓشًضجُرذسؽع٤ٖ–

جُؿ٤ضز

هر12/2/2118َ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٠ِ ضْ

أ٤٘ٓس٣ُْؼشفألٟؾٜسضطرغ،ٝئهط٤حدٙ هٞز

ؼذرُئٌُحٕؿ٤شٓؼِّٞ،ذ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٝصجسزجُذجخ٤ِس

ٓلحدٙٝ

ػ٢ِ ٓكرٞط "

سهْ جُون٤س  رٓس

ُغ٘س16142

ؾ٘ف2119

جُرذسؽ٤ٖ"

ٓكعععععععشٝطأقٔعععععععذ8

ئذشج٤ْٛجُضهْ

جؽعٕٔٞ–ؽطحٗٞف

جُٔ٘ٞك٤س-

ػ1/4/2118ِٚٔ ٓكَ ٖٓ جُٔزًٞس ػ٠ِ جُورل ضْ

)ٓٞظقذٞصجسزجألٝهحف(ٝرُيٖٓهرَهٞز

ٖٓهغْؽشهسأؽٕٔٞٝٓؼْٜمرحهضحذؼ٤ٖ

، جُٞه٠٘ جألٖٓ رُيُؿٜحص ذؼذ ٝئهط٤حدٙ

ٌُٔحٕؿ٤شٓؼِّٞ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

جُذجخ٤ِس ٝصجسز

ٓلحدٙٝ

جعطٌٔحٍ ؾحس١ "

جُلكـ"
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ػٔعععشسأكعععصؾٔعععح9ٍ

جُذ٣ٖٓكٔٞد

ػأقٔععذأٗغعع37٠

-قِععععععععععععععععععععٞجٕ–

جُوحٛشز

سجألصٛشضْجُورلػ٠ِجُٔزًٞس)هحُدذؿحٓؼ23/2/2118

(ٖٓٓ٘ضُٖٚٓهرَهٞزٖٓجُؾشهسٝجألٖٓ

ٝ ؽشهٚ صٟ ٣شضذٟ ذؼنْٜ خش٣ٖآجُٞه٠٘

ؿ٤ش ٌُٔحٕ رُي ذؼذ ،ٝئهط٤حدز ٓذ٠ٗ صٟ

ٓؼِّٞ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

جُذجخ٤ِس ٝصجسز

ٓلحدٙٝ

ػ٤ِٚ ٓكٌّٞ "

غالظ ُٔذز ذحُغؿٖ

ع٘ٞجشقنٞس٣حك٢

 سهْ 2279جُون٤س

 2118ُغ٘س

قِٞجٕ ؾ٘ح٣حش

 ذغؿٖٝٓٞدع

جالعطورحٍذطشز"

أقٔعععذسأكعععصؾٔعععح11ٍ

جُذ٣ٖٓكٔٞد

ػأقٔععذأٗغعع37٠

-قِععععععععععععععععععععٞجٕ–

جُوحٛشز

جُطشذ٤س23/2/2118 ذ٤ٌِس جُٔزًٞس)هحُد جُورلػ٠ِ ضْ

ٖٓ هٞز هرَ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ ) جألصٛش ؾحٓؼس

صٟ ٣شضذٟ ذؼنْٜ جُٞه٠٘ ٝجألٖٓ جُؾشهس

رُيٙٝأخش٣ٖصٟٓذ٠ٗ،ٝئهط٤حدسؽشه ذؼذ

٤شٓؼِّٞ،ٌُٔحٕؿ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

جُذجخ٤ِس ٝصجسز

ٓلحدٙٝ

ػ٤ِٚ ٓكٌّٞ "

ذحُغؿُٖٔذزخٔغس

ػؾشػحٓحقنٞس٣ح

سهْ جُون٤س ك٢

ُغ٘س2279

ؾ٘ح٣حش2118

ٝٓٞدع قِٞجٕ

جالعطورحٍ ذغؿٖ

ذطشز"

ٓكٔذئذشج٤ْٛٓكٔذ11

سٓنحٕ

ػٓؿِععععععععععععظ77

جُغعععععع٤ذز–جألٓععععععٚ

جُوحٛشز-ص٣٘د

6/4/2118 ػ٠ِ جُورل ٖٓضْ هٞز هرَ ٖٓ جُٔزًٞس

جُؾشهس،ٝئهط٤حدزذؼذرُئٌُحٕؿ٤شٓؼِّٞ

ذحُغإجٍػ٘ٚ هحٓٞج ذإٔرٟٝجُٔزًٞس ،ػِٔحَ

ك٠أهغحّجُؾشهسجُط٠ضوغك٤ٜحدجتشٓغٌ٘ٚ

٣ٌُُْٖٝغطذٍػ٤ِٚ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ ٓكرٞط "

ُغ٘س2جُون٤سسهْ

ج2116ٖٓ ققش

جٗنٔح . ػ٤ِح ّدُٝس

ُؿٔحػسجسٛحذ٤س"

أٓعععع٤ٖػِعععع٠أٓعععع12ٖ٤

ػ٠ِٓشؾف

هش٣عسجٌُععّٞجألقٔععش

جُؿ٤ضز-أٝع٤ْ–

ضْجُورلػ٠ِجُٔزًٞسأغ٘حءضٞجؾذٙذوش٣ط31/12/2117ٚ

ٖٓهرَهٞزٖٓجألٖٓ،ٝذحُغإجٍػ٘ٚذٔشًض

ضْ ًٝزُي ذٚ ٓؼشكطْٜ أٌٗشٝج أٝع٤ْ ؽشهس

٣غطذٍ ُْٝ ئٓرحذٚ ؽشهس ذوغْ ػ٘ٚ جُغإجٍ

ئ٠ُػِْر٣ٝٚذإٔػ٤ِٚأ٣ ٛ٘حى،ٝهذٗٔح نحً

ذٔ٘طوس جُٞه٠٘ جألٖٓ ُذٟ ٓطٞجؾذ جُٔزًٞس

أًطٞذش،6ذــ11.5ج٤ٌُِٞ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ٓكٔععععذػرععععذجُكل٤ع13

ػرذجُٜحدٟٓرحسى

6 -12خ–ؼ

ػٔعععععععحسجشٗؿعععععععّٞ

ٓذ٣٘عععس–جُغعععلحسجش

زجُوحٛش-ٗقشأٍٝ

جُٔز4/3/2118 قرظ ػح٤ٖٓضْ ُٔذز ئقط٤حه٤حً ًٞس

سهْ جُون٤س رٓس ػ٠ِ ٝٗقق

أٖٓد2115ُُٝغ٘س781 ،ٝذطحس٣خسققش

ٖٓهرَج٤ُ٘حذسٚضْئخالءعر28/2/2118ِ٤

ٝػ٠ِأغشرُيضْضشق٤ِسٖٓعؿٖجُؼحٓس،

 ذطحس٣خ هشٙ هغ3/3/2118ْئعطورحٍ ئ٠ُ

ؽشهس أٍٝ هغْ ئ٠ُ ٚ٘ٓٝ جُخ٤ِلس ؽشهس

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ "ٓخ٢ِعر٤ِٚ

 سهْ 781جُون٤س

 ققش2115ُغ٘س

ُْٝ ػ٤ِح دُٝس أٖٓ

ْمرطٚذؼذٛح"٣ط
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ئ إلٜٗحء ٝرُي ٗقش ئخالءٓذ٣٘س ؾشجءجش

ئخطل٠جُٔزًٞس4/3/2118عر٤ِٚ،ٝذطحس٣خ

جُٔغثُٞ ٝأٌٗش ٓؼشكطْٜٕٞكؿأٙ ذحُوغْ

، ضٞجؾذٙ ر٣ٝٚذٌٔحٕ ٓكحٝالش ًَ ٝكؾِص

.ُِطؼشفػ٠ٌِٓحٕئقطؿحصٙقط٠جألٕ

أعععحٓسٓكٔععذػرععذ14ٙ

ٓؿحٛذجُؿٔغ٠

ػجألٝسٓععععععععععععح2ٕ

-جُٜعععشّ–جُطعععشجخ

جُؿ٤ضز

جُورل22/3/2118 ٖٓػ٤ِٚضْ هٞز هرَ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ

ٝئُوحء جُٔ٘ضٍ ذطلط٤ؼ هحٓٞج ق٤ع جُؾشهس

رُي ذؼذ ٝئهط٤حدٙ ، جُٔزًٞس ػ٠ِ جُورل

ٌُٔحٕؿ٤شٓؼِّٞ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٝصجسزجُذجخ٤ِس

"عرنئخالءعر٤ِٚ

12ذطحس٣خ /12/

رٓس2118 ػ٢ِ

 سهْ 441جُون٤س

 ققش2118ُغ٘س

ػ٤ِحأ دُٝس ٖٓ

ذطذجذ٤شجقطشجص٣س"



أقٔعععذٓكٔعععذجُغععع٤ذ15

جُغ٤ذئذشج٤ْٛ

ػقغعععععععععععععععح56ٕ

-ٓخِعععٞف–قغععع٤ٖ

جُؿ٤ضز-جُؼؿٞصز

ػ3/4/2118٠ِ ؾِٞعٚ أغ٘حء جُٔزًٞس جُورلػ٠ِ ضْ

ض ذؾحسع جُؾشهحٟٝ جُضٓشًحك٤طش٣ح شػس

ذأسكجُِٞجءٛٞٝص٤َُٓٚٝرُيٖٓهرَهٞز

أْٜٗ ٣شؾف ٓذ٠ٗ صٟ ٣شضذٕٝ جُؾشهس ٖٓ

،ٝئهط٤حد جُٞه٠٘ ُألٖٓ ئ٠ُٙضحذؼ٤ٖ رُي ذؼذ

جُٔزًٞس رٟٝ ذإٔ ،ػِٔحً ٓؼِّٞ ؿ٤ش ٌٓحٕ

هحٓٞجذحُغإجٍػ٘ٚك٠أهغحّجُؾشهسٝجُ٘وحه

ضكش٣ش ضْ ؾذًٟٝٔح دٕٝ ٌُٖٝ ُٜح جُطحذؼس

ذٞجهؼ ٓكنش ذشهْ ئخطلحتٚ 2853س

2118ُغ٘س ٝ جُؼؿٞصز ذشهْآئدجسٟ خش

ئدجسٟجُؼؿٞصز،2118ُغ٘س2856

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ ٓكرٞط "

 سهْ 1345جُون٤س

 ققش2118ُغ٘س

. ػ٤ِح جُذُٝس جٖٓ

ُؿٔحػس جٗنٔحّ

ذغؿٖ ٓٞدع

ذٔ٘طوس جالعطورحٍ

عؿٕٞهشز"

ٓكٔععذعععؼ٤ذذ٤عع16٠ٓٞ

ػرذجُؼض٣ض

–ذععععشؼجُطكش٣ععععش1

-ك٤قعععَ–جُٔطرؼعععس

جُؿ٤ضز

ضْجُورلػ٠ِجُٔزًٞسٝٛٞك٠هش٣وٚئ5/4/2118٠ُ

ك٠ جُِٞجء أسك ذٔ٘طوس ٝضكذ٣ذجً ٓ٘ضُٚ

 َ٤ُ ٓ٘طقق ذؼذ جُػح٤ٗس ض5/4ْجُغحػس ٝ

2118ُغ٘س1346ضكش٣شٓكنشذزُيذشهْ

ذأٗٚهذعرنرُيئخطلحء ئدجسٟجُٜشّ،ػِٔحً

هرَرُيذ٤ّٞٝجقذغالغسٖٓأفذهحءجُٔزًٞس

ٝذ٘لظجألعِٞخ،ٝهذٗٔحئ٠ُػِْر٣ٝٚذأٗٚ

ذح٤ٌُِٞ ذأًطٞذش جُٞه٠٘ جألٖٓ ذٔوش ٓطٞجؾذ

11.5،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ ٓكرٞط "

 سهْ 1345جُون٤س

 ققش2118ُغ٘س

.أ ػ٤ِح دُٝس ٖٓ

ُؿٔحػس جٗنٔحّ

ذغؿٖ ٓٞدع

ذٔ٘طوس جالعطورحٍ

عؿٕٞهشز"



ذسٓنععععععععحٕٓكٔعععععععع17

ٓكٔذسمٞجٕ

أسك-قعع٠ج٣ٌُٞععص

–جُؾععشًسجُؾععشه٤س

جُغ٣ٞظ-جألسذؼ٤ٖ

ذٔذ٣٘س22/4/2118 ٖ٤ًٔ ٖٓ جُٔزًٞس ػ٠ِ جُورل ضْ

جُؼَٔ ٖٓ ػٞدضٚ أغ٘حء ذحُوحٛشز جُشقحخ

ٓق٤شٙ ٣ؼشف ُْ جألٕ قط٠ ضحس٣خٚ ٖٓٝ،

ر٣ٝٚذإٔجُٔزًٞسٓٞؾٞد ئ٠ُػِْ ٗٔح ،ٝهذ

ٍػ٘ٚك٠هغْأٍٝٓذ٣٘سٗقشٌُٖٝذحُغإج

ذحُوغْأٌٗشٝجٝؾٞدٙ،ًٔحٗٔحئ٠ُػِْر٣ٝٚ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ ٓكرٞط "

 سهْ 81جُون٤س

 2115ُغ٘س

جُغ٣ٞظ ؾ٘ح٣حش

ٓٞدعذغؿٖؾٔقس
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ٓٞؾٞد جألؽخحؿذأٗٚ أقذ خالٍ ٖٓ أ٣نحً

ُذٟجألٖٓجُٞه٠٘،

"

أقٔععععذػرععععذجُشق18ٖٔ

ػرذجُغ٤ٔغ

–ػضوعع٠ػِعع23٠

–ػجُط٘عععععععععععععععح٠ٗ

جُؿ٤ضز-ٓرحذسئ

ػ3/4/2118٠ِ ؾِٞعٚ أغ٘حء جُٔزًٞس جُورلػ٠ِ ضْ

جُضٓش ضشػس ذؾحسع جُؾشهحٟٝ ًحك٤طش٣ح

ذأسكجُِٞجءٛٞٝص٤َُٓٚٝرُيٖٓهرَهٞز

أْٜٗ ٣شؾف ٓذ٠ٗ صٟ ٣شضذٕٝ جُؾشهس ٖٓ

ذؼذ جُٔزًٞس ،ٝئهط٤حد جُٞه٠٘ ُألٖٓ ضحذؼ٤ٖ

رٟٝ ذإٔ ،ػِٔحً ٓؼِّٞ ؿ٤ش ٌٓحٕ ئ٠ُ رُي

أهغحّجُٔزً ك٠ ػ٘ٚ ذحُغإجٍ هحٓٞج ٞس

جُؾشهسٝجُ٘وحهجُطحذؼسُٜحٌُٖٝدٕٝؾذٟٝ

ذشهْ ئخطلحتٚ ذٞجهؼس ٓكنش ضكش٣ش ضْ ًٔح

2118ُغ٘س2853 ٝ جُؼؿٞصز خشآئدجسٟ

ئدجسٟجُؼؿٞصز،2118ُغ٘س2856ذشهْ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ ٓكرٞط "

 سهْ 1345جُون٤س

 ققش2118ُغ٘س

دٝأ ٖٓ. ػ٤ِح ُس

ُؿٔحػس جٗنٔحّ

ذغؿٖ ٓٞدع

ذٔ٘طوس جالعطورحٍ

عؿٕٞهشز

ػععالءػِعع٠ٓؼععٞك19

ػر٤ذ

ٓشًعععععععععض–ؽعععععععععٜح

–جُٔ٘قعععععععععععععععععٞسز

جُذه٤ِٜس

ئ12/4/2116٠ُ علشٙ أغ٘حء  جُٔزًٞس ػ٠ِ جُورل ضْ

ضْ جُٔطحس ٖٓ ػ٤ِٚ جُورل ،ٝذؼذ ئ٣شجٕ

ئ٠ُ جُٞه٠٘ جألٖٓ ٖٓ هٞٙ هرَ ٖٓ ئهط٤حدٙ

جُٔ٘ضٍٝجإلعط٤الءػ٠ِٓ٘ضُٚق٤عضْضلط٤ؼ

ؾٜحص ًٝزُي ذٚ جُخحفس ٝجألٝسجم جٌُطد

رُئٌُحٕؿ٤ش ذؼذ جُكحعدج٠ُ٥،ٝئهط٤حدٙ

٣ؼشف ُْ جألٕ ٝقط٠ ضحس٣خٚ ٖٓٝ، ٓؼِّٞ

ٓق٤شٙ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ ٓكرٞط "

 سهْ 6661جُون٤س

 2118ُغ٘س

ؽشهس هغْ ؾ٘ح٣حش

ٝٓٞدع جُ٘ضٛس

ذ٤ِٔحٕهشز

كٔذئذشج٤ْٛٓكٔذ21ٓ

ػرذجُكحكع

-جُؼ٤عععععحه–ذٜٔعععععح

جُؿ٤ضز

ضٞؾٚجُٔزًٞسٖٓٓك2/5/2118َذطحس٣خ2/5/2118

عٌ٘ٚذحُوطحسئ٠ُؾحٓؼسجألصٛشق٤ع٣ذسط

ذ٤ٌِسجُذسجعحشجإلعال٤ٓس،ٝٓ٘زٛزججُطحس٣خ

 جإلضقحٍ ٝعحتَ ئٗوطؼصًحكس جألٕ ذٚٝقط٠

ك٠ ػ٘ٚ ذحُركع ر٣ٝٚ هحّ ٛزج أغش ،ٝػ٠ِ

حّجُؾشهسٝجُٔغطؾل٤حشٌُٖٝذالؾذٟٝأهغ

ذأًٗٚح٣ٕٞؾذقِٔ ٖٓجألٖٓزٌٓرشس،ػِٔحً

جألصٛش٠ٓٞ٣ 1،2جُٞه٠٘ك٠ٓك٤وؾحٓؼس

/5/2118،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٓطِٞخ "

سه٢ٔ جُونط٤ٖ ك٢

 ُغ٘س541"

ج2114ٖٓ ققش

 ، ػ٤ِح 217دٍٝ

 2115ُغ٘س

ػغٌش٣س ؾ٘ح٣حش

ٛحسخجعٔحػ٤ِ٤س .

"

ٓقععععععععطل٠أقٔععععععععذ21

ٓكٔذكطك٠

صٛععععشجءٓذ٣٘ععععس21

جُوحٛشز-ٗقش

ضْجُورلػ٠ِجُٔزًٞس)هحُدؾحٓؼ٠(أغ٘حء11/2/2118

خشٝؾٖٚٓجُؿحٓؼسجٌُ٘ذ٣سذحُطؿٔغجُخحٓظ

ٓالذظ جألؽخحؿ٣شضذٕٝ ٖٓ ػذد هرَ ٖٓ

ٓذ٤ٗس،ٝئهط٤حدٙذؼذرُيئ٠ٌُٓحٕؿ٤شٓؼِّٞ

٣ّٞئخطلحتٚع٤حسز،ػِٔحًذأًٗٚحٕك٠قٞصضٚ

(،615ٌظ"سهْ)ٝفعُ"كٞ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ مرطٚ ضْ "

 سهْ 61جُون٤س

 2118ُغ٘س

ػغٌش٣س ؾ٘ح٣حش

جُوحٛشز ؽٔحٍ

قٌْ ػ٢ِ ٝقحفَ

عر٤ِٚ ٝأخ٢ِ ذشجءز
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جُشد

 6ذطحس٣خ /8/

2119

ٓقعععععطل٠ٓكٔعععععٞد22

كشقحش

ػٓكٔععععذػِععععع5٠

سمعععععٞجٕٓعععععٖػ

٤ٓععععص–جُٔؾععععشٝع

-جُؼؿععٞصز–رععسػو

جُؿ٤ضز

ك18/4/2118٠ ضٞجؾذٙ أغ٘حء جُٔزًٞس ػ٠ِ جُورل ضْ

جألؽخحؿ ٖٓ ٓؿٔٞػس هرَ ٖٓ جُؾحسع

٣شضذٕٝصٟٓذ٠ٗ)أٖٓٝه٠٘(،ٝئهط٤حدٙذؼذ

ئ٠ُػِْ ٗٔح ،ٝهذ رُيئ٠ٌُٓحٕؿ٤شٓؼِّٞ

ٓطٞجؾذ ذأٗٚ جألؽخحؿ أقذ هرَ ٖٓ ر٣ٝٚ

ذوغْؽشهسجُذه٠،ٌُٖٝجُٔغث٤ُٖٞذحُوغْ

ٗلٞجرُي،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٝصجسزجُذجخ٤ِس

 ؾحس١ذأٗٚ "

جعطٌٔحٍجُلكـ"

أقٔعععععععععذئذعععععععععشج23ْ٤ٛ

ئذشج٤ْٛعؼ٤ذ

–ػذٞسععععععععععععؼ٤ذ

ٓشًضقٞػػ٤غ٠

جُرك٤شز-

ؽشهس9/4/2117 ذٔشًض ٓكنش ذؼَٔ جُٔزًٞس هحّ

قٞػػ٤غ٠ذؾإٔعشهسجُط٤ِلٕٞجُٔكٍٔٞ

ٖٓ ئعطذػحتٚ ضْ ٛزج ،ٝػ٠ِأغش جُخحؿذٚ

9/4/2117ٓشًضقٞػػ٤غ٠ذطحس٣خهرَ

،ٝذؼذدخٍٞجُٔزًٞسئ٠ُٓشًضؽشهسقٞػ

ػ٤غ٠ذشكوسؽو٤وٚئخطل٠ٝضْؿِنجُط٤ِلٕٞ

جُٔكٍٔٞجُزًٟح٣ٕكِٔٚك٠رُيج٤ُّٞ،ُْٝ

ٛزج ٝهط٘ح ٝقط٠ ضحس٣خٚ ٖٓ ٓق٤شٙ ٣ؼشف

ضٞجؾذ ٝأغ٘حء جإلخطلحء ّٞ٣ ك٠ ذأٗٚ ،ػِٔحً

هح جُٔشًض دجخَ ؽو٤وٚ ٓغ أقذجُٔزًٞس ّ

٣زٛد إٔ ؽو٤وٚ ٖٓ ذحُطِد جُؾشهس سؾحٍ

ػؾش ٓشٝس ٝذؼذ جُطكش٣حش ؿشكس ئ٠ُ ٓؼٚ

أ٤ٖٓ جُٔزًٞس،ٝذغإجُٚ ٣ؿذ ُْٝ دهحتنػحد

جُؾشهسجُٔطٞجؾذأٓحّؿشكسست٤ظجُٔرحقع

ك٠ ٗلغي ٝٓطٞد٣ؼ "أٓؾ٠ ُٚ هحٍ ػ٘ٚ

ذ٤٘حذس ضـ٤د ٓكنش ػَٔ ضْ ،ٝهذ دج٤ٛس"

،2117ُغ٘س3614قٞػػ٤غ٠ذشهْ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٝصجسزجُذجخ٤ِس

٣غرنٝ ُْ " ٓلحدٙ

مرطٚ"

ٓكٔععععذػرذجُشؽعععع٤ذ24

ػرذجُك٤ٔذأقٔذ

جٌُععّٞ–ػجُطشػععس

-أٝععع٤ْ–جألقٔععش

جُؿ٤ضز

ذٔ٘طوس8/8/2118 ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٠ِ ضْ

جُؾشهس ٖٓ هٞز هرَ ٖٓ ص٣٘د جُغ٤ذز

،ٝئهط٤حدٙذؼذرُئٌُحٕؿ٤شٓؼِّٞ،

ٖٓ جُشد هرَضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ ٓكرٞط "

 سهْ 1175جُون٤س

 ققش2118ُغ٘س

.. ػ٤ِح دُٝس أٖٓ

ذغؿٖ ٝٓٞدع

(1جُو٘حهشسؾحٍ)

ٓقععععععععطل٠ػِعععععععع25٠

ٓقطل٠ػ٠ِ

ػٔحسجشجُلشجػ٘س9

–جُٔش٣ٞه٤ععععععععععس–

جُؿ٤ضز-جُٜشّ

7/4/2118 )هحُد7/4/2118ذطحس٣خ جُٔزًٞس خشؼ

ُغحػسجُػح٤ٗسذ٤ٌِسجُٜ٘ذعس(ٖٓٓ٘ضُٚك٠ج

ٝهذ ، ضحس٣خٚ قط٠ ٣شؾغ ُْٝ، ظٜشجَ ػؾش

ُذٟ ٓكطؿض ذأٗٚ رٟٝجُٔزًٞس ئ٠ُػِْ ٗٔح

 ج٤ٌُِٞ ك٠ جُٞه٠٘ هش٣ن11.5جألٖٓ ػ٠ِ

جعٌ٘ذس٣سجُقكشٝجٟ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

جُون٤س ك٢ ٓطْٜ "

 ُغ٘س137سهْ

ؾ٘ح٣حش2118

ؽٔحٍ ػغٌش٣س

جُوحٛشز..ٝٛحسخ.
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جُشد

هعععععععٚػرذجُ٘حفعععععععش26

ٓكٔذئذشج٤ْٛ

ػكحهٔعععععععععععععععس17

جُؼٔشج٤ٗععس–سؽععذٟ

جُؿ٤ضز-

هر26/7/2118َ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٠ِ ضْ

هٞزٖٓجُؾشهس،ٝئهط٤حدزذؼذرُيئ٠ٌُٓحٕ

ؿ٤شٓؼِّٞ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ ٓكرٞط "

 سهْ 1175جُون٤س

 ققش2118ُغ٘س

ػ٤ِح دٍٝ ..أٖٓ

ذغؿٖ ٝٓٞدع

(1جُو٘حهشسؾحٍ)

ًٔععحٍفععالـٓكٔععذ27

ػغٌش

–ًشدجعععس–ٗح٤ٛععح

جُؿ٤ضز.

ذطحس٣خ19/5/2118 ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس ػ٠ِ جُورل ضْ

21/4/2118 ٖٓ هٞز هرَ ٖٓ ٝرُي

جُؾشهس"جألٖٓجُٞه٠٘"ق٤عهحٓٞجذاهطكحّ

،ٝذؼذ ٓؼِٞٓس ؿ٤ش ُؿٜس ٝئهط٤حدٙ ٓ٘ضُٚ

ج ظٜش أ٣حّ ؽشهسغالغس ذٔشًض ُٔزًٞس

 ،ٝذطحس٣خ هشجس19/5/2118ًشدجعس فذس

خٔغس هذسٛح ذٌلحُس جُٔزًٞس عر٤َ ذاخالء

جُؾشهسآ ذٔشًض دكؼٜح ضْ ،ٝهذ ؾ٤٘س الف

رٟٝ ػِْ ئ٠ُ ٗٔح جُطح٠ُ ج٤ُّٞ كؿش ٝك٠

هذ جُٞه٠٘ ُألٖٓ ضحذؼس هٞز ذإٔ جُٔزًٞس

أػ٤ٖ أٓحّ ًشدجعس ؽشهس ٓشًض ٖٓ أخزضٚ

ٚئ٠ُؾٜسؿ٤شٓؼِٞٓس،جُٔكطؿض٣ٖٝئهطحدض

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ ٓكرٞط "

 سهْ 111جُون٤س

 ققش2119ُغ٘س

.. ػ٤ِح دُٝس أٖٓ

ذغؿٖ ٝٓٞدع

(1جُو٘حهشسؾحٍ)

ؾععععععشؾظػععععععٞك28

ٓغؼٞدػٞك

ػأذٞسٓنععععح31ٕ

جُغععععععٔحـٓععععععٖػ

–جُعععععععععععععععععععععععذًطٞس

جُؿ٤عضز–جُؼٔشج٤ٗس

.

ٛٞٝأخشٕٝك٠جُٔكنشهذضْئضٜحّجُٔزًٞس12/9/2118

 51415سهْ ٓذ٣٘س2118ُغ٘س ؾ٘ف

عر٤َ ئخالء ج٤ُ٘حذس هشسش ٝهذ ٗقشأٍٝ

جُٔط٤ٜٖٔذنٔحٕٓكَئهحٓطْٜذؼذجُطخحُـ

جُٔط٘حصػس جألهشجف ؾ٤ٔغ ذ٤ٖ ٝجُطقحُف

،12/9/2118ذطحس٣خ

ئالأ٣ُْٚٗطْئخالءعر٤ِٚٝذغإجٍجُٔؼ٤٤ٖ٘

ٞؾٞدذوغْؽشهسأؾحذٞذإٔجُٔزًٞسؿ٤شٓ

جُٞه٠٘ جألٖٓ رٓس ػ٠ِ ٝأٗٚ جُوغْ ذذ٣ٞجٕ

ذؾٌَؿ٤شسع٠ٔذأٗٚ ئ٠ُػِْٜٔ ٗٔح ،ٝهذ

ٓٞؾٞددجخَٓؼغٌشهٞجشجألٖٓخِقٗحدٟ

ٓذ٣٘سٗقشغحٕ،–جُغٌٚ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ػععععععضٝصٓكؿععععععٞخ29

ػضٝص

ػػ٠ِكشؿِع69٠

ٖٓػًٔحٍؾٔعضز

جُؿ٤ععضز–ئٓرحذععس–

.

4/9/2118ضْئخالءعر٤َجُٔزًٞسذطحس٣خ15/9/2118

ئ٠ُ ضشق٤ِٚ ،ٝضْ ؾ٘ح٣حشجُؿ٤ضز ٖٓٓكٌٔس

 ذطحس٣خ ئٓرحذس ؽشهس 9/9/2118هغْ

 جُٔؼ15/9/2118٤٘،ٝذطحس٣خ ٕٞأٌٗش

ذحُوغْٝؾٞدٙ،ػِٔحًذإٔصٝؾطًٚحٗصضضٝسٙ

٤ٓٞ٣حًهٞجٍكطشزٝؾٞدٙذحُوغْ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأُٗٚذجخ٤ِسٝصجسزج

ك٢ ٓكرٞط "

 سهْ 1118جُون٤س

 ققش2119ُغ٘س

.. ػ٤ِح دُٝس أٖٓ

ذغؿٖ ٝٓٞدع

جُو٘حهشسؾحٍ
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ٗععععععععحؾفٓععععععععشصٝم31

ػرذجُكل٤عأذٞض٤ٚ

–7ػٔععععععععععععععععععععحسز

–11ؽععععععععععععععععععععععوس

25جُٔؿٔٞػععععععععععععس

-ٓذ٣٘سجُشقحخ

هر22/9/2118َ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٠ِ ضْ

ٌُٔ رُي ذؼذ ،ٝئهط٤حدٙ جُؾشهس ٖٓ حٕهٞز

ػٖ جُركع ضْ هذ ذإٔ ،ػِٔحً ٓؼِّٞ ؿ٤ش

جُٔزًٞسك٠أٓحًٖجإلقطؿحصجُٔك٤طٚذٔ٘ضُٚ

،ٌُٖٝذالؾذٟٝ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ ٓكرٞط "

 سهْ 1345جُون٤س

 ققش2118ُغ٘س

.. ػ٤ِح دُٝس أٖٓ

ذغؿٖ ٝٓٞدع

ذٔ٘طوس جالعطورحٍ

عؿٕٞهشٙ.

ػرعععذجُشقٖٔٓكٔعععذ31

٠ٓكٔععععععععععٞدػِعععععععععع

أذٞجُ٘ؿح

ٓشًععععض–ًلععععشػ٤ِْ

–ذشًعععععععسجُغعععععععرغ

جُٔ٘ٞك٤س

ئقذٟمٞجق11/8/2117٠ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٠ِ ضْ

هٞجشضشضذٟٓالذظخحفس ٖٓهرَ جُوحٛشز

ذإٔ ،ػِٔحً ٓؼِٞٓس ؿ٤ش ؾٜس ئ٠ُ ،ٝئهط٤حدٙ

ذحُركعػ٘ٚك٠ًحكس رٟٝجُٔزًٞسهذهحٓٞج

زُيضوذ٣ْذالؿحشأٓحًٖجإلقطؿحصجُٔطحقسًٝ

ُِ٘ جُؼحّ حتد ض8/5/2118ْٝذطحس٣خ

ئعطذػحءٝجُذجُٔزًٞسٖٓهرَجألٖٓجُٞه٠٘

ٝجهؼس ك٠ ؽٌٞجٙ ئ٠ُ ُإٍلعطٔحع ذحُٔ٘ٞك٤س

٣غطذٍ ُْ ضحس٣خٚ قط٠ أٗٚ ،ئال ٗؿِٚ ئخطلحء

جُؿٜس أٝ جُٔزًٞس ئخطلحء ٌٓحٕ ػ٠ِ

جُٔغثُٞسػٖئخطلحتٚ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

جُو ك٢ ٓطْٜ ن٤س"

 ُغ٘س1111سهْ

أ2117ٖٓ ققش

دُٝسػ٤ِح..ٝٛحسخ

.

أقٔعععذكطكععع٠أقٔعععذ32

ٓكٔذ

ٓشقِععععس–جالسد٤ٗععععس

–سجذؼعععععععععععععععععععععسخ

–أًطعععععععععععٞذشأ6ٍٝ

جُؿ٤ضز.

19/8/2118ٖٓ ٓ٘ضُٚ أٓحّ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٠ِ ضْ

ٓالذظ ٣شضذٕٝ جألكشجد ٖٓ ٓؿٔٞػس هرَ

ػقشج جُشجذؼس جُغحػس ك٠ ٝرُي ٓذ٤ٗس

رُيئ٠ٌُٓحٕؿ٤شٓؼِّٞ،ٝك٠،ٝئهط٤حدٙذؼذ

ج٤ُّٞجُطح٠ُقنشئ٠ُٓ٘ضٍجُٔزًٞسهٞزٖٓ

جُؾشهسضطأُقٖٓغالظع٤حسجشق٤عهحٓٞج

ذؼل ػ٠ِ ٝجإلعط٤الء جُٔ٘ضٍ ذاهطكحّ

ضٞخ "الخ ذحُٔزًٞس جُخحفس جُٔطؼِوحش

ًٔح ٛحٓس" ،ٝٓغط٘ذجش ٓكٍٔٞ ،ض٤ِلٕٞ

ئقطؿحص أعرحخ أٝ ذٌٔحٕ ٓؼشكطْٜ أٌٗشٝج

، ٓكنشجُٔزًٞس ضكش٣ش سكل ضْ ًٝزُي

ذاخطلحءٙ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

جعطٌٔحٍ ؾحس١ "

جُلكـ"

ػرعععععذجُؿٞجدجُغععععع٤ذ33

ػرذجُؿٞجدرسٙ

–هش٣ععسؽعع٤شجذحؾ٠

–ؽعععععععر٤ٖجٌُعععععععّٞ

جُٔ٘ٞك٤س.

جٌُحت1/9/2115ٖ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس ػ٠ِ جُورل ضْ

ذٔكحكظس ص٣ٝذ جُؾ٤خ ذٔذ٣٘س جٌُٞغش ذك٠

ٓإهصؽٔحٍ ذؾٌَ ق٤ع٣ؼ٤ؼٛ٘حى ع٤٘حء

ذحإلدجسز ٓٞظق "٣ؼَٔ ػِٔٚ هر٤ؼس ذغرد

جُطؼ٤ٔ٤ِسذحُؾ٤خص٣ٝذ"ٝرُيٖٓهرَأكشجد

أ٤٘ٓس قِٔس خالٍ جُٔغِكس ُِوٞجش ضحذؼ٤ٖ

،ٝئهط٤حدٙذؼذرُيئ٠ُؾٜسؿ٤شٓؼِٞٓس،ٝهذ

ك٠ ئقطؿحصٙ ضْ هذ ذأٗٚ ر٣ٝٚ ػِْ ئ٠ُ ٗٔح

 ضشق111ِ٤جٌُط٤رس ئ٠ُعؿٖذحُؼش٣ؼغْ ٚ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"
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جُشد

جُؼحص٠ُٝذحإلعٔحػ٤ِ٤س،ٝجُزٟضْضشق٤ِٚٓ٘ٚ

 ذطحس٣خ ؿ٤ش21/12/2115أ٣نحً ئ٠ُؾٜس

ٓؼِٞٓس،

أعععٔحءعععؼ٤ذأقٔععذ34

ٓكٔٞد

ػٓكٔععذػِعع23٠

ٓطلعععععععشعٓعععععععٖػ

–ػضجُعععععععععععععععععععععذ٣ٖ

–جُٜشّ–ئعرحضظ

جُؿ٤ضز.

جُورل15/4/2118 جُوحٛشزضْ ٓطحس ٖٓ جُٔزًٞسز ػ٠ِ

جألٖٓ ُؿٜحص ضحذؼ٤ٖ ؽشهس أكشجد هرَ ٖٓ

ؿ٤ش ؾٜس ئ٠ُ رُي ذؼذ ،ٝئهط٤حدٛح جُٞه٠٘

٣ؼشف ُْ جألٕ ٝقط٠ ضحس٣خٚ ٖٓٝ، ٓؼِٞٓس

ٖٓ جُشؿْ ػ٠ِ ئقطؿحصٛح أعرحخ أٝ ٌٓحٕ

ٓشٝسأًػشٖٓغٔح٤ٗسأؽٜشػ٠ِئخطلحتٜح،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ُ ٣غرنمرطٜح" ْ

"

ئععععععالّػرذجُٔؿ٤عععععذ35

ئذشج٤ْٛخ٤َِ

ٓؾعشٝعسجذؼعس54

–جإلعععععععععععععععطػٔحسٟ

–ٓذ٣٘ععسٗقععشأٍٝ

جُوحٛشز.

ضْجُورلػ٠ِجُٔزًٞسٖٓٓ٘ض٣ٍوطٖك18/11/2118ٚ٤

جُٜ٘ذعس ذ٤ٌِس "هحُد ذحُؿحٓؼس صٓالؤٙ ٓغ

ؽشهس هغْ دجتشز ك٠ ٣وغ جألصٛش" ؾحٓؼس

هٞ هرَ ٖٓ ،ٝرُي غح٠ٗ ٗقش ٖٓٓذ٣٘س ز

ذحُٔ٘طوس أ٤٘ٓس ذكِٔس ه٤حْٜٓ أغ٘حء جُؾشهس

ؿ٤ش ؾٜس ئ٠ُ رُي ذؼذ ،ٝئهط٤حدٙ جُٔزًٞسز

ٓؼِٞٓس،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ ٓكرٞط "

 سهْ 1175جُون٤س

 ققش2118ُغ٘س

.. ػ٤ِح دُٝس أٖٓ

ذغؿٖ ٝٓٞدع

(1جُو٘حهشسؾحٍ)

أقٔعععذٓكٔعععذأقٔعععذ36

ٓؼطٞم

ػجُػععععععععععععععٞسز21

-جُٔش٣ٞه٤ععععععععععععععععس

جُؿ٤ضز

ك11/11/2118٠ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس ػ٠ِ جُورل ضْ

ٖٓ هٞز ٝرُيٖٓهرَ كؿشجً جُشجذؼس جُغحػس

ٝئهط٤حدٙ ذطلط٤ؼجُٔ٘ضٍ ق٤عهحٓٞج جُؾشهس

ذإٔ ،ػِٔحً ٓؼِٞٓس ؿ٤ش ؾٜس ئ٠ُ رُي ذؼذ

جُٔزًٞس٣ؼح٠ٖٗٓٓؾحًَفك٤س٣ٝكطحؼئ٠ُ

ر٣ٝ ػِْ ئ٠ُ ٗٔح ،ٝهذ دٝسٟ ذؾٌَ ٚػالؼ

ذأٗٚٓطٞجؾذُذٟجألٖٓجُٞه٠٘ذوغْؽشهس

جُٜشّ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ ٓكرٞط "

 سهْ 1552جُون٤س

 ققش2118ُغ٘س

.. ػ٤ِح دُٝس أٖٓ

ذغؿٖ ٝٓٞدع

(1جُو٘حهشسؾحٍ)

أؽععععععععشف٣ٞعععععععععق37

قغٖػ٠ِ

ػٓكٔعععععععععععععٞد31

-جُٜععععشّ–ػرععععحط

جُؿ٤ضز.

ققَجُٔزًٞسػ2118٠ِعرطٔرش13ذطحس٣خ13/9/2118

قٌْذحُرشجءزٛٞٝأخش٣ٖٖٓٓكٌٔسجُؿ٤ضز

ؽشهس هغْ ئ٠ُ رُي أغش ػ٠ِ ضك٣ِْٜٞ ٝضْ

ئٓرحذس،ئالإٔجُوغ٣ُْْوْذاخالءعر٤ِْٜذَ

رُيذ٤ٓٞ٤ٖ ُألٖٓجُٞه٠٘ٝذؼذ ضك٣ِْٜٞ ضْ

جُٔزًٞس ذاعطػ٘حء جُؿ٤ٔغ عر٤َ ئخالء ضْ

،،دٕٝأ٣ٕطْضكذ٣ذٌٓحٕأٝعردئقطؿحصز

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ ٓكرٞط "

 سهْ 1721جُون٤س

 ققش2118ُغ٘س

.. ػ٤ِح دُٝس أٖٓ

ذغؿٖ ٝٓٞدع

(1جُو٘حهشسؾحٍ)

"

أقٔععععذقٔععععذٟسصم38

خِلٚ

–٤ٓععععععععصٛحؽععععععععْ

جُـشذ٤عععس–ععععٔ٘ٞد

.

23/2/2118 جُٔزًٞس)هر٤د23/2/2118ذطحس٣خ رٛد

ُِؼَٔٝضْ ئ٠ُجُوحٛشز ئؾشجءئضقحٍئٓط٤حص(

ئ٠ُ ٝفُٞٚ ذؼذ  ر٣ٝٚ ٝذ٤ٖ ذ٤٘ٚ ٝجقذ

ُْٝ جإلضقحالش ئٗوطؼص ذؼذٛح ٖٓٝ جُوحٛشز

ذؾٌَ ر٣ٝٚ ػِْ ئ٠ُ ٗٔح ،ٝهذ ٌٓحٗٚ ٣ؼشف

جألٖٓ ُذٟ ٓكطؿض ٗؿِْٜ ذإٔ سع٠ٔ ؿ٤ش

جُٞه٣ٌُُْٖٝ٠٘ؼشفٌٓحٗٚضكذ٣ذجً،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"
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جُشد

ذػرذجُك٤ٔعععععذٓكٔععععع39

ػرذهللاػرذجُك٤ٔذ

–ػجُٔؼطقع58ْ

-غعععععععععح٠ٗه٘طعععععععععح

جُـشذ٤س.

ذط٘طح11/1/2117 ئهحٓطٚ ٓكَ ٖٓ جُٔزًٞس ضٞؾٚ أغ٘حء

ئخطل٠ أهحسذحتٚ  ُض٣حسز جُوحٛشز ئ٠ُٓكحكظس

ذإٔ أكحدٝج ذإٔر٣ٝٚ ،ػِٔحً ػ٤ِٚ ٣غطذٍ ُْٝ

جألٖٓ ُؿٜحص ٣طرؼٕٞ جُؾشهس ٖٓ أكشجد

ٓ٘ضٍجُٔزًٞسأًػشٖٓجُٞه٠٘هذرٛرٞجئ٠ُ

ٓشُِٙغإجٍػ٘ٚهرَئخطلحتٚٝذؼذئخطلحتٚ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

جُون٤س ك٢ ٓطْٜ "

 ُغ٘س8643سهْ

هغ2116ْ ئدجس١

غحٕه٘طح..ٝٛحسخ.

ػرععععذجُشقٖٔأقٔععععذ41

ػرذجُك٤ٔذػ٤ذ

قعععععحسزػععععع٣ٞظ1

ػٓغعععؿذ–ععععحُْ

–جُغحقَ–جُشقٔس

جُوحٛشز.

خشؼجُٔزًٞس)هحُد11/12/2117ذطحس٣خ11/12/2117

ذ٤ٌِسجُطؿحسزؾحٓؼسجُوحٛشز(ٖٓٓ٘ضُُْٚٝ

قنش ئخطلحتٚ ػ٠ِ ٖ٤ٓٞ٣ ٓشٝس ،ٝذؼذ ٣ؼذ

ضحذغ ذأٗٚ أكحد ؽخـ جُٔزًٞس ٓ٘ضٍ ئ٠ُ

جُط٠ جُؿٜس ذإٔ ر٣ٝٚ ٝأخرش أ٤٘ٓس ُؿٜس

ذغإجٍ ،ٝهحّ ٗؿِْٜ ػ٠ِ ٓطكلظٚ ٣طرؼٜح

ٝئٗطٔحءجشجُ ٍٞ٤ٓ ػٖ ،ٝذؼذجُؿ٤ٔغ ٔزًٞس

ضْ جُٞجهؼس ٛزٙ ػ٠ِ أ٣حّ ػؾشز ٓشٝس

ؽرشج ٤ٗحذس ئ٠ُ جُٔزًٞس رٟٝ ئعطذػحء

ّٞ٣ ذؼذ ع٤ؼٞد ٝأٗٚ ٗؿِْٜ ػ٠ِ ٝهٔأٗطْٜ

جُٞه11/1/2118٠٘ جألٖٓ ئؾشجءجش ٝإٔ

ذط٤ثس٠ٛٝعردضأخشجإلكشجؼػ٘ٚ،ٌُُْٝ٘ٚ

ئ٠ُ ٗٔح جُٔحم٠ أؿغطظ ؽٜش ،ٝك٠ ٣ؼذ

حهذإٔٗؿِْٜػِْرٟٝجُٔزًٞسٖٓأقذجُنر

ك٠هطحعجألٖٓجُٞه٠٘ذحُؿ٤ضزجًًحٕٓكطؿض

ٝضْٗوِٚئ٠ُئدجسزٓذ٣٘سٗقش.

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ػرذجُشقٖٔئذعشج41ْ٤ٛ

ػرذجُلطحـ

ػخشهععسجُضهِععس3

-ػعععشخجُكقعععٖ–

جُوععحٛشز–جُٔطش٣ععس

.

ٓ٘ض16/11/2118 ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٠ِ هرَضْ ٖٓ ُٚ

ذو٤حدز جُٞه٠٘" "جألٖٓ جُؾشهس ٖٓ هٞز

محذو٣ذػ٠ٓشٝجٕ،ػِٔحًذإٔٛزججألخ٤شهذ

هِدٖٓرٟٝجُٔزًٞسجإلدالءذأ٣سٓؼِٞٓحش

ذخقٞؿجُٔذػٞ/ػرذجُلطحـجُغ٤ذػرذجُلطحـ

ٛحضلٚ سهْ ٝضشى جُٔزًٞس" ػْ "ٗؿَ

ُإلضقحٍذٚ،ٝئؽطشهجُكقٍٞػ٠ِٓؼِٞٓحش

 جُٔزًٞس عر٤َ ذاهطكحّإلخالء هحّ ،ٝهذ

جألخ٤شزهحّز،ٝك٠جُٔشزجُٔ٘ضٍأًػشٖٓٓش

ذحُورلػ٠ِجُٔزًٞسٖٝٓضحس٣خٚقط٠جألٕ

٣ُْكذدٌٓحٕأٝأعرحخئقطؿحصٙ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ جضٜحٓٚ عرن "

 9967جُون٤س

ئدجس2118١ُغ٘س

ٝأخ٢ِ جُٔطش٣س

عر٤ِٚك٤ٜح.

خحُعععععععععععععذأقٔعععععععععععععذ42

ك٤ٔذعِطحٕػرذجُ

ػجُؾععععععععععععععع٤خ21

ػرذجُك٤ٔععذعععِطحٕ

جُو٤ِٞذ٤عس-جُوِؽ–

.

جُوحٛشز21/11/2118 ٓطحس ك٠ جُٔزًٞس ػ٠ِ جُورل ضْ

ٝرُيأغ٘حءػٞدضٖٚٓسقِسػَٔئ٠ُجُق٤ٖ

ذحُٔطحس، "جُؿٞصجش" مرحه هرَ ٖٓ ٝرُي

ٝئهط٤حدٙذؼذرُيئ٠ٌُٓحٕؿ٤شٓؼِّٞ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ "ٓكرٞط

سهْ جُون٤س

2118ُغ٘س1175

دُٝس أٖٓ ققش

ٝٓٞدع .. ػ٤ِح

ذغؿٖجُوحٛشز"
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ععععع٤ذق٤ٔععععذأقٔععععذ43

ق٤ٔذ

هش٣سػشخجُٔ٘ؾ٤س

ٓشًععضًععّٞأٓرععٞ–

أعٞجٕ.–

ذؼ٤حدز14/11/2118 أغ٘حءٝؾٞدٙ جُورلػ٠ِجُٔزًٞس ضْ

ٖٓهرَ أٓرٞ ذٌّٞ ػرذجُظحٛش أقٔذ جُذًطٞس

٣ جألكشجد ٖٓ ٓذ٠ٗٓؿٔٞػس صٟ شضذٕٝ

ٓحسًس"ذٞؾ٤س"،ٝئهط٤حدٙ ٣ٝغطوِٕٞع٤حسز

ذؼذرُيئ٠ُؾٜسؿ٤شٓؼِٞٓس،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ػرععذهللاق٤ٔععذأقٔععذ44

ق٤ٔذ

هش٣سػشخجُٔ٘ؾ٤س

ٓشًععضًععّٞأٓرععٞ–

أعٞجٕ.–

ذحُٔشقِس14/11/2118 جُٔزًٞس)هحُد ػ٠ِ جُورل ضْ

جُذًطٞسأقٔذجإلػذ ذؼ٤حدز أغ٘حءٝؾٞدٙ جد٣س(

ٖٓ ٓؿٔٞػس هرَ ٖٓ أٓرٞ ذٌّٞ ػرذجُظحٛش

ع٤حسز ٣ٝغطوِٕٞ ٓذ٠ٗ صٟ ٣شضذٕٝ جألكشجد

ٓحسًس"ذٞؾ٤س"،ٝئهط٤حدٙذؼذرُيئ٠ُؾٜس

ؿ٤شٓؼِٞٓس،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ؽحدٟٓكٔذقغع45ٖ٤

جُشخحٟٝ

ػئذععععععععععععععععشج5ْ٤ٛ

جُٔكِععس–جُذعععٞه٠

جٌُرشٟ.–جٌُرشٟ

22/12/2118ٖٓ ػٞدضٚ أغ٘حء جُٔزًٞس ػ٠ِ جُورل ضْ

هرَ ٖٓ ٖٓ ئعط٤وحكٚ ضْ ق٤ع جُطؾ٤ي دُٝس

ئذالؿٚ ٝضْ ذحُٔطحس "جُؿٞصجش" مرحه

ذٚ جُخحؿ جُغلش ؾٞجص ك٠ ٓؾٌِس ذٞؾٞد

،ٝػ٠ِأغشرُيهحّذحإلضقحٍذز٣ٝٚٝأخرشْٛ

٣خشؼٖٓ ُْ أٗٚ ئ٠ُذزُي،ئال ٝٗٔح جُٔطحس

ذحُٔطحس جألٖٓ سؾحٍ أقذ هرَ ٖٓ ر٣ٝٚ ػِْ

جألٖٓ ٌٓطد ئ٠ُ جُٔزًٞس ضك٣َٞ ضْ هذ ذأٗٚ

٣ؼشف ُْ جُٞهص ٛزج ،ٝٓ٘ز ذحُٔطحس جُٞه٠٘

ٌٓحٕأٝأعرحخئقطؿحصٙ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ػرعععععذجٌُش٣ْٓكٔعععععذ46

ٓؿذٓكٔذ

–ػجُكغعععععععععععع5ٖ

جُؿ٤ضز.–٠جُذه

1/1/2119 جُٔزًٞس1/1/2119ذطحس٣خ ػٞدز ٝأغ٘حء

هحّ ٓ٘ضُٚ ئ٠ُ أفذهحتٚ أقذ ص٣حسز ٖٓ

ُِٔ٘ضٍ هحدّ ذأٗٚ ٝئخطحسْٛ ذز٣ٝٚ ذحإلضقحٍ

ًَ ئٗوطؼص جألٕ ٝقط٠ ضحس٣خٚ ٓ٘ز أٗٚ ،ئال

ًحكس ك٠ ػ٘ٚ ذحُركع ر٣ٝٚ ،ٝهحّ أخرحسٙ

ٓكنش ذؼَٔ هحٓٞج ًٔح جُٔطحقس جألٓحًٖ

ئ٠ُتٚذاخطلح ٗٔح ،ٝهذ جُذه٠ ؽشهس ذوغْ

جُٔزًٞس ذإٔ سع٠ٔ ؿ٤ش ذؾٌَ ػِْٜٔ

ٓٞؾٞدُذٟجألٖٓجُٞه٠٘،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ ٓكرٞط "

 سهْ 461جُون٤س

 ققش2119ُغ٘س

.. ػ٤ِح دُٝس أٖٓ

ذغؿٖ ٝٓٞدع

(1جُو٘حهشسؾحٍ)

أقٔععذعععؼذٓكٔععٞد47

جُغ٤ذقغٞٗس

–ػجألهقعععععععش13

–جٕجُؿعععععحٓغ٤ٓعععععذ

-ٓقععععععشجُؿذ٣عععععععذز

جُوحٛشز.

5/11/2118ٖٓ هٞز هرَ ٖٓ جُٔزًٞس ػ٠ِ جُورل ضْ

ٖٓ جُٞه٠٘ جألٖٓ ُوطحع ضحذؼ٤ٖ جُؾشهس

ؾ6ٜٓذ٣٘س ئ٠ُ رُي ذؼذ ،ٝئهط٤حدٙ سأًطٞذش

ذأٗٚ ر٣ٝٚ ػِْ ئ٠ُ ٗٔح ،ٝهذ ٓؼِٞٓس ؿ٤ش

ٓطٞجؾذُذٟجألٖٓجُٞه٠٘ذحُؼرحع٤س،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأ٤ِٚٗسٝصجسزجُذجخ

.. ٛحسخ "

ك٢ ٝٓطِٞخمرطٚ

 سهْ 1332جُون٤س

 ققش2118ُغ٘س

أٖٓدُٝسػ٤ِح

ٓكٔععذعععؼذٓكٔععٞد48

جُغ٤ذقغٞٗس

–ػجألهقعععععععش13

–٤ٓعععععذجٕجُؿعععععحٓغ

-ٓقععععععشجُؿذ٣عععععععذز

جُوحٛشز.

5/11/2118ٖٓ هٞز هرَ ٖٓ جُٔزًٞس ػ٠ِ جُورل ضْ

ٖٓ جُٞه٠٘ جألٖٓ ُوطحع ضحذؼ٤ٖ جُؾشهس

،6ٓذ٣٘س ؾٜٚأًطٞذش ئ٠ُ رُي ذؼذ ٝئهط٤حدٙ

ذأٗٚ ر٣ٝٚ ػِْ ئ٠ُ ٗٔح ،ٝهذ ٓؼِٞٓس ؿ٤ش

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

"ٛحسخ..ٝٓطِٞخ

جُون٤س ك٢ مرطٚ

 ُغ٘س1332سهْ
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،ٝأٗٚ ذحُؼرحع٤س جُٞه٠٘ جألٖٓ ُذٟ ٓطٞجؾذ

ٓقحخذطِنٗحسٟك٠جُوذّ،

أ2118ٖٓ ققش

دُٝسػ٤ِح

أعععععععحٓسئعععععععٔحػ49َ٤

ج٤ْٛئعٔحػ٤َئذش

–ػجُٔلطؾعععععععععس3

–ٗقعععععععععععععععشجُػٞسز

جُؿ٤ضز.–جُٜشّ

ذطحس٣خ15/11/2117 ٓ٘ضُٚ ٖٓ خشؼ جُٔزًٞس إٔ ق٤ع

جُركعػ15/11/2117ٚ٘ ضْ ٝهذ ٣ؼذ ُْٝ

ذال ٌُٖٝ جُٔطحقٚ جإلقطؿحص أٓحًٖ ًحكس ك٠

ضْ هذ ذأٗٚ ر٣ٝٚ ػِْ ئ٠ُ ٗٔح ،غْ ؾذٟٝ

أٖٓ ذٔذ٣ش٣س ُلطشٙ ئقطؿض ٝهذ جُورلػ٤ِٚ

ٌُٔحٕؿ٤شٓؼِّٞ،ٝٓ٘زجُ ؿ٤ضزغْٗوَٜٓ٘ح

جُٔزًٞس صٝؾس ضِوص أؽٜش عطس قٞج٠ُ

ذأٗٚ جألؽخحؿ٣ل٤ذ أقذ ٖٓ ٛحضل٠ ئضقحٍ

عؿٖ ك٠ صٝؾٜح ٓغ ٓكرٞط ًحٕ

جُٔحم٠ د٣غٔرش ؽٜش ٝك٠ "جُؼحص٠ُٝ"

ضِوصئضقحٍأخشٖٓؽخـخشؼٓإخشجًٖٓ

ًحٕ ذأٗٚ أ٣نحً ٣إًذ "جُؼحص٠ُٝ" عؿٖ

،ٓكطؿضٓغجُٔزًٞس

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ػٔشٝٓكٔٞدٓكٔذ51

فحُف

–ػذ٘عع٠كٜعع52ْ٤

جُوحٛشز-جُؼرحع٤س

.

هر24/1/2119َ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٠ِ ضْ

رُيئ٠ُؾٜس هٞزٖٓجُؾشهس،ٝئهط٤حدزذؼذ

ذؾٌَ ر٣ٝٚ ػِْ ئ٠ُ ٗٔح ،ٝهذ ٓؼِٞٓس ؿ٤ش

جألٖٓجُٞه٠٘ؿ٤شسع٠ٔذأٗ ٚٓكطؿضذٔوش

ذحُؼرحع٤س،ػِٔحًذإٔجُٔزًٞسٓقحخذاُطٜحخ

ستٟٞقحد٣ٝكطحؼئ٠ُسػح٣سفك٤سٓغطٔشٙ

،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ مرطٚ عرن "

 سهْ 632جُون٤س

ئدجس2119١ُغ٘س

ٝأكشؼ .. جُٞج٢ِ٣

/4/2ػ٘ٚذطحس٣خ

2119

ػػرععععععععععععععععععذهللا5ٓكٔٞدٓكٔذػ51٠ِ

ج٤ُ٘ٔعععد–جُعععذؾٟٞ

جُؿ٤ضز.–

هحٓصهٞزٖٓػ٘حفش4/12/2118ذطحس٣خ4/12/2118

جُٔزًٞس ٓ٘ضٍ ذاهطكحّ جُِٔػ٤ٖٔ جُؾشهس

ٓكٔٞد ػالء ٗؿِٚ ػ٠ِ ٝجُورل ٝضلط٤ؾٚ

جُذٝس ئ٠ُ ضٞؾٜٞج رُي ذؼذ غْ ػ٠ِ ٓكٔذ

ػ٠ِ ٓكٔذ ٓكٔٞد أقٔذ ٣وطٖ ق٤ع جُػح٠ٗ

ٝؾٞ ُؼذّ ٝٗظشجً ُِٔزًٞس جُػح٠ٗ دٙجُ٘ؿَ

ذحُٔ٘ضٍكوذهحٓٞجذحُورلػ٠ِصٝؾطٚ/سؾحء

جُوٞز أكشجد أقذ ٝهِد ػرذجُؼحٍ، ٓكٔذ

ٝػ٘ذ صٝؾطٚ هرَ ٖٓ ذحُٔزًٞس جإلضقحٍ

جُورل ضْ ذٚ ػودجإلضقحٍ ُِٔ٘ضٍ ٝفُٞٚ

ػ٤ِٚأ٣نحً،ًٔحضْجُورلػ٠ِجُ٘ؿَجُػح٠ٗ

ٖٓ جُوٞز خشٝؼ أغ٘حء جُؾحسع ٖٓ ُِٔزًٞس

ئهط٤ح ضْ رُي ،ٝذؼذ جألخجُٔ٘ضٍ جُؿ٤ٔغ د

جُػح٠ٗ جإلذٖ ٝأقٔذ(ٝصٝؾس ٝجألذ٘حء)ػالء

ئ٠ُؾٜسؿ٤شٓؼِٞٓس،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

جعطٌٔحٍ ؾحس١ "

جُلكـ"
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ٓكٔعععععععععذػرعععععععععذهللا52

ػرعععععععذجُك٤ِْػِععععععع٠

قغ٤ٖ

ئذؾٞجٟ–جُؿ٤ال٠ٗ

جُل٤ّٞ.-

ذ٘حق٤س11/1/2119 ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس ػ٠ِ جُورل ضْ

جُٔ جُؾشهسقذجتن ٖٓ هٞز هرَ ٖٓ ؼحدٟ

"جألٖٓجُٞه٠٘"،ٝئهط٤حدٙذؼذرُيئ٠ٌُٓحٕ

ؿ٤شٓؼِّٞ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ٓععإٖٓٓكٔععذعععح53ُْ

خ٤ِلسؾٞدز

ئذؾٞجٟ–جُؿ٤ال٠ٗ

جُل٤ّٞ.-

ذ٘حق٤س11/1/2119 ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس ػ٠ِ جُورل ضْ

 ٖٓ جُٔؼحدٟ جُؾشهسقذجتن ٖٓ هٞز هرَ

"جألٖٓجُٞه٠٘"،ٝئهط٤حدٙذؼذرُيئ٠ٌُٓحٕ

ؿ٤شٓؼِّٞ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

جعطٌٔحٍ ؾحس١ "

جُلكـ"

ٓكٔععععذذععععذسٓكٔععععذ54

ػط٤سػط٤س

–ًعععععععّٞجُعععععععذسذ٠

-ٓشًععضجُٔ٘قععٞسز

جُذه٤ِٜس.

15/2/2118 جُٔزًٞس15/2/2118ذطحس٣خ علش ٝأغ٘حء

جُٔ٘قٞ أقذٖٓ ذقكرس  جُوحٛشز ئ٠ُ سز

أفذهحتٚهحّػذدٖٓجألكشجد٣شضذٕٝٓالذظ

ٓذ٤ٗسذحُورلػ٤ِٚٝذغإجٍفذ٣نجُٔزًٞس

" ُٚ هحُٞج رُي عرد دػٞٙػٖ ٓحٌُؼ

"ٖٝٓضحس٣خٚٝقط٠جألُٕ٘أخذىأٗصًٔحٕ

٣ُْغطذٍػ٠ٌِٓحٕضٞجؾذٙ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

جعطٌٔحٍ ؾحس١ "

كـ"جُل

ٓكٔٞدأدْٛٓكٔٞد55

أذٞهحُد

–ػضكعععععطٔظ14

جُٜععشّ–ٗقعشجُذ٣ٖ

جُؿ٤ضز.-

جُٔزًٞس2118أؿغطظ21ذطحس٣خ21/8/2118 ضٞؾٚ

ئ٤ٓ٠ُذجٕجُؿ٤ضزُؾشجءٓالذظجُؼ٤ذٌُٝ٘ٚ

ذحُركعػ٘ٚ ر٣ٝٚ رُيهحّ ٝػ٠ِأغش ٣ؼذ ُْ

ذٌحكسجألٓحًٖجُٔطحقسٌُٖٝذالؾذٟٝئ٠ُإٔ

ئضقحالً جألؽخحؿ٣ل٤ذ٤حًٛحضلضِوٞج أقذ ٖٓ

ٓكطؿض ًحٕ جُٞه٠٘جًذأٗٚ جألٖٓ ذٔوش ٓؼٚ

ذحُؾ٤خصج٣ذ،ػِٔحًذإٔجُٔزًٞسهحُدذحُغ٘س

ُْٝ جُوحٛشز ؾحٓؼس جُطؿحسز ذ٤ٌِس جُشجذؼس

٣ذخَئٓطكحٕٗققجُؼحّ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ٓكٔععععذكعععععطفػوععععع56َ

ػؿالٕ

ًععّٞقٔععحدز–ٗطٔععح

جُرك٤شز.–

ذ٘وطس8/12/2117 ٓشٝسٙ أغ٘حء جُورلػ٠ِجُٔزًٞس ضْ

جُؾشهسجُٔٞؾٞدزك٠أٍٝٗلنجُؾ٤ٜذأقٔذ

ؽشهس سؾحٍ هرَ ٖٓ ذحُغ٣ٞظ قٔذٟ

ذل٘ذم ػِٔٚ ٖٓ ػٞدضٚ ُذٟ ٝرُي ٝؾ٤ؼ

"ًٞسجٍع٘غحضٞسٟ"ذؾشّجُؾ٤خ،ٝئهط٤حدٙ

ر٣ٝٚ ،ٝهحّ ٓؼِّٞ ؿ٤ش ٌٓحٕ ئ٠ُ رُي ذؼذ

جإلقطؿحصذحُرك أٓحًٖ ًحكس ك٠ ػ٘ٚ ع

ذٔكحكظسجُغ٣ٞظٌُٖٝذالؾذٟٝ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

جعطٌٔحٍ ؾحس١ "

جُلكـ"

أقٔعععذٓعععذقصععععؼذ57

أقٔذ

ػِععع٠أقٔعععذػ18

–ٓشععععع٠ٓكٔععععٞد

–أسكجُِععععععععععععٞجء

جُؿ٤ععضز–جُؼؿععٞصٙ

.

هر1/2/2119َ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٠ِ ضْ

ٝئهط٤حد٣ٙشضذٕٝٓالذظٓذ٤ٗس،خٔغسأكشجد

ٓشٝس ،ٝذؼذ ٓؼِّٞ ؿ٤ش ٌٓحٕ ئ٠ُ رُي ذؼذ

٣ل٤ذ جُٔزًٞس رٟٝ ئ٠ُ ئضقحٍ ٝسد ئعرٞع

ذأٗٚٓكطؿضُذٟجألٖٓجُٞه٠٘ذوغْؽشهس

رُي أٌٗشٝج ذحُوغْ جُٔغث٤ُٖٞ إٔ ،ئال جُذه٠

ٝهحٓٞجذطشدٝجُذزجُٔزًٞس،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

٣غ ُْ مرطٚ" رن

"
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ٛععععععععععحدٟسكؼععععععععععص58

 ػرذجُٞجقذٓقطل٠

–هش٣عععععععسٓ٘ورعععععععحد

–ٓشًععععععضأععععععع٤ٞه

أع٤ٞه.

27/1/2119ٞٛ ٝؾٞدٙ أغ٘حء جُٔزًٞس ػ٠ِ جُورل ضْ

إلفالـ ٓكَ دجخَ أفذهحتٚ ٖٓ ٝػذد

جُط٤ِلٞٗحشذوش٣سٓ٘ورحدٖٓهرَٓؿٔٞػسٖٓ

ق٤ع ٓذ٤ٗس ٓالذظ ٣شضذٕٝ جُؾشهس سؾحٍ

ذغإجٍؾ٤ٔغجُٔٞؾٞد٣ٖ ػٖأعٔحتْٜهحٓٞج

ٖٓ جُطأًذ ٝذٔؿشد جُٔزًٞس عأُٞج إٔ ئ٠ُ

٣ٞٛطٚهحٓٞجذحُورلػ٤ِٚٝئهط٤حدٙك٠ع٤حسز

جُؾشهسئ٠ٌُٓحٕؿ٤شٓؼِّٞ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

عععع٤ذٗحفعععشٓكٔعععذ59

جُؾكحش

ػػرذجُشجمعع31٠

ٓكٔعععععذػجألٓعععععحّ

–ئٓرحذعس–جُـضج٠ُ

جُؿ٤ضز.

4/5/2118 4ذطحس٣خ ٓ٘ض2118ٍٓح٣ٞ ٓذجٛٔس ضٔص

جُٔزًٞسٖٓهرَهٞزٖٓٓرحقعهغْؽشهس

ق٤ع جُٞه٠٘ جألٖٓ ؾٜحص ٖٓ ٝهٞز ئٓرحذس

ٓكٔذ )ٗحفش ٖٓ ًَ ػ٠ِ ذحُورل هحٓٞج

جُؾكحش-جُؾكحش ٗحفش ٗحفش-ٓكٔذ ع٤ذ

٣ٞٓحً ئقذٟٝػؾش٣ٖ ٓشٝس ،ٝذؼذ جُؾكحش(

ٓكٔذ ٗحفشجُؾكحش ٖٓ ًَ عر٤َ ئخالء ضْ

جُؾكحش،ئالأٗٚٝقط٠ضحس٣خ٣ُْٚؼشفٌٓحٕ

أٝأعرحخئقطؿحصع٤ذجُؾكحش،٣ُْٝؼشك

ػ٠ِج٤ُ٘حذسهٞجٍٛزٙجُلطشزػ٠ِجُشؿْٖٓ

ٓشٝسأًػشٖٓػؾشزأؽٜشػ٠ِئخطلحتٚ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ػععععععحدٍػرععععععذجُٔ٘ؼ61ْ

ٓكٔذقغ٤ٖ

ٓشًععض–جُو٤ععشجه٤ٖ

جُؿ٤ضز.–أٝع٤ْ

هر5/2/2119َ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٠ِ ضْ

رُيئ٠ٌُٓحٕ ذؼذ ٝئهط٤حدٙ ٖٓجُؾشهس هٞز

ؿ٤شٓؼِّٞ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

جعطٌٔحٍ ؾحس١ "

جُلكـ"



خحُععذأعععحٓسسكؼععص61

ٓكٔذ

ػه٘عععععععععععععععح22ٟٝ

هش٣ععععععن–ذ٤عععععع٠ٓٞ

-ج٤ُ٘ٔععد–أذععٞصجسع

جُؿ٤ضز.

21/8/2118 ذطحس٣خ أٗٚ خشؼ21/8/2118ق٤ع

ظٜشج جُػح٤ٗس جُغحػس ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس

ُؾشجءٓالذظجُؼ٤ذ٤ٖٓٓذجٕجُؿ٤ضز٣ُْٝؼذ

،ٝػ٠ِأغشٛزجهحّرٟٝجُٔزًٞسذحُركعػ٘ٚ

جُؾشهس "أهغحّ جُٔطحقس جألٓحًٖ ًحكس ك٠

ذال ٌُٖٝ جإلقطؿحص" ٝأٓحًٖ ٝجُٔغطؾل٤حش

ئ٠ُػِْر٣ٝٚذؾذٟٝ، إٔجُٔزًٞسٝهذٗٔح

ٓطٞجؾذذٔوشجألٖٓجُٞه٠٘ذحُؾ٤خصج٣ذ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ٗٞسجُذ٣ٖقعحضْعع٤ذ62

ئذشج٤ْٛ

ػٓكٔععععععععععععععععذ45

-٣ٞعععععععقالؽعععععع٤ٖ

-ك٤قعععَ-جُطٞجذعععن

جُؿ٤ضز.

18/8/2118ٖٓ ؾحٓؼ٠( جُٔزًٞس)هحُد جُورلػ٠ِ ضْ

هرَهٞزٖٓجُؾشهسق٤ع هحٓٞجٓ٘ضُٖٚٓ

ذاهطكحّجُٔ٘ضٍٝضكط٤ْٓكط٣ٞحضٚٝجإلعط٤الء

،ٝجسذغ أ٠ُ ،ٝقحعد ضٞخ "الخ ػ٠ِ

 ٝئهط٤حدض٤ِلٞٗحش ٓح٠ُ" ٝٓرِؾ ٓكٍٔٞ

جُٔزًٞسذؼذجإلػطذجءػ٤ِٚأٓحّجُؿ٤شجٕئ٠ُ

ٌٓحٕؿ٤شٓؼِّٞ،ٝهذٗٔحئ٠ُػِْر٣ٝٚذإٔ

ذحُؾ٤خجُٔزًٞ جُٞه٠٘ جألٖٓ ذٔوش ٓكطؿض س

صج٣ذ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"
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جُشد

ػٔعععععشقعععععحضْعععععع٤ذ63

ئذشج٤ْٛ

ػٓكٔععععععععععععععععذ45

-٣ٞعععععععقالؽعععععع٤ٖ

-ك٤قعععَ-جُطٞجذعععن

جُؿ٤ضز.

ذحُػح٣ٞٗس18/8/2118 جُٔزًٞس)هحُد ػ٠ِ جُورل ضْ

هرَهٞزٖٓجُؾشهس جُؼحٓس(ٖٓٓ٘ضُٖٚٓ

ذاهطكحّجُٔ٘ضٍٝضكط٤ْٓكط٣ٞحضٚق٤عهحٓٞج

أ٠ُ ،ٝقحعد ضٞخ "الخ ػ٠ِ ٝجإلعط٤الء

 ض٤ِلٞٗحش ٓح٠ُ"،ٝجسذغ ٝٓرِؾ ٓكٍٔٞ

أٓحّ ػ٤ِٚ جإلػطذجء ذؼذ جُٔزًٞس ٝئهط٤حد

ئ٠ُ ٗٔح ،ٝهذ ٓؼِّٞ ؿ٤ش ٌٓحٕ ئ٠ُ جُؿ٤شجٕ

ٓكط جُٔزًٞس ذإٔ ر٣ٝٚ جألٖٓػِْ ذٔوش ؿض

جُٞه٠٘ذحُؾ٤خصج٣ذ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ٓكٔععذسأكععصٓكٔععذ64

أذٞعش٣غ

ػػرعععععذجُؿٞجد15

–جُٜععععشّ–ػععععحٓش

جُؿ٤ضز.

27/8/2119 ذطحس٣خ أٗٚ خشؼ27/8/2119ق٤ع

ٓغحء جُخحٓغس جُغحػس ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس

، ٣ؼذ ُْٝ ُٞجُذٙ دٝجء ٛزجُؾشجء أغش ٝػ٠ِ

ًحكس ك٠ ػ٘ٚ ذحُركع جُٔزًٞس رٟٝ هحّ

جألٓحًٖجُٔطحقسٌُٖٝذالؾذٟٝ،ٝهذٗٔحئ٠ُ

جألٖٓ ذٔوش ٓطٞجؾذ جُٔزًٞس ذإٔ ر٣ٝٚ ػِْ

جُٞه٠٘ذحُؾ٤خصج٣ذ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ػ٢ِ ٓكرٞط "

سهْ جُون٤س رٓس

ُغ٘س1331

أ2118ٖٓ ققش

دُٝسػ٤ِح..ٝٓٞدع

جُٔشًض١ذ حُغؿٖ

ذحُؿ٤ضز.

أقٔعععععععععععذععععععععععععح65٠ٓ

ػرذجُ٘ر٠ػ٠ِ

–ػٓشجدٌٓغش1

–٤ٓععععذجٕجُغععععحػس

–ك٤قععَ-جُطحُر٤عس

جُؿ٤ضز.

هر13/2/2119َ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٠ِ ضْ

ذؼنْٜ ذحألعِكس ٓذؾؿ٤ٖ جُؾشهس ٖٓ هٞز

٣شضذٟٓالذظٓذ٤ٗسٝأخشٕٝٓالذظؽشه٤س

ػشزٓكط٣ٞحضٚ،ق٤عهحٓٞجذاهطكحّجُٔ٘ضٍٝذؼ

8ٝجإلعط٤الءػ٠ِ"الخضٞخ،قحعدأ٠ُ،

ٝئهط٤حدٙ جُٔزًٞس ػ٠ِ ٝجُورل ض٤ِلٞٗحش"

ئ٠ٌُٓحٕؿ٤شٓؼِّٞ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

أقٔععععععذػرععععععذجُؿ66َ٤ِ

ذحص٣ذػرذجُؿ٤َِ

ػٝٛرٚٓكٔعذ16

جٌُعععععّٞجألخنعععععش–

–جُٜعععشّ–جُركععشٟ

جُؿ٤ضز.

18/8/2118 ذطحس٣خ أٗٚ خشؼ18/8/2118ق٤ع

جُٔزًٞس)هحُدؾحٓؼ٠(ٖٓٓ٘ض٤ُُٚوحذَذؼل

٣ؼذ ُْ ٌُٚ٘ٝ جُٔ٘ضٍ ذؿٞجس ذٌٔحٕ أفذهحتٚ

ٝذغإجٍأفذهحتٚػ٘ٚأخرشٝجر٣ٝٚذأًٗٚحٗص

ٝضْ ذحُؾحسع ذحُؾشهس خحفس ع٤حسز ضٞؾذ

مْٜٔ٘ ٖٓٝ جألكشجد ٖٓ ػذد ػ٠ِ جُورل

ٖٔضْجُٔزًٞس،ٝذؼذغالغسأؽٜشخشؼػذدٓ

ذأٗٚ جُٔزًٞس رٟٝ ٝأخرشٝج ػ٤ِْٜ جُورل

صج٣ذ ذحُؾ٤خ جُٞه٠٘ جألٖٓ ذٔوش ٓكطؿض

جُٔزًٞس جُطح٠ُإلخطلحء ج٤ُّٞ ك٠ ذأٗٚ ،ػِٔحً

هحٓصهٞزٖٓجُؾشهسذاهطكحّٓ٘ضُٚٝذؼػشز

" ػ٠ِ ٝجإلعط٤الء ض٤ِلٞٗحش5ٓكط٣ٞحضس

،ٝالخضٞخ،ٝقحعدأ٠ُ،ٝٓرِؾٖٓجُ٘وٞد"

.

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚجسزجُذجخ٤ِسٝص

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"
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جُشد

ٓععش٣ْٓكٔععٞدجُغعع٤ذ67

جُوقحؿ

ػعععععععععععععععععععع٤ذ5ٟ

ػرذجُٔؿ٤عععذذكعععشٟ

–ٗح٤ٛععععععح–جُرِععععععذ

جُؿ٤ضز–ًشدجعس

ٝسدئضقحٍٛحضل21/1/2119٠أٗٚذطحس٣خ21/1/2119

أغ٘حءض٘ضٜٛح ذأٜٗح ٣ل٤ذ ُز٣ٜٝح ٖٓجُٔزًٞسز

أقٔذ قغٖ ٓكٔذ جُٔذػٞ صٝؾٜح ٓغ

سجُك٤ٞجٕذحُؿ٤ضزضْئُوحءػرذجُ٘ر٠ك٠قذ٣و

جُؾشهس ٖٓ هٞز هرَ ٖٓ ػ٤ِْٜ جُورل

جُذه٠ ؽشهس هغْ ئ٠ُ رُي ذؼذ ٝئهط٤حدْٛ

ذحُطٞؾٚ جُٔزًٞسز رٟٝ هحّ رُي أغش ،ٝػ٠ِ

ئ٠ُهغْؽشهسجُذه٠ُِغإجٍػٜ٘ٔح،ئالأْٜٗ

ئ٠ُ ضٞؾٜٞج ،ٝأ٣نحً ٛ٘حى ٝؾٞدْٛ أٌٗشٝج

ٝؾٞدْٛ أٌٗشٝج ٌُْٜ٘ٝ جُؿ٤ضز ؽشهس هغْ

ي،ػِٔحًذإٌٔٓطدجألٖٓذكذ٣وسجُك٤ٞجًٕزُ

،ٝٗك٤و جُكذ٣وس دجخَ جُٞجهؼس قذٝظ أًذ

هل٤ِٖ ُذ٣ٜح جُٔزًٞسز ذإٔ ػِٔحَ ع٤حدضٌْ

فـحسٓحصجٍئقذٛٔحك٠ٓشقِسجُشمحػس،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

٣غرنمرطٜح ُْ "

"

ٓكٔعععذقغعععٖأقٔعععذ68

ػرذجُ٘ر٠

ػعععععععععععععععععععع٤ذ5ٟ

ػرذجُٔؿ٤عععذذكعععشٟ

–ٗح٤ٛععععععح–جُرِععععععذ

جُؿ٤ضز–ًشدجعس

ٝسدئضقحٍٛحضل21/1/2119٠أٗٚذطحس٣خ21/1/2119

أغ٘حء ذأٜٗح ٣ل٤ذ ُز٣ٜٝح جُٔزًٞس صٝؾس ٖٓ

ض٘ضٜٛحٓغصٝؾٜحجُٔذػٞٓكٔذقغٖأقٔذ

ػرذجُ٘ر٠ك٠قذ٣وسجُك٤ٞجٕذحُؿ٤ضزضْئُوحء

جُؾشهس ٖٓ هٞز هرَ ٖٓ ػ٤ِْٜ جُورل

هغ ئ٠ُ رُي ذؼذ جُذه٠ٝئهط٤حدْٛ ؽشهس ْ

،ٝػ٠ِأغشرُيهحّرٟٝجُٔزًٞسذحُطٞؾٚئ٠ُ

أْٜٗ ،ئال ػٜ٘ٔح ُِغإجٍ جُذه٠ ؽشهس هغْ

ئ٠ُ ضٞؾٜٞج ،ٝأ٣نحً ٛ٘حى ٝؾٞدْٛ أٌٗشٝج

ٝؾٞدْٛ أٌٗشٝج ٌُْٜ٘ٝ جُؿ٤ضز ؽشهس هغْ

ًزُي،ػِٔحًذإٌٔٓطدجألٖٓذكذ٣وسجُك٤ٞجٕ

أًذقذٝظجُٞجهؼسدجخَجُكذ٣وس،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ػرعذهللاػِع٠ػرععذهللا69

ٓكٔٞدجألؽوش

ػع٤قجألععال1ّ

–جُٔطرؼععععععععععععععععععس–

جُؿ٤عضز–جُؼٔشج٤ٗس

.

خشؼجُٔزًٞس19/2/2119ٖٓأٗٚذطحس٣خ19/2/2119

ٌُٚ٘ٝ جُٔ٘ضٍ ذؼلئقط٤حؾحش ُؾشجء ٓ٘ضُٚ

ٓ٘ضٍ ئ٠ُ قنش ج٤ُّٞ ٗلظ ،ٝك٠ ٣ؼذ ُْ

 ٖٓ هٞز ذطلط٤ؼجُٔزًٞس ٝهحٓٞج جُؾشهس

ضٞخ" "جُالخ ػ٠ِ ٝجإلعط٤الء جُٔ٘ضٍ

ُْ جألٕ ٝقط٠ ضحس٣خٚ ٖٓٝ، ذٚ جُخحؿ

٣غطذٍػ٠ٌِٓحٗٚ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

قغععحّجُععذ٣ٖععع٤ٔش71

ػرذسذٚٓكٔذ

–هش٣عععسجُخطحهرعععس

–ٓذ٣٘ععععسجُغععععحدجش

جُٔ٘ٞك٤س.

ػ26/12/2117 جُورل ٖٓضْ هٞز هرَ ٖٓ جُٔزًٞس ٠ِ

ذ٤ٌِس جإلٓطكحٗحش ضأد٣طٚ أغ٘حء ٝرُي جُؾشهس

جُٜ٘ذعسؾحٓؼسجألصٛش،ٝئهط٤حدٙذؼذرُيئ٠ُ

ٓشٝس ٖٓ جُشؿْ ،ٝػ٠ِ ٓؼِٞٓس ؿ٤ش ؾٜس

ُْ ئخطلحتٚ ٝجهؼس ػ٠ِ ؽٜشجً ػؾش أسذؼس

ئقطؿحصٙ أعرحخ أٝ ٌٓحٕ جألٕ قط٠ ٣كذد

ٟٞ،ٝػ٠ِأغشرُيهحّٝجُذجُٔزًٞسذشكغدػ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ئعطٌٔحٍ ؾحس١ "

جُلكـ"
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جُشد

ذٔوطنحٛح ققَ جإلدجسٟ ذحُونحء هنحت٤س

مٝجؾد72ُغ٘س23936ػ٠ِجُكٌْسهْ

جُ٘لحرذٌؾققحُسجُـٔٞكجُٔك٤طسذاخطلحء

ٝجُطذجذ٤ش جإلؾشجءجشجُالصٓس جُٔزًٞسٝئضخحر

جُٔطِٞذسُِٞفٍٞئ٤ُٚٝجٌُؾقػٖٓق٤شٙ

،

ػِععع٠ػغعععٌشأقٔعععذ71

أقٔذ

ػػرذجُك٤ٔعععععذ49

ػ–هِرعععععععععععععععععععععٚ

–ك٤قَ–ج٤ُِٔؿ٠

–ذعععٞالمجُعععذًشٝس

جُؿ٤ضز.

ك٠ضٔحّجُغحػسجُػح٤ٗس21/2/2119ذطحس٣خ21/2/2119

ذؼ٤حدضٚ ػِٔٚ ٓوش ٖٓ جُٔزًٞس خشؼ ظٜشج

 ك٠ 129جُخحفس ج٤ُٔشؿ٠٘ ٤ٓذجٕ–ػ

جُغرغػٔحسجشذٔقشجُؿذ٣ذزٝئخطل٠هرَإٔ

ُغ٤حس جُٔوحذ٣َقَ جُؾحسع ك٠ جُٔٞؾٞدٙ ضٚ

ك٠ جُٔٞؾٞدز جُٔشجهرس ٌُح٤ٓشجش ٝكوحً ٝرُي

جُٔزًٞس رٟٝ هحّ رُي أغش ،ٝػ٠ِ جٌُٔحٕ

ئهحٓطٚ ٓكَ ك٠دجتشز ذاخطلحتٚ ذؼَٔٓكنش

 جُذًشٝس99/2314ذشهْ ذٞالم ئدجسٟ

،ػِٔحًذإٔست٤ظجُٔرحقعذ٤ُْٖٜأغ٘حءػَٔ

ٌَٝك٠جُٔكنشذإٔئخطلحءجُٔزًٞسذٜزججُؾ

ٛزججُٞهص٣ؾ٤شئ٠ُؾٜسأ٤٘ٓس،ٝهذٗٔحئ٠ُ

ذإٔ سع٠ٔ ؿ٤ش ذؾٌَ رُي ذؼذ ر٣ٝٚ ػِْ

جُٔزًٞسُذٟجألٖٓجُٞه٠٘،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ئعطٌٔحٍ ؾحس١ "

جُلكـ"

ٓقطل٠ٗر٤َٓكٔعذ72

ذ٠ٓٞ٤

جُوِعؽ–ػجُٞقذز

-جُخحٌٗعععععععععععععععععععس–

جُوِرٞذ٤س

ػ٠ِجُٔزًٞس)هحُد(أغ٘حءٝؾٞدٙضْجُورل19/11/2117

ٓقشٖٓهرَهٞز كشعؽرشج جُٜ٘ذعس ذ٤ٌِس

ٖٓجُؾشهس،ٝئهط٤حدٙذؼذرُيئ٠ُؾٜسؿ٤ش

ٓؼِٞٓس،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ػرععععذجُشقٖٔأقٔععععذ73

قغٖػ٠ِٓ٘ؾحٟٝ

ػأذٞذٌشجُقعذ٣ن

أٍٝ–جُؿععععععععععٕٞ–

جُل٤ّٞ.–جُل٤ّٞ

هر15/2/2119َ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٠ِ ضْ

ٝئهط٤حدٙ جُٞه٠٘" "جألٖٓ جُؾشهس ٖٓ هٞز

ذؼذرُيئ٠ٌُٓحٕؿ٤شٓؼِّٞ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ػعععععععععحدٍٓكٔعععععععععٞد74

ػرذجُغالّ

ػػِعع٠فععحُف16

ٓعععععععععٖػؾغعععععععععش

-ج٤ُ٘ٔد–ج٤ٌُ٘غس

جُؿ٤ضز.

جُورل5/3/2119 هرَضْ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس ػ٠ِ

ٝئهط٤حدٙ جُٞه٠٘" "جألٖٓ جُؾشهس ٖٓ هٞز

ذؼذرُيئ٠ٌُٓحٕؿ٤شٓؼِّٞ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ ٓكرٞط "

 سهْ 488جُون٤س

 ققش2119ُغ٘س

" ػ٤ِح دُٝس أٖٓ

" ُؿٔحػس ئٗنٔحّ

ذغؿٖ ٝٓٞدع

جُو٘حهشسؾحٍ.

أ٣ٔععععععٖجُؾععععععشج٣ك75٠

ُرٜؿ٠جُذعٞه٠ج

-ػععععع٤ذهععععش37ٙ

-ػػػٔعععحٕٓكعععشّ

-جُٜعععععشّ-جُطحُر٤عععععس

جُؿ٤ضز.

هر4/3/2119َ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٠ِ ضْ

رُيئ٠ٌُٓحٕ ذؼذ ٝئهط٤حدٙ ٖٓجُؾشهس هٞز

جُٔطؼِوحش ػ٠ِ جإلعط٤الء ضْ ًٔح ٓؼِّٞ ؿ٤ش

ٓكٍٔٞ )ض٤ِلٕٞ ُٚ ضٞخ-جُؾخق٤س -الخ

٤ًغسًٔر٤ٞضش(

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

جخ٤ِسٝصجسزجُذ

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"
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جُشد

ػٔععععععععععععشأ٣ٔععععععععععععع76ٖ

جُؾشج٣ك٠جُذععٞه٠

جُرٜؿ٠

-ػععععع٤ذهععععش37ٙ

-ػػػٔعععحٕٓكعععشّ

-جُٜعععععشّ-جُطحُر٤عععععس

جُؿ٤ضز.

ضْجُورلػ٠ِجُٔزًٞس)هحُدذ٤ٌِسجُطؿحسز4/3/2119

ٖٓ هٞز هرَ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُوحٛشز( ؾحٓؼس

ؿ٤ش ٌٓحٕ ئ٠ُ رُي ذؼذ ٝئهط٤حدٙ جُؾشهس

جإلعط ضْ ًٔح جُٔطؼِوحشٓؼِّٞ ػ٠ِ ٤الء

ٓكٍٔٞ )ض٤ِلٕٞ ُٚ ضٞخ-جُؾخق٤س -الخ

٤ًغسًٔر٤ٞضش(

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

٣ٞعععععععععععقأ٣ٔعععععععععع77ٖ

جُؾشج٣ك٠جُذععٞه٠

جُرٜؿ٠

-ػععععع٤ذهععععش37ٙ

-ػػػٔعععحٕٓكعععشّ

-جُٜعععععشّ-جُطحُر٤عععععس

جُؿ٤ضز.

أ4/3/2119ّ ذٔذسعس )هحُد جُٔزًٞس جُورلػ٠ِ ضْ

ذطحٍجُػح٣ٞٗس(ٖٓٓ٘ضُٖٚٓهرَهٞزٖٓجأل

ؿ٤ش ٌٓحٕ ئ٠ُ رُي ذؼذ ٝئهط٤حدٙ جُؾشهس

جُٔطؼِوحش ػ٠ِ جإلعط٤الء ضْ ًٔح ٓؼِّٞ

ٓكٍٔٞ )ض٤ِلٕٞ ُٚ ضٞخ-جُؾخق٤س -الخ

٤ًغسًٔر٤ٞضش(

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

أقٔعععذػرذجُٔ٘قعععق78

جُغ٤ذٓكٔذ

جُكعععععععع٠جُكععععععععحدٟ

ٓؿععععععحٝسز-ؾععععععشػ

"2"–

-"13ػٔععععععععععحسز"

جُؿ٤ضز.

هر12/3/2119َ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٠ِ ضْ

ؿ٤ش ٌٓحٕ ئ٠ُ رُي ذؼذ ،ٝئهط٤حدٙ جُؾشهس

غحٕ ؽشهس ذوغْ ػ٘ٚ ،ٝذحُغإجٍ ٓؼِّٞ

سكنٞج ًٔح ذٚ ٓؼشكطْٜ أٌٗشٝج صج٣ذ جُؾ٤خ

ئ٠ُ ٗٔح ،ٝهذ ئخطلحءٙ ذٞجهؼس ٓكنش ػَٔ

ذأٗٚٓٞؾٞدُذٟػِْر٣ٝٚذؾٌَؿ٤شسع٠ٔ

جألٖٓجُٞه٠٘،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ٓكٔععٞدٓكٔععذسصم79

ٓكٔٞد

-ئهغععععععح–دك٘ععععععٞ

جُل٤ّٞ.

ق٤عٚضْجُورلػ٠ِجُٔزًٞسٖٓٓكَػ21/3/2118ِٔ

أ٣ٚٗؼَٔذٔكَق٣ِٞحش"م٠جُؤش"ذاهغح

ذؼذٖٓهرَػذدٖٓسؾحٍجُؾشهس،ٝئهط٤حدٙ

رُيئ٠ٌُٓحٕؿ٤شٓؼِّٞ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

جعطٌٔحٍ ؾحس١ "

جُلكـ"

ٓكٔعععععععععٞدٓكٔعععععععععذ81

جُرذ٠٘٣ػ٠ِ

ـععع٤ذععع٤ِٔح11ٕ

-ٓقعععشجُوذ٣ٔعععس–

جُوحٛشز

ٝؾٞد13/4/2119ٙ أغ٘حء جُٔزًٞس ػ٠ِ جُورل ضْ

جُٔش٣نس ٗؿِطٚ ٓغ جُذٓشدجػ ذٔغطؾل٠

ٓؿ هحٓص ق٤ع جٌُِٟٞ ٖٓذحُلؾَ ٔٞػس

جُٔغطؾل٠ ٖٓ ػ٤ِٚ ذحُورل جُؾشهس

ٝئهط٤حدٙذؼذرُئٌُحٕؿ٤شٓؼِّٞ،ٝذحُركع

ػٖ٘ٚٓهرَر٣ٝٚضر٤ُْٖٜذؾٌَؿ٤شسع٠ٔ

أٓ٘حءجُؾشهسذأٗٚٓكطؿضُذٟ ٖٓهرَأقذ

هغْجُغ٤ذزٌُٖٝضكصػٜذزجألٖٓجُٞه٠٘،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

جُون٤س ك٢ ٓطْٜ "

ُغ٘س4311سهْ

ئدجس2119١

ٝٓٞدع .. جُٔؼحد١

جُوحٛشز ذغؿٖ

ذطشٙ.

ػععحدٍأقٔععذٓرععحسى81

ػرذجُٔ٘ؼْ

ػٓغععؿذجُععشقٖٔ

–ػعععع٤ٖقِععععٞجٕ–

جُوحٛشز-قِٞجٕ

جُغحػس1/4/2119 ك٠ ٓ٘ضُٚ أٓحّ جُٔزًٞس ضٞجؾذ أغ٘حء

جُٔٞجكن جألقذ ّٞ٣ فرحـ ٖٓ جُٞجقذز

ذ٤نحء1/4/2119 ٓال٠ً ع٤حسز ؾحءش

غالغ ذافطكحخٝذٜح هحٓٞج أؽخحؿق٤ع س

رُيئ٠ُؾٜس ذؼذ ٝئهط٤حدٙ جُٔزًٞسذحُغ٤حسز

ك٠ ذحُشًٞخ ٣وّٞ إٔ ،ٝهرَ ٓؼِٞٓس ؿ٤ش

جُز٣ٖ أفذهحتس ذؼل ئ٠ُ أؽحس جُغ٤حسز

ؽحٛذٝججُٞجهؼسذأْٜٗؽشهٚ،ٝػ٠ِأغشرُي

هحّرٟٝجُٔزًٞسذحُزٛحخهغْؽشهسقِٞجٕ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"
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جُشد

ُْٝ ٓكنش ػَٔ ٝضْ ضـ٤د ٓكنش ُطكش٣ش

 ٣ّٞ٣طْ ،ٝك٠ جُٔكنش سهْ ئػطحتْٜ

رٛرٞجٓشٙأخشُِٟوغْٖٓأؾ4/4/2119َ

أ٤ٖٓ ٌُٖٝ جُٔكنش سهْ ػ٠ِ جُكقٍٞ

جُٔزًٞس إٔ ُْٜ ٝهحٍ رُي سكل جُؾشهس

ٓٞؾٞدُذٟجألٖٓجُٞه٠٘،ٝرٛدٓشٙغحُػس

ٌُٖٝذالؾذٟٝ،



ِععع٠أقٔععذفععرشٟػ82

ٗحفقأذٞع٤ِْ

–ػجُغععشج٣حش12

جُععٞج٠ِ٣–جُؼرحععع٤س

جُوحٛشز-

28/1/2119 ػ28/1/2119٠ِذطحس٣خ جُٔزًٞس ققَ

ئخالءعر٤َٖٓج٤ُ٘حذسػ٠ِرٓسجُون٤سسهْ

هغ148ْ ئ٠ُ ضشق٤ِٚ ،ٝضْ ػ٤ِح دُٝس أٖٓ

ئخالء هشجس ُط٘ل٤ز ُٚ جُطحذغ جُٞج٠ِ٣ ؽشهس

٣ْؼشفعر٤ِٚ،ئالأ٣ُْٚٗخشؼٖٓجُوغُْٝ

ٓق٤شٙقط٠جألٕ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ ٓكرٞط "

 سهْ 751جُون٤س

 ققش2119ُغ٘س

.. ػ٤ِح دٍٝ أٖٓ

ذغؿٖ ٝٓٞدع

جالعطورحٍذطشز.

٣ك٤عع٠أعععحٓس٣ك٤عع83٠

أذٞعالٓس

–جُٔوطعععععع8171ْ

جُوحٛشز

ذ11/4/2119ٖ٤ٌٔ أغ٘حءٓشٝسٙ جُورلػ٠ِجُٔزًٞس ضْ

جتنجُٔؼحدٟك٠هش٣وسُض٣حسزأقذذٔ٘طوسقذ

ذؼذ ،ٝئهط٤حدٙ جُلحسٝم ذٔغطؾل٠ أفذهحتٚ

رُيئ٠ُؾٜسؿ٤شٓؼِٞٓس،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ئعطٌٔحٍ ؾحس١ "

جُلكـ"

٤ُٝعععذٓكٔعععذكطكععع84٠

ػرذجُغالّ

–٤٘ٓسٓكِعسدٓ٘عس

-ٓشًضٓكِعسدٓ٘عس

جُذه٤ِٜس

سأغ٘حءٝؾٞدٙذؾحسعضْجُورلػ٠ِجُٔز23/8/2118ًٞ

ٖٓ هٞز هرَ ٖٓ جُؿذ٣ذز ذحُوحٛشز جُطغؼ٤ٖ

ؿ٤ش ؾٜس ئ٠ُ رُي ذؼذ ،ٝئهط٤حدز جُؾشهس

ٖٓ أًػش ٓشٝس ٖٓ جُشؿْ ،ٝػ٠ِ ٓؼِٞٓس

ضغؼسأؽٜشٓ٘زجُورلػ٠ِجُٔزًٞس٣ُْطْ

ضكذ٣ذٌٓحٕئقطؿحصٙأٝأعرحخجُورلػ٤ِٚ

،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك ٓكرٞط "٢

 سهْ 1331جُون٤س

 ققش2118ُغ٘س

/18أٖٓدُٝسػ٤ِح

11 /2118..

ذغؿٖ ٝٓٞدع

جُو٘حهشسؾحٍ.

ذ٘ععع٠–ػجُؾعععحذِسأقٔذٓكٔذٓ٘ذ85ٟ

ج٤ُ٘ٔح-ٓضجس

جُػح2/4/2119٠ٗ ذحُقق )هحُد جُٔزًٞس قرظ ضْ

 ذطحس٣خ ئقط٤حه٤حً ػ1/7/2118٠ِجُػحٟٗٞ(

ئدجس2118ُٟغ٘س6112رٓسجُون٤سسهْ

٠٘ٓضجس،ٝهذضْئخالءعر٤ِٚذنٔحٕٓكَذ

 ذطحس٣خ ئ2/4/2119٠ُئهحٓطٚ ضشق٤ِٚ ٝضْ

ٓشًضؽشهسذ٠٘ٓضجس٤ُخ٠ِعر٤ِٖٚٓٛ٘حى

ٓؼشكطٚ جُؾشهس ٓشًض ٝٗل٠ ئخطل٠ أٗٚ ،ئال

ؿ٤ش ذؾٌَ ر٣ٝٚ ػِْ ئ٠ُ ٗٔح ،ٝهذ ذٌٔحٗٚ

جألٖٓ ُذٟ ٓكطؿض جُٔزًٞس ذإٔ سع٠ٔ

جُٞه٠٘ذح٤ُ٘ٔح،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ػ٢ِ ٓكرٞط "

سهْ جُون٤س رٓس

ُغ٘س4451

ئدجس2119١

.. ج٤ُ٘ٔح / عٔحُٞه

ذغؿٖ ٝٓٞدع

ج٤ُ٘ٔح.

أقٔعععععذٗٞسجُضٛعععععٞس86

ؾٔؼٚأذٞجُؼال

ػٗخِعععسأسك25

–جُكٔقععععععععععععععععح٠ٗ

جُؿ٤ضز-جُٔطش٣س

12/5/2119 ئضقح12/5/2119ٍذطحس٣خ جُٔزًٞس ضِو٠

ُكنٞسٛحضل٠ٖٓهغْؽشهسجُٔشؼذؾإٔج

عر٤َ ئخالء ئؾشجءجش إلٜٗحء جُوغْ ُٔوش

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

جعطٌٔحٍ ؾحس١ "

جُلكـ"
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جُشد

ًح٣ٕون٠ػوٞذسذحُغؿٖ–ؽو٤وٚٓكٔٞد

 ع٘ٞجش خٔظ -ُٔذز ،ٝػ٠ِ جُوغْ ٖٓ

د٣ٞجٕ ئ٠ُ ٝٝجُذضٚ ٞٛ جُٔزًٞس رٛد جُلٞس

ٝجإلذالؽ ُِوغْ دخُٞٚ ،ٝذٔؿشد جُوغْ ػحّ

ػٖذ٤حٗحضٚؾحءأقذجُنرحهٝئهطحدٙئ٠ُؾٜس

 ٝجُذضٚ ٝٓ٘ؼص ٓؼِٞٓس دخٍٞؿ٤ش ٖٓ قط٠

ػَٔ أٝ ُإلذالؽ رُي ذؼذ أخشٟ ٓشٙ جُوغْ

ٓكنشذاخطلحءٗؿِٜح،

ٓكٔععععععععععذجُغعععععععععع٤ذ87

ػرعععععععععععععععععععععععععذجُؼض٣ض

أذٞقغ٤ٖ

–ؽرؾ٤شجُكقععععععععس

جُـشذ٤س–ه٘طح

خشؼجُٔزًٞسٖٓٓ٘ض1/4/2117ُٚذطحس٣خ1/4/2117

ضح قط٠ ٣شؾغ ػُِْْٝ ئ٠ُ ٗٔح ،ٝهذ س٣خٚ

ًحكس ك٠ ػ٘ٚ ذحُركع هحٓٞج إٔ ذؼذ ر٣ٝٚ

جُكش٣س ٓو٤ذ ذأٗٚ جُٔطحقس جإلقطؿحص أٓحًٖ

ضكش٣ش ضْ ٝهذ جأل٤٘ٓس، جُؿٜحش ئقذٟ ُذٟ

 ذشهْ ذاخطلحتٚ 2117ُغ٘س4828ٓكنش

ئدجسٟ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ػرععذجُشقٖٔعععالٓس88

ؽحكؼ٠ػحؽٞس

–ػ٣ٞعععععععععق38

قِٞجٕ–ػُط٤ق

ذٜ٘ذعس11/2/2119 جُٔزًٞس)هحُد ػ٠ِ جُورل ضْ

جُوحٛشز(أغ٘حءخشٝؾٖٚٓٓ٘ضُٖٚٓهرَػذد

ٓذ٠ٗ صٟ ٣شضذٟ ذؼنْٜ جألؽخحؿ ٖٓ

ئ٠ُ رُي ذؼذ ٝئهط٤حدٙ ؽشهٚ صٟ ٝأخشٕٝ

ذزُي ٓزًشز ػَٔ ضْ ٝهذ ٓؼِٞٓس ؿ٤ش ؾٜس

جُقذد ضكصئ٠ُست٤ظ٤ٗحذسقِٞجٕك٠ٛزج

،2119ُغ٘س2714سهْ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ئعطٌٔحٍ ؾحس١ "

جُلكـ"

ػرععععععععذهللاػععععععععٞك89

ػرذجُوٟٞٓؼٞك

–جُٔؾعععععشىهرِععععع٠

جُل٤ّٞ-جذؾٞجٟ

ضٞجؾذ7/5/2119ٙ أغ٘حء جُٔزًٞس ػ٠ِ جُورل ضْ

هرَ ٖٓ جُغالّ ذٔذ٣٘س جُق٘حػ٤س ذحُٔ٘طوس

 رُي ذؼذ ٝئهط٤حدٙ جُؾشهس ٖٓ ئ٠ُؾٜسهٞز

ٓش٣ل جُٔزًٞس ذإٔ ،ػِٔحً ٓؼِٞٓس ؿ٤ش

ُِؼالؼٝجُلكٞفحشجُطر٤س ٣ٝخنغ عشهحٕ

ذؾٌَدٝسٟذٔغطؾل٠جُوقشجُؼ٠٘٤،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ضوععععٟٞػرذجُ٘حفععععش91

ػرذهللاػرذجُؼض٣ض

–ػخعععععععععععاله26

–سٝكجُلعععععععععععشؼ

جُوحٛشز

9/6/2119 جُٔزًٞسز9/6/2119ذطحس٣خ دخٍٞ أغ٘حء

هحّ ٝجُذضٜح ذقكرس قِٞجٕ ٓطشٝ ٓكطس ئ٠ُ

جألؽخحؿ٣شضذٟصٟٓذ٠ٗذافطكحذٜح أقذ

سؤ٣س أؾَ ٖٓ جُٔطشٝ ؽشهس ٗوطس دجخَ

ٖٓ ٝجُذضٜح ٓ٘غ ٝضْ "ٓ٘طورس" ٝؾٜٜح

ؾحءشع٤حسز ٓرحؽشز ،ٝذؼذٛح ٓؼٜح جُذخٍٞ

أسذؼس ذذجخِٜح ج٣ُِٕٞٞؾذ "ض٣ٞٞضح"ذ٤نحء

ٓذٗ ذضٟ ٝهحٓٞجأؽخحؿ ٝمحذو ٠

قِٞجٕ ؽشهس ئ٠ُهغْ ذافطكحخجُٔزًٞسز

ُِوغْ جُذخٍٞ ٖٓ ٝجُذضٜح ٓ٘ؼٞج ،ٝٛ٘حى

جُغ٤حسز هحٓصذٔطحذؼس إٔ ذؼذ ٝرُي ُشؤ٣طٜح

جُٔكطؿضذٜحٗؿِطٜحقط٠جُوغْ،ٝذؼذٓشٝس

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

جُذجخ٤ِس ٝصجسز

ٓلحدٙ"جُٔزًٞسز

ٓكرٞعسك٢جُون٤س

 ُغ٘س931سهْ

أ2119ٖٓ ققش

.. ػ٤ِح دُٝس

ذغؿٖ ٝٓٞدػس

جُو٘حهشٗغحء.
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جُشد

قٞج٠ُعحػسٖٓدخٍٞجُٔزًٞسزئ٠ُجُوغْ

جُٔغث٤ُٖٞ ٌُٖٝ ذحُذخٍٞ ُُٞذضٜح عٔكٞج

قِ ؽشهس جُٔزًٞسزذوغْ ٝؾٞد أٌٗشٝج ٞجٕ

ٝػذّٓؼشكطْٜأٟؽةػٜ٘ح،

قععععععععععععحضْق٘لعععععععععععع91٠

ػرذجُؼظ٤ْػػٔحٕ

ػػضجُععععععععععذ19ٖ٣

ٓععععععععٖػ–هععععععععٚ

–ئعٔحػ٤َجُورعح٠ٗ

-٘عععسٗقعععشأٍٝٓذ٣

جُوحٛشز

هر23/5/2119َ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٠ِ ضْ

ٓالذظ ٣شضذٕٝ جألؽخحؿ ٖٓ ٓؿٔٞػس

ؿ٤ش ؾٜس ئ٠ُ رُي ذؼذ ،ٝئهط٤حدٙ ٓذ٤ٗس

ًحكس ك٠ جُٔزًٞس ػٖ جُركع ،ٝضْ ٓؼِٞٓس

ذالؾذٟٝ ٌُٖٝ جُٔطحقس جإلقطؿحص أٓحًٖ

ٓضٖٓ ذٔشك ٓقحخ جُٔزًٞس ذإٔ ،ػِٔحً

"ضقِدٓطؼذد"،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ ٓكرٞط "

 سهْ 931جُون٤س

 ققش2119ُغ٘س

.. ػ٤ِح دُٝس أٖٓ

ذغؿٖ ٝٓٞدع

جُوحٛشز.

أ٣ٔععععععٖػرععععععذجُؼظ92ْ٤

ؽؼص

ٓشًعض–ٓكِسذؾش

-ؽععععععععععععععععععععرشجخ٤ص

جُرك٤شز

18/3/2119ٖٓ خشٝؾٚ ذؼذ جُٔزًٞس ػ٠ِ جُورل ضْ

ٖٓ دٜٓ٘ٞس ٓذ٣٘س ئ٠ُ رٛحذٚ ٝأغ٘حء ٓ٘ضُٚ

صٟه ٣شضذٕٝ جألؽخحؿ ٖٓ ٓؿٔٞػس رَ

ٓذ٠ٗ،ٝئهط٤حدٙذؼذرُيئ٠ُؾٜسؿ٤شٓؼِّٞ

،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ٛؾععحّػرذجُٔوقععٞد93

أقٔذؿرحؽ٠

ٓشًعض–ٓكِسذؾش

-ؽععععععععععععععععععععرشجخ٤ص

جُرك٤شز

جُط14/2/2119٠ جٌُٔطرس ٖٓ جُٔزًٞس ػ٠ِ جُورل ضْ

ٓكِس ذوش٣س ُٔشًض٣ٌِٜٔح جُطحذؼس ذؾش

جُؾشهس ٖٓ هٞز هرَ ٖٓ ٝرُي ؽرشجخ٤ص

رُيئ٠ُؾٜس ذؼذ "جألٖٓجُٞه٠٘"ٝئهط٤حدٙ

ؽشهس ذٔشًض ػ٘ٚ ،ٝذحُركع ٓؼِٞٓس ؿ٤ش

ؽرشجخ٤صأٌٗشٝجأٟفِسُْٜذحُٔزًٞس،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ػ٢ِ ٓكرٞط "

سهْ جُون٤س رٓس

ُغ٘س1118

أ2119ٖٓ ققش

ػ٤ِح..ٝٓٞدعدُٝس

ؽذ٣ذ ذغؿٖ

جُكشجعسذطشز.

ػرععععذجُشقٖٔأقٔععععذ94

ػرذجُلطحـدٝجذٚ

ًععّٞجُ٘ععٞست٤ٓععص

ؿٔشتجُذه٤ِٜس

هر29/5/2118َ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٠ِ ضْ

ٝئهط٤حدٙذؼذرُيئ٠ُؾٜس هٖٞٙٓجُؾشهس

ؿ٤شٓؼِٞٓس

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

٣غرنمرطٚ ُْ "

"

ٓ٘ععععح٣ٍٔععععح٠ٗػِعععع95٠

٣ٔح٠ٗ

ؽععععععحسعٓكٔععععععذ6

ػرذجُٔوقعععععععععععٞدت

جأل٤ٓش٣ستجُوحٛشز

ضْجُورلػ٠ِجُٔزًٞسزٖٓٓ٘ضُٜحٖٓهر24/5/2118َ

هٞزٖٓٓرحقعهغْجُؼرٞسٝئهط٤حدٛحذؼذرُي

ئ٠ُؾٜسؿ٤شٓؼِٞٓس

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ػٜ٘ح ٓلشؼ "

 24ذطحس٣خ /3/

2119 رٓسٝػ٢ِ

 سهْ 571جُون٤س

 ققش2118ُغ٘س

أٖٓدُٝسػ٤ِح.

ؽعععحسعجُغعععٔش6ًٟٔحٍقغٖٜٓذ96ٟ

أسكخ٤ِعععععععععععععععَت

جُض٣طٕٞتجُوحٛشز

ضْجُورلػ٠ِجُٔزًٞسٖٓٓ٘ضُٖٚٓهرَهٞز24/5/2118

ٖٓٓرحقعهغْجُؼرٞسٝئهط٤حدٙذؼذرُيئ٠ُ

ؾٜسؿ٤شٓؼِٞٓس

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ٓك ػ٢ِ" رٞط

سهْ جُون٤س رٓس

571 2118ُغ٘س

دُٝس أٖٓ ققش

ػ٤ِح.
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جُشد

أقٔعععععذػرذجُرحععععععو97

أذٞجُوحعْػرذجُؼحٍ

ؽعععحسعػٔعععشٝذعععٖ

جُؼععحؿٓطلععشعٓععٖ

ػضذسؽحًشٝص٣شٟ

تكشؽٞهته٘ح

ضْجُورلػ٠ِجُٔزًٞسٖٓٓكَػِٔٚذشكف11/2/2115

ٝئهط٤حدٙ   ٖٓجُوٞجشجُٔغِكس ٖٓهرَهٞٙ

ؿ٤شٓؼِٞٓسذؼذرُيئ٠ُؾٜس

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

قغععحّجُغعع٤ذٓكٔععذ98

قغٖ

–عععععؼٞدجُركش٣ععععس

-جُكغععععععععععععععععععععع٤٘٤س

جُؾشه٤س



جُوحٛشز14/1/2119 ٓطحس ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٠ِ ضْ

،ٝئهط٤حدٙذؼذرُيئ٠ُؾٜسؿ٤شٓؼِٞٓس،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

٣غ ُْ مرطٚ" رن

"

أقٔعععععععععععذٓكٔعععععععععععذ99

ػرععععععذجُك٤ٌْأقٔععععععذ

فحُف

14ذِععٞى4ٓععذخَ

ٓغععععععحًٖأٟؾعععععع٠

-جُٜحٗٞك٤ععَ–ًععحخ

جإلعٌ٘ذس٣س

هر22/2/2119َ ٖٓ ٓ٘ضُٚ ٖٓ جُٔزًٞس جُورلػ٠ِ ضْ

ٝئهط٤حدٙذؼذرُيئ٠ُؾٜس هٖٞٙٓجُؾشهس

ؿ٤شٓؼِٞٓس

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ئعطٌٔحٍ ؾحس١ "

"جُلكـ

ؾٔععععحٍػرذجُ٘حفعععععش111

ػشجذ٠ٓكٔذ

-ؽعععععحسعصؿِعععععٍٞ

ٓؾعؼَ–ًلشجُؿرَ

جُؿ٤ضز-جُٜشّ–

جُغحدجش1/7/2117 ٖٓؽحسع جُٔزًٞس جُورلػ٠ِ ضْ

أغ٘حءػِٔ غحتنضًٞطٞىًٖٓٚذحُٔ٘قٞس٣س

هرَهٞزٖٓجُؾشهسٝهذٗٔحئ٠ُػِْٝجُذضٚ

أٗٚضْئهط٤حدٙئ٠ُٓر٠٘أٖٓجُذُٝسجُٔطٞجؾذ

٤11.5ِٞك٠جٌُ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ػٔععععععحدػرععععععذجُؼض٣ض111

عؼذٓشع٠

ؽعععحسعٓغعععؿذ16

جٌُعععععّٞ–ج٣ٌُٞعععععص

-أٝععع٤ْ–جألقٔععش

جُؿ٤ضز

ٓغشـ25/2/2119 أٓحّ جُٔزًٞسٖٓ ػ٠ِ جُورل ضْ

هٞز ٖٓهرَ  ئ٠ُجُؼَٔ رٛحذٚ أغ٘حء جُرحُٕٞ

ذرُيئ٠ُؾٜسٖٓجألٖٓجُٞه٠٘ٝئهط٤حدٙذؼ

ؿ٤شٓؼِٞٓس

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ػرععععذجُشقٖٔأقٔععععذ112

ٓكٔٞدأذٞص٣ذ

ؽحسعٗعٞسجإلععالّ

–جُخقععععععععععٞؿ–

-جُٔعععععشؼجُؿذ٣عععععذز

جُو٤ِٞذ٤س

أ٤٘ٓسٝرُي21/9/2118 ُذٟؾٜس أٗٚ ر٣ٝٚ ئ٠ُػِْ ٗٔح

جُ٘ٞس ذؼ٤حدجش ػِٔٚ ٖٓ ػٞدضٚ ػود

ذؾرشججُخ٤ٔسجُٔكٔذٟ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

جعطٌٔحٍ ؾحس١ "

جُلكـ"

ػٔععشٝأقٔععذٓكٔععذ113

كإجد

ػكحهٔعععععععععععععععععععس9

جُٜععععشّ–جُضٛععععشجء

جُؿ٤ضز.-

12/6/2118 ذطحس٣خ أٗٚ ضِوص12/6/2118ق٤ع

جُٔزًٞسزئضقحٍٛحضل٠ٖٓأقذصٓالءٗؿِٜح

٣ل٤ جُؼَٔ هحٓصك٠ جُؾشهس ٖٓ هٞز ذإٔ ذ

ذٞجذس أٓحّ ٝرُي ٗؿِٜح جُورلػ٠ِ ذاُوحء

 6ٗحدٟ جُغحذغ ذحُك٠ -أًطٞذش 6ٓذ٣٘س

ؿ٤ش-أًطٞذش ؾٜس ئ٠ُ رُي ذؼذ ٝئهط٤حدٙ

ٓؼِٞٓس،ػِٔحًذإٔهٞزٖٓجُؾشهسهحٓصك٠

جُٔزًٞس ٓ٘ضٍ ذاهطكحّ ئخطلحتٚ ّٞ٣ ٗلظ

ُْ جألٕ ٝقط٠ جُطحس٣خ ٛزج ،ٝٓ٘ز ٝضلط٤ؾٚ

ذدٌٓحٕأٝأعرحخئقطؿحصٙسؿْٓكحٝالش٣ك

ر٣ٝسجُذجتٔسُٔؼشكسٌٓحٗٚ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ٗحفععشقععحضْٓكٔععٞد114

هٚجُؾ٠ٔ٣ٞ

–جُؾععععحسعجُورِعععع٠

ًشدجععععععس–ٗح٤ٛعععععح

جُؿ٤ضز-

3/11/2118 ذطحس٣خ أٗٚ هٞز3/11/2118ق٤ع هحٓص

ضحذؼسُٔشًضؽشهسًشدجعسٝٓؼْٜمرحهٖٓ

جألٖٓجُٞه٠٘ذاُوحءجُورلػ٠ِجُٔزًٞسٖٓ

جُؼحٓس ج٤ُ٘حذس ٖٓ ئرٕ ٝؾٞد دٕٝ ٓ٘ضُٚ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ئعطٌٔحٍ ؾحس١ "

جُلكـ"
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ٝئهط٤حدٙذؼذرُيئ٠ُؾٜسؿ٤شٓؼِٞٓس،ٝٓ٘ز

أٝ ٌٓحٕ ٣كذد ُْ جألٕ ٝقط٠ جُطحس٣خ ٛزج

جُذجتٔس ٓكحٝالشر٣ٝس سؿْ أعرحخئقطؿحصٙ

ٌحٗٚ،ُٔؼشكسٓ

ٗقععععععععععععشسذ٤ععععععععععععغ115

ػرذجُشؤٝفٗقش

–ًلشجُؿض٣ععععععععععععععشز

صكطععععععععععععععععععععععععععععععععععع٠

جُـشذ٤س.-

13/2/2118 ذطحس٣خ أٗٚ جُورل13/2/2118ق٤ع ضْ

ٖأكشجدجُؾشهس٣شضذٕٝػ٤ِٖٚٓهرَػذدٓ

"٣ؼَٔ ػِٔٚ ٓكَ ٖٓ ٝرُي ٓذ٠ٗ صٟ

ذق٤ذ٤ُسذحُك٠جُغحذغ"،ٝهذضْجُركعػ٘ٚ

ك٠أٓحًٖجإلقطؿحصٝجألهغحّجُٔك٤طسذٌٔحٕ

ػِٔٚٝٓكَئهحٓطًٚٝزُيضْػَٔجُؼذ٣ذٖٓ

جُذجخ٤ِس ٝصجسز ٝ جُ٘حتد ٌُٔطد جُطِـشجكحش

ػ٠ِ ٓش هذ ذأٗٚ ،ػِٔحً ؾذٟٝ ذال ٌُٖٝ

ُْٝئقطؿح ؽٜٞس ضغؼس ٖٓ أًػش جألٕ صٙ

٣غطذٍػ٠ٌِٓحٕأٝأعرحخئقطؿحصٙ،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ٓكٔٞدٓكٔعذأقٔعذ116

ٓكٔذ

ٓشًعععععض–أهلععععع٤ف

أهلعععععععععععععععععععععععععععععععع٤ف

جُؿ٤ضز.-

ذطحس٣خ24/11/2115 جُورل24/11/2115ق٤عأٗٚ ضْ

ػ٠ِجُٔزًٞس"هحُدذ٤ٌِسج٥دجخ"ٖٓهرَ

جألٖٓ ُؿٜحص ٣طرؼٕٞ جُؾشهس ٖٓ أكشجد

جُٞه٠٘ٝرُيك٠ٗطحمٓكحكظسجُوحٛشزٝك٠

ٓ٘ضٍ ئهطكحّ ضْ ػ٤ِٚ جُورل ّٞ٣ ٗلظ

ضْ ،ٝهذ ٝضلط٤ؾس جُؾشهس هرَ ٖٓ جُٔزًٞس

 ذشهْ ذحُٞجهؼس ٓكنش ئدجس178ٟضكش٣ش

ُغ٘س ر2116ٚ٣ٝأهل٤ف ػِْ ئ٠ُ ٗٔح ،ٝهذ

ٓرحؽشز جُورلػ٤ِٚ ذؼذ ئقطؿحصٙ ضْ هذ أٗٚ

ذٔكحكظس صج٣ذ ذحُؾ٤خ جُٞه٠٘ جألٖٓ ذلشع

جُؿ٤ضز،ٝذٔشٝسػح٤ٖٓػ٠ِئخطلحءجُٔزًٞس

 سهْ جُذػٟٞ ذشكغ ٝجُذٙ 33851هحّ

إلُضج71ُٚٓغ٘س جُذجخ٤ِس ٝص٣ش مذ م

جُكٌْ فذس ٝهذ ٗؿِٚ ٌٓحٕ ػٖ ذحٌُؾق

ُ ذطحس٣خ 26/12/2117ُْقحُكٚ أٗٚ ،ئال

٣طْض٘ل٤زٛزججُكٌْقط٠جأل٣ُْٕٝكذدٌٓحٕ

أٝأعرحخئقطؿحصٗؿِٚ،



هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ٓكٔٞدؽؼرحٕؿعح117ْٗ

قغ٤ٖ

–هش٣عععععسك٤عععععذ٤ٔ٣ٖ

ٓشًععععععضععععععع٘ٞسط

جُل٤ّٞ.

هحٓصهٞز3/11/2118ٖٓق٤عأٗٚذطحس٣خ3/11/2118

ع٘ٞسط ٓرحقع ست٤ظ ذو٤حدز جُؾشهس

ٓكط٣ٞحضٚ ٝضكط٤ْ جُٔزًٞس ٓ٘ضٍ ذاهطكحّ

ٝجإلػطذجءػ٤ِٚذحُغدٝجُنشخًٝزُيػ٠ِ

ٝجُذضٚ قحُٝص ،ٝػ٘ذٓح ٝأٝالدٙ صٝؾطٚ

ُٜحأقذجُطذخَضْجإلػطذجءػ٤ِٜحأ٣نحًٝهحٍ

ضح٠ٗ" ٓؼٛطؾٞك٤ٚ دٙ "ئذ٘ي جُوٞز أكشجد

ؿ٤ش ٌٓحٕ ئ٠ُ ئ٠ُ رُي ذؼذ ئهط٤حدز ،ٝضْ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ ٓكرٞط "

 سهْ 277جُون٤س

 أ2119ُٖٓغ٘س

دُٝسػ٤ِح..ٝٓٞدع

ٖجُوحٛشزذطشٙذغؿ

.
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جُٔزًٞس رٟٝ هحّ رُي أغش ،ٝػ٠ِ ٓؼِّٞ

ع٘ٞسط ؽشهس ٓشًض ك٠ ػ٘ٚ ذحُركع

ضْضكش٣شٓكنش ٝٓذ٣ش٣سجألٖٓذحُل٤ًّٞٔح

ذطحس٣خ ع٘ٞسط ٤ٗحذس ك٠ ذحُٞجهؼس

هح28/11/2118ٍ جُٔكنش ضكش٣ش ٝأغ٘حء

ك٠ ئذ٘ي "إٔ جُٔزًٞس ُٞجُذز ج٤ُ٘حذس َ٤ًٝ

غح٠ٗ ٓكنش ضكش٣ش ضْ ٝهذ جُٞه٠٘" جألٖٓ

 ع٘ٞسط2119ُغ٘س361ذشهْ ئدجسٟ

،ٝقط٠جأل٣ُْٕكذدٌٓحٕأٝأعرحخئقطؿحص

جُٔزًٞس،

ػرذجُٔكغععععٖسذ٤ععععغ118

ؽ٤رٞخػشجذ٠

–ػأقٔععذػشجذعع٠

قععععععععٞػػ٤غعععععععع٠

جُرك٤شز

25/12/2118 ذطحس٣خ أٗٚ هحٓصهٞز25/12/2118ق٤ع

ٝجُورل جُٔزًٞس ٓ٘ضٍ ذاهطكحّ جُؾشهس ٖٓ

ج٤ُ٘حذسٝئهط٤حدٙذؼذػ٤ِٚدٕٝٝؾٞدئرٕٖٓ

رُيئ٠ٌُٓحٕؿ٤شٓؼِّٞ،ػِٔحًذإٔجُٔزًٞس

)جُغٌشٟ جألٓشجك ٖٓ جٌُػ٤ش ٖٓ -٣ؼح٠ٗ

،ٝهذٗٔحئ٠ُػِْر٣ٝٚذؾٌَؿ٤شcك٤شٝط)

جُٞه٠٘ جألٖٓ ُذٟ ٓٞؾٞد ذأٗٚ سع٠ٔ

ذذٜٓ٘ٞس،

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك ٓكرٞط "٠

 سهْ 624جُون٤س

 ٖٓأ2119ُغ٘س

.. هٞجسب دُٝس

ذغؿٖ ٝٓٞدع

دٜٓ٘ٞس

ذعععععععععععالٍقٔعععععععععععذ119ٟ

ٓقطل٠ػٞجد

–هش٣ععععععسفععععععشجٝز

-ٓشًضأؽٕٔٞ

جُٔ٘ٞك٤س

هحٓصهٞز21/1/2119ٖٓق٤عأٗٚذطحس٣خ21/1/2119

ٓ٘طوس ٖٓ جُٔزًٞس ػ٠ِ ذحُورل جُؾشهس

ٓطٞجؾذ ًحٕ ذأٗٚ ػِٔحً ، ٗقش ذٔذ٣٘س جًجُطرٚ

جُ جُغحػٚ قط٠ ذحُٔ٘ٞك٤ٚ ٖٓذوش٣طٚ ػحُػٚ

ٓغحءرُيج٤ُّٞغْضٞؾٚذؼذرُيئ٠ُٓذ٣٘س

ٗقشُِٔر٤صذحُؾوٚجُط٣٠غطأؾشٛحٛٞٝػذد

جُطح٠ُ ك٠ج٤ُّٞ جإلٓطكحٕ ألدجء ٖٓأفذهحتٚ

جُغٞجٍ ٝػ٘ذ ، جُورلػ٤ِٚ ئُوحء ضْ ٌُٖٝ

، ُذ٣ْٜ ٝؾٞدٙ أٌٗشٝ جُؾشهٚ ذأهغحّ ػ٤ِٚ

جألٖٓ ذٔر٠٘ ٝؾٞدٙ ر٣ٝٚ ػِْ ئ٠ُ ٝٗٔح

٣٘سٗقش،جُٞه٠٘ذٔذ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ مرطٚ عرن "

 سهْ 15جُون٤س

 ققش2119ُغ٘س

هٞجس١ء دٍٝ أٖٓ

هغْأٍٝٓذ٣٘سٗقش

ُؿٔحػس ئٗنٔحّ "

عر٤ِٚ ٝأخ٢ِ  "

ج٤ُ٘حذس ٖٓ ذوشجس

/11جُؼحٓسذطحس٣خ

2/2119

ػٓكٔذػ14٠ِٓؼطضػ٠ِجُغؼ٤ذٓكٔٞد111

ورسقذجتنجُ-جُٞع٠ٔ٤

جُوحٛشز

ضْجخطلحءجُٔزًٞسذؼذٓحٌٓعك٠هغ23/5/2118ْ

جُٞج٠ِ٣جعرٞػح٠ٔٗٝج٠ُػِْر٣ٝٚأٗٚ

ٓطٞجؾذذٔوشأٖٓجُذُٝسك٠جُؼرحع٤س.

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ ٓكرٞط "

 سهْ 1331جُون٤س

 شقق2118ُغ٘س

.. ػ٤ِح دُٝس أٖٓ

ٝٓٞدعذغؿٖهشٙ

جُذ٣ٖذحعْع٤ق111

ػرذجٌُش٣ْ

-ػجُطؼح22ٕٝ

جُٜشّ

جُوحٛشز

ضْئخطلحءجُٔزًٞسذؼذئخالءعر٤ِٚك29/5/2118٠

ٖٓهغْجُطحُر٤س434جُون٤سسهْ

ٌُٔحٕؿ٤شٓؼِّٞ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

 جُذجخ٤ِس ذأٗٚٝصجسز

ك٢ مرطٚ عرن "

 سهْ 434جُون٤س

 ققش2118ُغ٘س

ٝضْ ػ٤ِح دُٝس أٖٓ
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ذطحس عر٤ِٚ ٣خئخالء

22/5/2118

ؽش٣ققغٖجُغ٤ذقغ112ٖ ػػرذجُلطحـ34

ؽطح

ٓذ٣٘سػشكحشأٍٝ

جُوحٛشز-جُٔطش٣س

ضْجُورلػ٠ِجُٔزًٞسٖٓهر9/2/2118َ

هٞجشجألٖٓؿ٤شٓؼِّٖٞٓأٟؾٜٚ

ٝضْجهط٤حدٌُٙٔحٕؿ٤شٓؼِّٞ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

ٛنرس-٤ُ175ٙذخ٤َِجُغ٤ذعح113ُْٝ

جألٛشجّ

جُؿ٤ضز



جخطل٠جُٔزًٞسأغ٘حءضٞؾُِٜٚذًطٞس23/5/2118

 GPSٗٞسكشقحشٝػٖهش٣نجٍ

ػِٔ٘حأٗٚٓطٞجؾذدجخَجُٔؿٔغجُؾشه٠

ذٔ٘طوسجُؼرحع٤س

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ مرطٚ عرن "

سهْ جُون٤س

441 2118ُغ٘س

أ دُٝسققش ٖٓ

ػ٤ِح..ٝقح٤ُحٓخ٢ِ

عر٤ِٚ.

أقٔذٓؿذٟػرذجُؼظ114ْ٤

س٣حك

ػعحُْقغ٤ٖخِق

جُ٘حدٟجُش٣حم٠

ذ٠٘ع٣ٞق

ضْجُورلػ٠ِجُٔزًٞسٖٓهرَجأل21/12/2117ٖٓ

جُٞه٣ُْٝ٠٘ؼشكػ٠ِج٤ُ٘حذسقط٠

ج٥ٕ.

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

٤ْٛػعععضجُعععذ٣ٖئذعععشج115

 ئذشج٤ْٛ

جُؾحسع 11/6/2119  دجخَ ٖٓ جُٔزًٞس ػ٢ِ جُورل ضْ

ػ٘ٚ ٝذحُغإجٍ جُٔوطْ ذك٢ ذٚ ٣و٤ْ جُز١

ذوغْجُؾشهسجُطحذغذ٣ُْٚغطذٍػ٢ٌِٓحٗٚ

ُْ جٗٚ ق٤ع ػ٘ٚ ٓؼِٞٓحش أ١ ٓؼشكس أٝ

 ٣غطذٍػ٢ٌِٓحٕضٞجؾذٙ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ئعطٌٔ ؾحس١ حٍ"

جُلكـ"

 29/1/2119  أقٔذؾٔحٍص٣حدز116

 

 

 ّٞ٣ جُٔطحس ٖٓ جُورلػ٤ِٚ 29ضْ /1/

2119 ( جُذ3٢ُٝذقحُس جُوحٛشز ذٔطحس )

ٝفُٞٚ ػ٢ُِذ١ جهالػٜح ضٞٗظدٕٝ ٖٓ

 ٓشٝس ذؼذ ػ٘ٚ ٝذغإجُٚ 24عردجقطؿحصٙ

جُطحذغ جُؾشهس ذوغْ جقطؿحصٙ ػ٢ِ عحػس

أكح جُؼحٓس ٝج٤ُ٘حذس جُكنٞسُِٔطحس ذؼذّ دٝج

 أٝٝؾٞدجعٔٚذحٌُؾٞف.

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ مرطٚ عرن "

 سهْ 67جُون٤س

 ققش2119ُغ٘س

هٞجسب دٍٝ أٖٓ

ٝأخ٢ِ جُطحُر٤س

ٓح٢ُ ذنٔحٕ عر٤ِٚ

 9ذطحس٣خ /3/

عذجد2119 ذؼذ

 جُنٔحٕجُٔح٢ُ.

ٓكٔعععععععذٓقعععععععطل117٢

 ٓكٔذع٤ق

 13/11/

2118 

ضْجُور  31/8لػ٤ِٚك٣٢ّٞ /2118

 سهْ جُون٤س رٓس 658ػ٢ِ 2118ُغ٘س

ع٣ٞق ذ٢٘ ػ٤ِح هٞجسب دُٝس أٖٓ ؾ٘ف

ك٢ 21ٝػشكػ٢ِج٤ُ٘حذس /9 /2118

 ذطحس٣خ ذحُرشجءز ػ٤ِٚ 13ٝقٌْ /11/

٣ط2118ْ ُْ ُألٕ ٌُٖٝ عر٤ِٚ ٝجخالء

ٌٓحٕ ٗؼِْ ُْ جالٕ ٝقط٢ ػ٘ٚ جالكشجؼ

جالقطؿحص.

 ٖٓ جُشد هرَضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ئعطٌٔحٍ ؾحس١ "

 جُلكـ"
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ضعععحٓشػعععحٓشكٜٔععع118٢

 أذٞخحهش

ضْجُورلػ٤ِٖٚٓٓ٘ضُٚكؿش٣ّٞجُخ٤ٔظ 24/1/2119 

24 /1 ذٔؼشكسهٞجشجألٖٓق٤ع2119/

ٝجإلػطذجء جُٔ٘ضٍ ٓكط٣ٞحش ذطكط٤ْ هحٓٞج

ػ٤ِٚٝٓقحدسزؾٜحصالخضٞخخحؿذأخص

ط٤حدٙج٢ٌُٓحٕؿ٤شٓؼِّٞجُٔورٞكػ٤ِٚٝجه

ؿ٤ش ذأٗٚ جُؾشهس أكحدش ػ٘ٚ ٝذحُغٞجٍ

 ٓٞؾٞد

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ػ٢ِ ٓكرٞط "

سهْ جُون٤س رٓس

أ1739ٖٓ ققش

دُٝسػ٤ِح..ٝٓٞدع

ذغؿٖجُو٘حهشسؾحٍ

(1.)

 

ص٣عععحدجُغععع٤ذٓكٔعععذ119

 جذٞجُلنَ

 

 

5/3/2119  ّٞ٣ جُؾشهس هٞجش ذحهطكح5ّه٤حّ ٓحسط

ٓ٘ضٍؽو٤وطٚٝجُوحءجُورلػ٤ِٚدٕٝجظٜحس

ػ٘ٚ ٝجُغٞجٍ ٓكح٤ٓٚ ٝذطٞؾٚ ج٤ُ٘حذس جرٕ

ذحُوغْ ضٞجؾذٙ ٗلٞج أٍٝ سَٓ ؽشهس ذوغْ

 ٝأ٣نح٣ُْطْػشمٚػ٢ِج٤ُ٘حذس.

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ئعطٌٔحٍ ؾحس١ "

 جُلكـ"

س٣ععحكػرععذجُٔعع٘ؼ121ْ

 ٓكٔذجذٞجُؼال

ًر٤ش 26/3/2119  أذٞ ؽشهس ُٔشًض ٗلغٚ ذطغ٤ِْ ه٤حٓٚ

 26ذطحس٣خ /3 ػ2119٢ِ/ ٣غطذٍ ُْٝ

 ٌٓحٕجقطؿحصٙ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

"ضْمرطٚذٔؼشكس

جُشهحذس ٤ٛثس

 جإلدجس٣س"

جُغعععع٤ذٓكٔععععذػرععععذ121

 جُلطحـٓكٔذ

  

11/2/2119 

ؽ ٓشًض ٓرحقع إٔ ضنٖٔ شهسٝجُز١

جُغحػٚ ضٔحّ ك٢ هحٓٞج ق٤ع جُكغ٤٘٤س

 ّٞ٣ ٖٓ ٤ُال ٝجُ٘قق 11جُٞجقذز /2/

 ذحُورلػ2119ٚ٤ِ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

جعطٌٔحٍ ؾحس١ "

 جُلكـ"

ذٌعععععشػرعععععذجُلطعععععحـ122

 ٓإٔٓٞع٤ِٔحٕ

/21ضْجُوحءجُورلػ٤ِٖٚٓٓ٘ضُٚذطحس٣خ 21/1/2119 

1 ٓؼشك2119/ ٝضٞؾٜٚدٕٝ جألعرحخ س

جٍر٣ٝٚػ٘ٚإج٢ُهغْؽشهسجُؾشجذ٤سٝذغ

دجخَجُوغ٣ُْْطْجالكقحـػٌٖٓحٕضٞجؾذٙ

ضٞجؾذٙ جقطٔحٍ ج٢ُ ضٞفِٞج ٌُٖٝ ذحُطكذ٣ذ

 دجخَٓوشهطحعأٖٓجُذُٝسذحُوحٛشز.

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

مرطٚ ٣غرن ُْ "

" 

قغععحّجُغعع٤ذٓكٔععذ123

 ؼذٕٝقغٖجُغ٤ذع

ػ٘ذهذٖٝٓٚٓجُغٞدجٕج٢ُٓقشػٖهش٣ن 14/1/2119 

ٓطحسجُوحٛشزُكنٞسكشـجخٞجضٚضْجُورل

 ػ٤ِٖٚٓٓطحسجُوحٛشز٣ُْٝظٜشقط٢جالٕ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ئعطٌٔحٍ ؾحس١ "

 جُلكـ"



124

أؽشفٓكٔعذٓكٔعذ

 أقٔذ

جُورلػ٤ِٚجُغحػس 6/3/2119  جُػحُػسٝجُ٘ققٖٓضْ

 جُػالغحء ّٞ٣ 6كؿش /3 ق٤ع2119/

 هحٓص3ضٞجؾذش ُِؾشهس ضحذؼس ع٤حسجش

ٚ٘ٓ ٝهِرص ذٚ جُخحؿ ذحُٔغٌٖ ذحُذخٍٞ

ؾٜس ضؼِٖ ُْٝ ٝجفطكرطٚ ٓالذظ جسضذجء

 جُورلػٖٝؾٜطٜح

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

رٓس ػ٢ِ ٓكرٞط

سهْ 1739جُون٤س

 ققش2119ُغ٘س

 ..أٖٓ ػ٤ِح دُٝس

ذغؿٖ ٝٓٞدع

 جُوحٛشزذطشٙ.

ػِععع٢ػغعععٌشأقٔعععذ125

 أقٔذ

 21/2/2119  جُخ٤ٔظ ّٞ٣ جُٔزًٞس 21جخطلحء /2/

٣ط2119ْ ُْٝ ظٜشج ػؾش جُغحػسجُػح٤ٗس

 جُؼػٞسػ٢ٌِٓحٗٚقط٢جألٕ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

جعطٌٔحٍ ؾحس١ "

 جُلكـ"
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126

ٓعععع٣٢ك٤عععع٢ٓكٔععععذ

 جّػض

 13/11/

2118 

ضْجُورلػ٤ِٜحٖٓهرَجغ٤ٖٖ٘ٓأٖٓجُذُٝس

ٝأخزجٛحج٢ٌُٓحٕؿ٤شٓؼِّٞألعشضٜحٝرُي

ّٞ٣13/11/2118 

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ػ٢ِ ٓكرٞعس "

سهْ جُون٤س رٓس

488 2119ُغ٘س

دُٝس أٖٓ ققش

ٝٓٞدػس .. ػ٤ِح

 ذغؿٖجُو٘حهشٗغحء

ػٞٗعععصػرعععذٓكٔعععذ127

 جُك٢ٓكٔٞد

/23ضْجُورلػ٤ِٖٚٓٓ٘ض٤ُُٚالذطحس٣خ 23/1/2119 

1 أٝال2119/ ؽشهس ٓشًض ج٢ُ ٝجهط٤حدٙ

ج٢ُ ٝذؼذٛح د٤ٓحه أٖٓ ٓذ٣ش٣س غْ فوش

ذؼذ ٝذحُغإجٍػْٜ٘ ذحُذه٤ِٜس ٓرحقعجُضسهح

 رُي٣ُْغطذُٞجػ٢ٌِٓحٕجقطؿحصٙقط٢جألٕ



هرَ ٖٓ جُشد ضْ

جُذ جخ٤ِسٝصجسز

ٓلحدٙٝ

ػ٠ِ ٣غطذٍ ُْ"

 عحذوسمرطٚ"

ػععٞكػٞٗععصػرععذ128

 جُك٢ٓكٔٞد

/23ضْجُورلػ٤ِٖٚٓٓ٘ض٤ُُٚالذطحس٣خ 23/1/2119 

1 أٝال2119/ ؽشهس ٓشًض ج٢ُ ٝجهط٤حدٙ

ج٢ُ ٝذؼذٛح د٤ٓحه أٖٓ ٓذ٣ش٣س غْ فوش

ذؼذ ٝذحُغإجٍػْٜ٘ ذحُذه٤ِٜس ٓرحقعجُضسهح

 ٌٓحٕجقطؿحصٙقط٢جألٕرُي٣ُْغطذُٞجػ٢ِ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

جُذجخ٤ِس ٝصجسز

ٓلحدٙٝ

"ضْمرطٚذٔؼشكس

ٓشًض ٓرحقع ٝقذز

جُضسهح ؽشهس

د٤ٓحه أٖٓ ذٔذ٣ش٣س

ٝأخش٣ٖ إلضٜحٓٚ

أغ٘حء هطَ ذؿش٣ٔس

عشهس ك٢ ؽشٝػْٜ

ٓٞمٞع ( ٓٞجؽ٢

 سهْ /89جُون٤س

ئدجس١ٓشًض2119

 ؽشهسجُضسهح"

ععععكشػٞٗعععصػرعععذ129

 ٔٞدجُك٢ٓك

/٤ُ23الذطحس٣خحٖٓٓ٘ضُٜحضْجُورلػ٤ِٜ 23/1/2119 

1 أٝال2119/ ؽشهس ٓشًض ج٢ُ ٝجهط٤حدٙ

ج٢ُ ٝذؼذٛح د٤ٓحه أٖٓ ٓذ٣ش٣س غْ فوش

ذؼذ ٝذحُغإجٍػْٜ٘ ذحُذه٤ِٜس ٓرحقعجُضسهح

قط٢ جقطؿحصٛح ٌٓحٕ ػ٢ِ ٣غطذُٞج ُْ رُي

 جألٕ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

جُذجخ٤ِس ٝصجسز

ٓلحدٙٝ

ػ٠ِ" ٣غطذٍ ُْ

 عحذوسمرطٜح"

/13/11  قٔذ١ق٢ًِٔح131َٓ

2118 

31/8ضْجُوحءجُورلػ٢ِجُٔزًٞسذطحس٣خ

 ذطحس٣خ2118/ ج٤ُ٘حذس ػ٢ِ ػشمٚ ضْ غْ

21 /9 ذحُرشجءز2118/ ػ٤ِٚ جُكٌْ ٝضْ

ئال13/11/2118ٝجخالءعر٤ِٚذطحس٣خ

٣ْطْأ٣ُْٕطْجالكشجؼػ٘ٚقط٢جألٕٝأ٣نحُ

 ٓؼشكٌٚٓحٕجقطؿحصٙ.

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٝصجسزجُذجخ٤ِس

ئعطٌٔحٍ ؾحس١ "

جُلكـ"

أقٔعععذجُغععع٤ذٓكٔعععذ131

ػرذجُلطحـ

جُكغ٤٘٤س11/2/2119 ؽشهس ٓشًض ٓرحقع إٔ ضنٖٔ

هحٓٞجك٢ضٔحّجُغحػسجُٞجقذزٝجُ٘قق٤ُال

ج٢ُق٤عال ذأخزٙ ذحُورلػ٤ِٚق٤عهحٓٞج

.ٗؼِْٝالٗذس١

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

"  جُذجخ٤ِس ٝصجسز

ئعطٌٔحٍ ؾحس١

جُلكـ"
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ذحعععْجُغعع٤ذٓكٔععذ132

قغٖجُغ٤ذعؼذٕٝ

ضْجُورلػ٤ِٖٚٓهرَأ٤ٖٓجُؾشهسجُخحؿ21/2/2119

ذٚ ٣ؼَٔ جُز١ ٓكِٚ ٖٓ جُكغ٤٘٤س  ذٔشًض

.21/2/2119أٓحّجُؿ٤شجٕذطحس٣خ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٚذأٗٝصجسزجُذجخ٤ِس

"٣ُْغرنمرطٚ"

ٓغأخش٣ٖٝالضؼشف6/11/2118ٛذ١ػرذجُٔ٘ؼ133ْ جُورلػ٤ِٜح ق٤عضْ

جألعشزٝالٓكح٤ٜٓحٌٓحٕضٞجؾذٛزٙجُغ٤ذز

ٝالجالضٜحّجُٔٞؾٚج٤ُٜح.

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

جُٞصجسز ستحعس

ُِذجخ٤ِس ذٔخحهرطٜح

ضْ "أٗٚ  ٝجكحدش

جُغِطس ذٔشجؾؼس

ٝجُٔ٘ط٢ٜ جُٔخطقس

جُغ٤ذز ذإٔ ج٤ُٚ

ٓطٜٔسك٢ جُٔزًٞسز

 /1552جُون٤س

أ2118ٖٓ ققش

" جُؼ٤ِح جُذُٝس

جُٔح٢ُ جُطكشى

جإلخٞجٕ ُؿٔحػس

" جإلسٛحذ٤س

ذغؿٖ ٝٓٞدػس

جُو٘حهش"

أقٔععذػرععذجُععشق134ٖٔ

ػرذجُٔؿ٤ذكشقحش

14/3/2119جُوحءجُورلػ٤ِٚذطحس٣خ14/3/2119

 ؽٔظ ػ٤ٖ جُٔغطؾل٢ دجخَ ُْٖٓٝ جُؼحّ

٣ؼشفٌٓحٗٚقط٢جألٕ.

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ ٓكرٞط "

 سهْ 488جُون٤س

 قـ2119ُغ٘س

" ػ٤ِح دُٝس أٖٓ

" ُؿٔحػس ئٗنٔحّ

ذغؿٖ ٝٓٞدع

جُوحٛشزذطشز.

ػر٤عععشٛؾعععحّٓكٔعععذ135

جُقلط٢

ضْضشق٤ِٜحٖٓهغًْشٓٞصذحالعٌ٘ذس٣سج22/4/2119٢ُ

ج٢ُجألٕٜحشٝال٣ؼشكٌٕٞٓحٗعؿٖجُو٘حه

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ٝصجسزجُذجخ٤ِسذأٜٗح

ك٢ ٓكرٞعس "

 سهْ 674جُون٤س

 ققش2119ُغ٘س

.. ػ٤ِح دُٝس أٖٓ

ذغؿٖ ٝٓٞدػس

جُو٘حهشٗغحء.

ضعععحٓشػرعععذجُعععشقٖٔ 136

أقٔذػ٢ِجُؾ٢ٔ٤

/18/4خشؼُِؼ٣َّٔٞجُخ٤ٔظجُٔٞجكن18/4/2119

ج2119 ذٔوشجُغحػس ًٝحٕ فرحقح ُغحذؼس

جُؾشًسك٢ػرحطجُؼوحدغْضْأخزٖٙٓجٓحّ

ٓذ٣٘س أٍٝ ٓرحقع ست٤ظ ذٞجعطس جُؾشًس

ُْ جُٔزًٞس جُوغْ ك٢ ػ٘ٚ ٝذحُغإجٍ ٗقش

ٗغطذٍػ٢ِٝؾٞدٙٝٓحصجٍٓطـ٤دقط٢جالٕ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ ٓكرٞط "

 سهْ 7115جُون٤س

ئدجس2119١ُغ٘س

ؽرشجهغ أٍٝ ْ

ٝٓٞدع جُخ٤ٔس

ذغؿٖجُو٘حهشسؾحٍ

(1.)
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أقٔعععععععععععذقغعععععععععععٖ 137

ٓقطل٢

ًٞسعحش1/4/2119 ج٢ُ رٛحذٚ أغ٘حء ػ٤ِٚ جُورل ضْ

 ّٞ٣ ٗقش 1ذٔذ٣٘س /4 فرحقح2119/

جخطل٢ٝأؿِنٛحضلٚجُٔكٍٔٞ.

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

جعطٌٔحٍ ؾحس١ "

جُلكـ"

ٖٓكغٖػرذجُشقٔ 138

جُغعععععععععع٤ذػرععععععععععحط

جُض٤ٛش١

29/8/2119أغ٘حءخشٝؾ٣ّٚٞجُخ٤ٔظ29/8/2119

جُٜحضق ؿِن ضْ عحػس ٝذؼذ أفذهحتٚ ٓغ

ُٝذز جألقٔش جُذسخ هغْ ج٢ُ ٝجُذٙ ؼَٔٛحخ

جُغرص ّٞ٣ جٗٚ جال ٗؿِٚ ذحخطلحء ٓكنش

كٞؾةذٔؿ٤ةهٞز31/8/2119جُٔٞجكن

قعٝٓؼٖٚٓهغْجُذسخجألقٔشٓؼحٕٝجُٔرح

 ػذدْٛ ٓالذظؽشه٤س ضشضذ١ أكشجد8هٞز

أهَ ك٢ ذطلط٤ؼدٝالذٚ ٝهحٓٞج جُؾوس دجخَ

ٓؼحٕٝ ذٔؼشكس ضوش٣رح عحػس ٗقق ٖٓ

جُٔكنش ُطلؼ٤َ ٝجُذٙ جعطذػحء ضْ جُٔرحقع

جُذسخجالقٔشُؼشمٚ ٖٓهرَٓرحقعجُوغْ

.8/9/2119ػ٢ِج٤ُ٘حذس٣ّٞ

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

 جُذجخ٤ِس ٚذأٗٝصجسز

مرطٚ ٣غرن ُْ "

"

قغٖٓكٔذٓكٔعٞد 139

جُغ٤ذ

/17ق٤عجٗوطغجالضقحٍٓغصٝؾطٚذطحس٣خ17/9/2119

9 /2119 12ٖٓقٞج٢ُجُغحػس، ظٜشج

ك٢ ػ٘ٚ جُركع ٝضْ جُٔزًٞس جُطحس٣خ ٗلظ

قط٢ ػ٤ِٚ جُؼػٞس ٣طْ ُْٝ جُٔخطِلس جُؿٜحش

جألٕ.

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

 جعطٌٔحٍ" ؾحس١

جُلكـ"

ػرعععذجُك٤ٔعععذجُغععع٤ذ 141

جُغ٤ذٓكٔذػالّ

ضْجُورلػ٢ِجُٔزًٞسذٔك٤وٓكطس٤ٓذج16/8/2118ٕ

ٝأغ٘حء جُؼطرس ؾشجؼ أٓحّ ٝضكذ٣ذج جُؼطرس

ٝؾٞدقِٔسأ٤٘ٓسك٢رُيجُٞهصذ٘لظٌٓحٕ

أٗٚضْجعط٤وحك ٖٚٓضٞجؾذٙٝفَج٢ُػِٔ٘ح

ٚج٢ٌُٓحٕقذجالؽخحؿٝجفطكحذٚٓؼهرَأ

الٗؼِٔٚ.

هرَ ٖٓ جُشد ضْ

ذأٗٚٝصجسزجُذجخ٤ِس

ك٢ عر٤ِٚ ُٓخ٢ِ "

 سهْ 541جُون٤س

 ققش2114ُغ٘س

ػ٤ِح. دُٝس أٖٓ

ٝققَػ٢ِجُرشجءز

ك٤ٜح.
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 (  3)  رقم ممحق

 مصر في نساناإل  حقوق أوضاع عن نساناإل  لحقوق القومي المجمس تقرير
 الشاممة لدوريةا المراجعة آلية إلى المقدم

 (8109) مارس
إطار عممية تشاكرية كاسعة مع منظمات  حرص المجمس عمى إعداد ىذا التقرير في   

كتنكع مجاالت النشاط حكؿ مسار حقكؽ  الجغرافييا التمثيؿ في ركعيالمجتمع المدني 
كيبمغ  َُِْنكفمبر  ذ التكصيات التي قبمتيا مصر فيالببلد كمتابعة تنفي في نسافاإل
 تكصية تمقتيا. ََّ إجماليتكصية مف  ِِْ ددىاع

 ،َُِٗفبراير  ُٖ القاىرة يكـ أكليا في عيًقد ،لقاءات مكسعة ةجرل الحكار عبر ثبلث    
فبراير  ُِ في الثاني عقدك  ،جمعية مف القاىرة كالجيزة كالقميكبية َّكشارؾ فيو نحك 

ا مشاركن  َٕو شارؾ فيك  ،لجمعيات الكجو القبمي بمحافظة أسيكط بصعيد مصر َُِٗ
 في البحرممحافظة كفر الشيخ لممثميف عف جمعيات الكجو  الثالث في عيًقدك  ،كمشاركة

كفر الشيخ  في البحرملمحافظات الكجو  ممثبلن  ٖٗبمشاركة  َُِٗفبراير  ُْ
 .كالبحيرة اإلسكندريةك 

يناير  ُٔ في كذلؾ أثرل الحكار مشاركة ممثميف عف عدد مف الكزارات كالمجالس القكمية   
 ،االجتماعيكالتضامف  ،كالقكل العاممة كاليجرة ،الخارجية :كىي كزارات ،َُِٗ
 .لؤلمكمة كالطفكلة القكميكالمجمس  ،لممرأة القكميكالمجمس  ،كالثقافة ،كالشباب

عف مكضكعات  بتقارير -المجمسعمى طمب  بناء-بعض الييئات الرسمية يمت أسكما   
دارة حقكؽ اإل العاممة،القكل كزارة ك  اب،الشبكزارة  :كىي ،الحكار  العامة.بالنيابة  نسافكا 

 :القانكني اإلطار :أكالن   
حيث  ،نسافبالصككؾ اإلقميمية لحقكؽ اإل التزاماتياتكسيع نطاؽ  فيا أحرزت الدكلة تقدمن   

الصادر عف الجامعة العربية عاـ  نسافلحقكؽ اإل العربيلمميثاؽ  انضمامياأعمنت 
كما  ،ََُِ /ُِ /ُِ العربية لمكافحة الجريمة المنظمة الصادرة في تفاقيةكاال ،ََِْ
لحقكؽ الطفؿ كرفاىيتو لسنة  يفريقمف الميثاؽ اإل ِ/ُِالمادة  ت تحفظاتيا عمىسحب
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 االتحاد اتفاقيةإلى  كاالنضماـ ،ةدكف الثامنة عشر  طفاؿالخاصة بحظر زكاج األ َُٗٗ
 .ََِِة لمنع الفساد كمكافحتو لسن يفريقاإل

إجبلء ما يحيمو  في نسافلحقكؽ اإل القكميكبينما كاصمت الحككمة تعاكنيا مع المجمس     
نشاء "مجمس المشاركة المجتمعية القسرم االختفاء ادعاءاتإلييا مف  " لدعـ المسجكنيف كا 

المعنية  الكزراتكالمفرج عنيـ كأسرىـ برئاسة مساعد كزير الداخمية كعضكية ممثميف عف 
إلى  االنضماـفقد كاصمت الحككمة عزكفيا عف  ،نسافلحقكؽ اإل القكميـ المجمس كبيني

 .القسرم باالختفاءالدكلية المعنية  االتفاقية
 خبلؿ مف اإلنساف لحقكؽ المؤسسية البنية لتعزيز إيجابية خطكة الحككمة خطت كما  

 اإلنساف كؽلحق القكمي المجمس: مف كؿ كدكر كصبلحيات استقبلؿ عززت قكانيف إصدار
 ذكل لؤلشخاص القكمي كالمجمس ،(َُِٖ) لممرأة القكمي كالمجمس ،(َُِٕ يكليك)

 بآلية المعنية الكطنية المجنة تشكيؿ عززت كما ،(َُِٖ) التنفيذية كالئحتو اإلعاقة
 إلى المدني المجتمع عف ممثميف خمسة بضـ المتحدة باألمـ الشاممة الدكرية المراجعة

نشاء نة،لمج الرسمية البنية  برئاسة العاـ النائب بمكتب اإلنساف لحقكؽ العامة اإلدارة كا 
 .النيابة أعضاء السادة مف كاؼو  عدد يعاكنو -األقؿ عمى- عاـ محاـ

تغميظ  استيدفالقانكف العقكبات  َُِٖكربيع  َُِٕنياية  كأجرت الدكلة تعديميف في   
ضد  يدؼ مكافحة جرائـ العنؼكالنساء ب طفاؿعمى األ االعتداءالعقكبات عمى جرائـ 

 تجاراالأك  متفجرةالمكاد اليازة ح كتغميظ العقكبات عمى مف يتكرط في ،كالنساء طفاؿاأل
 .جرائـ في استخداميايا بغرض في
 مشركع قانكف اإلجراءات الجنائية الجديد تعيؽ ظيكركال يزاؿ التباطؤ يشكؿ سمة أساسية    

 كفي ،يفتح الباب لمعالجة التعقيدات الجكىرية ؛ إذلةمجاؿ العدا يترقبو العاممكف فيالذم 
شائعة باتت تشكؿ األصؿ كليس  ممارسةإلى  االحتياطيمقدمتيا تحكؿ الحبس 

 . االحتجازأماكف  عمى أزمة التكدس في يأثره السمبمف  ، مما فاقـاالستثناء
 

  :الحقكؽ المدنية كالسياسية :اثانين   
الببلد  كالحريات العامة في نسافلحقكؽ اإل الرئيس تحدمالتمثؿ  رىابستمرت جرائـ اإلا  

ية رىابالجرائـ اإل ارتكابحيث تطكرت أساليب  ،رىابرغـ الجيكد المتطكرة لمكافحة اإل
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كما تطكرت أىدافيا  ،كاندمجت مع جرائـ تيريب السبلح كالمخدرات كاليجرة غير الشرعية
العبادة مف كنائس كأديرة كمساجد المدنييف كخاصة ركاد أماكف  استيداؼإلى  بالتحكؿ

حقكؽ  باحتراـالتزمت الدكلة بكؿ التكصيات المتعمقة قد ك  ،الفرقة داخؿ المجتمع لبثّْ 
 ،عممياتيا لحماية المدنييف فأعطت األكلكية في ،رىابسياؽ مكافحة اإل في نسافاإل

 قبائؿ فيكالحيمكلة دكف تكرط ال رىابعمميات مكافحة اإلب النيكض منفردةكحافظت عمى 
جراء  يفالمضار تعكيض أسر الشيداء كغيرىـ مف ك  ،ييفرىابضد اإل العسكرمالعمؿ 

طبلؽ عممية تنمية كاسعة النطاؽ  ،سيناء العمميات العسكرية في مع جيكد  بالتكازمكا 
 .رىابمكافحة اإل

لى ك      ،عمى مجمؿ الحقكؽ المدنية كالسياسية رىابجرائـ اإلمكاجية انعكست ذلؾ نب اجا 
صمة بيذا عمى  الطكارئبالتمديد المستمر لحالة ا كمركرن  ،الحياةالحؽ في  انتياؾا مف ءن بد

 :يى ،حكؿ أربع قضايا نسافمف منظكر حقكؽ اإلا كدكليِّ ا كيتركز الجدؿ كطنيِّ  ،المكضكع
 :القسرم االختفاءادعاءات   
 -كالنيضةرابعة  اعتصاميبعد فض  ال سيما– َُِّيتمقى المجمس منذ ثكرة يكنيك    

بادر المجمس بإنشاء لجنة فقد كمف ثـ  ،قسرم اختفاء بادعاءاتتتعمؽ عديدة  كاكلش
مع كزارة الداخمية كالنيابة العامة  كالتكاصؿ ىاكرصد االدعاءاتمختصة لفحص ىذه 

جبلء مصير الغائبيف كبمغ عدد الشكاكل التي تمقاىا  ،كالشاكيف لتدقيؽ ىذه الشكاكل كا 
 .شككل ْْٖالمجمس 

عناصر بخبلؼ السجناء كالمحبكسيف بأكامر  بأم احتفاظياكأكدت كزارة الداخمية عدـ    
سياؽ  في يةرىابالجماعات اإلإلى  انضمكاقد ف أف يككف الغائبك  كاستنتجت ،قضائية
لكف  ،بيذه الجماعات التي شيدتيا الببلد كغيرىا مف البمداف العربية االلتحاؽمكجة 

كأعد  ،القسرم باالختفاءالمتعمقة  كاالدعاءاتشكاكل كؿ ال يعمى تقصالمجمس أصر 
 قكائـ بالحاالت التي تكافرت عنيا معمكمات.

عدد ف نصؼ ما يزيد ع مصيرإجبلء  نجحت جيكد كزارة الداخمية كالنيابة العامة في   
 ىـؤ اختفاكأكضحت النتائج كالتحقيقات أف بعض المدعى  ،الببلغات التي تمقاىا المجمس

ىاتيف  كفي)قضائية بالسجف ا ينفذكف أحكامن أك  ،عمى ذمة قضايا اياطيِّ احتف ك محبكس
كما تبيف أف  ،مبعضسابؽ لستدؿ عمى احتجاز كلـ يي  ،(االحتجازأماكف  تددّْ الحالتيف حي 
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 ،مخمى سبيميـ بعد احتجازىـ عمى ذمة قضاياأك  ف مف أسرىـك بعض الغائبيف فارُّ 
يـ بعضك  ،كنعتيـ ىذه التنظيمات بعد مقتميـ يةإرىابتشكيبلت  بعضيـ كانكا أعضاء فيك 

كعزفكا عف الحديث عف  االحتجازكالذيف تكاصمت المجنة معيـ كانكا قيد  ،مخمى سبيميـ
 .مشكبلتا لمفترة غيابيـ تجنبن 

بمكتب النائب  نسافإدارة حقكؽ اإل تمثؿف أضكء مجمؿ ىذه العكامؿ اقترح المجمس  كفي   
عمى مستكل  االحتجازمراكز  جميعمف  االحتجازمات العاـ آلية تصب فييا كؿ معمك 

كقد أضاؼ السيد  ،لؤلسر كالمحاميفالرئيس كأف يككف المكتب المرجع  ،الجميكرية
الجيات المعنية إذا  بشأفالمستشار رئيس المكتب أنو يعتـز إجراء تحقيؽ قضائي 

ات النيابة العامة إجراء كما شرح تفصيبلن  ،تقاعست عف تكفير المعمكمات المتكافرة لدييا
 .التفتيش برئاسة رؤساء نيابة تتكافر لدييـ ىذه الخبراتكقكاعد  ،السجكف ىالتفتيش عم في

   
  :التعذيب

 إلييا عاـ انضمتمناىضة التعذيب التي  اتفاقيةمف أحكاـ  أملـ تتحفظ مصر عمى   
لكف مع  ،كالقانكف الكطني جريمة ال تسقط بالتقادـ المصرمالدستكر  يعدىاك  ،ُٖٔٗ
التي قد  االعترافاتالمحاكمات إلسقاط  التعذيب مف جانب الدفاع في ادعاءات تكاتر
 .فقد قصر القانكف رفع قضايا التعذيب عمى النيابة العامة ،بيا كاأدلالمتيمكف قد  يككف

كيطالب بإلحاح  ،لقضايا التعذيب أكلكية قصكل نسافلحقكؽ اإل القكميالمجمس  كيعطي  
 تية:المحاكر اآل ىتقـك عم يةإستراتيجبمنذ تأسيسو 

 اتفاقيةمف  ىمع نص المادة األكل تتبلءـمف قانكف العقكبات كي  ُِٔتعديؿ المادة  :أكالن    
  .مناىضة التعذيب

ماـ محكمة الجنايات أالمباشر  االدعاء إعداد تشريع يقر حؽ المدعي المدني في :اثانين    
 .يابة العامةالن ىجرائـ التعذيب دكف قصره عم  في

 الدكلية لمناىضة التعذيب.  باالتفاقيةمصر  التزاـتعزيز  :اثالثن  
الجنايات بمحاـ في  االستعانة: تعديؿ قانكف اإلجراءات الجنائية بما يتيح لممتيـ حؽ ارابعن  

 كالجنح المعاقب عمييا بالحبس الكجكبي أثناء سؤالو بأقساـ الشرطة.
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 :العسكرم محاكمة المدنييف أماـ القضاء  
– العسكرمالقضاء  بتكافر مقكمات العدالة في نسافلحقكؽ اإل القكميرغـ قناعة المجمس    

ذلؾ مرحمة  بما في المدنيالقضاء  يو منظكمة اإلجراءات المتبعة فيبعد تبنّْ ال سيما 
كال  ،لمعسكرييف كحدىـا طبيعيِّ ا يبقى قاضين  العسكرمإال أف القضاء  -الطعف بالنقض

عسكرييف كيمكف محاكمتيـ  ييعىدُّكفالذيف ال  رىابالمدنييف المتيميف باإل مىع ينسحب
 .أماـ محاكـ أمف الدكلة العميا طكارئ

  :الحريات العامة  
بإقرار  ،ةييد حرية التعبير بقكانيف إضافيتابعت الحككمة تق كالتعبير: الرأممجاؿ حرية في    

 ،كالمجمس األعمى لتنظيـ اإلعبلـ ،إلعبلـكتنظـ الصحافة كا ،قكانيف الصحافة كاإلعبلـ
كقد أثارت ىذه  ،َُِٖمنتصؼ  كالييئة الكطنية لئلعبلـ في ،كالييئة الكطنية لمصحافة

في أبرزىا تمؾ المتعمقة بالعقكبات السالبة لمحريات كاف مف  شديدة، احتجاجاتالقكانيف 
 كنيتر لكإمكقع  أمبإغبلؽ  -ليذه القكانيفا كفقن -سمح كيي  ،تعديمياالنشر حتى بعد  جرائـ
آالؼ  يتجاكز عدد مستخدميو خمسة االجتماعيعمى مكاقع التكاصؿ  شخصيحساب أك 

 تحض عمى الكراىيةأك  لدكلةإلى ا تسيءأك  مستخدـ عمى صمة بنشر أخبار كاذبة
 .التمييزك 
 الئحة الجزاءات كالتدابير" َُِٗمارس  كذلؾ أصدر المجمس األعمى لتنظيـ اإلعبلـ في   

ـ التي يجكز تكقيعيا عمى الجيات الخاضعة ألحكاـ قانكف تنظيـ الصحافة كاإلعبل
تنتيؾ بشكؿ مباشر المعايير التي عديدة " تضمنت مكاد كالمجمس األعمى لتنظيـ اإلعبلـ

مف  (ٖ) كمنيا المادة ،أقرىا الدستكر كنظمتيا الصككؾ الدكلية التي صادقت عمييا الدكلة
إذ تنص عمى حؽ  ؛عمى النقابات كصيِّاجمس األعمى لئلعبلـ الم تجعؿالبلئحة التي 

كىك حؽ أصيؿ  ،لممساءلة التأديبية أماـ نقابتو اإلعبلميأك  إحالة الصحفيفي المجمس 
تحت )كما منحت لممجمس حؽ فرض عقكبات تأديبية لمصحفييف كاإلعبلمييف  ،لمنقابات

المكاقع أك  كسائؿ اإلعبلـ أك الصحؼ كالمنع مف الظيكر في- (مسمى تدابير كقائية
 كما فرضت المادة ،مف المساءلة التأديبية أماـ نقابتو االنتياءحيف إلى  -اإللكتركنية

ما إلى  الغرامةبيا لـ ينص عمييا قانكف العقكبات تصؿ في اعقكبات جنائية مبالغن  (ُٕ)
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 أف كىك ما يعني ،مجيكلة المصدرا ألؼ جنيو لكؿ مف نشر أخبارن  َِٓيقرب مف 
 .الصحؼ لف تنشر سكل البيانات الصادرة عف الجيات الرسمية

التي أعطت لممجمس حؽ منع اإلعبلمييف مف الظيكر لفترة غير  (ِٕ)كمنيا المادة   
إلى اإلساءة  :مثؿ ،مخالفات ارتكابيـبدعكل  (ليا ص عمى حد أقصىلـ يينى )محدكدة 

عبارات  كىي ،الجماىير إثارةأك  ،اإلضرار بمصالحيا العامةأك  ،مؤسسات الدكلة
 مرتكبيلمعاقبة  أف قانكف العقكبات بو ما يكفيعف  فضبلن  يا،فضفاضة كاف يجب ضبط

 .مثؿ ىذه المخالفات
 في كالحؽ المدني المجتمع نشطاء مع التعامؿ شيد الجمعيات تككيف في الحؽ مجاؿ كفي  

 التمكيؿ قضية في لممتيميف المحكمة بتبرئة مقدرة انفراجة األىمية الجمعيات تككيف
 األىمية الجمعيات مطالب مع الجميكرية رئيس السيد كتجاكب ،عنيـ كاإلفراج األجنبي
 التنفيذية الئحتو إصدار عف الحككمة عزفت الذم َُِٕ لسنة َٕ رقـ القانكف بإلغاء
 .المدني المجتمع منظمات يد غؿ في العممية الناحية مف تسبب كما ،ناحية مف

 لحقكؽ القكمي المجمس بدأىا االجتماعية الحكارات مف سمسمة في المدني المجتمع كشارؾ   
 ،إقميمي مستكل عمى األىمية كالمنظمات لمجمعيات العاـ االتحاد منيا كثيرنا كنظـ نسافاإل

 عدة عمى الحكارات ىذه كأجمعت كالصعيد، القناة مدف ثـ ،اإلسكندريةف ،القاىرة مف بداية
حالتيا لمحرية السالبة بالعقكبات الخاص الباب إلغاء :أبرزىا ،نقاط  ،العقكبات قانكف إلى كا 

 جكاز كعدـ ،قضائي بحكـ الحؿ يككف أف عمى الجمعية بحؿ الخاصة الحاالت كتحديد
قرارك  ،قضائي بحكـ إال الجمعية نشاط إيقاؼ  يككف بحيث المخالفة مع الجزاء تكازف مبدأ ا 
قرار ،فقط اإداريِّ  الجزاء  المخالفة مرتكبي عمى الجزاء يقع بحيث ؛لعقكبةا شخصية مبدأ كا 
  .لتنميةا في رئيس شريؾ الجمعيات أف كتأكيد ،فقط

 كزارة كنفذتيا الجميكرية رئيس ليياإ دعا المكسعة الحكارات مف جكلة ذلؾ ككاكب   
 الحكار في الدكلية المنظمات نظر اتكجي إلى خبلليا استمعتك  ،االجتماعي التضامف
 كممثمي مصر  في بالعمؿ ليا امصرحن  ةأجنبي كمنظمة جية ٓٓ ربحضك  المجتمعي

 .المتحدة باألمـ التنمية شركاء لجنة كأعضاء األممية كالمنظمات السفارات بعض
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لجنة صياغة تعديبلت قانكف الجمعيات األىمية جميع المقترحات الناتجة عف  كتدرس    
 الكزراء كالنكاب. مجمسي ىعم ىذه الحكارات لصياغة المكاد المقترح تعديميا لعرضيا

  :كالثقافية كاالجتماعية يةقتصاداال الحقكؽ :اثالثن   

عمى  انعكسة كالثقافي كاالجتماعية يةقتصادااللحقكؽ باا كبيرن  ااىتمامن ت الحككمة لى أكٍ    
% في ّ.ٓإلى  َُِْ% عاـ ْ.ْ معدؿ النمك مف في زيادة مقتصاداالالمستكل 
معدؿ البطالة  انخفاضككذا  ،%ٗ.ُِإلى  التضخـ معدؿ كانخفاض ،َُِٖ منتصؼ

 اتمميار  ِ.ٕنحك ليبمغ المباشر  األجنبي االستثمار يكتنام ،%ٔ.ٗإلى  %ِ.ُّمف 
ا فصيميِّ تا رئيس الكزراء بيانن  مدبكلي مصطفي /كأكرد كتاب تكثيقي لمدكتكر ،دكالر

 ٕٕٕٕ دىاكعد َُِٖ إلى َُِْخبلؿ الفترة مف يكليك  تذفّْ لممشركعات التي ني 
 ُّ.ُبتكمفة ا مشركعن  ِّّٗتنفيذ  مكما يجر  ،ترليكف جنيو ُٔ.ُبمغت بتكمفة ا مشركعن 

لمشركعات الجارم ا في خُّ ضى تي التي  االستثماراتقيمة ف تبمغ أكمف المقرر  ،ترليكف جنيو
 .ترليكف جنيو ْٓ.ّذىا نحك تنفيذىا كتمؾ المخطط تنفي

بعد أف كانت قد  الكطني قتصادلبلنية األساسية بناء الب االستثماراتكقد أعادت ىذه    
 ،كتطكير شبكة الطرؽ ،قطاع الكيرباء فأحدثت نقمة نكعية في ،الحضيضإلى  كصمت

في كما حققت طفرة  ،المدنيكالطيراف  ،المكانئكمترك األنفاؽ، كقطاع  ،كالسكة الحديد
 اعمرانيِّ  اتجمعن  ُّ يذكتنف العمرانية القائمةالتنمية العمرانية بتطكير التجمعات  مجاؿ
 الببلد.أنحاء  في شتى اجديدن 

الحقكؽ تمبية  إنجازات مماثمة في مقتصاداالالمجاؿ  ككاكب ىذه اإلنجازات في   
 ّٕذ الخطرة بتنفي العشكائياتمف ا بدءن  مشكمة العشكائيات اقتحاـكاف أبرزىا  ،االجتماعية

كالعمؿ عمى  ،كرة الميددة لمحياةالكحدات بالمناطؽ ذات الخط قاطنيألؼ كحدة لتسكيف 
تقع تحت خطكط أك  الصناعيإزالة مصدر الخطكرة عف تمؾ التي تعانى مف التمكث 

 فممكاطنيف بمختمؼ طبقاتيـ بمنب تكفير السكف المبلئـ لاجإلى ، العاليكيرباء الضغط 
 الصحيككذا تكفير المياه النقية كالصرؼ  ،الدخؿ كمتكسطكالدخؿ  محدكدك ـيفي

 اطؽ المحركمة.لممن
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كاف أبرزىا  فقد االجتماعيةالقضايا  كرغـ تعدد المقاربات التي تفاعمت معيا الحككمة في   
كبرامج  ،م تتكاله كزارة التضامفذمج " تكافؿ ككرامة " الرنامف خبلؿ ب االجتماعيةالحماية 

اؽ مبادرة سي لمفقر في الجغرافي كاالستيداؼ ،الدعـ العيني التي تتكالىا كزارة التمكيف
 المركزمدراسات الجياز  كشفت عنياالتي ا السيد رئيس الجميكرية لدعـ القرم األكثر فقرن 

 .لمتعبئة كاإلحصاء
العبلج  بعناية مبكرة مف الدكلة مف خبلؿ التكسع في يحظقد كرغـ أف قطاع الصحة     

ر كتكفي (cركس في) الكبائي الكبدم االلتيابعمى نفقة الدكلة كالجكلة األكلى مف مكافحة 
صدار قانكف لمتأميف  يمنتج محم تقديـ الرعاية الصحية  يكفؿ الصحيلدكاء فعاؿ كا 

مثار كاف الذم  الصحيإال أف قانكف التأميف  ،َُِٖيناير  الشاممة لممجتمع في
تكفر المكارد المالية تحيث لـ  ،لمجدؿا لـ يضع حدِّ  عمى مدار العقديف األخيريف مناقشات

 ُّنحك إلى يمتد  تدريجيتنفيذه عمى نحك  رَّ قً أي ك  ،لنسبة التي حددىا الدستكرالبلزمة لو با
أسعار الدكاء منذ في الشديد  االرتفاعمع  ال سيما االنتقاداتمف  اثار كثيرن أكقد  ،اعامن 

 إطبلؽ ثبلث مبادرات ميمة المقابؿ نجحت الدكلة في لكف في، المصرمتعكيـ الجنيو 
الدكلة لمقضاء عمى قكائـ  ات المتاحة فيتجنيد كؿ اإلمكان، كىي: َُِٖنياية العاـ ب

 استيدفتمميكف صحة التي  ََُكمبادرة  ،رائعناا نجزت إنجازن العمميات التي أي  انتظار
 ،غير السارية مثؿ السكر كالسمنة مراضكاأل cمميكف مكاطف بشأف فيركس  َٓفحص 

حممة  لبصر، كالبدء فيا لعبلج ضعيفي "تحيا مصر"كتخصيص مميار جنيو مف صندكؽ 
كتستيؼ ىذه  ،السمنة كالتقـز أمراضكالكشؼ عف  ،طفاؿبيف األ األنيمياالقضاء عمى 

محافظات  بكؿمختمؼ المدارس  سنة في ُٓإلى  سنكات ٔمف سف  طفاؿالحممة األ
 مصر.

كطرحت كزارة التربية كالتعميـ  ،ىتماـ غير مسبكؽ مف جانب الدكلةابالتعميـ حظي  كما   
محاكلة إصبلح التعميـ بحيث   لمنيكض بو بعد اإلخفاقات المتكررة في شامبلن ا كعن مشر 

كؼء كعادؿ كمستداـ  مؤسسيإطار لمجميع في ا ككف متاحن ف يأك  ،جكدتو ىيركز عم
 ،بناء الشخصية المتكاممة كيسيـ في ،ف تكنكلكجيِّاالمتعمـ الممكَّ  كيرتكز عمى ،كمرف

ألنيا  ؛معرفةأك  شيادة ىالحصكؿ عم الالتعمـ  ف يككف ىدفوأك  ،كيحتـر االختبلؼ
 ناء شخصية متكاممة لممكاطف. مف التعمـ بككف اليدؼ ي بؿ ،لمف يريد ةأصبحت متاح
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لكاح األاالعتماد عمى "ك  في نظاـ التعميـا جذريِّ ا كقد تضمف طرح ىذا المشركع تغييرن    
التعميـ كقؼ مراكز ك  كزارة التربيةكما أعمنت  ،ا إللغاء الكتب المدرسية" تمييدن لكتركنيةاإل

جرت تجارب لمتأكد مف أك  ،بالمدارس لبللتحاؽالدركس الخصكصية لدفع التبلميذ 
 ارتياب محؿيزاؿ مشركع التطكير ما لكف لؤلسؼ  ،صبلحية الخطكات التي شرعت فييا

المفاجئ بشكؿ  باالنتقاؿتتعمؽ  لخر أك  ،كيكاجو صعكبات تتعمؽ بعدد المدارس ،األسر
التراجع عف إلى  ضطر كزارة التربية كالتعميـامما  ،ي دكف أف تتكافر بعد كؿ مقكماتوكم

جراء تجارب تجمع  ،قرار منع مراكز الدركس الخصكصية االمتحانات الكرقية  بيفكا 
 األسر.  لطمأنةكاالمتحانات اإللكتركنية 

 يحظىك  ،دارس الفنيةالمبالتدريب في  االىتماـإلى  كزارة التعميـ اتجيت لخر أمف ناحية    
 إطار جنبية فيشديد كدعـ مف جانب رجاؿ الصناعة كالشركات األ قباؿإبىذا التكجو 

كجو بعض الدكؿ مصر، بؿ تي الشركات األجنبية العاممة في ك  التكسع الصناعي لمدكلة
ىذا الشأف لتكفير العمالة المدربة  لدعـ جيكد الدكلة في ااىتمامن الصناعية الكبرل 

 يا.العمؿ في الجارملمصناعات 
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 (4) رقم ممحق
 (صحفي بيان)

 َُِٖ يكنيك ُٗ                                  

 االحتفالية في كممة -نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس رئيس- فايؽ محمد /ستاذاأل يمقي   
 في المصرية ةالسفار  مع بالتعاكف "الدكلي لمقانكف الىام أكاديمية" تقيميا التي الكبرل
 العاـ األميف - يغال بطرس بطرس /الدكتكر سـال اتكريمن  الخميس غد بعد ىكلندا
 دكره عف يتحدث حيث ،السابؽ األكاديمية إدارة مجمس كرئيس المتحدة لؤلمـ األسبؽ
 .كالعالـ مصر في نسافاإل حقكؽ ثقافة كنشر كالعدؿ السبلـ قامةإ في كجيكده

 كمؤسسة يغال /الدكتكر اسـ تحمؿ مؤسسة إقامة االحتفالية ىذه خبلؿ فايؽ /السيد كيعمف   
 .كثقافتو السبلـ كقيـ كنشرىا المعرفة بترسيخ ىنى عٍ تي  حككمية غير

 عبد أمجد/ كالسفير ،الخارجية كزير عف انائبن  فاركؽ أحمد/ السفير االحتفالية في يشارؾ   
 القانكف مجاؿ في بارزة ليةدك  شخصيات إلى باإلضافة ،ىكلندا في مصر سفير - الغفار
 .الدكلية كالسياسة الدكلي

 حتى اعامن  ُٓ لمدة األكاديمية إدارة مجمس ترأس قد يغال بطرس /الدكتكر أف ركى ذٍ يي    
 الخارجي البرنامج مبادرة صاحب كىك ،عديدة دكلية منظمات ترأسو عمى عبلكة ،كفاتو

 تنظميا التي فصكليا أحد في ألكاديميةبا االلتحاؽ الثالث العالـ كأبناء لطبلب يتيح مذال
   .الدكؿ ىذه في بالخارج

 ــــــــــــــــــــــــــــ                                      
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 (5) رقم ممحق
 (صحفي بيان)

  جياضإل الفوري الدولي المجتمع تدخل بضرورة يطالب "قطب"
  لسوريا مريكاأ ضرب محاولة

 َُِٖ أغسطس ِٖ                                

 تزايد مف وقمق عف اإلنساف لحقكؽ القكمى المجمس عاـ أميف قطب مخمص /السفير عربأ   
 غير أمريكي مبحر  عسكرم حشد مع اتزامنن  سكريا في كتصاعدىا مريكيةاأل لضغكطا

 سكريا قياـ احتمالية بحجة قطر في كاشنطف كقاعدة كالخميج المتكسط منطقة في مسبكؽ
  .المعارضة ضد كيماكم سبلح ستخداـبا

 مكثقة سابقة كجكد ظؿ في حجَّ رى كيي  يتضاعؼ القمؽ ىذا أف إلى اليـك لو تصريح في شارأك   
 ،العراؽ في العسكرم التدخؿ لمشركعية مبرر غير غطاء باستغبلليا المتحدة لمكاليات
 حيث ،العراؽ في مالنكك  السبلح عف لمتفتيش الدكلية الككالة خبراء تقرير بتزييؼ كذلؾ
 ،نككم سبلح نتاجإ احتمالية إلى تشير فقرة ضافةإ آنذاؾ لمككالة العاـ المدير مف طمبت
 .صحتو عدـ تأكد ما كىك

 عدـب -القطع سبيؿ عمى- جـز قد كاف األصمي الخبراء تقرير فأ قطب /السفير كضحأك    
  .العراؽ في مستقببلن  نتاجوإ كصعكبة العراؽ لدل نككم سبلح كجكد

 محاكلة إلجياض الدكلي ممجتمعل الفكرم تدخؿال ضركرةب تصريحو ختاـ يف كطالب   
 فييا بما كاستقرارىا كسطاأل الشرؽ منطقة مفأ عمى ذلؾ خطكرةل لسكريا مريكاأ ضرب
 الفرنسي الرئيس اكخصكصن  ،كرباأ لقادة رسالة يعتبر ما كىك ،المتكسط البحر حكض
 عقد إلى يسعى الذم -المتكسط جؿأ مف االتحاد دكؿل الحالي الرئيس بصفتو- ماكركف

 السمبية كالتأثيرات التداعياتك  مشكبلتال لمناقشة القادـ العاـ بحمكؿ االتحاد لدكؿ قمة
  .المتكسط البحر حكض مفأ عمى
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  (6) رقم ممحق
 (صحفي بيان)

  َُِٖ أغسطس ِ                                

 الكزراء مجمس بمكافقة نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس رئيس فايؽ محمد/ السيد أشاد    
 الميثاؽ إلى العربية مصر جميكرية انضماـ بشأف الجميكرية رئيس قرار مشركع عمى

 جامعة مجمس قبؿ مف ادهكاعتم ،ََِْ عاـ في عميو كالتكقيع نسافاإل لحقكؽ العربي
 .ونفس العاـ في القمة مستكل عمى العربية الدكؿ

 في ميـ دكر مف لو لما ؛العربي الميثاؽ إلى مصر انضماـ أىمية المجمس رئيس كأكد   
 .كاإلقميمي الكطني المستكييف عمى العربي كطننا في كحمايتيا نسافاإل حقكؽ تعزيز

 الدكؿ في نسافاإل حقكؽ كضع إلى ييدؼ نسافاإل لحقكؽ العربي الميثاؽ أف يذكر   
 ترسيخ جانب إلى كحضارتو، بيكيتو العربي الفرد يةكعكت الكطنية األكلكيات ضمف العربية
 الحقكؽ الميثاؽ كينظـ ،المحمية الخصكصيات احتراـ ظؿ في نسافاإل حقكؽ ككنية مبدأ
 نسافاإل حقكؽ لجنة عمؿ آلية ككذلؾ كالثقافية يةقتصادكاال كالسياسية المدنية يةنساناإل

 .الميثاؽ في األطراؼ الدكؿ التزامات بمتابعة المعنية العربية
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  (7) رقم ممحق
 (صحفي بيان)

 نسانلحقوق اإل  أكبر تحد   رىاببتونس: اإل  نسانفي مؤتمر قضايا حقوق اإل  "فايق"
 

 َُِٖ سبتمبر َّ                                 

 سبعكف مضىأنو  -نسافرئيس المجمس القكمي لحقكؽ اإل-محمد فايؽ  /أكضح السيد   
 نايفي" مؤتمر عمى اعامن  عشركفك  خمسةك  نسافاإل لحقكؽ العالمي بلفاإلع عمى اعامن 

 بشكؿ نسافاإل حقكؽ دائرة اتسعت السنكات ىذه خبلؿك  ،"ُّٗٗ نسافاإل لحقكؽ الدكلي
 المستدامة التنمية برنامج مف ذلؾ عمى أدؿ ليسك  ،الحياة مناحي كؿ شممت حتى كبير

 .َُِٓ عاـ المتحدة األمـ قمة في العالـ حككماتك  دكؿ رؤساء أقره الذم ََِّ

 تكاجو التي الكبرل التحديات" :عنكاف تحت رأسيا التي الجمسة في وتكمم في ذلؾ جاء    
 .بتكنس "السبلـ قضايا" مؤتمر خبلؿ كأقيمت ،"نسافاإل حقكؽ عماؿإ

 أف ىعم كشدد ،التنمية خطط في نسافاإل حقكؽ دمج الضركرم مف أصبح أنو كأكد   
 الذم رىاباإل :كمنيا ،متعددةك  كبيرة زالت ما نسافاإل حقكؽ عماؿإ تكاجو يالت التحديات

 وحقكقب التمتع مف نسافاإل يحـر ثـ كمف ،األماف في الحؽك  الحياة في الحؽ ينتيؾ
 .األخرل

 نسافاإل حقكؽب معنية ىيئاتك  منظماتك  نسافاإل لحقكؽ كطنية كمؤسسات- أننا كرغـ   
 حقكؽ حساب عمى األمف تحقيؽك  رىاباإل محاربة تككف أال عمى ادائمن  نحرص -خرلاأل
 المعادلة أف إال ،األمف غياب في إنساف حقكؽ الك  ،إنساف حقكؽ بدكف أمف فبل نساف،اإل
 رىاباإل تحارب التي الدكلة تضطر فقد ؛األمر كاقع في التطبيؽ صعبة –أىميتيا رغـ–
 إلى يضفي قد يةرىاباإل العمميات بعض إجياض أف كما ،الطكارئ حالة تفرض أف

 .البعض حرية تقييد في التكسع

 ،الغير شئكف في لمتدخؿ ككسيمة استخدامياك  نسافاإل حقكؽ يسيتس خطكرة إلى ألمح كما  
 في اسببن  الخارجي التدخؿ كاف حيث ؛سكريا في حدث ماك  احتبللوك  العراؽ في حدث كما

 ،بالككالة أىمية احربن  -الخارجية بالتدخبلت- تصبح أف إلى أسبابيا ليا حقيقية ثكرة تحكؿ
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 ،نسافاإل حقكؽ عماؿإ في امباشرن  اتأثيرن  افيؤثر  السبلـ غيابك  اإلقميمية النزاعات أف كرأل
 تحتاجو كما السبلـ إلى كتحتاج التحدم ىذا مف يتعان العالـ في منطقة تكجد ال حيث

 .منطقتنا

 حتى العدؿ مف أساس عمى قائمنا فكا إذا إال السبلـ يتحقؽ أف يمكف ال لسياؽا ىذا فيك   
ا السبلـ ىذا يصبح  .دائمن

 ،عمييا الحضك  الكراىيةك  ،العنؼك  ،التطرؼك  ،التعصب :مثؿ ،المتخمفة ألفكارا ىناؾك   
 .الجديدة األفكار مقاكمةك  التخمؼ لترسيخ خاطئ بشكؿ الديف استخداـك  ،الجيؿك 

 ياإفريق كشماؿ كسطاأل الشرؽ نطقةم مكتب رئيس - النسكر محمد /السيد المائدة في شارؾ  
 العربي المعيد رئيس - حسف الباسط عبد /كالسيد نساف،اإل لحقكؽ السامية بالمفكضية

 .نسافاإل لحقكؽ
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 (8) رقم ممحق
 (صحفي بيان)

 نساناإل  لحقوق القومي المجمس يزور نساناإل  لحقوق يةفريقاإل المجنة وفد
  َُِٖسبتمبر ُٗ                                     

 المجمس بمقر -نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس رئيس- فايؽ محمد/ ستاذاأل استقبؿ   
 المرافؽ كالكفد -كالشعكب نسافاإل لحقكؽ يةفريقاإل المجنة رئيسة- مايجا سكايتا /السيدة

 أجؿ فم يةفريقاإل الكحدة أىميةب إيمانو عف أعرب كقد ،سبتمبر ُٗ ربعاءاأل يكـ ليا
 .كتنميتيا القارة شعكب لتقدـ اأساسيِّ  اعنصرن  باعتبارىا القارة بيذه لمنيكض التكامؿ

 نسافاإل حقكؽ ثقافة نشر في كرسالتو المجمس دكر عف لمكفد اعرضن  فايؽ/ ستاذاأل كقدـ   
 .نسافاإل حقكؽ احتراـ يعزز بما التشريعات كتطكير

 ىناؾك  الحككمة، في كزيرات ثماني يناؾف ،ينياكتمك المرأة بمساكاة تيتـ مصر فإ :كقاؿ   
 المجمس فإف ذلؾ كرغـ ،لممرأة قكمي مجمس يكجد كما ،النكاب مجمس في ممرأةل تمثيؿ
 لحصكليا كتمكينيا المرأة مساكاة فأ يرلك  ،المرأة بقضايا ييتـ نسافاإل لحقكؽ القكمي
 عالـ في جتمعالم نصاؼإ جؿأ مف كلكف فحسب، يانصافإ جؿأ مف ليس حقكقيا عمى
 .المنافسة فيو تشتد
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 (9) رقم ممحق
  (صحفي بيان) 

 8109 األحمر الصميب مع وتعاون يستكمل "نساناإل  لحقوق القومي"
 َُِٖ أكتكبر ُٔ                                    

  

 سرئي المجمس بمقر -نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس رئيس- فايؽ محمد /السيد استقبؿ   
 الثبلثاء صباح لو المرافؽ كالكفد ينجر أكفتر ركنالد /السيد حمراأل الصميب ةبعث
ُٔ/َُ/َُِٖ. 

 الجانب في المساعدة في حمراأل لمصميب الدكلية المجنة دكر عمى المجمس رئيس كأثنى    
 في دراجوا  ك  ينساناإل الدكلي القانكف احتراـ كتعزيز ،المسمحة النزاعات لضحايا ينساناإل
 مف لنزاعاتا نتيجة العائمي الشمؿ لْـّ  في بو تقكـ الذم الدكر ككذلؾ ،الدكلية قكانيفال

 .العالـ دكؿ في تياابعث خبلؿ

 تعزيز في يسيـ بما َُِٗ عاـ خبلؿ المشترؾ التعاكف استكماؿ عمى الجانباف اتفؽ كقد    
 .ينساناإل الدكلي القانكف احتراـ

 في كتعمؿ ،ُّٖٔ عاـ نشئتأ حمراأل لمصميب لدكليةا المجنة فأ بالذكر الجدير كمف    
 بيف الكطني المستكل عمى كتنفيذه ينساناإل الدكلي القانكف احتراـ تعزيز أجؿ مف مصر
 . العربية الدكؿ جامعة في األعضاء الدكؿ
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 (01) رقم ممحق
  (صحفي خبر)

 الوفد زبح انتخابات عمى يشرف "نساناإل  حقوق قومي"
 َُِٖنكفمبر ٗ                                     

 فريؽ أشرؼ السياسية بالمشاركة بالدفع نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس اىتماـ إطار في    
 أعضاء الختيار كأدارىا االنتخابية العممية عمى كباحثة اباحثن  ٕٔ مف مككف المجمس مف

 .حزبال بمقر َُِٖ نكفمبر ٗ الجمعة يكـ صباح فدالك  لحزب السكرتاريةك  العميا الييئة

عبلف كالفرز التصكيت بمرحمتي االنتخابية العممية سير المجمس تابع كقد      التي النتائج كا 
 .اليكـ مدار ىعم تستمر اك  اصباحن  الثامنة في بدأت

 حزب بطمب رحب قد -نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس رئيس- فايؽ محمد /السيد كاف    
 بما الدكلة دعـ في األحزاب بدكر منو اإيمانن  ،االنتخابية العممية إدارة عمى باإلشراؼ كفدال

 ىذه فأ إلى امشيرن  ،الدكلة عاتؽ ىعم ممقاةال لممسئكلية استكماالك  لمديمقراطية اتتكيجن  يعد
 بالكطف النيكض في المشاركة ىعم حثت أنيا إال المحمي طابعيا رغـ االنتخابات
 .كالمكاطف
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 (00) رقم ممحق
  (صحفي بيان)

 األجنبي التمويل قضية في المتيمين جميع براءة

  8100 لسنة( 073) القضية في التحقيق بحفظ يطالب القومي لمجمسا

 َُِٖ ديسمبر َِ

 التمكيؿ قضية في متيمِّا َْ محاكمة إعادة نظرت التي القاىرة جنايات محكمة قضت    
 إدانتيـ أحكاـ عمى منيـ المقدمة الطعكف النقض محكمة قبمت أف بعد بالبراءة األجنبي
 ،التيـ مف اعددن  ليـ كجيت العامة النيابة أف بالذكر الجديرك  ،َُِّ يكنيك في الصادرة

دارتيا المصرية الحككمة مف ترخيص بغير دكلية لمنظمة فركع أسيست :أكليا  تنفيذك  ،كا 
جراء ،ألحزاب سياسي تدريب  مف عشكائية عينات عمى مرأ اتكاستطبلع بحكث كا 

 لبلنتخابات ناخبيف كحشد ،سياسية أحزاب لممثمي انتخابية حمبلت كدعـ المكاطنيف،
عداد ترخيص، بغير البرلمانية رسالو النشاط بيذا تقرير كا   بالكاليات الرئيس المركز إلى كا 
 يخؿ بما ترخيص كبغير حككمية غير ككيانات أشخاص كتمكيؿ األمريكية، المتحدة
 .المصرية الدكلة بسيادة

 عمى مباشر تمكيؿ طريؽ عف دكلية منظمة مف كمنافع أمكاؿ كقبكؿ تسمـ :ثانيا    
 متصمة خاصة ائتماف كبطاقات األمكاؿ تحكيؿ شركات خبلؿ مف البنكية حساباتيـ
 اقانكنن  ةالمحظكر  األكلى التيمة محؿ نشاط ممارسة سبيؿ في مصر خارج بنكية بحسابات

 .المصرية الدكلة يادةبس أخؿ مما

 كالتنظيـ التجمع في الحؽ كفالةل جيدة خطكة كيعتبرىا الخطكة بيذه المجمس كيرحب    
 لسنة( ُّٕ) رقـ القضية في التحقيقات بحفظ المجمس كيطالب ،الديمقراطية كتعزيز
 بيف جديدة تعاقدية عبلقة بناء أجؿ مفك  ،إليو المشار البراءة حكـ إلى استنادنا َُُِ

 الدكلية كاالتفاقيات كالقكانيف الدستكر مبادئ احتراـ عمى تقكـ كالحككمة ىميةاأل جمعياتال
 .نسافاإل بحقكؽ المعنية
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 (08) رقم ممحق  
 (صحفي بيان)

 8108 ديسمبر 5                                   

 برئاسة َُِٖ/ُِ/ٓ يكـ الشيرم اجتماعو نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس عقد   
 ،مصر في نسافاإل حقكؽ حالة استعرض حيث ،المجمس رئيس - فايؽ محمد /السيد
 جنايات محكمة حكـ كصدكر ،التعذيب مسألة بينيا مف ،المكضكعات مف اعددن  كناقش
 محمد /مقتؿ فأبش َُِٖ لسنة َٕٓ رقـ القضية في َُِٖ نكفمبر ُُ في القاىرة
 القبض لقاءإ بعد المقطـ شرطة قسـ في بالتعذي جراء مف "عفركتك" بػ الشيير الحكيـ عبد
 عقكبة عميو ككقعت ،بتعذيبو المتيـ الضابط المحكمة أدانت حيث ،َُِٖ/ُ/ٓفي عميو

 أميف ىعم شيرأ ستة لمدة السجف عقكبة المحكمة كقعت كما ،سنكات ثبلث لمدة السجف
 .ذاتيا القضية في المتيـ الشرطة

 القصكر أف يرل أنو إال ،القضاء ألحكاـ كاالحتراـ رالتقدي كؿ ييٌكف إذ نوأ المجمس كأكد    
 العقكبة جعؿ المصرم العقكبات قانكف مف ُِٔ المادة في التعذيب جريمة تعريؼ في

 ذلؾ ،المكت إلى المفضي التعذيب جريمة مع متناسبة غير القانكف في عمييا المنصكص
 يككف أف كىك ،خاص جنائي قصد كتكافر التعذيب فعؿ بيف تربط ُِٔ المادة أف

 فبل الجنائي القصد ىذا يتكافر لـ إفف ثـٌ  كمف ،اعتراؼ عمى الحصكؿ بغرض التعذيب
نما ،تعذيب جريمة ذلؾ القانكف ييًعدُّ   .معاممة سكء كا 

 
 قانكف مف ُِٗ ،ُِٔ المادتيف تعديؿ أىمية نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس يرل لذا

 مناىضة" اتفاقية بو يتقض ما نحك ىعم التعذيب جريمة تعريؼ يككف بحيث العقكبات
 كىي ،"الميينة أك يةإنسانالبل أك القاسية العقكبة أك المعاممة ضركب مف كغيره التعذيب
 فييا اطرفن  مصر أصبحت أف منذ الدستكر ىبمقتض نكفالقا قكة ليا أصبح التي االتفاقية

 سبؽ بأنو تذكيرال المناسبة بيذه نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس كيكد ،ُٖٔٗ/ٔ/ِٓفي
 .العقكبات قانكف في المادتيف لياتيف تعديبلن  السابقة السنكية تقاريره في قترحا أف لو
 

 بعيف األخذ مع ،العقكبات قانكف تعديؿ النكاب مجمس مف المرجك فإف السياؽ، ىذا كفى
 .الشأف ىذا في نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس بو أكصى ما االعتبار
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  (03) رقم ممحق
 (صحفي بيان)

 عمى لمقضاء مصر مع بالتعاون الدولي المجتمع يطالب نساناإل  لحقوق لقوميا المجمس
 رىاباإل 

 َُِٗ فبراير ُٕ                                  

 يةرىاباإل لمعممية الشديديف كاستنكاره إدانتو عف نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس يعرب    
 استشياد إلى كأدت سيناء شماؿ بمحافظة الكمائف أحد استيدفت التي الخسيسة الجبانة
 .خرلاأل لعسكريةا الدرجات مف ُْك ضابط

 نسافاإل لحقكؽ جسيـ انتياؾ مف يةرىاباإل االعتداءات تشكمو ما تأكيد المجمس كيجدد  
 .مرتكبيو كمبلحقة مكافحتو يجب

 رىاباإل عمى لقضاءا لضماف مصر مع التعاكفب الدكلي المجتمع المجمس كيطالب   
 .يفالدكلي كاألمف السمـ عمى تؤثر لمحدكد عابرة منظمة كجريمة كمكافحتو

 العاجؿ الشفاء كيتمنى ،الشيداء ألسر تعازيو خالص نسافاإل لحقكؽ القكمي المجمس يقدـك   
 .لممصابيف
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 (04)ممحق رقم 
 (صحفيبيان )

 فو تصني اعتماديتسمم شيادة  "نسانلحقوق اإل  القومي"
 8109مارس  84                                 

 اجتماع في" تصنيفو بدرجة "أ اعتمادشيادة  نسافلحقكؽ اإل القكميتسمـ المجمس     
قد بجنيؼ عي الذم  نسافلممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإل العالميالعامة لمتحالؼ الجمعية 

 .لؤلمـ المتحدة بجنيؼالتابع  نسافف لمجمس حقكؽ اإليعمى ىامش الدكرة األربع

لحقكؽ  القكميبمناسبة حصكؿ المجمس  -المجمس رئيس-/ محمد فايؽ كأكد السيد   
 مبادئعمى ىذه الشيادة أف ىذا االعتماد جاء مف خبلؿ تكافؽ عمؿ المجمس مع  نسافاإل

عمؿ  فيكالمصداقية  االستقبلليةعمى  نصت في مكاضع عديدة منيا التيباريس 
الذم  اليكمي العطاءمف خبلؿ الممارسات العممية ك ك ، نسافلحقكؽ اإلالمجالس الكطنية 
 .كاالستقبلليةتميز بالمصداقية 

خبلؿ  بيًذؿى الذم  أعضاء المجمس كأمانتو الفنية لمجيدإلى كقدـ رئيس المجمس الشكر    
مف الجيد كالعمؿ كالعطاء مف أجؿ  مزيدعمى ضركرة بذؿ ا مشددن  ،السنكات الماضية

 .ى ىذه الدرجة مف التقييـالحفاظ عم

 نسافمنح لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإل" أعمى تصنيؼ يي التصنيؼ "أجدير بالذكر أف    
 .باريس لمبادئا تامِّ  امتثاالن ثؿ تتم التي

                       

  

 

 

 



897 
 

 (05)ممحق رقم 
 (صحفيبيان ) 

 بتنظيم الصحافة واإلعالم يناقش ًلئحة الجزاءات والتدابير الخاصة "نسانحقوق اإل  قومي"
 َُِٗمارس  َِ                                 

 /برئاسة السيد َُِٗمارس  َِاألربعاء  اجتماعو نسافلحقكؽ اإل القكميعقد المجمس   
 ،األميف العاـ لممجمس -مخمص قطب  /كحضكر السفير ،رئيس المجمس -محمد فايؽ 

نيا الئحة الجزاءات بيمف  ،س عدة ممفاتكقد ناقش المجم ،كالسادة أعضاء المجمس
أصدرىا المجمس األعمى  التيأحكاـ قانكف تنظيـ الصحافة كاإلعبلـ بكالتدابير الخاصة 

 .مؤخرنا لتنظيـ اإلعبلـ

 الرأمعمى ممارسة حرية ا أف بنكد ىذه البلئحة تضمنت قيكدن إلى ت المناقشات خمصكقد   
 .اإللكتركنيةأك  المرئيةأك  المطبكعةكالتعبير كالصحافة بكافة كسائميا سكاء 

عمى نحك جعميا تتعارض مع  جاءتبنكد البلئحة المذككرة صياغة كيبلحظ المجمس أف    
في صاحبة الحؽ األصيؿ  ىيأف السمطة القضائية  باعتبارنصكص الدستكر كالقانكف 

 لمقانكف.ا إصدار أحكاـ اإلدانة كالعقاب طبقن 

إلى كيدعك  ،كالتعبير الرأمحرية  فية ال تتكافؽ مع الحؽ كيرل المجمس أف ىذه البلئح  
 .أحكاـ الدستكر كالقانكفمع مراجعتيا كتنقيتيا بما يتفؽ 
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 (06)ممحق رقم 
  (بيان صحفي) 

 ية رىاباإل  عمالاأل افةدانتو لكإشيداء الشرطة ويؤكد  ىينع نسان"القومي لحقوق اإل "
 8109يونيو  86                                 

يعرب المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف برئاسة السيد/ محمد فايؽ عف إدانتو كاستنكاره    
بأشد العبارات الحادث اإلرىابي الذم استيدؼ عددنا مف رجاؿ الشرطة أمس بكسط 

صابة آخريف.  العريش، كأسفر عف كقكع عدد مف الشيداء كا 

تو القكية كالقاطعة لئلرىاب بجميع أشكالو كيجدد المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف إدان   
كمظاىره أيِّا كاف مرتكبكه كحيثما ارتيكب كأيِّا كانت أغراضو، حيث يشكؿ أفدح الجرائـ 
التي تنتيؾ حقِّا أساسيِّا مف أسمى حقكؽ اإلنساف كىك الحؽ في الحياة، كيستيدؼ سبلمة 

 المجتمعات كتقكيض األمف كاالستقرار.

الص العزاء كالمكاساة إلى أسر شيداء الكاجب الكطني كيتمنى الشفاء كيتقدـ المجمس بخ  
 العاجؿ لممصابيف.

                                    ********* 

 

 

 

 

 

 


