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ُِْ

تقديم:
يأتي ىذا التقرير الرابع عشر لممجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف ليغطي الفترة مف منتصؼ
العاـ َُِٖ إلى منتصؼ العاـ َُِٗ ،كىي فترة اتسمت بتطكرات ميمة مف منظكر
حقكؽ اإلنساف عمى المستكييف القانكني كالمؤسسي ،ككذلؾ عمى صعيد الحقكؽ االقتصادية
كاالجتماعية كالثقافية.
فؤلكؿ مرة منذ ما يقرب مف عقديف استأنفت مصر تعاكنيا مع آليات األمـ المتحدة،
كقدمت تقارير مجمعة عف السنكات السابقة إلى المجنة المعنية بحقكؽ اإلنساف المنبثقة عف
العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية كالسياسية ،كما قدمت تقريرىا الدكرم الخامس إلى لجنة
مناىضة التعذيب ،كألكؿ مرة منذ سنكات استأنفت دعكتيا لئلجراءات الخاصة بدعكة
المقررة الخاصة بالحؽ في السكف.
كلـ تقتصر الدكلة في تفاعميا مع آلية المراجعة الدكرية الشاممة عمى تقديـ تقريرىا
المزمع مناقشتو في ُّ نكفمبر َُِٗ ،بؿ سبقتو بتقديـ التقرير الطكعي لمنتصؼ المدة
في العاـ َُِٖ ،كما تقدمت بتقريريف طكعييف إلى آلية متابعة خطة التنمية العالمية.
تقدما في تكسيع نطاؽ التزاماتيا بالصككؾ اإلقميمية لحقكؽ
كذلؾ أحرزت الدكلة
ن
اإلنساف؛ حيث أعمنت انضماميا إلى الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف (الصادر عف الجامعة
العربية عاـ ََِْ) كاالتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة (الصادرة عاـ ََُِ)،
كما سحبت تحفظاتيا عمى المادة ُِ ِ/مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ الطفؿ كرفاىيتو
(الصادر في َُٗٗ) الخاصة بحظر زكاج األطفاؿ دكف الثامنة عشرة ،كانضمت إلى
اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد كمكافحتو (الصادرة عاـ ََِِ).
كما خطت الحككمة خطكة إيجابية لتعزيز البنية المؤسسية لحقكؽ اإلنساف مف خبلؿ
إصدار قكانيف عززت استقبلؿ كصبلحيات كدكر كؿ مف :المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف
(يكليك َُِٕ) ،كالمجمس القكمي لممرأة (َُِٖ) ،كالمجمس القكمي لؤلشخاص ذكم
اإلعاقة كالئحتو التنفيذية (َُِٖ) ،كما عززت تشكيؿ المجنة الكطنية المعنية بآلية
المراجعة الدكرية الشاممة باألمـ المتحدة بضـ خمسة ممثميف عف المجتمع المدني إلى البنية
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الرسمية لمجنة ،كانشاء اإلدارة العامة لحقكؽ اإلنساف بمكتب النائب العاـ برئاسة محاـ عاـ
عمى األقؿ -يعاكنو عدد وكاؼ مف السادة أعضاء النيابة.
آخر -صدر قرار رئيس مجمس الكزراء رقـ ِّٔٗ في ُْ نكفمبر
أخير -كليس نا
ك نا

َُِٖ بإنشاء "المجنة العميا الدائمة لحقكؽ اإلنساف" لتكلي إدارة آلية التعامؿ مع ممؼ
حقكؽ اإلنساف.
كالى جانب ىذه الخطكات اإليجابية كاصمت الدكلة تنفيذ برنامجيا اإلصبلحي لمتنمية
كتعزيز الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كبرامج الحماية االجتماعية ،كيرصد
التقرير أبعاد ىذا التقدـ كمؤشراتو طبقنا لممصادر الرسمية كالدكلية المعنية التي أجمعت
عمى اطراد تقدـ معدؿ النمك حتى كصؿ إلى ٔ ،%ٓ.كىك أعمى معدؿ شيدتو الببلد منذ
عاـ ََُِ (بؿ يتكقع صندكؽ النقد الدكلي زيادة ىذا النمك إلى ٗ ،)%ٓ.كانخفاض عجز
المكازنة العامة إلى ِ ،%ٖ.كتراجع معدالت البطالة مف ُّ %عاـ َُِْ إلى ٓ%ٕ.
عاـ َُِٗ كفقنا ألرقاـ الجياز المركزم لمتعبئة كاإلحصاء ،كتحسف سعر صرؼ الجنيو
المصرم مقابؿ الدكالر األمريكي بنحك َُ %خبلؿ عاـ كاحد.
كيرصد التقرير مظاىر الطفرة التي أحدثيا برنامج اإلصبلح االقتصادم في البنية
التحتية لئلنتاج ،بتنفيذ شبكة غير مسبكقة مف الطرؽ كالكبارم ،ككسائؿ النقؿ بكؿ أشكالو،
كتكفير الطاقة عمى اختبلؼ أنكاعيا ،كانشاء عديد مف المدف كبرامج اإلسكاف عمى اختبلؼ
بدءا بإعادة تشغيؿ المصانع المتعطمة ،إلى تأسيس صناعات
مستكياتو ،كتشجيع الصناعة ن
جديدة ،كاستعادة التخصصات في صناعات معينة ،مثؿ صناعة األثاث في دمياط،
كصناعة الجمكد في مدينة بدر ،كاالىتماـ بالمشركعات المتكسطة كالصغيرة كمتناىية
الصغر في محافظات مصر كافة.
كما يرصد التقرير التحديات التي تكاجو التنمية في مصر ،كأكليا -طبقنا لرئيس الجياز
المركزم لمتعبئة كاإلحصاء في ِٗ -َُِٗ/ٕ/زيادة نسبة المصرييف الذيف يعيشكف تحت
خط الفقر إلى ٓ %ِّ.كفقنا لبحث الدخؿ كاإلنفاؽ كاالستيبلؾ لعاـ َُِٕ َُِٖ/بزيادة
بمغت ٕ %ْ.مقارنة ببحث َُِٓ ،كتعدم محافظات الكجو القبمي خط الفقر القكمي.
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كعمى النقيض مف ذلؾ باالنتقاؿ مف مسار الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية إلى مسار
مشيدا مختمفنا تتجاذبو رؤل األمف كمقتضياتو
الحقوق المدنية والسياسية يعكس التقرير
ن
كرؤل الحريات كمعاييرىا عمى خمفية تحديات اإلرىاب كمكافحتو ،كاالضطراب اإلقميمي
كانعكاساتو ،كالتربص الدكلي كأطماعو.
إذ يحتفى التقرير –عمى سبيؿ المثاؿ -بتغيير قانكف النقابات المستقمة الذم كاد يزج
كثير مف
بالببلد في القائمة السكداء لمنظمة العمؿ الدكلية كانحياز الدكلة لقانكف يمبي نا

مطالب العماؿ كاف لـ يمبيا كميا ،كما يحتفي بإزاحة الدكلة لمقانكف رقـ َٕ لسنة َُِٕ
المنظـ لمعمؿ األىمي بقانكف جديد تجاكب مع كثير مف مطالب الجمعيات األىمية.
كيحتفي بالمثؿ بقانكف المعاشات الذم أعاد ألصحاب المعاشات حقيـ المشركع في
أمكاؿ التأمينات ،كىي أمكاؿ خاصة كانت الحككمة قد كضعت يدىا عمييا كبخست
عكائدىا ،لكنو فرض مادة بالقانكف تتيح كقؼ صرؼ المعاشات لمف يعمؿ بعد خركجو عمى
المعاش في عمؿ يكفر لو قيمة ما يتقاضاه مف معاش ،كىك ما يعد -في نظر كثير مف
تعارضا مع الدستكر.
القانكنييف -م
ن
كذلؾ عبَّر التقرير عف قمؽ المجمس مف إحالة بعض المدنييف إلى المحاكـ العسكرية
بدال مف المثكؿ أماـ قاضييـ الطبيعي ،كتبرير ذلؾ بالظركؼ االستثنائية التي تمر بيا
ن
الببلد كتقضي بمسئكلية القكات المسمحة عف حماية بعض المنشآت ،كظركؼ اإلرىاب،
استنادا إلى التعديبلت التي أدخمت عمى القضاء العسكرم.
ك ن
كيأمؿ المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف أف تككف ىذه التطكرات اإليجابية باككرة استجابة
لعديد مف التكصيات ييمح عمييا منذ تأسيسو ،كفي مقدمتيا :تأسيس مفكضية منع التمييز،
كتعديؿ قانكف العقكبات كاإلجراءات الجنائية عمى نحك يستجيب لمدستكر كمحكمة النقض،
كاالستجابة لمقتضيات الدستكر كالمعايير الدكلية في الكقاية مف التعذيب ،كفتح المجاؿ
العاـ لمرأم كالرأم اآلخر ،ال سيما بتعزيز الحريات اإلعبلمية التي كانت -كسكؼ تظؿ-
الكسيمة الفضمى لكسب ثقة الرأم العاـ بأفضؿ مما تسفر عنو بيانات الرد عمى الشائعات.
محمد فايق
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الفصل األول
حالة حقوق اإل نسان
شيدت الببلد خبلؿ الفترة التي يغطييا التقرير (مايك َُِٖ – يكليك َُِٗ) تطكرات
ميمة عمى صعيد تعزيز حقكؽ اإلنساف ،كخاصة عمى طريؽ االمتثاؿ لبللتزامات الدكلية،
كتفعيؿ الضمانات الدستكرية ،كتعزيز البنية المؤسساتية ،كتكثيؼ المحاسبة عمى
االنتياكات ،كتفاعؿ سمطات الدكلة بصكرة إيجابية مع جماعات حقكؽ اإلنساف
كمؤسسات المجتمع المدني ذات الصمة ،ككثَّفت الدكلة جيكدىا في المجاؿ التنمكم عمى
تقدما
نحك خاص ،كأكلت
اىتماما الفتنا بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،كحققت ن
ن

ظا كمنجزات ميمة في المجاالت االجتماعية كالتنمكية كعمى صعيد تمكيف المرأة
ممحك ن
كالشباب كذكم اإلعاقة.
كاستمرت تحديات اإلرىاب كتداعيات االضطراب اإلقميمي تمقي بصعكبات متنكعة عمى
مسيرة التقدـ في تفعيؿ حقكؽ اإلنساف بمختمؼ فئاتيا ،كرغـ الخطكات اإليجابية المممكسة
في مجاؿ الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية فما تزاؿ كتيرة تفعيؿ االلتزامات بحقكؽ
اإلنساف المدنية كالسياسية دكف المأمكؿ ،كشيدت الفترة كقكع انتياكات كتضييقات رغـ
المعالجات كتدابير المحاسبة المتخذة.
كرغـ المنجزات كالمكتسبات الميمة عمى الصعيديف االقتصادم كاالجتماعي ال سيما
معالجة األعباء االجتماعية اليائمة ،فما يزاؿ ىناؾ عديد مف االختبلالت المرتبطة
بتحديات تراكـ تىًرىكة الماضي مف ناحية ،كتقديـ مفيكـ النمك االقتصادم عمى أكلكيات
التنمية االجتماعية مف ناحية أخرل ،كالتأخر في إجراء االنتخابات المحمية التي تتيح
فرصة تعزيز مشاركة المرأة كالشباب كذكم اإلعاقة كتنمية الحياة السياسية في الببلد.
كيتناكؿ ىذا الفصؿ حالة حقكؽ اإلنساف في الببلد خبلؿ الفترة التي يغطييا التقرير
ثانيا :الحقكؽ األساسية ،ثالثنا :الحريات
مكزعة عمى أربعة أبكاب :أكنال :اإلطار القانكني ،ن

ابعا :الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية.
العامة ،ر ن
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أوًًل :اإلطار القانوني
شيدت الببلد إجراء تعديبلت ميمة عمى الدستكر في إبريؿ/نيساف َُِٗ طالت
ميما بالتعديبلت عمى قكانيف الجمعيات
تقدما ِّ
مجاالت الحكـ كالمرأة كالقضاء ،كحققت ن

األىمية كالنقابات العمالية.

كجاءت مبادرة إجراء التعديبلت عمى الدستكر مف جانب ائتبلؼ "دعـ مصر" الذم يضـ
عضكا) بعد مناقشات كمداكالت برلمانية رسمية استغرقت
أغمبية أعضاء المجمس (ْٖٓ
ن
قرابة شيريف ،كأ ًيق َّرت التعديبلت بأغمبية ساحقة مف المجمس ،بينما اعترض عمييا ُٔ
نائبا مف كتمة "ِٓ–َّ" المعارضة.
ن
كأجرل مجمس النكاب مداكالت كمشاكرات شعبية حكؿ التعديبلت أفسحت المجاؿ لجمسات
استماع شممت األحزاب السياسية كالمنظمات الحقكقية كالشخصيات العامة كأساتذة القانكف
العاـ ،باإلضافة إلى المجالس القكمية المتخصصة كمف بينيا المجمس القكمي لحقكؽ
اإلنساف ،كقادت ىذه المشاكرات إلى إجراء تعديبلت جزئية عمى نص التعديبلت المقترحة
ضت لبلستفتاء العاـ.
يع ًر ى
كأ ً
يجرم االستفتاء الشعبي العاـ عمى التعديبلت تحت إشراؼ الييئة الكطنية المستقمة
لبلنتخابات في الفترة مف ُٖ إلىَِ إبريؿ َُِٗ في الخارج ،كالفترة مف ُِ إلى ِّ
إبريؿ َُِٗ في الداخؿ ،كشارؾ في االستفتاء أكثر مف ِٕ مميكف ناخب بنسبة مشاركة
بمغت ّ %ْْ.مف إجمالي عدد الناخبيف ،كحظيت التعديبلت المطركحة بتأييد نحك
ٖٖ %مف المشاركيف ،كرفض ُُ.%
كبمكجب التعديبلت يحؽ لرئيس الجميكرية "عبد الفتاح السيسي" تمديد كاليتو الحالية مف
عاـ َِِِ إلى عاـ َِِْ كالترشح لكالية رئاسية جديدة بعد تمديد الكالية الرئاسية إلى
بدال مف ْ سنكات.
ٔ سنكات ن
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كيحؽ لرئيس الجميكرية تعييف نائب لو أك أكثر ،كيجكز تفكيض نكاب الرئيس في بعض
اختصاصاتو ،كيتكلى نائب الرئيس مباشرة مياـ رئيس الجميكرية في حاؿ تعذر قيامو
بميامو أك رئيس الكزراء في حاؿ غياب نائب لمرئيس.
مجمسا لمشيكخ كغرفة ثانية في البرلماف تشارؾ في المسائؿ
كتستحدث التعديبلت
ن
الدستكرية كالقكانيف األساسية المفعمة لمدستكر كالمعاىدات الدكلية كخطط التنمية

كالسياسات العامة لمدكلة ،كال يحؽ لو مساءلة الحككمة ،كيتشكؿ ثمثا المجمس باالنتخاب،
كي ٍختىار الثمث األخير بكاسطة رئيس الجميكرية.
ي
كيختار رئيس الجميكرية رؤساء الييئات القضائية مف بيف أقدـ سبعة قضاة بحد أقصى
أربع سنكات أك بمكغ سف التقاعد ،مع تشكيؿ مجمس أعمى لمجيات كالييئات القضائية
يفكضو مف رؤساء الييئات القضائية ،كما يختار رئيس
برئاسة رئيس الجميكرية أك مف ّْ
عاما مف بيف ثبلثة مرشحيف يقترحيـ مجمس القضاء األعمى ،كذلؾ
نائبا ِّ
الجميكرية ن
ئيسا لممحكمة الدستكرية العميا مف بيف أقدـ خمسة نكاب لرئيس
يختار رئيس الجميكرية ر ن

المحكمة ،كما جعمت التعديبلت مراجعة مجمس الدكلة لمتشريعات اختيارية ال إلزامية.

اختصاصا بحماية الدستكر كالديمقراطية باإلضافة
كأناطت التعديبلت بالقكات المسمحة
ن
إلى مياميا الدستكرية األخرل ،كحصرت محاكمة المدنييف أماـ القضاء العسكرم في

الجرائـ التي تقع عمى القكات المسمحة ،كاشترطت لتعييف كزير الدفاع مكافقة المجمس
األعمى لمقكات المسمحة.
كعززت التعديبلت نسبة تمثيؿ المرأة إلى ِٓ %مف مقاعد مجمس النكاب كضماف تمثيؿ
العماؿ كالفبلحيف بصكرة مبلئمة في المجالس التمثيمية ،كما أتاحت استمرار حصص
التمثيؿ السياسي لمشباب كذكم اإلعاقة كالمكاطنيف المسيحييف كالمصرييف في الخارج
بشكؿ ال يقتصر عمى دكرات محددة فحسب كفؽ النصكص الدستكرية السابقة.
كقد أحاط بسياؽ التعديبلت منذ اقتراحيا كحتى إقرارىا مناخ غير صحي عمى الصعيد
اإلعبلمي ،فمف ناحية طغت انتقادات المناكئيف لمدكلة المصرية كاتياماتيـ الفضفاضة
المرسمة عمى انتقادات المعارضيف لمتكجيات العامة لمحكـ في كسائؿ اإلعبلـ الخارجية
ى
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بصفة رئيسة ،كما طغت حممة تأييد التعديبلت في كسائؿ اإلعبلـ المحمية عمى اآلراء
م ىذه التعديبلت.
كالمقترحات التي كاف ييفترض أف تيثر ى
كفي سياؽ الكالية الدستكرية لممجمس لتقديـ االستشارات في المجاؿ التشريعي فقد عقد
سمسمة اجتماعات كلقاءات تشاكرية لبمكرة رؤيتو بشأف التعديبلت المقترحة ،كتقدـ إلى
ترحيبا بالتمييز
مجمس النكاب كالييئات المختصة بمذكرة في ىذا الصدد تضمنت
ن
اإليجابي لصالح التمثيؿ النيابي لممرأة ،كضماف التمثيؿ الدائـ لفئات العماؿ كالفبلحيف

كالشباب كذكم اإلعاقة كالمسيحييف كالمصرييف في الخارج ،كدعا المجمس إلى خفض
عدد المرشحيف لتكلي رئاسة الييئات القضائية إلى خمسة ،كأف يتكلى مجمس الييئة
القضائية تسمية ثبلثة قضاة تيعرض أسماؤىـ عمى رئيس الجميكرية لبلختيار مف بينيـ.
كاعترض المجمس عمى النص األكلي الذم كاف يقضي بمنح رئاسة المجمس األعمى
لمجيات كالييئات القضائية لكزير العدؿ في حاؿ غياب رئيس الجميكرية ،كطالب بمنحيا
ألحد رؤساء الييئات القضائية ،كىك المقترح الذم خمص إليو مجمس النكاب.
كما اعترض المجمس عمى جعؿ إحالة المقترحات التشريعية إلى مجمس الدكلة اختيارية،
كاقترح أف تككف إلزامية في التشريعات األساسية المفعمة لمدستكر.
كاذ رحب المجمس باستحداث مجمس الشيكخ ،فقد دعا إلى بياف القكانيف األساسية المكممة
لمدستكر بإضافة مادة دستكرية عمى غرار دستكر ُُٕٗ ،كتحديد آلية معالجة الخبلؼ
المحتمؿ بيف مجمسي النكاب كالشيكخ حكؿ التشريعات.
كقد تابع المجمس االستفتاء في كؿ المحافظات داخؿ الببلد ،كتابع مجرياتو في عينة مف
مراكز االقتراع في الخارج ،إذ أيجرم االستفتاء في أجكاء إيجابية كلـ يشيد خركقات
تيذكر ،كسجَّؿ المجمس بعض المبلحظات اإلجرائية عمى األداء اإلعبلمي التي لـ تؤثر
عمى نزاىة االستفتاء كنتائجو.
كعمى الصعيد التشريعي اختتـ مجمس النكاب دكر االنعقاد الرابع في مطمع يكليك َُِٗ
بخطكات إيجابية ،مف أىميا إصدار تشريع جديد لتنظيـ العمؿ األىمي يتكافؽ مع مطالب
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المجتمع المدني كالضمانات الدستكرية كالمعايير الدكلية ،كاجراء تعديبلت إيجابية عمى
مجددا عمى البلئحة
قانكف النقابات العمالية لمعالجة الفجكات التي أدت إلى كضع مصر
ن
السكداء لمنظمة العمؿ الدكلية ،كما صدر قانكف حماية المستيمؾ الذم يسد فجكة ميمة

في السكؽ االقتصادية بما يحد مف معاناة المكاطنيف كمكاجية الفساد كاالحتكارات كيعزز
جكدة البضائع كالخدمات ،إضافة إلى تعديبلت مكسعة عمى قانكف المحاماة كفؽ
المشاكرات بيف مجمس النكاب كنقابة المحاميف.
كبير بمشركعات القكانيف
اىتماما نا
كخبلؿ الفترة التي يغطييا التقرير أ ٍىكلىى مجمس النكاب
ن
َّ
انصب االىتماـ خبلؿ ثبلثة أشير عمى مسار التعديبلت
ذات الطبيعة االقتصادية ،ك
الدستكرية المشار إلييا ،كال تزاؿ قكانيف عديدة ذات أىمية لتفعيؿ الضمانات الدستكرية -
كخاصة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف -خارج دائرة االىتماـ ،كفي مقدمتيا التعديبلت
المقترحة عمى قانكف اإلجراءات الجنائية لعاميف متتالييف ،كانشاء المفكضية الكطنية لمنع
التمييز ،كالدعكة التي كجييا المجمس كمنظمات حقكؽ اإلنساف لمراجعة التشريعات
فضبل عف إصدار قانكف التأمينات االجتماعية المكحد الذم تيثار بشأنو
العقابية،
ن
التحفظات.
كعمى صعيد قانكف الجمعيات األىمية رقـ َٕ لسنة َُِٕ المثير لمجدؿ فقد استمرت
المعاناة مف تداعياتو خبلؿ الفترة التي يغطييا التقرير منذ إصداره في مايك َُِٕ ،حيث
أفرز سمبيات متنكعة طالت الجمعيات األىمية كعطمت قدرة جية اإلدارة عمى النيكض
بمسئكلياتيا ،حيث تنبَّيت الحككمة إلى اإلشكاليات المرتبطة بتطبيؽ القانكف كسط
معارضة الجمعيات األىمية لو ،كعجزت عف التكصؿ إلى الئحة تنفيذية مناسبة ،ككاصمت
العمؿ بمكجب أحكاـ القانكف رقـ ْٖ لسنة ََِِ كالئحتو التنفيذية بصكرة مؤقتة لضماف
استمرار تسيير أنشطة الجمعيات األىمية التي تجاكز عددىا ٔٓ ألفنا.
كبادر السيد رئيس الجميكرية خبلؿ حكاره التفاعمي في منتدل الشباب في نكفمبر َُِٖ
بالدعكة إلى مراجعة القانكف كتمبية طمبات المجتمع في ىذا الشأف ،كىي الدعكة التي
كانت مكضع ترحيب المجمس كمختمؼ مؤسسات المجتمع المدني كالجيات المعنية.
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َّ
كشكؿ مجمس الكزراء لجنة ك ازرية برئاسة ك ازرة التضامف االجتماعي لتعديؿ القانكف،
ار تشاكريِّا شممت الجمعيات األىمية
كأجرت ك ازرة التضامف االجتماعي نحك ُّ حك نا

كالشباب كالشخصيات العامة في مختمؼ أنحاء الجميكرية ،كأظيرت المشاكرات الحاجة
إلى استبداؿ ما يربك عمى نصؼ عدد مكاد القانكف كاضافة ُٓ مادة جديدة.
كما نظَّـ المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف لقاءات تشاكرية كعقد ندكة متخصصة في
ديسمبر َُِٖ شممت أىـ الخبراء في مجاالت العمؿ األىمي ،كأعد مذكرة بمقترحات
قدميا لمجنة الك ازرية ،كشارؾ في المقاءات التشاكرية التي نظَّمتيا ك ازرة التضامف كتمؾ
التي نظميا عدد مف منظمات المجتمع المدني.
كما أعاد المجمس تقديـ مقترحاتو بصكرة رسمية إلى مجمس النكاب بعد انتياء الحككمة
بدال مف
مف إعداد مسكدة القانكف كاقرارىا ،كرحب عمى نحك خاص بكضع قانكف جديد ن
تعديؿ القانكف رقـ َٕ لسنة َُِٕ.
ممبيا الحاجة إلى مجتمع مدني قكم
كجاء القانكف الجديد أكثر شمكنال مف القكانيف السابقة ن
يشارؾ في التنمية بمفاىيميا العامة في شتى المجاالت ،حيث يعمؿ عمى تنظيـ العمؿ

األىمي بصكرة عامة ،بما يشمؿ الجمعيات األىمية ،كالمؤسسات األىمية ،كالجمعيات ذات
النفع العاـ ،كاالتحادات النكعية ،كاالتحادات اإلقميمية ،كاالتحاد العاـ ،كالمنظمات
جديدا لتعزيز التطكع كحمايتو.
بابا
ن
األجنبية غير الحككمية ،كأضاؼ القانكف ن
كيسيـ القانكف الجديد في إزالة الخمؿ السابؽ حكؿ الترخيص باإلخطار كفقنا لمدستكر،
ي
كيكزع أعباء التقاضي بيف تنظيمات
كيستبدؿ بالعقكبات السالبة لمحريات عقكبات مالية ،ي
العمؿ األىمي كجية اإلدارة في حاالت الخبلؼ ،كينظـ تمقي التمكيبلت كالتبرعات المحمية

كينيط المتابعة اإلدارية بجية كاحدة ممثمة في ك ازرة التضامف
كالخارجية كجمعيا ،ي
االجتماعي (الك ازرة المختصة) ،كينظـ العبلقات بيف المنظمات المحمية كالدكلية ،كيتيح

مقر ليا باإلضافة إلى تصاريح عمؿ
إنشاء منظمات غير حككمية دكلية تتخذ مف مصر ِّا
فركع المنظمات األجنبية غير الحككمية.
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كيشارؾ المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف التنظيمات األىمية دعكتيا إلى استمرار آليات
التشاكر بيف الحككمة -ممثمة في ك ازرة التضامف االجتماعي -كالمجتمع المدني في صكغ
البلئحة التنفيذية المرتقبة بما يفسح المجاؿ أماـ تعزيز حرية التنظيمات األىمية كنشاطاتيا
في مصر.
كعمى صعيد قانكف النقابات العمالية رحَّب المجمس بالتعديبلت التي أيجريت عمى القانكف
في يكليك َُِٗ لتكفؿ الحريات النقابية كمعايير منظمة العمؿ الدكلية ،كىي التعديبلت
التي سبؽ لممجمس أف دعا إلييا عقب صدكر قانكف النقابات العمالية.
عامبل إلى
كأسيمت التعديبلت الجديدة في خفض نسبة تشكيؿ المجنة النقابية مف َُٓ
ن
َٓ ،كخفض تشكيؿ المجنة النقابية العامة مف َُ لجاف نقابية إلى ٕ ،كبالمثؿ خفض
تشكيؿ االتحاد العمالي العاـ مف َُ نقابات إلى ٕ ،كاستبعاد عقكبات الحبس كالغرامات
المالية التي كاف ينص عمييا القانكف.
كيدعك المجمس الحككمة إلى تبني سياسة مكضكعية تتكافؽ مع القانكف الذم كفؿ حرية
العماؿ في اإلضراب كالمفاكضة الجماعية كفؽ الضكابط التي أرساىا القانكف.
كرغـ المزايا التي يكفرىا القانكف –كتتضمف :رفع الحد األدنى لممعاشات إلى ٓٔ %مف
أجر االشتراؾ التأميني ،كضماف نسبة مماثمة لمعاش المصابيف منعدمي األجر الثابت
كخاصة األطفاؿ كطبلب المدارس الفنية ،كفض التشابكات بيف الييئة القكمية لمتأمينات
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
عاما
ليتناسب مع الحد األدنى لممعاش بشكؿ منتظـ ،كرفع سف المعاش ليصؿ إلى ٓٔ ن

عددا مف المخاكؼ كالتحفظات جراء رفع
بداية مف َِِّ بشكؿ متدرج -إال أنو أثار ن

تجاكبا مع اليرـ السكاني الشاب في الببلد ،كمع
اما
ن
عاما إلى ٓٔ ع ن
سف المعاش مف َٔ ن
قانكف الخدمة المدنية الذم يكفر حكافز تشجيعية لممعاش المبكر لمعامميف بالدكلة في سف
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عاما بالتكازم مع تكفير تمكيؿ كاسع لممشركعات الصغيرة بقيمة ََِ مميار جنيو
ٓٓ ن
مف خبلؿ البنؾ المركزم.

ثانيا :الحقوق األساسية
ً

ئيسا أماـ حماية الحقكؽ األساسية كاحتراميا خبلؿ الفترة
استمر اإلرىاب يمثؿ
ن
تحديا ر ن

التي يغطييا التقرير ،كاستمرت االختبلالت بيف احتراـ حقكؽ اإلنساف كجيكد مكافحة

اإلرىاب تشكؿ فجكة أساسية أماـ الجيكد المبذكلة لمتقدـ في ممؼ حقكؽ اإلنساف
باإلضافة إلى التحديات التقميدية األخرل.
فعمى صعيد الحق في الحياة استمر اإلرىاب يشكؿ التحدم األبرز ،فعمى الرغـ مف
نجاح جيكد الدكلة في سياؽ العممية الشاممة سيناء َُِٖ التي انطمقت في ٗ فبراير
َُِٖ عمى مختمؼ محاكر الببلد كربكعيا -كال تزاؿ جارية حتى تحرير ىذا التقرير -فقد
استمرت محاكالت التنظيمات اإلرىابية لمنيؿ مف السمـ كاالستقرار في الببلد.
إذ ما تزاؿ مناطؽ شمالي سيناء تشيد بيف الفينة كاألخرل كقكع اعتداءات إرىابية بما فييا
استخداـ الصبية الصغار في تنفيذ الجرائـ اإلرىابية التي انتقؿ معظميا إلى مناطؽ غربي
العريش عمى طريؽ بئر العبد ،فيما شيد المثمث األساس لبلعتداءات اإلرىابية (العريش
كبير في االعتداءات اإلرىابية التي باتت تتخذ نمط
اجعا نا
– الشيخ زكيد – رفح) تر ن
التفجيرات االنتحارية بيف صفكؼ القكات النظامية كالمدنييف.

كمف ذلؾ استيداؼ نقطتي تفتيش أمني في مدينة رفح في ٕ يكليك َُِٖ بالعربات
المفخخة أسفر عف مقتؿ َْ إرىابيِّا كاستشياد كاصابة ِٔ مف أفراد القكات المسمحة.
كىاجـ إرىابيكف في ُٓ أكتكبر َُِٖ منطقة كرـ القكاديس ،كأسفر ىذا اليجكـ عف
مقتؿ ِْ إرىابيِّا كتدمير عربتي دفع رباعي كاستشياد ٔ أفراد مف الجيش.
كىاجمت مجمكعة إرىابية أحد الحكاجز األمنية التابعة لمقكات المسمحة بمنطقة بئر العبد
في َِ أكتكبر َُِٖ ،كاستخدـ المياجمكف قذائؼ الياكف ك"اآلر بي جي" ،كأسفر
اليجكـ عف استشياد ُِ جنديِّا.
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مسمحا عمى كميف "جكدة "ّ-بحي الصفا
ىجكما
كنفَّذ إرىابيكف في ُٔ فبراير َُِٗ
ى
ن
ن
بالقرب مف مطار العريش أسفر عف مقتؿ ٕ مف المياجميف كُٓ مف قكات األمف
المصرية بينيـ ضابط.
كفي ٗ إبريؿ َُِٗ فجَّر طفؿ في الرابعة عشرة مف عمره نفسو كسط سكؽ مدينة الشيخ
زكيد ،ما أدل إلى مصرع رجمي شرطة كأحد المدنييف كاصابة كثير مف المدنييف في
السكؽ المكتظ.
كفي ٓ يكنيك َُِٗ تعرض كميف بمدينة العريش إلى ىجكـ مزدكج عبر تفجير إرىابي
نفسو تمتو عممية رشؽ باألسمحة ،كقد أدل االعتداء إلى مقتؿ ضابط كٔ جنكد كأحد
المدنييف.
اطنا بينيـ محامياف بارزاف غربي
كفي ُِ يكنيك َُِٗ اختطفت جماعة إرىابية ُِ مك ن
مدينة العريش ،بعد أف استكلت عمى ثبلث سيارات ربع نقؿ تتبع أحد المشركعات

الحككمية التنمكية الجديدة في المنطقة.
كفي ِٔ يكنيك َُِٗ استي ٍيًدفت ثبلثة أكمنة أمنية (كميف الرفاعي ،ككميف سينا سككؿ،
ككميف المكقؼ الجديد) بكاسطة مجمكعات إرىابية تعتمد تنفيذ ىجمات انتحارية في بداية

اليجمات ،كبينما نجحت القكات النظامية في إفشاؿ اليجمات عمى األكمنة الثبلثة ،إال أف
التفجير االنتحارم الذم ابتيًدئ بو اليجكـ في كميف الرفاعي أدل إلى استشياد ضابط كٔ
ً
كضبًط بعضيـ خبلؿ محاكلة الفرار.
مجنديف كاصابة آخريف ،كقيت ىؿ عدد مف اإلرىابييف ،ي
كاستمرت التنظيمات اإلرىابية في تكجيو ضربات في عمؽ الببلد كاستيداؼ المستشفيات
كمحاكلة اإلضرار بالنشاط السياحي المتزايد كالتجمعات الدينية المسممة كالمسيحية عمى
السكاء.
إذ استيدؼ اإلرىابيكف حافمة سياحية بمنطقة اليرـ بالجيزة في ِٖ ديسمبر َُِٖ بعبكة
بدائية الصنع ،ما أسفر عف كفاة اثنيف كاصابة َُ مف السائحيف الفيتنامييف باإلضافة
إلى اثنيف مصرييف ىما سائؽ الحافمة كمندكب شركة السياحة.
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كتابعت التنظيمات اإلرىابية استيداؼ منشآت العبادة ،حيث استيدفت كنيسة "العذراء كأبك
سيفيف" بعزبة اليجانة بمدينة نصر شرقي القاىرة بزرع عبكات ناسفة فكؽ أسطح أحد
العقارات المجاكرة في سياؽ احتفاالت المكاطنيف المسيحييف بأعياد الميبلد المجيد.
ببلغا مف إماـ مسجد الحؽ المجاكر لمكنيسة بالعثكر عمى
كقد تمقت األجيزة األمنية
ن

أجساـ ييعتقد أنيا مفرقعات ييخشى أف تستيدؼ المصميف المسيحييف الذيف يتدفقكف عمى

الكنيسة ،كبفحصيا ىتبيَّف أنيا ثبلث قنابؿ ،كأثناء تفكيكيا انفجرت إحداىا كأدت إلى
استشياد خبير المفرقعات كاصابة أميف شرطة.

كفي ُٖ فبراير َُِٗ فىجَّر إرىابي نفسو لتفادم القبض عميو بكاسطة الشرطة عقب
متمبسا بزرع عبكات ناسفة
مبلحقتو في مخبئو بمنطقة الدرب األحمر بالقاىرة بعد تصكيره
ن
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
منفردا لمببلد كتجنبو السكف في منزؿ أسرتو التي تعيش في الكاليات المتحدة
منذ عكدتو
ن
األمريكية.

ىائبل عمى باب مستشفى
نا
كفي بداية شير أغسطس َُِٗ شيدت العاصمة
تفجير ن

شخصا كاصابة نحك َْ
معيد األكراـ أحدث مكجة انفجارية ىائمة أدت إلى مقتؿ ُِ
ن
ُّ
كتيدـ مبنى المستشفى الذم يعد أحد أىـ مراكز العبلج الحككمية لمرضى
آخريف،
السرطاف في مصر ،مما حتَّـ نقؿ المرضى إلى مستشفيات أخرل مؤقتة حماية لحياتيـ
التي تعرضت لمخطر بسبب التفجير كانييار المرافؽ كالخدمات بالمستشفى.
كقد نجحت جيكد السمطات المصرية في القبض عمى عدد مف أبرز قيادات التنظيمات
اإلرىابية ،يتقدميـ "ىشاـ عشماكم" الذم تسمَّمتو مصر مف الجيش الكطني الميبي في
نياية مايك َُِٗ ،كىك المسئكؿ عف عدد مف أخطر االعتداءات اإلرىابية التي كقعت
في مناطؽ مختمفة مف الببلد بيف عامي َُِّ كَُِٕ.
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كيذكر أف بيانات المتحدث العسكرم لمقكات المسمحة عف الجيكد المشتركة بيف السمطات
ي

لتأميف الحدكد قد تضمنت مبلحقة نحك ََّ سيارة دفع رباعي محممة بأسمحة كعناصر
فضبل عف إلقاء القبض
إرىابية حاكلت التسمؿ عبر الحدكد الميبية كالسكدانية كتدميرىا،
ن
عمى عشرات المشتبو بيـ مف اإلرىابييف ،باإلضافة إلى محترفي اليجرة غير الشرعية
كميربي األسمحة كالمخدرات.
كعمى صعيد الكفيات بشبية التعذيب في االحتجاز تمقى المجمس شككل مف المكاطف/
أ .ؼ .أ .أ .بخصكص نجمو المكاطف /أ .أ .ؼ .أ .المقيـ بمركز قطكر محافظة الغربية
ض عمى الشاكي كزكجتو مف منزليما مف قبؿ رجاؿ
تفيد أنو بتاريخ ِٔ َُِٖ/َُ/قيبً ى

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

األخير إلى منزلو بتاريخ ِٖ ،َُِٖ/َُ/حيث كانت قكة مف مباحث قطكر في
انتظاره ،ككاف بصحبتو شخص آخر ،كاقتحمت المنزؿ كألقت القبض عميو ،كاعتدت عميو
ً
ب مف
يع ًطي ّْ
بالضرب كالتقييد مف الخمؼ ،كحطمت محتكيات المنزؿ ،كما أ ٍ
"منك نما" يجم ى
إحدل الصيدليات بمعرفة أحد قاطني الشارع أرسمو رئيس المباحث كيدعى /ش .أ ،كبعد
ذلؾ ا ٍقتًيد المذككر إلى الطريؽ الدكلي طنطا – كفر الشيخ كأطمؽ عميو النار ىناؾ
يخمي سبيؿ الشاكي
بدعكل مقاكمة السمطات عمى حد زعـ الشاكي كما كرد بشككاه ،كقد أ ى
ىك كزكجتو في الثامنة مف اليكـ نفسو لتسمُّـ الجثماف ،كأمرت نيابة طنطا بالدفف بعد
محضر بالكاقعة حمؿ رقـ ُِِّٓ لسنة َُِٖ
نا
استخراج التصاريح البلزمة ،كحررت
إدارم طنطا ،كما يحّْرر محضر بكاقعة القبض عمى الشاكي كزكجتو كاحتجازىما لمدة

يكميف دكف كجو حؽ برقـ ٕٖٗٔ لسنة َُِٖ إدارم قطكر ،كخاطب المجمس ك ازرة

الداخمية بمضمكف الشككل بتاريخ ُّ َُِٖ/ُِ/كلـ يتمؽ ِّ
ردا ،كما خاطب النيابة
العامة التي أفادت بأنو "تـ فحص الشككل المنكه عنيا ،كتبيف كركد مذكرة بالمعمكمات مف
نيابة غرب طنطا الكمية مؤرخة بػ ُِ َُِٗ/ِ/ثابت بيا أف الكاقعة تـ التحقيؽ فييا
قضائيِّا ،إذ يس ًم ىعت أقكاؿ كالد المجني عميو مقدـ الشككل ،كما يسئً ىؿ مف استشيد بيـ
فضبل عف انتقاؿ النيابة العامة لمعاينة
بالتحقيقات كأجريت معاينة لمسكنو بمدينة قطكر،
ن

09

غرفة حجز نقطة المحمة ،كانتداب الطب الشرعي لتشريح جثماف نجؿ مقدـ الشككل كبياف
سبب كفاتو ،كالقضية ما زالت متداكلة بالتحقيقات.
ار بإحالة َُ مف رجاؿ الشرطة بقسـ
كأصدرت النيابة العامة في ِٖ أكتكبر َُِٗ قرنا

شرطة األميرية بالقاىرة -بينيـ معاكف مباحث القسـ كٗ أمناء شرطة -إلى محكمة

الجنايات بتيمة تعذيب المكاطف "مجدم مكيف" حتى المكت كاإلضرار العمدم بجية
عمميـ ممثمة في ك ازرة الداخمية ،كتعكد الكاقعة إلى ُّ نكفمبر َُِٔ حيف أيلقي القبض
عمى مكيف كبرفقتو شخصاف كاتي ًيمكا بحيازة مكاد مخدرة ،حيث تعرضكا -كفقنا لتحقيقات

النيابة -إلى اعتداء بدني تييكفّْي عمى إثره "مكيف" ،كأكد تقرير الطب الشرعي تعرضو
لمتعذيب كأف سبب الكفاة الكقكؼ عمى ظيره مما أحدث صدمة عصبية في الكصبلت

فضبل
العصبية بالنخاع الشككي نتج عنيا حدكث جمطات في الرئتيف تسببت في كفاتو،
ن
عف إصابة كؿ مف رفيقيو بإصابات بالجسد.
َّ
المقدرة قضت محكمة جنايات
كخبلؿ الفترة التي يغطييا التقرير كفي سياؽ الجيكد
القاىرة في َِ َُِٗ/ْ/بمعاقبة رئيس مباحث حدائؽ القبة بالسجف المشدد ٖ سنكات،
كالمشدد ٕ سنكات ألربعة أمناء شرطة ،كذلؾ في اتياميـ بتعذيب محتجز حتى المكت
داخؿ القسـ ،ككذلؾ بالحبس لمدة سنة لمعاكف مباحث القسـ ،كالزاميـ بالتعكيض المدني
المؤقت لممدعي بالحؽ المدني في ذات القضية.
كمع تقدير المجمس اإليجابي لمجيكد المبذكلة في السنكات األربع األخيرة في مجاؿ ردع
المتيميف بجرائـ التعذيب كسكء المعاممة بصفة عامة كمحاسبتيـ فقد عبَّر المجمس عف
قمقو إزاء تراجع العقكبات المقضي بيا بحؽ المدانيف بجرائـ التعذيب التي خمصت إلييا
بعض المحاكمات منذ نياية العاـ َُِٖ.
حيث قضت محكمة جنايات جنكب القاىرة في ُُ َُِٖ/ُُ/بسجف معاكف مباحث
قسـ شرطة المقطـ لمدة ثبلث سنكات كالزامو بدفع غرامة مالية قدرىا ََِ جنيو كسجف
أميف شرطة لمدة ستة أشير بعد إدانتيما في جريمة مقتؿ الشاب /محمد عبد الحكيـ
الشيير بػ "عفركتك" في ٓ يناير الماضي ،كىك ما دعا المجمس إلى إصدار بياف رسمي
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لمتعبير عف قمقو بسبب تراجع العقكبات المقضي بيا في ىذه الجريمة التي تشكؿ انتيا نكا
جسيما.
ن
كما قضت محكمة جنايات سكىاج في كقت الحؽ (ُُ فبراير َُِٗ) بمعاقبة رئيس
مباحث مركز طيطا سابقنا كمعاكف المباحث كرئيس فرع بحث الشماؿ بسكىاج بالسجف ّ
سنكات لكؿ منيـ كمعاقبة مفتش الصحة بمركز طيطا بالحبس لمدة سنة كالعزؿ مف
الكظيفة في قضية تعذيب متيـ حتى المكت في يكليك َُِٔ.
كقد َّ
جدد المجمس دعكتو لمسمطات إلى تعديؿ تجريـ التعذيب كسكء المعاممة في قانكف
العقكبات بيدؼ تغميظ العقكبات عمى المدانيف بارتكاب جريمة التعذيب ،كعدـ جكاز
استخداـ الرأفة لميبكط بمستكل العقكبات ،كضركرة تنفيذ العقكبات التبعية التي تقضي
بعزؿ المكظؼ العاـ مف كظيفتو حاؿ اإلدانة.
كعمى صعيد الحؽ في الحرية واألمان الشخصي فقد أعرب المجمس عف قمقو إزاء
التأخر في إصدار التعديبلت عمى قانكف اإلجراءات الجنائية بما يعالج أزمة التكسع في
استخداـ الحبس االحتياطي كإجراء احترازم ال يستخدـ سكل حاؿ الضركرة ،كضماف
االلتزاـ بسقؼ زمني مبلئـ لمحبس االحتياطي بما يعزز شركط العدالة في المحاكمات،
فضبل عف تعكيض المحبكسيف احتياطيِّا معنكيِّا كماليِّا حاؿ ثبكت براءتيـ.
ن
كذلؾ أثار قمؽ المجمس استمرار فترات الحبس االحتياطي لمعارضيف سياسييف لفترات
تت جاكز العاـ قيد التحقيقات في تيـ تتصؿ بدعـ أنشطة منظمات إرىابية ،ال سيما أف
نظر لضعؼ األدلة
كثير منيا قد انتيى باإلفراج عف المحتجزيف بكاسطة القضاء نا
نا
كالتحريات األمنية ،كىي الق اررات التي عادة ما تطعف عمييا النيابة العامة كتنتيي برفض

محاكـ االستئناؼ لمطعكف كتأييد ق اررات اإلفراج.
كقد قضى العشرات مف المعارضيف السياسييف مف غير المنتميف إلى التنظيمات الداعمة
لئلرىاب فترات مطكلة قيد االحتجاز ،كىك ما فيسّْر بمحاكلة لكبح نشاطيـ السياسي
المعارض بما يخالؼ التكجيات السياسية لمدكلة.
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مف ناحية أخرل طالب رئيس المجمس في يكليك َُِٗ ك ازرة الداخمية بالتجاكب مع
مشددا عمى أف تكرار تأخير الزيارات
طمبات المجمس بزيارة السجكف كمراكز االحتجاز،
ن
المرتقبة بناء عمى طمب ك ازرة الداخمية يثير قمؽ المجمس كيدعـ المبالغات بكقكع انتياكات

لحقكؽ السجناء كالمحتجزيف.
كعمى صعيد زيارات السجكف كأماكف االحتجاز استأنؼ المجمس زياراتو بعد فترة طكيمة
مف التعذر رغـ مكافقة النيابة العامة ،كشممت:
أ.

زيارة سجن القناطر (نساء) في  06أكتوبر :8109
شممت بعثة المجمس ِّ
كبل مف :الدكتكر /حافظ أبك سعدة كاألستاذ /محمد عبد العزيز -
ضكم المجمس ،كالسيدات كالسادة :نبيؿ شمبي ككائؿ مختار كنجكل إبراىيـ كالشيماء أبك
ع ى
العينيف  -أعضاء األمانة العامة ،حيث التقت البعثة السادة :المكاء /أشرؼ عز العرب
 مساعد كزير الداخمية لقطاع مصمحة السجكف ،كالمكاء /جماؿ دياب  -مساعد رئيسمصمحة السجكف لمتخطيط كالمتابعة كالشئكف المالية كاإلدارية ،كالمكاء /محمكد فؤاد -
مدير اإلدارة العامة لحقكؽ اإلنساف ،كالمكاء /محمد عبدالتكاب  -مدير مباحث السجكف،
كعددا مف قيادات ك ازرة الداخمية بقطاعات السجكف كحقكؽ اإلنساف كالمباحث كالقائميف
ن

ظا مع
عمى منطقة سجف القناطر (نساء) ،كقد أبدل قيادات مصمحة السجكف تعاكنأ ممحك ن

البعثة.
بدأ االجتماع في مقر االستقباؿ بمنطقة سجكف القناطر ،كتناكؿ أكضاع السجكف فيما
يتعمؽ بالجانب الصحي ،حيث أشار السيد مساعد الكزير إلى تقدـ في مستشفيات
السجكف بصفة عامة كتكافر أجيزة طبية عالية الجكدة ،كأشار إلى كجكد أجيزة طبية
بسجف جمصة ال تكجد بمستشفيات الشرطة نفسيا ،كطرح الدكتكر /حافظ أبك سعدة
تساؤنال عما إذا كاف ازدياد عدد السجناء يؤثر عمى الخدمات المقدمة ليـ ،كأ ًيفيد بأف ىناؾ
بعيدا عف
تكسعات مزمعة في الخطة الخمسية القادمة لتخفيؼ األعداد كالخركج بالسجكف ن

المناطؽ السكنية ،كأشار الدكتكر حافظ أبك سعدة إلى ضركرة اإلقبلؿ مف العقكبات
السالبة لمحرية في الجرائـ البسيطة كاقرار عقكبات أخرل مثؿ الغرامات المالية أك الخدمة

العامة ،كأ ً
يجيب بالتأكيد عمى كجكد المادة ُٖ مف قانكف السجكف التي تنص عمى إقرار
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عقكبات بديمة تسمى "عقكبات تكميمية" -مثؿ الغرامات المالية أك الخدمات العامة -في
الجرائـ البسيطة ،كما أكد سيادتو أف المجمس يرغب في زيارة السجكف بشكؿ دكرم بغية
تداكؿ في الرأم العاـ
إبراز التطكرات في ىذا الشأف لمعالـ الخارجي كخاصة في ظؿ ما يي ى
الخارجي عف انتياكات جسيمة تحدث داخؿ السجكف ،كذلؾ عف طريؽ التقارير التي
يعدىا المجمس باإلضافة إلى آلية االستعراض الدكرم الشامؿ ،كما أشار إلى عدد مف
المكضكعات ،مف قبيؿ االعتداء بالتعذيب كاالختفاء القسرم ،كطمب إجراء مقابمة مع
كرَّد عميو بعدـ كجكد شيء يسمى االختفاء القسرم؛ ألف كجكد
السجينة /إسراء عبدالفتاح ،ي
أم شخص داخؿ السجف يككف رسميِّا بقرار نيابة أك حكـ محكمة ،كفيما يخص التعذيب

فإنو ال يكجد ما يستدعي التعذيب؛ حيث إف التعامؿ طبقنا لمقانكف كفؽ الئحة السجكف

محكـ ِّ
جدا ،إضافة إلى إيقاؼ العمؿ بعقكبة الجمد منذ عاـ َََِ ،حيث يع ّْدؿ التشريع

بمكجب مقترح مقدـ مف قبؿ مصمحة السجكف ،عم نما بأنو كاف ال يطبؽ إال عمى فئات
محدكدة ِّ
جدا ،كفيما يخص السجينة /إسراء عبدالفتاح فإنيا ذىبت إلى مصمحة الطب
الشرعي لمكشؼ عمييا الدعائيا بالتعدم عمييا بالضرب ،ثـ ستذىب إلى نيابة أمف
الدكلة.
الجكلة الميدانية لتفقد أكضاع السجف:
استمرت البعثة في عمميا لمدة قاربت ثبلث ساعات ،حيث أجرل كفد المجمس جكلة
ميدانية بالسجف شممت:
معرض مكبيميا السجف :بدأت البعثة جكلتيا بزيارة معرض مكبيميا السجف كمشاىدة
منتجاتو كآليات التصرؼ فييا.
دار حضانة أبناء المسجكنات :تفقدت البعثة دار حضانة أبناء المسجكنات؛ حيث أفدف
بأف كجبات التغذية منتظمة كتحتكم عمى جميع األصناؼ ،إضافة إلى تكفير السجف
مجانا في حاؿ عدـ قدرة األـ عمى شرائيا ،كما أفدف بانتظاـ
حفاضات لؤلطفاؿ كاألميات
ن

الزيارات.

حديقة الطفؿ :تفقدت البعثة حديقة الطفؿ ،كتأكدت مف خركج السجينات ،كقد أفدف
بخركجيف لمتيكية يكميِّا مف ساعتيف إلى ثبلث ساعات.
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عددا مف العيادات المجيزة عمى مستكل جيد مف األجيزة الطبية
مستشفى السجف :يضـ ن
مجانا دكف
كاألطباء المختصيف في جميع المجاالت ،كيقدـ الخدمات الطبية كالعبلج
ن

كيكدع مبمغ قدره خمسكف ألؼ جنيو
مقابؿ ،كلكؿ سجينة بطاقة عبلج طبية خاصة بيا ،ي

كسمفة ألم مريضة لتقديـ العبلج البلزـ في حاؿ الطكارئ ،كما زار كفد المجمس الصيدلية
لبلطمئناف عمى تكافر األدكية البلزمة لعبلج الحاالت المرضية لمنزيبلت ،كذلؾ زار عيادة
األسناف التي تي ٍج ىرل بيا عمميات جراحية لؤلسناف ،إضافة إلى زيارة قسـ األشعة ،حيث
يخدـ القسـ منطقة سجكف القناطر بأكمميا.

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

إضافة إلى كجكد شيادات صحية لمعامبلت بالكافيتريا تفيد خمكىف مف األمراض.

قسـ المشغكالت اليدكية :تفقدت البعثة قسـ المشغكالت اليدكية ،كدار الحديث مع النزيبلت
بشأف تكفير المكاد الخاـ ،كأفدف بأنيف يشتريف المكاد الخاـ مف خارج السجف عمى نفقتيف
الخاصة ،ثـ يي ّْ
صنعنيا ىكىيبً ٍع ىنيا في المعارض التي تقيميا مصمحة السجكف ،كيضاؼ ثمنيا

إلى الحساب الخاص بكؿ منيف في األمانات.

عددا مف الكتب في
مكتبة السجف :تفقدت البعثة مكتبة السجف ،كالحظت أنيا تحتكل ن
مجاالت مختمفة ،كالتقت بعض النزيبلت البلتي حصمف عمى شيادة ليسانس الحقكؽ

كبدأف مف مرحمة محك األمية كأخريات في مراحؿ التعميـ مختمفة.
المبلحظات:
إذنا مسبقنا
 عدـ السماح لمبعثة بدخكؿ العنابر الخاصة بالسجينات بحجة أف ىذا يتطمب نمف النيابة العامة.

 صغر سف عدد كبير مف السجينات داخؿ السجف ،كمف خبلؿ الحديث مع بعضيف تبيفأنيف غير متعممات.
التكصيات:
 ضركرة السماح لمبعثات بدخكؿ عنابر السجناء.اجا مؤقتنا مف المحككـ عمييـ بالمؤبد؛
 ضركرة النظر في عدـ اشتراط سف المفرج عنو إفر نعاما.
حيث إف شرط السف محدد بػَٓ ن
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خ.

زيارة وفد المجمس لسجن المرج في  83أكتوبر :8109
أكف ػػد المجمػ ػػس بعثػػػة لزي ػػارة منطقػػػة سػػػجف الم ػػرج تشػ ػػكمت م ػػف :ال ػػدكتكر /صػ ػػبلح سػ ػػبلـ
 عضػ ػػك المجمػ ػػس ،كالسػ ػػادة :معتػ ػػز فػ ػػادم ككائػ ػػؿ مختػ ػػار كأمجػ ػػد فتحػ ػػي كأيمػ ػػف جػ ػػبلؿكأس ػ ػ ػػامة عب ػ ػ ػػد الػػ ػ ػرازؽ  -أعض ػ ػ ػػاء األمان ػ ػ ػػة العام ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػالمجمس ،حي ػ ػ ػػث التق ػ ػ ػػت الس ػ ػ ػػادة:
المػ ػ ػ ػكاء /أش ػ ػ ػػرؼ ع ػ ػ ػػز الع ػ ػ ػػرب  -مس ػ ػ ػػاعد كزي ػ ػ ػػر الداخمي ػ ػ ػػة لقط ػ ػ ػػاع مص ػ ػ ػػمحة الس ػ ػ ػػجكف،
كالم ػ ػ ػ ػكاء /جمػ ػ ػ ػػاؿ ديػ ػ ػ ػػاب  -مسػ ػ ػ ػػاعد رئػ ػ ػ ػػيس مصػ ػ ػ ػػمحة السػ ػ ػ ػػجكف لمتخطػ ػ ػ ػػيط كالمتابعػ ػ ػ ػػة
كالش ػ ػ ػػؤكف المالي ػ ػ ػػة كاإلداري ػ ػ ػػة ،كالمػ ػ ػ ػكاء /محم ػ ػ ػػكد فػ ػ ػ ػؤاد  -م ػ ػ ػػدير اإلدارة العام ػ ػ ػػة لحق ػ ػ ػػكؽ
ػددا مػ ػػف قيػ ػػادات
اإلنسػ ػػاف ،كالم ػ ػكاء /محمػ ػػد عبػ ػػد الت ػ ػكاب  -مػ ػػدير مباحػ ػػث السػ ػػجكف ،كعػ ػ ن
ك ازرة الداخمي ػ ػ ػ ػػة بقطاع ػ ػ ػ ػػات الس ػ ػ ػ ػػجكف كحق ػ ػ ػ ػػكؽ اإلنس ػ ػ ػ ػػاف كالمباح ػ ػ ػ ػػث كالق ػ ػ ػ ػػائميف عم ػ ػ ػ ػػى

تعاكنا ممحكظنا مع البعثة.
منطقة سجف المرج ،كقد أبدكا
ن
ب ػ ػػدأ االجتم ػ ػػاع ف ػ ػػي مق ػ ػػر االس ػ ػػتقباؿ بالس ػ ػػجف  ،كتن ػ ػػاكؿ أكض ػ ػػاع الس ػ ػػجكف فيم ػ ػػا يتعم ػ ػػؽ
بالجان ػ ػػب الص ػ ػػحي كتق ػ ػػديـ الرعاي ػ ػػة لمس ػ ػػجناء ،كق ػ ػػد أف ػ ػػاد الس ػ ػػيد مس ػ ػػاعد ال ػ ػػكزير لقط ػ ػػاع
بالغ ػ ػ ػػا بالجان ػ ػ ػػب الغ ػ ػ ػػذائي ،كاذا تب ػ ػ ػػيَّف كج ػ ػ ػػكد
مص ػ ػ ػػمحة الس ػ ػ ػػجكف ب ػ ػ ػػأف ىن ػ ػ ػػاؾ
اىتمام ػ ػ ػػا ن
ن

تقص ػ ػػير أك إخ ػ ػػبلؿ بالمكاص ػ ػػفات الغذائي ػ ػػة م ػ ػػف جان ػ ػػب المتعاق ػ ػػديف ييٍم ىغ ػ ػػى التعاق ػ ػػد معي ػ ػػـ

مباشػ ػ ػرة ،كم ػ ػػا أش ػ ػػار س ػ ػػيادتو إل ػ ػػى أف قط ػ ػػاع الس ػ ػػجكف يع ػ ػػد م ػ ػػف أغن ػ ػػى قطاع ػ ػػات ك ازرة
الداخمي ػ ػػة ،ل ػ ػػذلؾ ي ػ ػػتـ تق ػ ػػديـ أفض ػ ػػؿ رعاي ػ ػػة لمس ػ ػػجناء ،كعم ػ ػػى الجان ػ ػػب اآلخ ػ ػػر ال يكج ػ ػػد
ً
ػي منػ ػ ػػذ فت ػ ػ ػرة
أم معتق ػ ػػؿ داخػ ػ ػػؿ السػػ ػػجكف؛ ألف االعتق ػ ػػاؿ يكػػ ػػكف ب ػ ػػأمر إدارم ،كق ػ ػػد أيٍلغػ ػ ػ ى
طكيمة.
شممت الجكلة الميدانية لمبعثة بالسجف :مكتبة السجف ،كأماكف استقباؿ زيارات أىالي
السجناء ،كالمخبز ،كالمطبخ ،كالمبلعب الرياضية ،كالمستشفى ،كمراكز التأىيؿ كالتدريب
لمسجناء ،كمصنع الحبلكة.
كقد الحظت البعثة أثناء جكلتيا في مناطؽ استقباؿ الزيارات كجكد عدد كبير مف أسر
النزالء ،كما كاف باالنتظار أعداد كبيرة مف أىالي النزالء الراغبيف في الزيارة.
كما الحظت البعثة أف المكتبة تحتكم عمى عدد ال بأس بو مف الكتب في مجاالت
مختمفة ،سكاء كانت أدبية أك دينية أك قانكنية أك غير ذلؾ.
85

كما الحظت البعثة أف فصؿ محك األمية كتعميـ الكبار مجيز باألدكات التعميمية مف
مقاعد خشبية كسبكرة كأدكات دراسية كدفاتر خاصة بكؿ نزيؿ.
كالحظت البعثة أف النزالء العامميف بمطبخ السجف ليـ خبرة بمجاؿ الطبخ ،كتي ىجيَّز
الكجبات بشكؿ يكمي ،كما تبيف التزاـ العامميف بالمطبخ بنظاـ الكقاية الغذائية.

كذلؾ الحظت أف المخبز يعمؿ بو عدد كبير مف النزالء ،كيكفر الخبز البمدم لمنزالء كنكع
مف االكتفاء الذاتي الغذائي ،كيعمؿ بشكؿ مستمر طكاؿ اليكـ ،كيبمغ نصيب النزيؿ خمسة
أرغفة يكميِّا.
ثـ تفقدت البعثة مصنع الحبلكة بسجف المرج الذم يعد مف المصانع كبيرة الحجـ كثيفة
اإلنتاج ،كيعمؿ بو عدد كبير مف النزالء.
مركز التأىيؿ كالتدريب حيث يي ٍد ىمج النزالء ممف يحتاجكف إلى التدريب كتعمـ
كما تفقدت ا

الحرؼ الجديدة أك أصحاب الحرؼ اليدكية ،مثؿ الكيرباء كالنقاشة كالنجارة كالحدادة،
كيمنح السجيف شيادة خبرة في التخصص الذم عمؿ بو ليستفيد منيا بعد خركجو مف
ي

السجف.

كالحظت البعثة أف السجف بو أماكف مخصصة لممارسة النشاط الرياضي لمنزالء ،مثؿ
ممعب كرة القدـ ،كممعب كرة الطائرة ،كممعب تنس الطاكلة.
عددا مف العيادات المجيزة عمى مستكل جيد مف األجيزة الطبية
المستشفى :يضـ ن
كاألطباء المختصيف في جميع المجاالت كعدد مف االستشارييف ،كيقدـ الخدمات الطبية

مجانا دكف مقابؿ ،كلكؿ سجيف بطاقة عبلج طبية خاصة بو ،كبالمستشفى عيادة
كالعبلج
ن

لمعبلج الطبيعي ،كأخرل لؤلسناف ،كقسـ لؤلشعة ،إضافة إلى صيدلية كمعمؿ لمتحاليؿ.

المبلحظات :عدـ السماح لمبعثة بدخكؿ العنابر الخاصة بالسجناء بحجة أف ىذا يتطمب
إذنا مسبقنا مف النيابة العامة.
ن

التكصيات :السماح لمبعثات دخكؿ عنابر السجناء.
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ؼ.

زيارة سجن بورسعيد العمومي  -قسم الرجال:
زار كفد مف المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف (يضـ :الدكتكر /ياسر عبد العزيز كاألستاذ/
كعددا مف باحثي األمانة العامة ىـ السادة :نبيؿ
عضكم المجمس،
محمد عبد العزيز -
ن
ى
شمبي ،كأحمد نصر ،كأسامة الكاحي ،كعبل نجاح ،كأماني فتحي) سجف بكرسعيد العمكمي
– قسـ الرجاؿ في َّ.َُِٗ /َُ /
عددا مف قيادات ك ازرة الداخمية كمسئكلي قطاع حقكؽ اإلنساف كالمسئكليف
كالتقى الكفد ن
عف السجف ،كاستمع إلى شرح تفصيمي عف حالة السجف كمقكماتو كأعداد المساجيف
كتكزيعيـ ،كما تفقد الكفد مرافؽ السجف التي تضـ :المكتبة ،كمكتب الخدمة االجتماعية،
ككرشة النجارة ،كالمبلعب ،كالمستشفى ،كالصيدلية ،كالمسجد ،كأجرل الكفد حكارات مع
مسئكلي ىذه المرافؽ ،كاستمع إلى آراء عدد مف السجناء كتقييماتيـ في حضكر السادة
المسئكليف عف السجف .
كعمى صعيد الحؽ في المحاكمة العادلة والمنصفة ما يزاؿ تأخير إصدار تعديبلت
حجر عثرة في تحسيف شركط المحاكمة ،ال سيما في ظؿ
قانكف اإلجراءات الجنائية يشكؿ نا

التكسع في الحبس االحتياطي لممتيميف خبلؿ التحقيقات كعمى صمة باإلحالة
لممحاكمات ،عمى نحك بات معو الحبس االحتياطي المطكؿ يشكؿ عقكبة غير قضائية
لممتيميف ،كخاصة مع غياب حد أقصى لفترات الحبس االحتياطي لممتيميف بارتكاب
جرائـ تصؿ عقكبتيا إلى السجف المؤبد أك اإلعداـ.
كتؤكد األحكاـ الصادرة بالبراءة عف محاكـ الجنايات كمحكمة النقض بصفة خاصة
لصالح أعداد كبيرة مف المتيميف المحبكسيف احتياطيِّا لفترات طكيمة -ربما تصؿ في
بعض األحياف إلى أربع سنكات -األضرار الفادحة لمتكسع في تدابير الحبس االحتياطي

فضبل عف األضرار المادية كالمعنكية التي
كتجاكزىا لمفيكـ التدبير االحترازم الضركرم،
ن
تناؿ مف المتيميف الذيف تثبت براءتيـ كمف أسرىـ كذلؾ.
كما استمر التكسع في إصدار عقكبات اإلعداـ يمقي بظبلؿ قاتمة عمى صكرة الببلد
عالميِّا حكؿ كضعية حقكؽ اإلنساف ،ال سيما مع تنامي االتجاه الدكلي نحك إلغاء العقكبة
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أك اإلبقاء عمييا مع تعميؽ تنفيذىا رسميِّا أك فعميِّا ،كىك النيج الذم اتبعتو دكؿ عربية
كاسبلمية (الجزائر ،كتكنس ،كالمغرب ،كلبناف ،كغيرىا).
كقد شارؾ المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف المنظمة العربية لحقكؽ اإلنساف في عدة
فعاليات تتعمؽ بتعزيز الحد مف عقكبة اإلعداـ كقصرىا عمى أشد الجرائـ غمظة بمكجب
االتفاؽ الدكلي ،كجرت األنشطة بمشاركة ممثميف عف السمطات التنفيذية كالتشريعية
كالقضائية ،كخمصت النقاشات إلى أىمية مراجعة قانكف العقكبات الصادر في العاـ
ُّٕٗ كتحديثو بما يحد مف النصكص التي تفضي إلى استخداـ عقكبة اإلعداـ،
باإلضافة إلى سد الفجكات الخاصة بتجريـ صكر التعذيب كتبني نيج العقكبات البديمة
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
بعض المحككميف لتنفيذ العقكبة ،أك ما يتصؿ باألعباء الناتجة عف استمرار حبس المئات
ممف يجب النفاذ بحقيـ في السجكف.
كعمى صعيد التصدم لجريمة التعذيب تقدـ المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف بتكصيات
جكىرية لسد الفجكات التشريعية كأكجو القصكر في التصدم ليذه الجرائـ ،كمنيا عمى
سبيؿ المثاؿ:
ُ -إدخاؿ تعديبلت تشريعية عمى مكاد قانكف العقكبات كقانكف اإلجراءات الجنائية كقانكف
السجكف فيما يتصؿ بتعريؼ جريمة التعذيب عمى نحك ما أكردت اتفاقية مناىضة
التعذيب ،ككذا أحكاـ محكمة النقض المصرية التي أضافت إيضاحات تفكؽ التعريؼ
الكارد باالتفاقية (مثؿ :أم ألـ ،كليس بالضركرة األلـ الشديد) ،كمبلحظة القكانيف التي
تيعنى باآلثار البدنية لمتعذيب ،بينما ينبغي أف تمتد ىذه القكانيف لتطاؿ اآلثار النفسية
أحيانا آثاره البدنية.
لمتعذيب التي تفكؽ
ن

ِ – كفيما يتصؿ بصفة المجني عميو ركزت القكانيف عمى المتيـ ،بينما ىناؾ فئات كثيرة
مف الضحايا ال تنطبؽ عمييـ صفة المتيـ ،مثؿ المشتبو بيـ أك أقارب المتيميف الذيف
ييستغمكف لمضغط عمى المتيـ.
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ّ -كعمى صمة بأماكف االحتجاز ىناؾ أماكف احتجاز غير خاضعة ألم إشراؼ مف جانب
السمطات القضائية ،مثؿ مستشفيات األمراض العقمية.
ْ – كفي شأف استقبللية الطب الشرعي في ضكء دكره الحاسـ في تكجيو قضايا التعذيب
كتزكيده باإلمكانات التي يحتاج إلييا لمنيكض بمسئكلياتو.
ٓ -كذلؾ السماح بزيارة منظمات المجتمع المدني لمسجكف كأماكف االحتجاز ،كاالستجابة
لطمبات الصميب األحمر الدكلي بزيارة السجكف.
ٔ -االىتماـ بصفة خاصة بالمرحمة األكلى مف االحتجاز ،كتعزيز برامج تأىيؿ مكظفي إنفاذ
القانكف ،كخاصة التككيف القيمي.
مكسعا خبلؿ إعداد التقرير الماثؿ بالقاىرة يكمي ٖ كٗ
مؤتمر دكليِّا
نا
كقد عقد المجمس
ن

أكتكبر َُِٗ حكؿ التشريعات كاآلليات البلزمة لمناىضة التعذيب في الدكؿ العربية
بمشاركة المؤسسات الكطنية كمنظمات المجتمع المدني العربية كاإلفريقية كبحضكر
مكتب المفكض السامي لحقكؽ اإلنساف كككاالت األمـ المتحدة ككذا ممثمي البعثات
الدبمكماسية األجنبية بالقاىرة( .انظر الفصؿ الثالث :نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف)
كخبلؿ المشاكرات حكؿ التعديبلت الدستكرية اقترح المجمس إحالة رئاسة المجمس األعمى

بدال مف كزير العدؿ في حالة تعذر
لمييئات القضائية إلى أحد رؤساء الييئات القضائية ن
مشاركة رئيس الجميكرية ،كىك االقتراح الذم تـ تبنيو فعميِّا بيدؼ تعزيز استقبللية
السمطة القضائية.
القاضي ٍيف "عاصـ
كخبلؿ إعداد التقرير لمطبع أعرب المجمس عف ترحيبو بانتياء أزمة
ى
عبد الجبار" ك"ىشاـ رءكؼ" الم ىذ ٍيف تعرضا لمتحقيؽ كالمساءلة بسبب مشاركتيما في ندكة
حكؿ المقترحات التشريعية لمتصدم لجرائـ التعذيب في العاـ َُِٔ ،ككانت المحكمة

المختصة قد انتيت إلى سبلمة مكقفيما في نياية يكنيك َُِٗ ،غير أف النيابة العامة
طعنت في نياية يكليك مف العاـ نفسو ،كفي نياية سبتمبر أنيت الدائرة المختصة بمحكمة
مؤشر سمبيِّا عمى تكافر اإلرادة السياسية
نا
النقض ىذه األزمة التي استيغمت بكصفيا
لممحاسبة عف جرائـ التعذيب ،رغـ أنيا تمثمت في مساءلة مجمس القضاء األعمى ليما
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عف المشاركة دكف ترخيص في الندكة ،كيعرب المجمس عف تقديره لمساىمة القاضييف
كمعاناتيما نحك ثبلث سنكات استغرقيا مسار مساءلتيما.
مجددا مجمس الدكلة إلى تعييف
كعمى صعيد آخر يدعك المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف
ن

اقتداء بالييئات
المرأة في مكاقع القضاء اتساقنا مع الضمانات الدستكرية كالتشريعية ك ن
القضائية األخرل كفي مقدمتيا المحكمة الدستكرية العميا ،لما لذلؾ مف أىمية كبرل في
مكاكبة التقدـ الكبير الذم تشيده كضعية المرأة في الببلد كتحركات الدكلة بسمطاتيا
المختمفة كالمجتمع في النيكض بتمكينيا عمى المستكيات كافة.
كعمى صعيد المحاكمات ييثمف المجمس دكر محكمة النقض كضمانة لمعدالة في
كيثمف بصكرة خاصة إلغاء العدد األكبر مف
المحاكمات كخاصة العدالة الجنائية ،ي
العقكبات المقضي فييا باإلعداـ كبعقكبات مشددة أخرل بحؽ متيميف في جرائـ جسيمة.

كيرحب المجمس بالتدابير الرادعة في المحاسبة عف جرائـ التعذيب ،كخاصة دكر النيابة
العامة في المبادرة إلى فتح تحقيقات في عديد مف الكقائع التي تثير الشبية ،باإلضافة
إلى التحقيؽ في الببلغات التي تتمقاىا.
كذلؾ يعبر المجمس عف تقديره لدكر ك ازرة الداخمية في محاسبة أعضائيا ذاتيِّا عبر
محاكمات تأديبية.
ككفقنا لمتقرير الكطني لمببلد المقدـ إلى آلية المراجعة الدكرية الشاممة لحقكؽ اإلنساف
باألمـ المتحدة في أغسطس َُِٗ فقد شيدت السنكات األربع الماضية إجراء التحقيقات
الجنائية ألفراد الشرطة في َّ كاقعة ممارسة تعذيب ،كٔٔ كاقعة استعماؿ قسكة ،كُِٓ
كاقعة سكء معاممة ،كأسفرت التحقيقات كالمحاكمات عف َٕ إدانة جنائية ،كُٔٓ حالة
ظت فييا الشكاكل كالببلغات ،كما تزاؿ ٖٓ حالة أخرل قيد التداكؿ ،كما أشار إلى
يح ًف ى
ّْْ محاكمة تأديبية ألفراد الشرطة أسفرت عف َِٕ حاالت إدانة تأديبية.

يز ليذه الجيكد فإف المجمس يجدد دعكة مجمس النكاب إلى مراجعة
اتصاال بذلؾ كتعز نا
ك ن

قانكف العقكبات كتحديثو بصفة عامة كتعديؿ المادتيف ُِٔ كُِٗ مف القانكف بصفة
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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
التعذيب في العاـ ََِِ.
كما يدعك المجمس لجنة األمـ المتحدة لمناىضة التعذيب إلى إعادة النظر في قرارىا
الصادر في مايك َُِٕ باعتبار التعذيب في مصر "ممارسة ممنيجة" ،مع إدراؾ أف
المجنة لـ َّ
تتمؽ 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
يتطمع إلى انضماـ الببلد إلى البركتكككؿ اإلضافي لمناىضة التعذيب كانشاء آلية كقاية
كطنية مستقمة ،كأبدل المجمس استعداده لتحمؿ ىذه الميمة لحيف انضماـ مصر إلى
البركتكككؿ اإلضافي.
كعمى صعيد معاممة السجناء وغيرىم من المحتجزين فقبؿ إعداد التقرير الماثؿ لمطبع
استأنؼ المجمس زياراتو لمسجكف كمراكز االحتجاز بالتكازم مع زيارات مماثمة تباشرىا
لجنة حقكؽ اإلنساف بمجمس النكاب.
ككاف المجمس قد أجرل زيارات متنكعة لمسجكف كأقساـ الشرطة عامي َُِٔ كَُِٕ
حتى أكتكبر َُِٖ ،كرغـ مكافقة ك ازرة الداخمية عمى طمبات المجمس بزيارة عدد مف
السجكف في مايك كيكنيك َُِٗ إال أنيا لـ تحدد مكاعيد لمزيارة حتى منتصؼ أكتكبر
َُِٗ ،ما دعا رئيس المجمس في يكليك َُِٖ لئلعراب عف استياء المجمس مف تأخير
تحديد مكاعيد الزيارة في حكار صحفي أيجرم معو.
كمع تقدير المجمس لمظركؼ التي كاجيت تنفيذ طمبات الزيارة مف قبيؿ تنظيـ فعاليات
مجددا حقو القانكني في زيارة السجكف.
دكلية كافريقية كبرل في الببلد ،فإف المجمس يؤكد
ن
كيرحب المجمس باإلجراءات المتكاترة التي بادر إلييا السيد رئيس الجميكرية كأسيمت إلى
حد كبير في معالجة التكدس في السجكف كعالجت قضايا اآلالؼ مف السجناء.
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فمنذ يناير َُِٖ حتى أكتكبر َُِٗ أسيمت ق اررات رئيس الجميكرية في العفك
كاإلفراج الشرطي عف نحك ّٖ ألؼ سجيف ،كىك ما يرفع عدد المستفيديف ألكثر مف ٔٔ
ألفنا خبلؿ أربع سنكات.
كيضاؼ إلى ذلؾ ق اررات أخرل لمسيد رئيس الجميكرية باإلفراج الصحي عف السجناء
ي
كمعالجة قضايا الغارميف كالغارمات المحبكسيف في قضايا جنائية تعكد باألساس إلى

ديكف مالية غير تعاقدية.
كخبلؿ الزيارات التفقدية كالمتابعات المتنكعة كالتدخبلت في الشكاكل َّ
عددا
تبنى المجمس ن

مف التكصيات الميمة ،كفي مقدمتيا كضع آلية منظمة كفعالة لزيارة ذكم السجناء عمى
نحك ييخفؼ المعاناة التي يتعرضكف ليا ،مع أىمية نقؿ السجناء إلى السجكف التي تقع
ّْ
محاؿ إقامة ذكييـ بما يخفؼ عف كاىؿ األسر.
بالقرب مف
كما يدعك المجمس إلى التعديؿ اإلضافي لبلئحة السجكف التي أسيـ مع مصمحة
السجكف في كضع مسكدتيا في العاـ َُِٕ ،كيتمثؿ ىذا التعديؿ في تفعيؿ مبدأ اإلفراج
الشرطي عف المحككـ عمييـ بالسجف المؤبد ،بما في ذلؾ السجناء دكف سف الخمسيف،
حيث يعيؽ النص الكارد في البلئحة تفعيؿ اإلفراج الشرطي عف ىؤالء إال حاؿ بمكغيـ
سف الخمسيف.
كذلؾ يدعك المجمس إلى تبني مشركع قانكف العقكبات البديمة لمعقكبات السالبة لمحريات

في الجرائـ البسيطة المقدـ مف المستشار /سامح عبد الحكـ إلى مجمس النكاب في العاـ
َُِٕ ،كىك المشركع الذم ناؿ استحساف الجيات المجتمعية كالرسمية كافة ،كيكفؿ
كيخفؼ عف كاىؿ السجكف كالمكازنة
معالجة أكثر مركنة لقضايا الغارميف كالغارمات ،ي

العامة لمدكلة.

ثالثًا :الحريات العامة
تعرضت الحريات العامة في الببلد لتضييؽ المجاؿ العاـ خبلؿ العاميف َُِٔ كَُِٕ
عاما بتراجع ىامش
مف خبلؿ تدابير كاجراءات ذات طبيعة تقييدية أكجدت
إحساسا ِّ
ن
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الحريات عمى نحك كبير ،كرغـ اتخاذ عدد مف الخطكات الميمة لمعالجة ىذه اإلشكاليات
كمف أىميا :تعديؿ قانكف التظاىر ،كاصدار قانكف الجمعيات األىمية ،كتعديؿ قانكفالنقابات ،كتشكيؿ المؤسسات اإلعبلمية -إال أف الببلد بحاجة إلى اتخاذ مزيد مف
اإلجراءات كالتطبيقات تؤكد إرادة معمنة لمدكلة بإفساح المجاؿ أماـ حريات التعبير
كالتجمع كالتنظيـ ،خاصة مع اقتراب االستحقاقات االنتخابية لمجمس النكاب كمجمس
الشيكخ الجديد كالتمييد النتخابات المجالس المحمية.
فعمى صعيد حرية الرأي والتعبير تميؿ اإلجراءات المتخذة مف جانب المجمس األعمى
لتنظيـ اإلعبلـ بطبيعتيا إلى تقييد الحريات ،كخاصة ما تجمى في الئحة الجزاءات التي
كضعيا المجمس ،كتضمنت تعبيرات فضفاضة تتيح إمكانية سحب التراخيص كمنع البث
نكعا مف الرقابة غير
كالحجب لممؤسسات اإلعبلمية كالمكاقع اإللكتركنية ،كتدابير تفرض ن

الصحية عمى ما ييتى ىد ىاكؿ ،كاتخاذ إجراءات عممية في تفعيؿ ذلؾ مف خبلؿ حجب مكقع
صحيفة "المشيد" المستقمة في إجراء تك ىازل مع تكقيؼ رئيس تحريرىا الصحفي /مجدم
شندم كحبسو احتياطيِّا في اتيامات أخرل.

كما قرر المجمس األعمى لتنظيـ اإلعبلـ في مايك َُِٗ حجب المكقع اإللكتركني
مفاجئا كمخالفنا لمقكاعد،
لجريدة "التحرير" المستقمة ،كقالت إدارة الجريدة إف القرار جاء
ن
حيث لـ تي ىحط بأم سبب يدعك إلى مثؿ ىذا القرار ،كما لـ يي ٍج ىر تحقيؽ أك مساءلة.
أم منيما مف جانب
كرغـ تكافر مشركعيف لقانكف حرية تداكؿ المعمكمات فمـ يي ٍنظىر ّّ

مجمس الكزراء ،كما لـ ييطرح أم مشركع آخر عمى مجمس النكاب ،مما يشكؿ فجكة كبيرة
في تكفير مقكمات حرية الرأم كالتعبير.

كعمى صعيد الحؽ في التجمع السممي فبالرغـ مف تعديؿ قانكف التجمعات كفؽ حكـ
المحكمة الدستكرية العميا إال أف القانكف لـ يي ٍختىىبر عمميِّا بعد ،حيث يسكد انطباع بأف
كي ٍخمىط في الذىف العاـ بيف
السمطات ال ترحب بممارسة التظاىر كاالحتجاج السممي ،ي
تكقيؼ المعارضيف السياسييف في قضايا تتصؿ بدعـ اإلرىاب مف جية كحرية النشاط

السياسي كالمعارضة مف جية أخرل.
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كيدعك المجمس السمطات إلى تيسير التجمعات السممية كالتفاىـ مع التجمعات كحثيا
بدال مف تدابير تكقيؼ بعض المخالفيف بصكرة إدارية كحبس
عمى االلتزاـ بالقانكف ن
بعضيـ احتياطيِّا بعد عرضيـ عمى النيابة العامة كابقائيـ محبكسيف قيد التحقيقات
كالمحاكمة ما دامت أفعاليـ ال تنطكم عمى عنؼ كخركج عف السممية ،عمى نحك ما
شيدتو تجمعات جماىيرية عديدة خبلؿ السنكات السابقة.
كعمى صعيد حرية تكوين الجمعيات وعمميا فبالرغـ مف صدكر قانكف تنظيـ العمؿ
حيبا بفضؿ المشاكرات بيف الدكلة
األىمي الجديد ُْٗ لسنة َُِٗ الذم لقي تر ن
كمؤسسات المجتمع المدني في كضعو إال أف استمرار التدابير المتخذة بحؽ عدد مف

ناشطي حقكؽ اإلنساف -كخاصة المنع مف السفر كتجميد األمكاؿ -يشكؿ عائقنا في
تعزيز الشعكر العاـ بانتياء أزمة الجمعيات األىمية.
ييذكر أف محكمة جنايات القاىرة قد انتيت في ديسمبر َُِٖ مف إعادة محاكمة
المتيميف في القضية المعركفة إعبلميِّا بقضية "التمكيؿ األجنبي" التي اتُّيـ فييا ُْ مف
ككادر المنظمات األجنبية في نياية العاـ َُُِ ،كقضت المحكمة بتبرئة المتيميف
جميعا ،كتضمنت الحيثيات أف تمقي تمكيبلت أجنبية ال ينطكم عمى جريمة بمكجب
ن
القانكف ،األمر الذم مثَّؿ خطكة إيجابية رحَّب بيا المجمس كغيره مف مؤسسات حقكؽ
اإلنساف المحمية كاألجنبية.
كمع ترحيب المجمس بتعيد ك ازرة التضامف االجتماعي -في افتتاح ممتقى الجمعيات
األىمية الثالث عشر الذم نظَّمو المجمس في سبتمبر َُِٗ -باالنفتاح عمى كضع
البلئحة التنفيذية لقانكف تنظيـ العمؿ األىمي الجديد كفؽ مسار تشاكرم مع المنظمات
األىمية فإف المجمس ينظر بقمؽ الستمرار التدابير التقييدية بحؽ ناشطي حقكؽ اإلنساف،
كيدعك إلى العدكؿ عنيا كمنح الفرصة لمختمؼ المؤسسات لتكييؼ أكضاعيا مع القانكف
الجديد.
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كفيما يتعمؽ بحرية التنظيم النقابي فمع ترحيب المجمس بالتعديبلت التي اتخذىا مجمس
النكاب في ختاـ دكر انعقاده الرابع فإنو يدعك الحككمة إلى كضع قكاعد أكثر مركنة فيما
يتعمؽ بحؽ العماؿ في تنظيـ اإلضرابات كفي مجاؿ المفاكضة الجماعية.
كعمى صعيد حرية النشاط الحزبي فبرغـ نمك األحزاب في مصر لتصؿ إلى أكثر مف
ََُ حزب مرخص كتيسير اإلجراءات الخاصة بتأسيس األحزاب فقد تعرض عدد مف
المعارضيف الحزبييف لمتكقيؼ كالمبلحقة القضائية خبلؿ الفترة التي يغطييا التقرير.
فمنذ يناير َُِٗ يتكاصؿ حبس عدد مف المعارضيف احتياطيِّا ،بينيـ الدكتكر /يحيى
حسيف عبد اليادم" كِْ آخركف بتيمة تشكيؿ جماعة بالمخالفة لمقانكف عمى صمة بالعزـ
عمى تنظيـ احتجاجات في الذكرل الثامنة لثكرة يناير َُُِ ،كقد أي ٍف ًرج عف أكثر مف
نصؼ عدد المحبكسيف ،بينما يتكاصؿ حبس الباقيف احتياطيِّا.
كمنذ نياية شير يكنيك َُِٗ يستمر حبس كؿ مف :ىشاـ فؤاد كزياد العميمي كحساـ
مؤنس كآخريف مف المجمكعات اليسارية بتيمة تشكيؿ جماعة بالمخالفة لمقانكف لدعـ
تنظيـ إرىابي في تحقيؽ أغراضو ،فيما يعرؼ بقضية "خمية األمؿ" التي تتيميا السمطات
بالتآمر مع تنظيـ اإلخكاف المسمميف لزعزعة االستقرار.

كفي َِ مايك َُِٗ أفرجت النيابة العامة عف السفير /معصكـ مرزكؽ كآخريف في
قضية مماثمة بتشكيؿ جماعة عمى خبلؼ أحكاـ القانكف بعد قضاء تسعة أشير في
الحبس االحتياطي.
كعمى صعيد الحؽ في المشاركة في إدارة الشئون العامة فقد شيدت الفترة التي يغطييا
التقرير إجراء التعديبلت الدستكرية السابؽ اإلشارة إلييا (انظر :أكنال اإلطار القانكني) ،كقد
أيجرم االستفتاء عمى التعديبلت مف ُٗ إلى ُِ إبريؿ َُِٗ خارج الببلد ،كمف َِ
إلى ِِ إبريؿ َُِٗ داخؿ الببلد.
كرغـ المعارضة النسبية التي عبَّر عنيا عدد محدكد مف القكل السياسية فقد شيد
االستفتاء مشاركة نشطة ،خاصة أف أغمبية المعارضة شاركت في حث الناخبيف عمى
اإلدالء بأصكاتيـ ،كىك ما مثؿ ظاىرة صحية الفتة.
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أيجرم االستفتاء تحت إشراؼ الييئة الكطنية لبلنتخابات التي استعانت بإشراؼ قضائي
و
قاض
عمى المجاف العامة كالفرعية ،حيث شارؾ في اإلشراؼ عمى التصكيت ُٓ ألؼ
مكزعيف عمى ّٖ لجنة عامة تضـ ُّ ألؼ لجنة فرعية ،كبمعاكنة َُِ ألؼ مكظؼ.
كقد شارؾ في تأميف االستفتاء نحك ََْ ألؼ مف الشرطة تساندىـ تشكيبلت مف القكات
المسمحة بيدؼ ضماف إجراء عمميات االستفتاء في سبلـ كالحيمكلة دكف التيديات
اإلرىابية الكثيفة.
كقد تابع المجمس مجريات االستفتاء بصكرة مباشرة في نصؼ عدد المحافظات كبصكر
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.
نظر لتكزيع التصكيت عمى ُّ ألؼ لجنة
كقد جرت عممية االستفتاء في سبلسة كبيرة نا

فرعية لتسييؿ كصكؿ الناخبيف إلى نحك َُ آالؼ مركز انتخابي عمى مستكل
الجميكرية.
كلـ تشيد مجريات االستفتاء خركقات تيذكر أك تؤثر عمى النتائج ،كبرز بصفة خاصة
إصرار مجمكعات مف المكاطنيف عمى الدعاية لصالح المكافقة عمى التعديبلت فيما يقرب
مف نصؼ عدد المجاف االنتخابية ،كىي الممحكظة التي تمتد إلى أداء كسائؿ اإلعبلـ
المحمية التي حثت المكاطنيف عمى المكافقة عمى التعديبلت التي تأتي في سياؽ المكاجية
اإلعبلمية المفتكحة مع بعض القنكات الخارجية الداعمة لمتنظيمات اإلرىابية ،كفي تقدير
مؤثر بأم قدر عمى مكقؼ الناخبيف كتكجياتيـ
نا
المجمس لـ يكف أداء كبل الطرفيف
التصكيتية.

كبمغت نسبة المشاركة عمى االستفتاء ّّ %ْْ.مف إجمالي عدد الناخبيف ،حيث شارؾ
مميكنا مف بيف ُٔ مميكف ناخب ،كبمغت نسبة األصكات المؤيدة ٖ%ٖٖ.
قرابة ِٕ
ن
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مقابؿ ُٕ %ُُ.لؤلصكات الرافضة ،كبمغت األصكات الصحيحة مف إجمالي المشاركيف
مميكنا مقابؿ ََٖ ألؼ مف األصكات الباطمة.
ِٗٔ.
ن

ابعا :الحقوق اًلقتصادية واًلجتماعية
ر ً

استمر الممؼ االقتصادم كاالجتماعي يحظى بأكلكية عمى جدكؿ أعماؿ الدكلة ،ما

أكسبو بالتبعية أكلكية مطمقة في جيكد الحككمة ،ككذا جيكد مجمس النكاب الذم منح
أكلكية مطمقة لمتشريعات ذات الصمة بالشأف االقتصادم لمساندة جيكد الحككمة.
لكف التحدم االجتماعي كاألعباء الناجمة عف مجريات اإلصبلح االقتصادم ما يزاالف
معا ،حيث ال تفي إجراءات الحماية االجتماعية
يشكبلف اليـ األكبر لمدكلة كالمجتمع ن
المكثفة التي اتخذتيا الدكلة بتكفير العيش الكريـ لممجتمع عمى النحك المأمكؿ.

كبينما تمقت الببلد إشادات دكلية كبيرة بنجاح برنامجيا لئلصبلح االقتصادم كجيكدىا
متتابعا في معدالت النمك االقتصادم كخفض عجز المكازنة كتعظيـ
تفاعا
التي أفرزت ار ن
ن
اإليرادات كخاصة تعزيز البيئة الجاذبة لبلستثمارات رغـ تحديات االضطراب اإلقميمي،
فقد عبرت مؤشرات الجياز المركزم لمتعبئة كاإلحصاء عف ارتفاع نسبة الفقر المسجمة
مف ِٕ %في العاـ َُِٖ إلى ِّ %في العاـ َُِٗ.
فقر كلضماف تكفير دخؿ لؤلسر
كرغـ برامج الحماية االجتماعية الممنكحة لمطبقات األشد نا
معدكمة الدخؿ كمحدكدة الدخؿ كتعزيز حجـ الدعـ العيني عبر دعـ رغيؼ الخبز كالسمع

التمكينية فقد َّ
فقر
شكؿ ارتفاع أسعار المحركقات عامؿ ضغط إضافي عمى الفئات األشد نا
لتأثيره في ارتفاع استخدامات الطاقة كالنقؿ كتأثيره المنعكس عمى أسعار السمع.

كباإلضافة إلى ذلؾ فإف ارتفاع أسعار المحركقات كتكمفة الخدمات األساسية َّ
عامبل
شكؿ
ن
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،
كتسيـ بالحصة األكبر في حصيمة الضرائب العامة بصكر جماعية كفردية.
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كرغـ انخفاض معدالت التضخـ بصكرة متتابعة طكاؿ الفترة التي يغطييا التقرير (مف
ٓ %ُّ.في يكليك َُِٖ إلى ٖ %ٕ.في يكليك َُِٗ) فإف أسعار السمع الغذائية ما
تزاؿ مرتفعة بصكرة نسبية كبيرة ،كبينما نجحت الجيكد المتنكعة التي نيضت بيا الدكلة
كمساىمات ك ازرة 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
األعكاـ الثبلثة الماضية يمقي بظبللو عمى قدرة فئات كاسعة مف الطبقتيف الدنيا كالكسطى
القتضاء احتياجاتيـ الغذائية بصكرة كافية.
كما أف تعثر تفعيؿ المبادرات الرئاسية المتنكعة أدل إلى غياب األثر المأمكؿ ،خاصة
إزاء العبلكة االستثنائية التي قررىا السيد رئيس الجميكرية لمكظفي الدكلة كالقطاع العاـ
قبؿ نياية مارس َُِٗ كلـ تيفى َّعؿ حتى إعداد التقرير لمطباعة ،رغـ أف مكعدىا المقرر
كاف في بداية شير يكليك َُِٗ.
ككذا المنيج الذم اتبعتو الحككمة في تفعيؿ مبادرة الرئيس لمتراجع عف الطعف عمى
حكـ المحكمة اإلدارية العميا الذم قضى بضـ العبلكات المتأخرة لممعاشات ،حيث أدت
الق اررات المتخذة لتفعيؿ الحكـ إلى إفراغو مف مضمكنو.
ّْ
عنصر سمبيِّا عمى األداء االقتصادم
نا
كيشكؿ نمك الديف العاـ بشقيو المحمي كالخارجي

الكمي ،حيث بمغ الديف العاـ نحك ٓ %َٗ.مف الناتج العاـ اإلجمالي لمببلد بعد أف بمغ
َُٖ %في َُِٕ.
كقد نجحت الدكلة في تعزيز العممة المحمية في مكاجية العمبلت األجنبية ،حيث كصؿ

الدكالر األمريكي إلى ِ ُٔ.جنيينا مع ارتفاع احتياطي النقد األجنبي ألكثر مف ْٔ
مميار جنيو ،كيعتبر األكاديميكف أف السعر القائـ لمعممة المحمية مقابؿ العمبلت األجنبية

ظالما كأعمى بكثير مف مستكياتو الحقيقية ،بينما ىك سعر مناسب أك أقؿ مف
يعد نا
سعر ن
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
معدالت األسعار في السكؽ ،ال سيما أسعار السمع المستكردة.
كما أحرزت الدكلة نجاحات كبرل عمى صعيد صناعات الطاقة عمى نحك يحقؽ االكتفاء
الكطني مف االحتياجات مف النفط كالغاز ،كيحكؿ الببلد إلى مركز إقميمي لصناعات
الطاقة -كخاصة الغاز المساؿ -في ظؿ مكاجية منافسة دكلية شرسة في شرؽ البحر
المتكسط ،كيحقؽ الكفاية المحمية مف الغاز كالبدء في تصدير الفائض ،كىي نجاحات مف
المتكقع مضاعفتيا -كفقنا لمتقارير الدكلية -مرات عديدة عبر امتيازات التنقيب الممنكحة
فضبل عف التنقيب في البر المصرم
في البحريف المتكسط كاألحمر في مناطؽ جديدة،
ن
عف النفط كالغاز.
كقد تمكنت الخزينة المصرية مف الكفاء باستحقاقات الديف الخارجي في آجاليا كسداد
مدفكعات مشتقات النفط المستكردة مف الخارج ،بينما تتزايد اآلماؿ مع الجيكد الجارية في
مضاعفة إمكانات تسييؿ الغاز في مراكز شماؿ شرؽ الببلد كفي مناطؽ ساحمية أخرل،
باإلضافة إلى إعادة ىيكمة شركات تكرير البتركؿ كفؽ مشركع أكبر ييتكقع االنتياء منو

كبدء تشغيمو في َِِّ ليضمف االكتفاء الكطني مف المشتقات النفطية.

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

كبرل كامكانية تصدير الكيرباء إلى دكؿ الجكار مف خبلؿ الربط الشبكي إحدل المفاتيح
الجكىرية لتخطي ميراث التعثر االقتصادم الذم داـ لعقكد كتمكيف الدكلة مف الكفاء
مستقببل.
بالتزاماتيا االجتماعية
ن
كرغـ الجيكد اليائمة التي تبذليا السمطات في مجاؿ مكافحة الفساد فإف ىناؾ عاممىٍيف قد

سمبا في ىذه الجيكد غير المسبكقة ،أكليما :غياب االلتزاـ بإنشاء لجنة كطنية مستقمة
أث ار ن
لمكافحة الفساد كفقنا لبلتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد ،كىك ما عطَّؿ إبراز ىذه الجيكد
ِّ
عالميا ،ال سيما مع التضميؿ المتعمد الذم
المتميزة كغير المسبكقة عمى صكرة الببلد
تعمؿ عمى نشره دكائر تيعادم الدكلة الكطنية.
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كثانييما :أىمية اإلسراع بالكصكؿ ليذه الجيكد مف المستكيات القيادية في الدكلة
كمؤسساتيا المختمفة إلى المستكيات األدنى المتشعبة التي يحتؾ بيا القطاع األكسع مف
المكاطنيف ،خاصة في كظائؼ المحميات كالكظائؼ الدنيا في مرفؽ العدالة.
ككفقنا لمراقبيف فإف المؤسسات الرقابية ال تميؿ إلى اإلفصاح عف بعض جيكد مكافحة
الفساد في بعض المؤسسات الرسمية رغـ التدابير الجادة التي اتخذتيا لمحاسبة مسئكليف
رفيعيف العتبارات ذات طبيعة سياسية ،كىك األمر الذم يشكؿ أىمية كبرل في تصحيح
يركج ليا خارجيِّا كتؤثر جز ِّئيا عمى المستكل المحمي.
الصكرة المختمة التي َّ
الحؽ في الصحة
عمى صعيد تنمية الرعاية الصحية كمعالجة اإلشكاليات الممتدة في تكفير الخدمات
الصحية المناسبة اتخذت الحككمة خطكات بالغة األىمية عمى صعيد تكفير الرعاية
الصحية لممكاطنيف -كخاصة غير القادريف -مف خبلؿ الشركع في تفعيؿ قانكف التأميف
الصحي الجديد ،كتبني عدد مف المبادرات مف شأنيا معالجة األزمات طكيمة المدل التي
كبير في السنكات العشريف الماضية ،كتكفير المقكمات الضركرية خبلؿ الفترة
خمبل نا
شكمت ن

الزمنية التي يحتاجيا تفعيؿ قانكف التأميف الصحي الجديد.

بدأت الحككمة تنفيذ قانكف التأميف الصحي الجديد مطمع يكليك َُِٗ في محافظة
بكرسعيد التي تشكؿ المحطة األكلى مف تنفيذ القانكف الجديد ضمف خمس محافظات
تضميا المرحمة األكلى ،كتك ىازل ذلؾ مع التحرؾ في اتجاىيف ،أكليما :تنفيذ خطة

الحككمة لمتحكؿ الرقمي في خدمات مف شأنيا تشكيؿ قاعدة لتفعيؿ القانكف بداية
بمحافظة بكرسعيد ،كثانييما :رفع كفاءة المؤسسات الصحية الحككمية كتأىيميا بالتكازم
مع إدماج مؤسسات القطاع الخاص الصحية التي ستنخرط في تقديـ الخدمات بمكجب

القانكف.
كمع التقي يمات اإليجابية التي تؤكد أف تطبيؽ القانكف سيكفر ضماف الحؽ في رعاية
صحية مناسبة عبر خدمات ميسرة كمستكيات رعاية جادة ،يتعرض القانكف النتقادات
بالنظر إلى طكؿ الكقت المتكقع لتغطية كؿ المكاطنيف في أنحاء الببلد كافة ،حيث تصؿ
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أدنى التكقعات إلى نحك سبع سنكات ،بينما تصؿ كفؽ تكقعات أخرل إلى ثبلث عشرة
سنة.
في المقابؿ شيدت الببلد طفرة ميمة مف خبلؿ تفعيؿ مبادرة السيد رئيس الجميكرية
لمكقاية مف مرض االلتياب الكبدم الكبائي "فيركس سي" لتشكؿ عبلمة نجاح ميمة عمى
طريؽ مكافحة األمراض الكبائية.
فبعد نجاح جيكد الدكلة في عبلج نحك مميكف كنصؼ مميكف مكاطف مف المصابيف
بالفيركس الكبائي جاءت المبادرة الرئاسية لتضمف الكصكؿ إلى كؿ المكاطنيف في عمكـ
الببلد ،كفؽ رؤية متطكرة تكفؿ الكشؼ الطبي المتكامؿ لممكاطنيف لرصد أمراض متنكعة،
كخاصة أمراض السكر كضغط الدـ كالسمنة.
كجرل الحصكؿ عمى قرض مف البنؾ الدكلي بقيمة ََٓ مميكف دكالر أمريكي لتنفيذ
المبادرة التي نجحت -حتى إعداد ىذا التقرير -في الكشؼ عف نحك ِٔ مميكف مكاطف
في عمكـ الجميكرية ،كتيمكف المبادرة الدكلة مف الكصكؿ إلى المكاطنيف في أنحاء الببلد
كافة ،كما جرل ربط الخضكع لمكشؼ الطبي باستخراج شيادة صحية عف الكشؼ كفقنا
لقاعدة الرقـ القكمي التي يحتاجيا كؿ مكاطف بالضركرة في معامبلتو اإلدارية ،كىك ما
ضمف تدفؽ المكاطنيف لمخضكع لمكشؼ الطبي.
كما شيدت الفترة التي يغطييا التقرير البدء في تنفيذ مبادرات رئاسية أخرل ،خاصة
فيما يتعمؽ بتنمية الصحة لمطفكلة كالنساء ،كتشمؿ :مكافحة أمراض السمنة كخاصة عند
األطفاؿ ،كالتصدم لمرض السكرم عند األطفاؿ ،كالتصدم ألسباب ضعؼ اإلبصار عند
األطفاؿ ،كاالستجابة لطمب المجمس القكمي لممرأة بالكشؼ المبكر عف سرطاف الثدم
المبكر لمسيدات في عمكـ الببلد ،كقد شرعت ك ازرة الصحة بالتعاكف مع ك ازرة التربية
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
في الجراحات المطمكبة لمحاالت الحرجة ،حيث أعمنت ك ازرة الصحة -عقب اجتماع
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عاجؿ جمع السيد رئيس الجميكرية كرئيس مجمس الكزراء ككزيرة الصحة -تبني برنامج
عاجؿ كتكفير المكارد المالية البلزمة لتحقيؽ األىداؼ في ىذا الصدد في ضكء الدراسات
التي خمصت إلى الحاجة الماسة إلنجاز نحك َُ آالؼ عممية جراحية شيريِّا ،كمعالجة
المخاطر المرتبطة بتضخـ أعداد الحاالت الحرجة المطمكب إجراء الجراحات العاجمة ليا.
كما قدمت السمطات تيسيرات كبيرة لممؤسسات العبلجية تنفذىا الجمعيات األىمية
كخاصة تمؾ التي تتعمؽ بمكافحة األمراض الخطيرة ،مثؿ مكافحة مرض السرطاف،
كالتصدم لسرطاف الثدم عند النساء ،كسد الفجكة في معالجة إصابات الحركؽ ،كذلؾ مف
خبلؿ تيسيرات ك ازرة التضامف االجتماعي كك ازرة الصحة كالمحافظيف في سياؽ تعميـ
التجربة عمى المناطؽ األكثر حاجة ال سيما صعيد الببلد.
كرغـ التطكر اليائؿ الذم حققو مرفؽ اإلسعاؼ خبلؿ السنكات مف َُِْ إلى َُِٕ
عمى صعيدم جكدة الخدمة كالكفاءة في التنفيذ فقد لكحظ خبلؿ الفترة التي يغطييا التقرير
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
إقامتيـ إلى السيارات كتحميؿ المسئكلية لذكييـ الذيف قد يتعذر عمييـ ذلؾ ،كمنح األكلكية
لمحاالت التي تحتاج السيارات المجيزة لمرعاية الطبية خبلؿ النقؿ ،كقمة االستجابة إلعادة
نقؿ الحاالت مف المستشفيات التي ين ًقمىت إلييا إلى المستشفيات التي تتكافر فييا الرعاية

البلزمة لحاالتيـ.
الحؽ في السكف

قطعت الدكلة أشكاطنا كاسعة في مجاؿ تكفير السكف البلئؽ المناسب لذكم الدخكؿ
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
االجتماعي لمحدكدم الدخؿ في سياؽ خطة التكسع العمراني الكبرل التي تشيدىا الببلد.
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كتستيدؼ خطة التنمية الكطنية أف يصؿ عدد الكحدات السكنية المنشأة سنكيِّا إلى نصؼ
مميكف كحدة ،بينيا نحك َّٓ ألؼ كحدة لئلسكاف االجتماعي كالمتكسط ،كَُٓ ألؼ
كحدة لئلسكاف االستثمارم كالراقي.
كتسجؿ األرقاـ الرسمية أف معدؿ اإلنجاز قد بمغ َّٔ ألؼ كحدة سنكيِّا في العاـ
َُِٖ ،كيشارؾ القطاعاف الخاص كالحككمي في تنفيذ الكحدات السكنية بمختمؼ
أنكاعيا ،ككفقنا لمجياز المركزم لئلحصاء فإف القطاع الخاص قد نفَّذ النسبة الكبرل مف
الكحدات السكنية خبلؿ العاـ الماضي ،حيث نفذ ِ ُِِ.ألؼ كحدة عاـ َُِٖ ،بنسبة
بمغت ٖ %ٕٔ.مف إجمالي عدد الكحدات المنفذة خبلؿ العاـ ،مقابؿ ٔ ُِٔ.ألؼ كحدة
عاـ َُِٕ بزيادة بمغت نسبتيا ُ ،%ِ.كاحتؿ اإلسكاف المتكسط المرتبة األكلى في
نكعية الكحدات التي نفذىا القطاع الخاص بإجمالي ْ َُّ.آالؼ كحدة؛ أم ما نسبتو
ٖ ،%ْٔ.تبله اإلسكاف االقتصادم بعدد ْ َٖ.ألؼ كحدة؛ أم ما نسبتو ّ ،%ّٔ.ثـ
اإلسكاف فكؽ المتكسط بعدد ْ َّ.ألؼ كحدة؛ أم ما نسبتو ٖ ،%ُّ.كاإلسكاف الفاخر
بعدد ٕ آالؼ كحدة بنسبة ُ.%ّ.
كينتظر بحمكؿ العاـ ََِِ إنجاز أكثر مف َّٔ ألؼ كحدة سكنية كاستكماؿ تسميميا
ي

في سياؽ مشركع اإلسكاف االجتماعي منذ العاـ َُِْ ،كيقع العدد األكبر منيا في ُِ
مدينة جديدة مف بيف ُْ مدينة تقكـ الدكلة عمى إنشائيا في سياؽ خطة النمك العمراني
التي تترافؽ مع تكفير شبكات الطرؽ ككسائؿ النقؿ كالبنية األساسية المتكاممة.
يأتي ذلؾ بالتكازم مع تخصيص عشرات اآلالؼ مف قطع األراضي لئلسكاف المتكسط
كالبسيط في المدف الجديدة التي يبنييا الحائزكف عمى تخصيصيا خبلؿ آجاؿ زمنية
محددة ككفؽ شركط عمرانية مناسبة.
كعبلكة عمى ذلؾ كفرت الدكلة عشرات اآلالؼ مف قطع األراضي لمطبقات القادرة في
بعضا منيا لممصرييف المغتربيف في الخارج
المجتمعات العمرانية الجديدة ،كخصصت
ن
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
اإلدارية الجديدة التي ييتكقع أف تنتقؿ إلييا مؤسسات الدكلة في العاـ ََِِ ،باإلضافة

إلى مدينة العمميف الجديدة التي تضـ رديفنا لمؤسسات الدكلة ،كتيسيـ كبل المدينتيف في
تنمية جذب االستثمارات المحمية كاألجنبية بصفة خاصة في سياؽ الخطة االقتصادية
لتنمية تدفقات العمبلت األجنبية كالربط مع المشركعات القكمية العمبلقة ،ال سيما
مشركعات محكر قناة السكيس القريب مف العاصمة اإلدارية كمشركعات تنمية الساحؿ
الشمالي العمرانية كالتعدينية التي تشمؿ عمميات الدمج االجتماعي لسكاف المناطؽ
المتطرفة عبر تكفير فرص العمؿ كتنمية الخدمات العامة كخاصة التعميـ كالصحة كتكفير
البنية األساسية.
خطر لبلنتياء منيا
ككاصمت الدكلة جيكدىا المكثفة في مجاؿ معالجة العشكائيات األكثر نا

في العاـ ََِِ كاستكماؿ الجيكد لتطكير المناطؽ العشكائية القابمة لئلصبلح ،كشممت
الجيكد المناطؽ العشكائية األخطر في الحضر كبصفة خاصة القاىرة كاإلسكندرية ،كما
شيدت الفترة التي يغطييا التقرير تكثيؼ الجيكد في مناطؽ العشكائيات الريفية.

كتعمؿ الدكلة عمى االنتياء مف خطة تستيدؼ استكماؿ إنشاء َِٓ ألؼ كحدة سكنية
الستيعاب نحك مميكف كنصؼ مميكف مكاطف مف سكاف العشكائيات األخطر ،كأنجزت
فعميِّا نحك َّ %مف المستيدؼ في نياية العاـ َُِٖ مف خبلؿ مشركعات :األسمرات
(ُ) ،كاألسمرات (ِ) ،كاألسمرات (ّ) ،كالمحركسة ،كركضة السيدة ،كأىالينا (بالقاىرة)،
كغيط العنب (باإلسكندرية).
كمراعاة لمكضعية االجتماعية لسكاف العشكائيات األخطر تي ىسمَّـ الشقؽ مجيزة بالكامؿ مف

األثاثات الخشبية كاألجيزة كالمعدات الكيربائية األساسية ،كيشتمؿ كؿ مشركع عمى
مساحات كاسعة مف الحدائؽ كالمبلعب كالمدارس كالمرافؽ األمنية كالصحية.

كقد أكشكت الدكلة عمى االنتياء مف تعبيد ّ آالؼ كيمك متر مف شبكات الطرؽ ،بينيا
نحك ََُٔ كيمك متر مف الطرؽ الجديدة ،كاعادة تكسعة ََُْ كيمك متر مف الشبكات
القديمة ،بما يسيـ في تعزيز جيكد النمك العمراني.
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ميما في إنتاج الطاقة خاصة في ظؿ سد االحتياجات الكطنية
نمكا ِّ
كما حققت الدكلة ِّ
مف الغاز مف خبلؿ نمك حقكؿ الغاز البرية كالبحرية كتحقيؽ االكتفاء الذاتي منيا ،كتكفير
فائض مف الغاز لمتصدير ،بالتكازم مع نمك إنتاج الطاقة الكيربائية كتحقيؽ فائض يجاكز
كيتكقع زيادتو رغـ تزايد معدالت االستيبلؾ بالتكازم مع
االستيبلؾ الكطني بنحك ُّ %ي

النمك العمراني كنمك المشركعات الصناعية.

كعمى صعيد تكفير البنية األساسية كالخدمية انتيت الدكلة مف إنشاء ما يزيد عف مائة
محطة إلنتاج مياه الشرب النقية في مناطؽ األطراؼ ضمف خطتيا لمكاجية العجز
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
فضبل عف المخاطر األخرل التي رصدىا المكتب االستشارم
تدفؽ المياه بمعدؿ مناسب،
ن
الفرنسي المختار مف طرؼ إثيكبيا التي عادت كرفضت تبني نتائج دراساتو ،كرٍفض
شركات التأميف العالمية تكقيع أم عقكد تأمينية عمى السد الرتفاع مخاطره.
مكعبا ،بينما يبمغ
ككاف نصيب الفرد مف المياه في مصر قد تراجع إلى ما دكف َٓٔ نا
متر ن
مكعبا لمفرد ،كيبمغ متكسط المستيدؼ ََُِ متر
متر
خط الفقر المائي نحك َٓٗ نا
ن

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

مكعبا بحمكؿ العاـ ََِّ بفعؿ الزيادة السكانية دكف احتساب مخاطر
متر
إلى َْٓ نا
ن
العجز الناتج عف سد النيضة.

كتشمؿ المحطات المنشأة حديثنا ثبلث محطات عمبلقة تنتج متكسطنا يبمغ َُٓ ألؼ متر
مكعب مف مياه الشرب النقية يكميِّا ،كالمأمكؿ زيادتيا إلى مميكف متر مكعب يكميِّا في
السنكات القميمة المقبمة ،كيعادؿ اإلنتاج الحالي لممحطة الكاحدة منيا إنتاج المحطات التي
ً
كيتكقع أف يسيـ االنتياء مف عدة محطات عمبلقة
أ ٍينشئت قبؿ عاـ َُُِ مجتمعة ،ي

أخرل كعشرات مف محطات التحمية باإلضافة إلى مشركع الضبعة النككم في تعظيـ
تحمية مياه البحر بعد العاـ َِِٓ في معالجة شح المياه نسبيِّا ،باإلضافة إلى الجيكد
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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
األعباء االجتماعية المتزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة كالمياه كخدمات الصرؼ الصحي
تشكؿ حجر الزاكية في المعاناة المجتمعية لمشريحة األكبر مف المكاطنيف كخاصة
الطبقات المتكسطة كالفقيرة ،كعمى الدكلة تحقيؽ تكازف بيف مستكل الدخكؿ لكؿ الشرائح
االجتماعية مف جية كتكمفة المعيشة بجكانبيا في تكفير الخدمات األساسية مف جية
أخرل.
الحؽ في التعميـ
استثمار في المستقبؿ،
نا
يشكؿ التعميـ أقكل اىتمامات األسر في الببلد ،إذ يي ًع ُّده الكثيركف

كقد ظمت خطة إصبلح التعميـ في المرحمتيف األساسية كالثانكية التي انتيجتيا الدكلة

نظر لمتعديبلت
بداية مف العاـ الدراسي َُِٖ – َُِٗ مثار جدؿ كاسع في المجتمع؛ نا

الجذرية التي تتبناىا مف ناحية ،كالصعكبات التي اكتنفت مسار التطبيؽ خبلؿ العاـ
األكؿ مف ناحية أخرل ،كيبمغ عدد الطبلب في المرحمتيف نحك ِ ِّ.مميكف طالب ،أم
ما يزيد عف خمس عدد السكاف.

عاما إلصبلح التعميـ ،كشارؾ في
كقد أعمف السيد رئيس الجميكرية العاـ َُِٗ ن
المؤتمر الثاني لتطكير منظكمة التعميـ في مطمع مارس َُِٗ الذم خمص إلى ضركرة
تطكير المناىج الدراسية كطرؽ التدريس كالتقييـ ،كادماج قاعدة معمكمات "بنؾ المعرفة
المصرم" في العممية التعميمية ،كتعزيز بناء الشخصية كأساس لمتنمية كالمكاطنة.
كتستيدؼ خطة إصبلح التعميـ تغيير المنظكمة التعميمية مف أسفؿ ،حيث ييكلىى االىتماـ

بتغيير طرؽ التدريس في مرحمة رياض األطفاؿ حتى الصؼ الثالث االبتدائي لمبدء في
القضاء عمى منيجية التمقيف كاالنتقاؿ إلى منيجية التفكير كالمشاركة ،كمف الصؼ الرابع

االبتدائي إلى الصؼ السادس االبتدائي عمى ربط المناىج ببرامج تطكير الميارات
الشخصية كطرؽ التفكير كربط العممية التعميمية بالحياة المعيشة ،كذلؾ مع البدء بتعميـ
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المغة اإلنجميزية مف مرحمة رياض األطفاؿ بعد أف كانت مطبقة بصكرة جزئية في عدد
محدكد مف المدارس.
كفي المرحمة الثانكية يزداد االعتماد عمى التكنكلكجيا في التعميـ مف خبلؿ تكزيع أجيزة
"الحاسب المكحي" عمى الطبلب ،مع إلغاء التقسيـ بيف ثبلث شعب (أدبي – عممي عمكـ
– عممي رياضة) ،كالعمؿ كفؽ شعبتيف (عممي – أدبي) ،كضـ السنكات الثبلث في
المرحمة الثانكية بما يؤدم إلى إلغاء شبح الثانكية العامة نظريِّا ،كقصر االمتحانات عمى
المستكل البلمركزم كالغاء االمتحاف المعتاد لمثانكية العامة عمى مستكل الجميكرية،
امتحانا خبلؿ السنكات الثبلث كأداة لتقييـ الطالب
كاالعتماد عمى مجمكع تراكمي لػُِ
ن

فرصا
كفؽ نتائج أفضؿ أربعة امتحانات حقؽ فييا معدالت ،مع إمكانية منح الطبلب
ن

لمتعكيض.

كتشمؿ الخطة تعزيز تطبيقات المدارس المتميزة ،مثؿ "المدارس اليابانية" لتفعيؿ التعميـ
بأنشطة "التككاتسك" ،كالمدارس التكنكلكجية الفنية ضمف االىتماـ بتطكير التعميـ الفني
معادال لمتعميـ الثانكم العاـ لككنو يستكعب نحك ٓٓ %مف خريجي المرحمة
اىتماما
ليمقى
ن
ن

اإلعدادية ،مع تطبيؽ معايير الجدارة في التعميـ الفني ،كتعكيض النقص في المكارد
البشرية لممعمميف فيو.
كتستيدؼ خطة الدكلة تخفيؼ األعباء الممقاة عمى كاىؿ الطبلب كاألسر مف خبلؿ تبني
نظاـ مختمؼ مف خبلؿ معايير مكحدة في المناىج كفي إجراء االختبارات عمى نحك ُّ
يحد
مف س طكة المعمميف عمى الطبلب كعمى نتائج االختبارات ،كيشكؿ تكفير جياز "التابمت"
األداة الدراسية البديمة لمكتب التعميمية كالتكاصؿ الدائـ بيف الطبلب كالعممية التعميمية،
باإلضافة إلى تبني نمكذج تعميمي يعتمد عمى الفيـ كاالستيعاب خبلفنا لممنيج الذم يقكـ
عمى التمقيف.
كقد نجحت جيكد الدكلة في تنفيذ مخططيا المعمف في العاـ َُِْ باستكماؿ بناء ٓٓ
ألؼ فصؿ دراسي جديد بحمكؿ العاـ َُِٗ بينيا نحك ُّ ألؼ فصؿ خبلؿ العاـ
َُِٖ  ،َُِٗ -كبينما أسيـ ذلؾ في استيعاب األجياؿ الجديدة الداخمة في المنظكمة
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التعميمية بما يتجاكز معدالت النمك السكني كيحد مف التسرب مف التعميـ ،إال أنو لـ يسيـ
بقدر مممكس في خفض نسب التكدس في المدارس الحككمية ،كىي المدارس التي
تستقطب ما نسبتو ٖٔ %مف الطبلب بنحك ُ َِ.مميكف طالب.
كقد كاجو تنفيذ الخطة خبلؿ العاـ األكؿ عقبات متنكعة ،في مقدمتيا التأخر في تكفير
مقرر أف تشكؿ البداية في تفعيؿ ىذا
جياز "التابمت" لبعض الصفكؼ الدراسية التي كاف نا
الجانب مف الخطة ،ككاجيت مصاعب تقنية مف حيث تكفير المعدات بسبب محدكدية

المكارد كعدـ تأىيؿ البنية التكنكلكجية الضركرية لتفعيؿ الخطة ،كقد تجمت ىذه العقبة
بصفة خاصة خبلؿ االمتحانات الفصمية.
كتتمثؿ العقبة الثانية في المقاكمة التي أبداىا المعممكف -كخاصة في المحافظات خارج
العاصمة -في سياؽ خشيتيـ مف نجاح النظاـ الجديد في مكافحة ظاىرة الدركس
كبير عمى األسر المصرية ،كقد أسيـ سمكؾ عدد كبير مف
عبئا نا
الخصكصية التي تشكؿ ن

كعمؽ الجدؿ بشأف جدكل النظاـ الجديد.
المعمميف في إثارة مخاكؼ الطبلب كأسرىـ َّ

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

كرغـ المزايا التي يكفرىا النظاـ الجديد لمتعميـ األساسي كالثانكم إال أنو لـ يترافؽ مع

تعديبلت بنيكية أساسية مطمكب تكفيرىا بالتكازم مع النظاـ؛ فبالرغـ مف زيادة االعتمادات
المقدمة لمتعميـ في المكازنة العامة لمدكلة ،إال أف أكثر مف َٗ %مف المكازنة ما تزاؿ
مكجية إلى سد األجكر كالمخصصات ،كتحتاج البنية اإلدارية لمعممية التعميمية إلى
إصبلحات جذرية لبناء الكفاءة الضركرية ،ككذا التكعية العامة بالسبيؿ الذم تنتيجو
الدكلة إلصبلح العممية التعميمية كآثاره عمى المدل البعيد ،ككيفية تبلفي الفجكات التي قد
تنتج عف التطبيؽ التدريجي لمنظاـ عمى األجياؿ الحالية كالسنكات الدراسية التالية.
كعمى صعيد آخر ما يزاؿ نقص عدد المعمميف مقارنة باحتياجات العممية التعميمية يشكؿ
تعقيدا مع ضعؼ جدكل عمميات تأىيؿ
خمبل في تكفير الخدمات المناسبة ،كيزداد الكضع
ن
ن

المعمميف الذيف يشكمكف حجر األساس لمعممية التعميمية مف الناحيتيف التعميمية كالتربكية،
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كالحاجة الماسة إلى ضبط سمككيات بعض منيـ في الشئكف العامة كالتربكية التي
كتقكض جيكد إدماج
تتناقض مع جيكد الدكلة في تنقية المناىج الدراسية المتكاصمة ّْ
مبادئ حقكؽ اإلنساف كقيميا كالمكاطنة في العممية التعميمية.
نيجا جكىريِّا لتأىيؿ المعمميف بصكرة مستمرة ،كما َّ
تبنت برنامج
كقد اتخذت الخطة ن

"المعممكف أكنال" الذم يشمؿ محاكر متعددة أبرزىا تخصيص َِ %مف مختمؼ المنح
الدراسية داخؿ الببلد كخارجيا لتأىيؿ المعمميف خبلؿ السنكات العشر التي تستغرقيا
الخطة.
نظر لمنقص الكبير في تكفير مقكمات البنية
كيزداد عمؽ األزمة في الجانب الثقافي نا

البلزمة لمتكعية السمككية كاألنشطة الثقافية كالفنية كالرياضية سكاء عمى مستكل المكارد

البشرية أك عمى مستكل المكارد المادية مف أمكاؿ كمعدات ككسائؿ كفضاءات (مبلعب –
مسارح – مكتبات).
كلـ يكف بكسع الدكلة خبلؿ العاـ الدراسي َُِٖ – َُِٗ مكاصمة جيكد إغبلؽ
المراكز الخاصة التي تكفر الدركس الخصكصية لطبلب الشيادات كخاصة الشيادة
الثانكية ،كسيمتد ذلؾ إلى العاـ الدراسي َُِٗ  ََِِ -بسبب استمرار الطبلب في
االعتماد عمى ىذه المراكز الخاصة في تمقي العمكـ كاالنقطاع عف المدارس ،كىي ظاىرة
تشمؿ المدارس الحككمية كالخاصة كالمغات عمى حد سكاء ،كال ييستثنى منيا سكل

أعدادا قميمة مف الطبلب القادريف ،كيتكقع االنتياء مف
المدارس األجنبية التي تستكعب
ن
معالجتيا في العاـ الدراسي ََِِ – َُِِ إذا ما نجح تطبيؽ النظاـ الجديد.

كتزايدت شككل أكلياء أمكر الطبلب المنتسبيف إلى المدارس الخاصة مف زيادة الرسكـ
الدراسية بشكؿ متكاصؿ كعدـ كفاء ك ازرة التربية كالتعميـ بمسئكلياتيا في ضبط قيمة
فضبل عف إضافة أعباء مالية جديدة خبلؿ العاـ الدراسي بدعاكل
الرسكـ المغالىى فييا،
ن
مختمفة ،أك التشدد في طمب مشتريات تتعمؽ بالعممية الدراسية كال تي ٍستى ٍخ ىدـ عمميِّا ،كخاصة
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،
بينيـ نحك ََّ ألؼ طالب كافد ،كىيئات تدريس تبمغ نحك ََُِٓ عضك ،يي ّْدرس

معظميـ في ِٕ جامعة حككمية ،باإلضافة إلى نحك ِٔ جامعة خاصة ،كْ جامعات
أىمية غير ربحية.

كقد زادت أعداد الكميات في الجامعات الحككمية بنحك ُٓ %مف َّٗ كمية إلى َْٔ
كمية ،كما زادت أعداد الكميات في الجامعات الخاصة مف َُّ كمية إلى َُٕ كمية.
كقد احتمت مصر المرتبة الثانية في نمك األبحاث العممية المنشكرة عالميِّا خبلؿ العاـ
َُِٖ بنسبة بمغت ُٔ ،%تالية لباكستاف التي تجاكزت َِ ،%كمتقدمة عمى الصيف
التي أسيمت بنمك بمغ ُٓ.%
كخبلؿ المؤتمر الثاني لتطكير التعميـ في مارس َُِٗ برعاية السيد رئيس الجميكرية
جاء تأكيد تبني كسائؿ مف شأنيا زيادة جيكد البحث العممي ،مع التركيز عمى معالجة
قضية تسجيؿ براءات االختراع كاستثمارىا في السكؽ ،كربط مخرجات التعميـ الجامعي
بسكؽ العمؿ.
كما يع قد بالقاىرة المنتدل العالمي األكؿ لمتعميـ العالي كالبحث العممي في مطمع إبريؿ

َُِٗ الذم افتتحو السيد رئيس الجميكرية ،بمشاركة َََِ مشارؾ بينيـ ََّ مف
الخبراء كالمسئكليف األجانب ،كاستيدؼ التحكؿ إلى منصة دكلية لمتعميـ العالي كالبحث
العممي كمنبر لمحكار كرافد لتبادؿ التجارب كالنماذج كالخبرات.
شممت تكصيات المؤتمر اعتماد أىداؼ التنمية المستدامة لؤلمـ المتحدة ََِّ لتكفير
تعميـ عالي الجكدة ،كاعادة إحياء ثقافة التعمـ بيف الطبلب لتقييـ تجربة اكتساب الميارات
بدال مف االىتماـ بالشيادات فقط ،كالتركيز عمى قيـ التسامح كالتضامف كالحكار
الجديدة ن
بيف الشباب ،كمراجعة المناىج الحالية لتمبية االحتياجات المستقبمية الكطنية كالدكلية،
كتصميـ برامج مخصصة تبلئـ احتياجات سكؽ العمؿ في المستقبؿ ،كالتعاكف كاالندماج
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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قدرات المكارد البشرية كرأس الماؿ الفكرم في مؤسسات التعميـ العالي كالبحث العممي مف
خبلؿ التدريب كالتكجيو السريع ،كالقضاء عمى القكالب النمطية ،كتقديـ الدعـ في ميف
العمكـ كالتكنكلكجيا كاالبتكار لمفتيات كالنساء لمعمؿ لمكاصمة الميف العمميةن كمتطمباتيا،
كمشاركة أفضؿ ممارسات التعميـ العالي كالبحث العممي مع دكؿ االتحاد اإلفريقي كالعالـ
العربي كاالتحاد األكربي كاالقتصادات الناشئة.
كبالرغـ مف الزيادات المتكررة لممكازنة المخصصة لمتعميـ العالي كالبحث العممي إال أف
معظـ الميزانية يتكجو كذلؾ إلى سداد األجكر كالركاتب كالمخصصات المالية ،في كقت
تتزايد فيو شكاكل أعضاء ىيئات تدريس الجامعات الحككمية كبعض الجامعات الخاصة
مف ضعؼ الركاتب كعدـ كفايتيا في مقابؿ األعباء المعيشية.
كيعاني الطبلب في الجامعات مف مصاعب مرتبطة باستمرار االعتماد عمى الكتب
الجامعية مرتفعة الثمف كمصدر أساس لمعممية التعميمية ،كغياب االعتماد عمى المكتبات
الجامعية كقاعات البحث كمصدر رئيس لمتعمـ ،في ظؿ ضعؼ أداء الجامعات في مجاؿ
التطبيقات المتعمقة بالبحث العممي ،كاستثمار الطاقات األكاديمية لييئات التدريس
كالطبلب في تنمية المجتمعات كالبيئة المحيطة بالجامعات ،باإلضافة إلى تراجع األنشطة
الطبلبية في ظؿ القيكد غير المنظكرة عمى األنشطة ذات الصمة بالشئكف السياسية
كالعامة.
كبالمثؿ يعاني أعضاء ىيئات التدريس في الجامعات -خاصة الحككمية -في جكانب
قيكدا عمى حرية أعضاء ىيئة التدريس
الحريات األكاديمية ،حيث يع ّْم ىمت ضكابط تشكؿ ن
في استقباؿ زكار مف الشخصيات العامة كالضيكؼ مف األكاديمييف األجانب ،كترتيب
األنشطة العممية التي يشارؾ فييا خبراء مف خارج الجامعة أك مف خارج الببلد دكف
الحصكؿ عمى تصريح أمني مسبؽ مف إدارات األمف بالجامعات.
كىيطاؿ أثر ىذه الضكابط عضك ىيئة التدريس؛ إذ يتحتـ عميو الحصكؿ عمى تصريح
رسمي مسبؽ مف إدارة الجامعة قبؿ السفر إلى خارج الببلد ،كخاصة حاؿ المشاركة في
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نشاط عممي أك بحثي ،كىك ما ُّ
يحد مف قدرة الجامعات كالبحث العممي عمى التعافي
كالتطكير كفقنا لخطة التنمية الكطنية.
الحؽ في العمؿ
نجحت جيكد الدكلة في خفض معدالت البطالة مف ٖ %ٗ.إلى ٓ %ٕ.مف إجمالي قكة
مميكنا ،ككفقنا لمجياز المركزم لمتعبئة كاإلحصاء يبمغ عدد
العمؿ البالغة أكثر مف ِٖ
ن

المتعطميف َْٗ ِ.مميكف شخص ،كتكشؼ األرقاـ أف قكة العمؿ في الريؼ أكبر مف

مميكنا في الحضر مقابؿ َُّْٔ.
نظيرتيا في الحضر ،حيث بمغت نحك َُِِٔ.
ن

مميكنا في الريؼ ،كما يس ّْجؿ أف ٗ %ُْ.مف جممة السكاف ممف يبمغكف ُٓ سنة فأكثر
ن
يسيمكف في النشاط االقتصادم.

كيعزل ىذا االنخفاض الكبير إلى تنامي األداء االقتصادم كالعناية بالمشركعات كثيفة
ي

مشركعا قكميِّا تنفذىا
التشغيؿ كبصفة خاصة المشركعات القكمية التي تبمغ نحك ََُّ
ن

الدكلة بصفة رئيسة ،كخاصة ما يتصؿ بنمك القطاع العقارم الذم ينشط فيو القطاع
الخاص بصفة مستقمة أك يشارؾ الدكلة في تنفيذه.
لكف خبراء يحذركف مف أف ىذه المؤشرات اإليجابية قد ال تعبر عف الكاقع ،حيث قد يرتد
أعداد مف العامميف بالمشركعات القكمية إلى البطالة عقب االنتياء مف تنفيذ المشركعات

التي يعممكف فييا كيستغرؽ إنجازىا بيف سنة إلى خمس سنكات ،بينما أشار خبراء آخركف
إلى ضعؼ آثار ىذه المخاطر في ضكء حاجة ىذه المشركعات إلى العمالة لتشغيميا بعد
االنتياء مف تأسيسيا ،مستدليف بنمك االعتماد عمى العمالة الكطنية في المشركعات
القائمة كتراجع العمالة األجنبية في القطاع الخاص ،كقدرة قطاعات عمى استيعاب أعداد
إضافية كبيرة مف العمالة مثؿ قطاع الطاقة.
كعمى صعيد الحقكؽ النقابية فقد حقؽ تعديؿ قانكف النقابات ما يمكف كصفو بنقمة نكعية
ميمة بعد تعديمو في يكليك َُِٗ (انظر :أكنال اإلطار القانكني) ،بيد أف ق اررات ك ازرية
قيكدا عمى ممارسة العماؿ لحقكقيـ في ممارسة اإلضراب كالمفاكضة
سابقة ما تزاؿ تشكؿ ن
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الجماعية ،باإلضافة إلى القيكد األمنية كالمبلحقات القضائية التي قد يتعرض ليا
الناشطكف النقابيكف كالعماليكف.
كرغـ مبادرة السيد رئيس الجميكرية في ِِ مارس َُِٗ بإقرار عبلكات استثنائية عمى
ركاتب العامميف بالدكلة كالقطاع العاـ إال أف ىذه الق اررات اإليجابية لـ تدخؿ حيز التنفيذ
حتى إعداد التقرير ،كىك ما كاف محؿ مساءلة لمحككمة مف جانب السيد رئيس الجميكرية
كمجمس النكاب في أكتكبر َُِٗ.
كتشمؿ العبلكات رفع الحد األدنى لؤلجر الشيرم مف ََُِ جنيو إلى َََِ جنيو
مع زيادات تتناسب مع الدرجات الكظيفية ،بما يفضي إلى زيادة تبمغ ٕ %لممشمكليف
بقانكف الخدمة المدنية ،كَُ %لغير المشمكليف بو.
كبناء عمى تكجييات عمنية لمسيد رئيس الجميكرية تراجعت الحككمة عف مساعييا اليادفة
إلى االمتناع عف تنفيذ الحكـ القضائي الصادر بضـ العبلكات االستثنائية لصالح
أصحاب المعاشات بما يماثؿ العبلكات التي تحققت لمعامميف ،بما يكفر زيادة بنسبة
َٖ %لممعاشات ،غير أف اآللية التي اتبعتيا ىيئة التأمينات كالمعاشات قد أفضت عمميِّا
إلى تنفيذ الحكـ القضائي بصكرة جزئية ،كىك ما كاف محؿ انتقاد السيد رئيس الجميكرية
كمجمس النكاب في أكتكبر َُِٗ قبؿ طباعة التقرير الماثؿ.
ب العبلكات الخمس المقررة إلى األجر األساسي عند
كيقضي الحكـ القضائي بأف تي ٍحتى ىس ى
اإلحالة لمتقاعد ضمف األجكر المتغيرة بنسبة َٖ ،%بينما احتسبت ىيئة التأمينات

العبلكات عمى أساس األجر المتغير ،كىك ما يفضي عمميِّا إلى إفراغ الحكـ القضائي مف
مضمكنو ،كخفض نسبة الزيادة المقررة عمميِّا بالمخالفة لمنص الكاضح لتقرير لجنة الفتكل
كالتشريع بمجمس الدكلة التي بنت عمييا المحكمة حكميا.
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الفصل الثاني
نشاط المجمس وجيوده في التعامل مع الشكاوى
مقدمة:
تضطمع لجنة الشكاكل بالمجمس بتمقي الشكاكل الخاصة بانتياؾ حقكؽ اإلنساف،
كالعمؿ عمى إحالة الشكاكل التي ترد إلييا -بعد تحقيقيا كتكثيقيا -إلى الجيات المختصة
كفقنا لما نص عميو الدستكر في المادة ٗٗ كقانكف المجمس المعمكؿ بو.
ميما لمتعرؼ عمى أىـ المشكبلت كاالنتياكات التي
نا
كما تعد تمؾ اآللية
مصدر ِّ

يتعرض ليا المكاطنكف ،كحجـ احتياجاتيـ ،كمدل استجابة أجيزة الدكلة في التعامؿ مع

ما يحاؿ إلييا مف الشكاكل ،كفي سبيؿ تحقيؽ تمؾ الغاية كمف أجؿ التيسير عمى
المكاطنيف يحرص المجمس عمى استكماؿ مسيرتو بإنشاء أفرع لو بالمحافظات التي لـ تنؿ
فرصة كجكد فرع لممجمس بيا كتعييف طاقـ عمميا مف أبناء تمؾ المحافظات ،ككذلؾ
التكاصؿ مع ىيئات الدكلة كالمؤسسات العامة كافة مف أجؿ العمؿ عمى إزالة أسباب
الشككل كانصاؼ الشاكيف ،ككذا التعاكف مع منظمات المجتمع المدني العاممة في
مجاالت حقكؽ اإلنساف كالمرأة كتقاسـ الخبرات معيا مف خبلؿ تنفيذ المجمس لبرنامجو
الذم يحمؿ اسـ "أسبكع حقكؽ اإلنساف في المحافظات".
كفي الفترة األخيرة عمدت الدكلة إلى التكسع في إنشاء عدد مف كحدات حقكؽ
اإلنساف لتمقي الشكاكل بالك ازرات كدكاكيف المحافظات كعدد مف الجيات الرسمية بالدكلة
يستطيع مف خبلليا المكاطف تقديـ شككاه كمتابعتيا كصكنال إلى رفع الضرر عنو أك تمبية
مطمبو.
كيتناكؿ ىذا التقرير عرض الشكاكل التي تمقاىا المجمس خ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبلؿ الف ػ ػ ػ ػػترة م ػ ػ ػف
منتصؼ َُِٖ كحتى منتصؼ َُِٗ كتحميميا مف خبلؿ استعراض أعدادىا ككيفية
التعامؿ معيا ،ككذا األنشطة المختمفة التي تشمؿ زيارات ميدانية كبعثات تقصي حقائؽ
كمدل تفاعؿ الجيات التنفيذية بالدكلة كتجاكبيا مف خبلؿ:
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أكنال :تعامؿ المجمس مع شكاكل المكاطنيف كمطالبيـ.
ثانيا :تعاكف المجمس مع الجيات المختمفة.
ن
ثالثنا :أنشطة كزيارات ميدانية.

ابعا :الزيارات الميدانية لممحافظات فى سياؽ برنامج أسابيع حقكؽ اإلنساف
رن
خامسا :األكضاع المعيشية بالسجكف كأماكف االحتجاز.
ن

سادسا :جداكؿ حصر الشكاكل كالردكد.
ن

أوًًل :تعامل المجمس مع شكاوى المواطنين ومطالبيم:
يحرص المجمس عمى تمقي شكاكل المكاطنيف فيما يتعمؽ باالنتياكات كالتجاكزات
كالمخالفات ذات الصمة بحقكؽ اإلنساف ،كتدقيؽ تمؾ الشكاكل كما كرد بيا مف معمكمات
مف أجؿ التكاصؿ مع الجيات المعنية إلزالة أسبابيا كاالنتصاؼ ألصحابيا طبقنا لممعايير
كالمكاثيؽ الدكلية ذات الصمة ،كيتابع الشككل لدل الجيات المعنية ،كذلؾ يكفد المجمس
مكاتب متنقمة إلى محافظات الجميكرية كافة طبقنا لخطة عمؿ كجدكؿ زمني محدد ضمف
برنامج المجمس "أسبكع حقكؽ اإلنساف بالمحافظات" بيدؼ الكصكؿ إلى المكاطنيف
المقيميف في المناطؽ الميمشة كاألماكف النائية في القرل كالنجكع كالمراكز كالمدف
كاألحياء لمتعرؼ عمى مشكبلتيـ ،كما يكفد بعثات ميدانية كبعثات لتقصي حقائؽ
األحداث.
كفيما يتصؿ بعدد الشكاكل التي تمقاىا المجمس خبلؿ الفترة مف إبريؿ َُِٖ إلى يكنيك
َُِٗ فقد بمغ ْْٖٖ شككل تنقسـ -كفقنا لطبيعة الحقكؽ األساسية لئلنساف -إلى ثبلث
ممفات رئيسة تشمؿ:
 ممؼ الحقكؽ المدنية كالسياسية بعدد بمغ ُُِّ شككل. ممؼ الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية بعدد بمغ ُُُٔ شككل. شكاكل المصرييف في الخارج بعدد بمغ (ّٖ) شككل.ظت ُِّ شككل بشكؿ نيائي لعدـ اختصاص المجمس بمكضكعيا.
 -كما يح ًف ى
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تضمف ممف الحقوق المدنية والسياسية َُّٗ شككل تمثؿ "طمبات عفك" تيحاؿ إلى
لجنة العفك الرئاسي ضمف اختصاص المجمس في تمقييا كعضكية المجمس بتمؾ المجنة
الرئاسية ،كقد تنكعت الشكاكل المتمقاة كفقنا لسبؿ الكصكؿ عمى النحك التالي:
 ُِِٓ شككل عف طريؽ الحضكر. ٕٓٔ شككل عبر البريد. ْٔٔ شككل عبر الفاكس. ُٗٓ شككل مف خبلؿ المكاتب المتنقمة. ّٔ شككل عبر البريد اإللكتركني.أخير شككل كاحدة عبر التمغراؼ.
 ك ناكما تنكعت الشكاكل المتمقاة كفقنا لمنكع (ذككر -إناث) عمى النحك التالي:
 َّّٕ شككل مف الذككر. ُٔٔ شككل مف اإلناث. ُِْ شككل مجمعة.كفيما يتصؿ بتنكع الشكاكل المتمقاة كفقنا لمتكزيع الجغرافي فقد استقبؿ المجمس شكاكل مف
معظـ محافظات الجميكرية (ِٕ محافظة) ،كجاءت محافظة الجيزة في المرتبة األكلى
بكاقع (ُٗٓ) شككل ،تمتيا محافظة الشرقية في المرتبة الثانية بكاقع (ُْْ) شككل ،ثـ
محافظة القاىرة بكاقع (َّْ) شككل ،ككاف لممحافظات المتبقية نصيب فيما تبقى مف
إجمالي عدد الشكاكل الكاردة لممجمس" .مرفؽ جدكؿ إجمالي حصر لممحافظات"
كما تنكعت الشكاكل المتمقاة كفقنا لمتصنيؼ الحقكقي عمى النحك التالي:
( )0الحقوق المدنية والسياسية:
بمغ عدد الشكاكل التي تتعمؽ بالحقكؽ المدنية كالسياسية ُُِّ شككل تتضمف عدة
تصنيفات فرعية ،لعؿ مف أىميا :الشكاكل الخاصة بادعاء االختفاء القسرم بكاقع َُْ
شككل ،كالشكاكل التي تحمؿ ادعاء بالتعسؼ في استخداـ السمطة بكاقع ّٔ شككل،
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كشكاكل ادعاء استغبلؿ السمطة كالنفكذ بعدد (ِٕ) شككل ،كشكاكل حقكؽ السجناء فيما
يتعمؽ بطمبات النقؿ مف سجف إلى آخر بعدد (ُُٕ) شككل ،كطمبات تكفير الرعاية
الصحية لمسجناء بعدد (ُْٕ) شككل ،كالتماسات اإلفراج الشرطي بعدد (ُْٔ) شككل،
كما يدخؿ في نطاؽ ىذا التصنيؼ طمبات العفك التي تيقى َّدـ لممكتب كيحيميا بدكره إلى
طمبا ،كتكزع المتبقي مف أعداد
لجنة العفك الرئاسية ،حيث بمغت تمؾ الطمبات ُِِّ ن

الشكاكل عمى التصنيفات الفرعية األخرل الخاصة بالحقكؽ المدنية كالسياسية" .كما ىك
مكضح بجدكؿ الحصر المرفؽ"
كفيما يمي أمثمة لمشكاكل الخاصة بالحقكؽ المدنية كالسياسية التي تجاكب معيا المجمس:
الحق في الحياة:

تمقى المجمس شككل مف المكاطف /أ .ؼ .أ .أ .بخصكص نجمو المكاطف /أ .أ .ؼ .أ.
ض عمى الشاكي
المقيـ بمركز قطكر محافظة الغربية تفيد أنو بتاريخ ِٔ َُِٖ/َُ/قيبً ى
كزكجتو مف المنزؿ مف قبؿ رجاؿ 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 األخير إلى منزلو بتاريخ ِٖ َُِٖ/َُ/حيث كانت
قكة مف مباحث قطكر في انتظاره ،ككاف بصحبتو شخص آخر ،كاقتحمت المنزؿ كألقت
القبض عميو ،كاعتدت عميو بالضرب كالتقييد مف الخمؼ ،كحطمت محتكيات المنزؿ ،كما
ً
ب مف إحدل الصيدليات بمعرفة أحد قاطني الشارع أرسمو رئيس
يع ًطي ّْ
أٍ
"منك نما" يجم ى
المباحث كيدعى/ش .أ ،كبعد ذلؾ ا ٍقتًيد المذككر إلى الطريؽ الدكلي طنطا – كفر الشيخ
كأطمؽ عميو النار ىناؾ بدعكل مقاكمة السمطات عمى حد زعـ الشاكي كما كرد بشككاه،
يخمي سبيؿ الشاكي ىك كزكجتو في الثامنة مف اليكـ نفسو لتسمُّـ الجثماف ،كأمرت
كقد أ ى
محضر بالكاقعة حمؿ رقـ
نا
نيابة طنطا بالدفف بعد استخراج التصاريح البلزمة ،كحررت
ُِِّٓ لسنة َُِٖ إدارم طنطا ،كما يحّْرر محضر بكاقعة القبض عمى الشاكي
كزكجتو كاحتجازىما لمدة يكميف دكف كجو حؽ برقـ ٕٖٗٔ لسنة َُِٖ إدارم قطكر.

كطالب الشاكي بالتحقيؽ في الكاقعة السابقة كاتخاذ اإلجراءات البلزمة حياليا كسرعة
يع ًطي
االنتياء مف تقرير الطب الشرعي لتحديد سبب الكفاة كما إذا كاف المجني عميو قد أ ٍ

"المنكـ" مف قبؿ رئيس المباحث مف عدمو كمدل تأثير ذلؾ في ركاية الكفاة.
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اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ
ُُّٖ بتاريخ ُّ ،َُِٖ/ُِ/كلـ يتمؽ ِّ
ردا.
كما خاطب المجمس النيابة العامة بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ َُُٓ بتاريخ
ُّ َُِٖ/ُِ/التي أفادت بأنو "تـ فحص الشككل المنكه عنيا ،كتبيف كركد مذكرة
بالمعمكمات مف نيابة غرب طنطا الكمية مؤرخة بػ ُِ َُِٗ/ِ/ثابت بيا أف الكاقعة تـ
التحقيؽ فييا قضائيِّا ،إذ يس ًم ىعت أقكاؿ كالد المجني عميو مقدـ الشككل ،كما يسئً ىؿ مف

فضبل عف انتقاؿ النيابة
استشيد بيـ بالتحقيقات كأجريت معاينة لمسكنو بمدينة قطكر،
ن

العامة لمعاينة غرفة حجز نقطة المحمة ،كانتداب الطب الشرعي لتشريح جثماف نجؿ مقدـ
الشككل كبياف سبب كفاتو ،كالقضية ما تزاؿ متداكلة بالتحقيقات .
الحق في السالمة الجسدية:
جاءت معظـ الشكاكل التي تمقاىا المجمس خبلؿ فترة التقرير بشأف انتياؾ الحؽ في
السبلمة الجسدية عمى صمة بمصمحة السجكف ،كتنكعت ادعاءات االنتياؾ بيف السب
كاالضطياد كالعزؿ كاالعتداء البدني بأشكالو المختمفة -سكاء بالضرب أك السحؿ أك
انتياؾ كرامة المسجكف بأم صكرة -ألغراض مختمفة ،منيا الحصكؿ عمى المعمكمات،
انتشار ،كلـ
نا
أك الضغط عمى أشخاص آخريف ،أك العقاب الذم يمثؿ أكثر األنكاع
يقتصر األمر عمى السجكف ،بؿ كردت شكاكل عف حاالت حدثت في أماكف االحتجاز

كفي الشكارع كرد فعؿ ناتج عف تصرؼ الشخص مع رجاؿ األمف بشكؿ غير الئؽ مف
أعدادا كبيرة يمكف أف تشكؿ ظاىرة ،كمعظميا جرل
كجية نظرىـ ،كال تمثؿ ىذه الحاالت
ن
تحقيؽ بشأنو ،كمنيا:

شككل المحامية /ـ .ح .بخصكص السجيف /ر .س .ح .نزيؿ سجف الكادم الجديد،
تتضمف ادعاء بتعرض مككميا لبعض االنتياكات داخؿ محبسو مف قبؿ رئيس المباحث
كمنعو مف التريض.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ
ِٔٗ بتاريخ ُٔ ،َُِٖ/ٕ/كقد أفادت بأف "المسجكف محككـ عميو بالسجف المشدد
عشر سنكات في القضية رقـ ُّْْْ َُِْ/ج بكالؽ الدكركر بتيمة التجمير
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كاستعماؿ القكة ،كبسؤالو نفى ما كرد بالشككل ،كبرر قياـ الشاكية بتقديـ الشككل لرغبتو
في النقؿ إلى سجف قريب مف محؿ إقامة ذكيو ليتمكنكا مف زيارتو ،كبتكقيع الكشؼ الطبي
عميو اتضح عدـ كجكد أم إصابات حديثة كأف عبلماتو الحيكية مستقرة ،كذلؾ لـ تثبت
معمكمات بشأف تعرض النزيؿ المذككر إلى تعد بدني أك لفظي أك إساءة معاممة مف قبؿ
المشكك في حقيـ ،حيث ييعامؿ كفقنا لنظـ كلكائح السجكف كأقرانو مف النزالء".
شككل السيدة /ش.ع .ص .بخصكص نجمييا السجيف /إ .ع .ح .كالسجيف /ـ .ع .ح
ىن ًزيمىي سجف المنيا العمكمي ،تفيد بتعرض نجمييا المكدعيف بسجف المنيا العمكمى

لمتعذيب عمى يد رئيس مباحث السجف كعدد مف الضباط (ـ .ح  -ـ .ع  -ـ .ـ)
بالضرب المبرح كالصعؽ بالكيرباء؛ مما أحدث إصابات شديدة "مرفؽ صكر فكتكغرافية"،
كما تؤكد الشاكية استعدادىا لتقديـ فيديك لنجمييا بالسجف كعمييما آثار التعذيب ،كما
أفادت بأف رئيس السجف نقؿ السجيف ـ .ع .ح .إلى سجف قنا العمكمي بعد كاقعة
التعذيب.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو رقـ َُٔ بتاريخ
َُ ،َُِٖ/َُ/كجاء الرد كالتالي" :بسؤاؿ النزيميف نجمي الشاكية نفيا ما كرد بالشككل
مف تعذيبيما أك تعرضيما ألم أذل بدني أك لفظي ،كىذا ما أكده الكشؼ الطبي عمييما،
كلـ تثبت معمكمات بتعرض أم منيما لؤلذل".
الشككل المقدمة مف كالدة السجيف /ـ .ر .إ .ع .نزيؿ سجف ليماف برج العرب ،تطالب فييا
بالتدخؿ العاجؿ لتعرض نجميا لمتعذيب مف قبؿ رئيس مباحث السجف ،حيث ادعت قياـ
األخير باالعتداء عمى نجميا بالسب كالضرب كىتؾ العرض كالمنع مف العبلج.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو رقـ ٕٓٓ بتاريخ
ٖ ،َُِٖ/ُُ/ككاف الرد كاآلتي" :بسؤاؿ النزيؿ المذككر نفى كؿ ما كرد بالشككل مف
تعذيب أك سكء معاممة أك حرماف مف الطعاـ ،كبرر شككل كالدتو بمركرىا بضائقة نفسية
بسبب طكؿ فترة حبسو ،كبتكقيع الكشؼ الطبي عمى المذككر تبيف عدـ كجكد أم
إصابات أك كدمات ،كأف حالتو العامة جيدة ،كلـ تثبت أم معمكمات تفيد تعرضو ألم
نكع مف التعذيب أك االضطياد ،كأنو ييعامؿ كفؽ نظـ كلكائح السجكف كأقرانو مف النزالء".
61

الشككل المقدمة مف السيدة /ص .ف.أ .ـ .بخصكص شقيقيا السجيف /ر .ف .اؿ .أ.
نزيؿ سجف كادم النطركف َّْ بشأف قياـ كؿ مف" :ـ .ع .اؿ"" ،أ .ض" ضابطي سجف
كادم النطركف َّْ بالتعرض لشقيقيا المسجكف كتعذيبو كالتنكيؿ بو كنقمو تعسفيِّا مف
غرفتو إلى غرفة أخرل ،كعدـ صرؼ األدكية لو ،كحرؽ األمتعة الخاصة بو.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ
ُِٔ بتاريخ ْ ،َُِٖ/ُُ/كأفادت بأنو "باالطبلع عمى الممؼ الطبي كتكقيع الكشؼ
الطبي تبيف أف المذككر كرد بتقريره عدـ كجكد آثار إلصابات ظاىرية حديثة بو،
كعبلماتو الحيكية (النبض – ضغط الدـ – درجة الح اررة – سرعة التنفس) في الحدكد
الطبيعية ،كلو تاريخ مرضي لمعاناتو مف انزالؽ غضركفي قطني كيتردد عمى مستشفى
كيجرل لو العبلج الطبيعي مع صرؼ العبلج الدكائي البلزـ بصكرة
شبيف الككـ الجامعي ،ي

كيعالج كفقنا لمكائح كالقكانيف".
دكرية كمنتظمة ،ي
اًلختفاء القسري:

استم ار انر لجيكد المجنة المشكمة بالمجمس لمتابعة ممؼ اإلدعاء باالختفاء القسرم لعدد

مف المكاطنيف مف قبؿ الجيات الرسمية بالدكلة كما تقكـ بو المجنة في كؿ عاـ بنشر

الحاالت التي ترد ليا كتقكـ بدراسة ظركؼ اختفاء /تغيب ىؤالء المكاطنيف في ضكء
المعايير الدكلية  ،ثـ تقكـ بالتكاصؿ مع الجيات الرسمية سكاء ك ازرة الداخمية أك النيابة

العامة لمكقكؼ عمى حقيقة تمؾ اإلدعاءات كلقد سبؽ كأف نشر المجمس القكمي لحقكؽ

االنساف العاـ فى تقريره العاـ الماضي " َُِٕ " َُِٖ/جدكالن يكضح أعداد الحاالت
كأسماء كظركؼ كتكاريخ اإلدعاء باختفائيـ  ،كالردكد التي كردت مف الجيات الرسمية

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
تحت الفحص ،كقد تمقى المجمس عدد ّٓ ردان يكضح مصير ّٓ مكاطنان ممف تـ االدعاء

بإخفائيـ مف قبؿ القائميف عمى انفاذ القانكف ممحق رقم (.)0

أما عمى صعيد فترة التقرير الحالي فمازالت الشكاكل المتعمقة باإلختفاء القسرم تأخذ
نفس النمط  -كبأعداد ليست بالقميمة – حيث بمغ عدد الشكاكل الكاردة َُْ شككل

تضمنت اإلدعاء بقياـ قكات تتبع كازرة الداخمية بالقبض عمى (المدعي اختفائو) مف منزلو

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

عمى مكاف احتجازه  ،كيككف القسـ التابع لو المختفي الجية األكلى لمبحث كالذل ينفى
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 ،
كلكحظ أف بعض الحاالت يتـ إجبلء مصيرىا خبلؿ أياـ قميمة كيخمى سبيميا بعد التحقيؽ

معيا مف قبؿ األمف الكطني كما لكحظ أف حاالت أخرل يخمى سبيميا بعد التحقيؽ معيا ،

بينما تظؿ بعض الحاالت مجيكلة المصير.

كقد خاطب المجمس ك ازرة الداخمية كالنيابة العامة بشاف ىذه الحاالت كتمقى ردكدان عف

َُْ حالة " ممحق رقم (  ، ( 8تضمنت الردكد اإلفصاح عف مكقؼ عدد ُُْ حالة مف

تمؾ الحاالت أما باقي الحاالت كالبالغ عددىا ُٔ حالة فقد كرد أنو " جارل استكماؿ
الفحص" بشأنيا لبياف مكقفيا .

كقد لكحظ مف فحص ىذه الجداكؿ ما يمى -:

أنو يكجد عدد ثماني سيدات تقدـ ذكييف بإدعاءت إلخفائيف مف قبؿ القائميف عمى إنفاذ

القانكف كجاءت الردكد بشأنيف بأنو تـ القبض عمييف كعرضيف عمى النيابة العامة
إلتياميف فى قضايا كأنيف مكجكدات في محبسيف .

كحاالت أخرل لـ يسبؽ ضبطيا مف قبؿ القائميف عمى إنفاذ القانكف  ،كتبيف أيضان بأف

معظـ الحاالت التي تـ اإلدعاء بإختفائيا مف قبؿ ك ازرة الداخمية مقبكض عمييا  ،كتمثؿ
لدل النيابة العامة لمتحقيؽ معيا في التيـ المكجو ليا كمكضكعيف بالسجكف بناء عمى

أكامر النيابة العامة .

أما باقي الحاالت األخرل ممف تـ اإلفصاح عف مكقفيا فأكدت ك ازرة الداخمية " بأنو لـ
يسبؽ ضبطيا " مف قبؿ الرجاؿ القائميف عمى إنفاذ القانكف .
تبلحظ مف مفاد الركد مف ك ازرة الداخمية عمى عدد ُٔ حالة باآلتي " جارل استكماؿ

الفحص " بشأنيا.

تبلحظ أيضان تشابؾ بعض الحاالت أسريان  ،كالتباس نتائج الفصح  ،حيث تـ اإلقرار
بالقبض عمى أحد أفراد األسرة  ،كاإلشارة إلى عدـ االستدالؿ عمى سابقة ضبط آخريف مف

أشقائو الغائبيف .

الحق في الحرية واألمان الشخصي:
استقبؿ المكتب شكاكل عديدة تتعمؽ بانتياؾ ىذا الحؽ باقتحاـ بعض رجاؿ الشرطة
المنازؿ كتركيع المكجكديف بيا مف نساء كأطفاؿ ،كيستتبع ىذا بالطبع جممة مف
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االنتياكات ،كاالعتداء عمى المكاطنيف الذيف يعترضكف عمى ىذه الطريقة ،كالقبض عمييـ
كاحتجازىـ دكف كجو حؽ.
كىناؾ حاالت قبض تعسفي يقع عمى المكاطف أثناء كجكده بالشارع أك في قسـ الشرطة
لقضاء مصمحة ما ،كما تمقى المكتب شكاكل يتضرر أصحابيا مف احتجازىـ بشكؿ غير
قانكني كيككنكف في الغالب قد يحبً يسكا مسبقنا كحصمكا عمى قرارات بإخبلء سبيميـ ،كيرفض

قسـ الشرطة الذم يتبعكنو اإلفراج عنيـ ،كىناؾ حاالت ألشخاص يي ٍحتى ىج يزكف في القسـ
دكف عرض عمى النيابة العامة ،كمف أمثمة ذلؾ:

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

اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ
ّْٓ بتاريخ ٗ ،َُِٖ/َُ/كلـ يتمؽ ِّ
ردا.
شككل المكاطف /ـ .ز .ـ .ح .المقيـ بمركز منفمكط -محافظة أسيكطَّ ،
يدعي قياـ قكة مف
مركز شرطة منفمكط بتاريخ ُِ َُِٖ/ٗ/باقتحاـ منزلو كتكسير محتكياتو مما تسبب في
خسائر مادية جسيمة ،كما ادعى استيبلئيا عمى مبمغ مالي قدره أربعكف ألؼ جنيو ككذلؾ
شيكات لحاممو بقيمة خمسيف ألؼ جنيو ،كما أفاد بكجكد تسجيؿ مف خبلؿ كامي ار المراقبة
يؤكد ادعاءه.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ
ٓٗٓ بتاريخ َُ ،َُِٖ/َُ/كأفادت بػ "عدـ صحة ما كرد بالشككل ،حيث قصد
الشاكي النكاية بكحدة مباحث مركز شرطة منفمكط كغؿ يد الضباط عف أداء عمميـ لككف
المذككر ينتمي لعائمة "مشعاؿ" المطمكب ضبطيـ كاحضارىـ ،حيث فيتّْش مسكنو في
إطار مف الشرعية كالقانكف كبناء عمى إذف مف النيابة العامة".
شككل المكاطف /ع .اؿ .ع .ع .المقيـ بالنكبة  -محافظة /أسكاف ،يتضرر مف قياـ
رئيس مباحث نصر النكبة باحتجازه لمدة ثبلثة أياـ بشكؿ غير قانكني دكف عرضو عمى
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النيابة العامة ،كالتعدم عميو بالسب كتيديده بتمفيؽ القضايا في حاؿ عدـ تنازلو عف
قطعة أرض كضع يد سبؽ أف تقدـ بطمب لتقنيف كضعيا.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ
ِّّ بتاريخ ٗ ،َُِٖ/ٕ/كلـ يتمؽ ِّ
ردا.
شككل المكاطف /ـ .ؼ .ع .أ .المقيـ بكفر الدكار  -محافظة البحيرة ،يتضرر مف اقتحاـ
الضابط /ـ .ج .اؿ .عمى رأس قكة مف مركز شرطة كفر الدكار منزلو بتاريخ
فجر كاقتياده إلى قسـ الشرطة كتمفيؽ قضية اتجار بالمكاد
ِٖ َُِٔ/ّ/الساعة َّ ّ:نا

المخدرة تمت تبرئتو فييا مف قبؿ المحكمة.

اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ
ُِٓ بتاريخ ُِ ،َُِٖ/ٔ/كأفادت" :تبيف أنو بتاريخ ِٖ َُِٔ/ّ/بتقنيف اإلجراءات
تـ ضبط الشاكي لقيامو باالتجار في المكاد المخدرة كبحكزتو عدد "ٗٓ" قطعة مف مخدر
قرصا لعقار التامكؿ المخدر ،كمبمغ مالي قدره "َٕٔٓ" جنيينا،
الحشيش ،ككذا عدد "َٖ" ن
كىاتؼ محمكؿ ،كذلؾ حاؿ قيادتو السػ ػ ػ ػ ػيارة رقـ "ُٔٓٗ س ف أ" نقؿ اإلسكندرية،
كبمكاجيتو اعترؼ بحيازتو لممخدر المضبكط بقصد االتجار ،كتحرر عف ذلؾ المحضر
رقـ ُْٖٗ َُِٔ/جنايات قسـ شرطة كفر الدكار.
كبتاريخ ُّ َُِٔ/َُ/كبتقنيف اإلجراءات تـ ضبط الشاكي كبحكزتو سبلح نارم فرد
خرطكش عدد "ِ" طمقة مف ذات العيار ،كتحرر عف ذلؾ المحضر رقـ ََُُِّْٔٔ/
جنايات قسـ شرطة كفر الدكار كيتضح مما تقدـ عدـ صحة ما كرد بالشككل ،كأف جميع
اإلجراءات التي اتخذت ضد الشاكي في إطار قانكني دكف حدكث تجاكزات".
التعسف في استخدام السمطة:
تضمنت الشكاكل التي استقبميا المجمس ادعاءات بتجاكز السمطة مف قبؿ رجاؿ إنفاذ
صكر عديدة:
نا
القانكف اتخذ

األكلى :التعسؼ في استخداـ السمطة؛ أم :ارتكاب رجاؿ إنفاذ القانكف أثناء القياـ بعمميـ

مخالفات أخرل ذات صمة بيذا العمؿ ،كمنيا:
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شككل المكاطف /ع .ـ .اؿ .ع .المقيـ بغيط العنب  -محافظة اإلسكندرية ،يتضرر مف
قياـ ضباط مباحث قسـ شرطة كرمكز بإيقافو في الطريؽ كتفتيشو بطريقة ميينة كالتعدم
عميو بالسب كالقذؼ ،كلـ يتكقؼ األمر عند ىذا الحد ،بؿ اقتحمكا منزلو ككسركا محتكياتو
كىددكه بتمفيؽ القضايا.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ
ِّٔ بتاريخ ُِ ،َُِٖ/ٔ/كأفادت بأنو "تـ ضبط الشاكي بمعرفة ضباط كحدة مباحث
قسـ شرطة كرمكز كبحكزتو كمية مف مخدر الحشيش ،كتحرر عف ذلؾ المحضر رقـ
َََُُِِٖٖ/ج قسـ شرطة كرمكز مخدرات حشيش اتجار ،كبعرضو عمى النيابة
ِّ
احتياطيا عمى ذمة التحقيؽ ،كما يزاؿ في محبسو ،كيتضح مما سبؽ
العامة قررت حبسو
عدـ صحة الشككل".
شككل المكاطف /ـ  .ـ  .اؿ .ع .المقيـ بشارع الجيش– الظاىر  -محافظة القاىرة،
يتضرر مف تعنت الرائد /ـ .ج .اؿ .التابع إلدارة مركر العجكزة بسحب رخصة القيادة
منو عمى الرغـ مف أنيا غير منتيية ،حيث إنو بتاريخ ٗ َُِٖ/ُِ/أثناء كقكؼ الشاكي
حرر المشكك في حقو مخالفة "كمبش" لو،
بسيارتو في شارع النيؿ أماـ بنؾ قطر الكطني َّ
بدال مف سحب رخصة
ككجد أف رخصة السيارة منتيية فسحب رخصة القيادة السارية ن
سيبل مف السباب كىدده
السيارة ،كباعتراض الشاكي عمى ذلؾ كجَّو لو المشكك في حقو ن
بتحرير مخالفات أخرل لو ،كعميو يمتمس الشاكي التحقيؽ فيما سبؽ كاتخاذ اإلجراءات
البلزمة حياؿ الكاقعة.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ
ُُْٖ بتاريخ ُْ ،َُِٗ/ُ/كأفادت بػ "تنازؿ الشاكي عف شككاه إلزالة أسبابيا دكف
إكراه ،كتفيمو لئلجراء المتخذ تجاىو مف الضابط المذككر".
الثانية :استغبلؿ السمطة كالنفكذ الذم يمارس ضد المكاطنيف لتحقيؽ مصالح شخصية أك
الضغط عمى المكاطنيف لممكافقة عمى أمر أك التنازؿ عف شيء ،كقد كرد إلى المكتب
شكاكل عديدة تتعمؽ بمثؿ ىذه التجاكزات ،كمنيا:
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شككل المكاطف /ـ .ـ .ع .ز .المقيـ بعزبة أبك خطكة – سنيكر – مركز دمنيكر -
محافظة البحيرة ،يتضرر مف استغبلؿ الضابط بمديرية أمف البحيرة /ص .ع .صفتو
الكظيفية لئلضرار بو ،حيث يقطف الشاكي بجكار الضابط المشكك في حقو كيفصؿ بيف
منزلييما طريؽ عمكمي ىك الكسيمة الكحيدة لدخكؿ الشاكي كخركجو مف منزلو ،كعمى إثر
سكر بنير الشارع كسد الطريؽ المكصؿ إلى منزؿ
الخبلفات بينيما بنى المشكك في حقو نا

نظر
عمما بأنو قد قدـ شككل لممجمس المحمي لمقرية لكف لـ يتخذ إجراء نا
الشاكي ،ن
الستخداـ المشكك في حقو نفكذه عمى العامميف بالمجمس ،كبناء عميو يرجى التحقيؽ في
الكاقعة السابقة كاتخاذ ما يمزـ مف إجراءات حياؿ ما سبؽ.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ ٖ
بتاريخ ٔ ،َُِٗ/ِ/كأفادت بػ "عدـ صحة ما كرد بالشككل لسابقة كجكد خبلفات بيف
الشاكي كشقيؽ الضابط المشكك في حقو بسبب الجيرة محرر بشأنيا عديد مف المحاضر،
كآخرىا المحضر رقـ ٗٔٗ َُِٗ/جنح مركز شرطة دمنيكر (استعراض قكة) ضد
الشاكي ،كحكـ عميو بالحبس لمدة ّ شيكر ،كعارض لجمسة ٖ."َُِٗ/ْ/
اإلجراءات الشرطية والقانونية:
استقبؿ المجمس شكاكل عديدة يتضرر أصحابيا مف قصكر في اتخاذ اإلجراءات البلزمة
كيفترض أف تؤدم إلى رفع االنتياؾ الكاقع
حياؿ الببلغات كالمحاضر التي يحرركنيا ي
عمييـ ،كلكف ما يحدث ىك العكس ،حيث أكدت الشكاكل التي استقبميا المجمس في ىذا

الصدد استمرار كقكع االنتياكات عمييـ بعد تحرير المحاضر كعدـ اتخاذ أم إجراء،
كمنيا:
شككل المكاطف /م .ع .ح .ـ .المقيـ بقرية صفط أبك جرج  -بني مزار  -محافظة
المنيا ،يتضرر فييا مف تعدم كؿ مف" :ـ .ع .ـ .ع ،ع .ـ .أ ،ـ .ج .ـ" عميو كعمى
كالده كازالة السكر المقاـ عمى قطعة أرض خاصة بالمذككر ،كقد يحّْرىرت عدة محاضر

"ُٕٖٓ لسنة َُِٖ إدارم بني مزار َُِْ ،لسنة َُِٖ إدارم بني مزارْٖٖٔ ،
لسنة َُِٖ إدارم بني مزار" ،لذلؾ يمتمس المذككر اتخاذ اإلجراءات القانكنية حياؿ
الكاقعة.
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اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ ُْٗ
بتاريخ ِٗ ،َُِٖ/ٕ/كأفادت بػ "كجكد خبلفات بيف الشاكي كالمشكك في حقيـ عمى
بناء سكر عمى قطعة أرض ممؾ الشاكي ،كتحرر عف ذلؾ المحضر رقـ
ُٖٕٕٗ َُِٖ/جنح بني مزار ،كتحددت جمسة بتاريخ ِِ َُِٖ/ُُ/لمنظر فيو".
الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة:
استقبؿ المكتب شكاكل عديدة عمى صمة بتنفيذ أحكاـ نيائية لمكاطنيف حصمكا عمييا منذ
فترات زمنية قد تصؿ ألكثر مف عاـ ،كمنيا:
شككل المكاطنة /ف .ث .ـ .ح .المقيمة بقرية معارؾ  -محافظة بني سكيؼ ،تطمب تنفيذ
الحكـ القضائي الصادر في القضية ُِْٗٔلسنة َُِٕ جنح مستأنؼ بني سكيؼ ضد
السيد /ـ .ش .ـ .ح .بالحبس لمدة سنة ككفالة قدرىا ألؼ جنيو.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر رقـ
ُْٕ بتاريخ ِٗ ،َُِٖ/ٕ/كأفادت بأف "المشكك في حقة عارض في الحكـ الصادر
ضده".
كعبلكة عمى ما سبؽ ىناؾ شكاكل تتعمؽ بطمبات بإعادة فتح باب التحقيؽ في قضية
لظيكر أدلة أك كقائع يمكف أف تغير مجرل القضية ،كمنيا:
شككل المكاطنة /ؼ .ج .ج (ركسية الجنسية) مقيمة ببكرفؤاد  -محافظة بكرسعيد كالدة
المتيـ /خ .ؼ .إ .ع ،تمتمس إعادة فتح التحقيؽ في القضية رقـ ََُٕٓ لسنة َُِّ
جنايات مدينة نصر المقيدة برقـ ٕٗٓ لسنة َُِّ كمي شرؽ القاىرة كالمقضي فييا
نظر لكجكد شبية تكاطؤ بيف الجية القائمة
عاما نا
بجمسة ٕ َُِٔ/ْ/بالسجف ُٓ ن
بالتحريات كالمجني عميو.

اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس النيابة العامة بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ
ُُْْ بتاريخ ُْ ،َُِٗ/ُ/كأفادت بأنو "بفحص الشككل المنكه عنيا كردت مذكرة
نيابة مدينة نصر الكمية المؤرخة ُٕ َُِٗ/ِ/كالثابت بيا أف المتيـ /خ .ؼ .إ .ع .قد
ين ًسب إليو مع آخريف ارتكاب جريمتي السرقة باإلكراه كالقبض كاالحتجاز بدكف أمر أحد

الحكاـ المختصيف ،كىي الجرائـ المكثقة بالمكاد ْْ :مكرر،ُ/ِِٖ ،َِٖ ،ُٓٓ ،
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ِّ
قضائيا بمعرفة النيابة العامة،
ُّٓ مف قانكف العقكبات ،كقد تـ تحقيؽ الكاقعة تحقيقنا
كتكافرت في التحقيقات جميع ضمانات المحاكمة العادلة كالمنصفة.
كبتاريخ ٕ َُِٔ/ْ/حكمت المحكمة حضكرِّيا بمعاقبة المتيـ /خ .ؼ .إ .ع .بالسجف
عاما ،كبتاريخ ُْ َُِٔ/ُِ/قضت محكمة النقض برفض
المشدد لمدة خمسة عشر ن
الطعف المقدـ مف المتيـ".

حقوق السجناء:
تتنكع الشكاكل التي استقبميا المجمس فيما يخص حقكؽ السجناء إلى عدة أنكاع ،كتتعمؽ
باألكضاع المعيشية لمنزالء داخؿ السجكف ،مثؿ :تكفير الرعاية الصحية ،كطمبات النقؿ
إلى السجكف األقرب لمحاؿ إقامة األسر ،كطمبات متعمقة بالمأكؿ كالممبس كممارسة
أنشطة داخؿ السجكف كالتريض كالقراءة ،كالطمبات الخاصة بالتعميـ داخؿ السجف ،كحؽ
السجيف في التكاصؿ مع العالـ الخارجي مف خبلؿ الزيارات الدكرية مع ذكيو.
كالنكع الثاني مف الطمبات يتعمؽ بإنياء فترة حبس السجيف كخركجو لمعالـ الخارجي قبؿ
قانكنا ،كليا عدة أشكاؿ تتمثؿ في :اإلف ارج الشرطي ،كاإلفراج
انتياء فترة العقكبة المحددة ن

الصحي ،كالعفك.

أما النكع الثالث فيك الشككل مف انتياكات تقع عمى السجيف مف قبؿ القائميف عمى
السجف ،مثؿ انتياؾ الحؽ في السبلمة الجسدية الذم سبقت اإلشارة إليو سمفنا،
كاالضطياد كسكء المعاممة ،كالحبس االنفرادم دكف كجو حؽ ،أك أم فعؿ يمكف أف يمس
كرامة السجيف.
كفيما يمي نمكذج لشككل مجمعة كردت لممجمس خبلؿ شير فبراير َُِٗ تضمنت
النظر في الحؽ في الرعاية الصحية كالتمكيف مف الزيارة كاألكضاع المعيشية داخؿ
السجف لعدد مف قيادات جماعة اإلخكاف كالنشطاء السياسييف.
أحالتيا األستاذة /راجية عمراف -المحامية كعضكة المجمس -تضمنت شكاكل عف منع
زيارات أىالي عدد مف السجناء بمنطقة سجكف طرة بمحبسيـ رغـ ككنيـ متيميف
كمكدعيف عمى ذمة قضايا كسجكف مختمفة ،كىـ اآلتي أسماؤىـ:
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 .1الدكتكر /عبد المنعـ أبك الفتكح – سجف المزرعة /طرة (ِ).
 .2الدكتكر /يحيى القزاز – سجف ليماف طرة ،كحالتو الصحية بحاجة لمعبلج ،حيث يعاني
مف احتباس البكؿ منذ أسبكع.
 .3الدكتكر /حازـ عبد العظيـ – سجف القاىرة "طرة تحقيؽ".
 .4عبلء عبد الفتاح – سجف عنبر الزراعة /طرة.
اديا منذ أربع سنكات.
 .5أحمد سعد دكمة – سجف القاىرة "طرة تحقيؽ"  -محبكس انفر ن
 .6إسبلـ خميؿ – سجف القاىرة "طرة تحقيؽ" – مضرب عف الطعاـ منذ ِٓ يناير.

 .7عبد الفتاح البنا – سجف القاىرة "طرة تحقيؽ" – مضرب عف الطعاـ منذ ِٓ يناير.
 .8معتز كدناف – سجف شديد الحراسة (ُ) عقرب /طرة  -مضرب عف الطعاـ منذ ّٓ
يكما بسبب منع زيارة أىمو منذ بداية حبسو في مارس َُِٖ.
ن
 .9حمدم الفخراني – سجف المزرعة /طرة.
 .11محمد إبراىيـ أككسجيف – سجف القاىرة "طرة تحقيؽ".
 .11السيد عمي فييـ العاذب – سجف شديد الحراسة (ِ)  -محبكس انفر ِّ
اديا منذ سنتيف.
 .12سامح سعكدم – سجف القاىرة "طرة تحقيؽ".
 .13ىشاـ جعفر – سجف شديد الحراسة (ُ) – العقرب طرة – ممنكع مف الزيارة منذ سنة،
كيحتاج إلى جراحة.
 .14أحمد صبرم أبك عمـ – سجف القاىرة "طرة تحقيؽ" – مضرب عف الطعاـ منذ ِٓ
يناير.
 .15محمد القصاص – سجف شديد الحراسة (ِ) – طرة – محبكس انفر ِّ
اديا منذ القبض
عميو في ٖ فبراير َُِٖ ،كممنكع مف التريض.
 .16السفير /معصكـ مرزكؽ – سجف الميماف /طرة.
 .17الدكتكر /رائد سبلمة – سجف استقباؿ /طرة.
 .18شادم الغزالي حرب – سجف القناطر رجاؿ (ُ).
كما تمقى المجمس شكاكل بمجمكعة حاالت أخرل تضمنت معاناة أسرة السجيف /عبلء
عبد الفتاح المكدع بسجف عنبر الزراعة /طرة مف عدـ زيارتو منذ يكـ ٓ َُِٗ /ِ /رغـ
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تردد أسرتو طالبة مقابمتو عدة مرات دكف جدكل ،مما دفعيـ إلى االعتصاـ أماـ منطقة
اعدا إياىـ
سجكف طرة ،حتى خرج ليـ ضابط أمف كطني كطالبيـ بفض االعتصاـ ك ن
بالسماح ليـ بزيارتو يكـ األحد المكافؽ َُ ،َُِٗ/ِ/كطمبت األسرة تدخؿ النيابة العامة
بالنظر كاتخاذ ما يمزـ نحك إعماؿ القانكف بما يي ىم ّْكف األىالي مف زيارة ذكييـ السجناء.
كقد أحاؿ السيد السفير أميف عاـ المجمس ىذه الشكاكل إلى اإلدارة العامة لحقكؽ اإلنساف
بالنيابة العامة التي أفادت بأنو "مف خبلؿ فحص اإلدارة العامة لحقكؽ اإلنساف بمكتب
النائب العاـ ثبت مف مطالعة كتاب السيد المكاء مساعد كزير الداخمية لقطاع السجكف رقـ
(َُِٔ) المؤرخ في ُٕ َُِٗ/ٕ/بفحص ما كرد بكتاب السيد السفير أميف عاـ
المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف المبيف أعبله تبيف اآلتي:
 -1المسجكف /عبد المنعـ أبك الفتكح عبد اليادم مكدع بسجف المزرعة العمكمي عمى ذمة
القضية رقـ َْْ َُِٖ /حصر أمف الدكلة العميا بتيمة االنضماـ لجماعة:
بتكقيع الكشب الطبي عميو بمعرفة طبيب السجف كرد تقريره بأف ضغط الدـ َٖ،َُْ/
كقياس السكر العشكائي بالدـ ُِٓ ،كالنبض ٖٔ ف/د منتظـ ،كأنو مدرؾ لمزماف كالمكاف
كاألشخاص ،كالحالة العامة جيدة ،كزيارتو منتظمة ،كآخرىا َُ" َُِٗ/ِ /مف نجمو/
أحمد" ،كتعامبلتو منتظمة مع كافيتريا السجف.
 -2المسجكف /يحيى عباس حامد عبد اهلل القزاز مكدع بػ "ليماف طرة" عمى ذمة القضية رقـ
َُّٓ َُِٖ /حصر أمف الدكلة العميا بتيمة االنضماـ لجماعة:
بتكقيع الكشؼ الطبي عميو بمعرفة طبيب السجف تبيف أنو يعاني مف ارتفاع بضغط الدـ
عمى العبلج الدكائي التحفظي ،كخشكنة بالفقرات العنقية ،مع قصكر بكظائؼ الكمي،
كتضخـ بالبركستاتا ،كىك تحت العبلج كالمتابعة ،كالحالة العامة مستقرة ،كزيارتو منتظمة،
كآخرىا ِٔ" َُِٗ/ُ/مف أنجالو /أحمد ،كمحمد ،كطارؽ" ،كتعامبلتو منتظمة مع
كافيتريا السجف.
 -3المسجكف /حازـ يكسؼ عبد العظيـ إبراىيـ مكدع بسجف القاىرة عمى ذمة القضية رقـ
ّْٕ َُِٖ /حصر أمف الدكلة العميا بتيمة االنضماـ لجماعة:
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بتكقيع الكشؼ الطبي عميو بمعرفة طبيب السجف كبمراجعة السجبلت الطبية الخاصة
حاليا ،كيتـ متابعتو طبيِّا
بالمسجكف تبيف أنو بحالة صحية جيدة ،كعبلماتو الحيكية مستقرة ن

يارتو منتظمة ،كآخرىا
بصفة دكرية أسكة بباقي المسجكنيف بمعرفة أطباء السجف ،كز ا
َّ" َُِٗ/ُ/مف نجمو /عمي".
 -4المسجكف /عبلء أحمد سيؼ اإلسبلـ عبد الفتاح حمد مكدع بسجف عنبر المزرعة محككـ
عميو بالسجف المشدد (ٓ) سنكات في القضية رقـ َُِٖٓ لسنة َُِّ جنايات قصر
النيؿ بتيمة التجمير:
بتكقيع الكشؼ الطبي عميو بمعرفة طبيب السجف كبمراجعة السجبلت الطبية الخاصة
حاليا ،كيتـ متابعتو طبيِّا
بالمسجكف تبيف أنو بحالة صحية جيدة ،كعبلماتو الحيكية مستقرة ن

بصفة دكرية أسكة بباقي المسجكنيف بمعرفة أطباء السجف ،كزيارتو منتظمة ،كآخرىا
َُ" َُِٗ/ِ/مف كالدتو /ليمي مصطفى إسماعيؿ ،كشقيقتو /منى أحمد سيؼ اإلسبلـ".
 -5المسجكف /أحمد سعد دكمة مكدع بسجف القاىرة عمى ذمة القضية رقـ ّٗٓٗ لسنة
َُِّ جنايات عابديف محككـ عميو بالسجف لمدة ٔ سنكات  +شير:
بتكقيع الكشؼ الطبي عميو بمعرفة طبيب السجف كبمراجعة السجبلت الطبية الخاصة
حاليا ،كيتـ متابعتو طبيِّا
بالمسجكف تبيف أنو بحالة صحية جيدة ،كعبلماتو الحيكية مستقرة ن

بصفة دكرية أسكة بباقي المسجكنيف بمعرفة أطباء السجف ،كتعامبلتو منتظمة مع كافيتريا
السجف.
 -6المسجكف /إسبلـ خميؿ محمد خميؿ سيد مكدع بسجف القاىرة عمى ذمة القضية رقـ
َُّّ َُِٖ /حصر أمف الدكلة عميا بتيمة االنضماـ لجماعة.
بتكقيع الكشؼ الطبي عميو بمعرفة طبيب السجف ،كبمراجعة السجبلت الطبية الخاصة بو
حاليا ،كيتـ متابعتو ِّ
طبيا بصفة
تبيف أنو بحالة صحية جيدة ،كعبلماتو الحيكية مستقرة ن

دكرية أسكة بباقي المسجكنيف بمعرفة أطباء السجف ،كزيارتو منتظمة ،كآخرىا َُِٔٗ/ِ/
"مف /فاطمة سيد حسف" ،كتعامبلتو منتظمة مع كافيتريا السجف ،كيتسمـ تعيينات السجف،
كلـ ييبمغ عف إضرابو عف الطعاـ.

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

بصفة دكرية أسكة بباقي المسجكنيف بمعرفة أطباء السجف ،كزيارتو منتظمة ،كآخرىا
ْ" َُِٗ/ِ/مف نجمو /محمد" ،كتعامبلتو منتظمة مع كافيتريا السجف ،كيتسمـ تعيينات
السجف ،كلـ ييبمغ عف إضرابو عف الطعاـ.

 -8المسجكف /المعتز محمد شمس الديف عبد الحميـ مكدع بسجف (ِ) شديد الحراسة بطرة
عمى ذمة القضية ُْْ َُِٖ /حصر أمف الدكلة العميا بتيمة االنضماـ لجماعة:
بتكقيع الكشؼ الطبي عميو بمعرفة طبيب السجف ،كبمراجعة السجبلت الطبية الخاصة
حاليا ،كيتـ متابعتو طبيِّا
بالمسجكف تبيف أنو بحالة صحية جيدة ،كعبلماتو الحيكية مستقرة ن

بصفة دكرية أسكة بباقي المسجكنيف بمعرفة أطباء السجف ،كزيارتو منتظمة ،كآخرىا
ِٔ" َُِٖ/ُِ/مف زكجتو /ىالة عبد العاؿ تكفيؽ عمي ،ككالدتو /أنغاـ عبد العميـ
كدناف ،كشقيقتو /رانيا محمد شمس الديف" ،كتعامبلتو منتظمة مع كافيتريا السجف ،كيتسمـ
تعيينات السجف ،كلـ ييٍبمغ عف إضرابو عف الطعاـ.

 -9المسجكف /حمدم الدسكقي محمد الفخراني مكدع بسجف المزرعة العمكمي كمحككـ عميو
بالسجف لمدة (ّ) سنكات في القضية رقـ ْٖٕ َُِْ /جنايات السيدة زينب بتيمة إىانة
القضاء:
بتكقيع الكشؼ الطبي عميو بمعرؼ طبيب السجف أكرد تقريره أف ضغط الدـ َٖ،َُّ/
كقياس السكر العشكائي بالدـ َُٓ ،كالنبض ٕٓ ف/د منتظـ ،كأنو مدرؾ لمزماف كالمكاف
كاألشخاص ،كالحالة العامة جيدة ،كزيارتو منتظمة ،كآخرىا َِ" َُِٗ/ُ/مف زكجتو/
خيرية كامؿ محمد التيامي ،كزكج شقيقتو /عبد الجكاد المتكلي عبد الجكاد" ،كتعامبلتو
منتظمة مع كافيتريا السجف.
 -11المسجكف /محمد إبراىيـ محمد رضكاف مكدع بسجف القاىرة عمى ذمة القضية رقـ
ُِٔ َُِٖ/حصر أمف الدكلة العميا بتيمة االنضماـ لجماعة:
بتكقيع الكشؼ الطبي عميو بمعرفة طبيب السجف ،كبمراجعة السجبلت الطبية الخاصة بو
حاليا ،كيتـ متابعتو ِّ
طبيا بصفة
تبيف أنو بحالة صحية جيدة ،كعبلماتو الحيكية مستقرة ن
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يارتو منتظمة ،كآخرىا
دكرية أسكة بباقي المسجكنيف بمعرفة أطباء السجف ،كز ا
َِ" َُِٗ/ُ/مف /خالد إبراىيـ" ،كتعامبلتو منتظمة مع كافيتريا السجف.
 -11المسجكف /السيد عمي فييـ أبك المعاطي – شيرتو "سيد مشاغب" مكدع بسجف (ِ) شديد
الحراسة بطرة محككـ عميو بالسجف المشدد (ٕ) سنكات  +سنة سجف كستة شيكر شغؿ
في القضية رقـ ُُُّْ َُِْ/جنايات العجكزة بتيمة االنضماـ لجماعة كتجمير
كمخدرات:
بتكقيع الكشؼ الطبي عميو بمعرفة طبيب السجف ،كبمراجعة السجبلت الطبية الخاصة
حاليا ،كيتـ متابعتو طبيِّا
بالمسجكف تبيف أنو بحالة صحية جيدة ،كعبلماتو الحيكية مستقرة ن

بصفة دكرية أسكة بباقي المسجكنيف بمعرفة أطباء السجف ،كزيارتو منتظمة ،كآخرىا
َِ" َُِٗ/ُ/مف كالدتو /ليمي السيد" ،كتعامبلتو منتظمة مع كافيتريا السجف.
 -12المسجكف /سامح رمضاف محمد سالـ مكدع بسجف القاىرة عمى ذمة القضية رقـ
َُّٓ َُِٖ/حصر أمف الدكلة العميا بتيمة االنضماـ لجماعة:
بتكقيع الكشؼ الطبي عميو بمعرفة طبيب السجف ،كبمراجعة السجبلت الطبية الخاصة بو
حاليا ،كيتـ متابعتو ِّ
طبيا بصفة
تبيف أنو بحالة صحية جيدة ،كعبلماتو الحيكية مستقرة ن

دكرية أسكة بباقي المسجكنيف بمعرفة أطباء السجف ،كزيارتو منتظمة ،كآخرىا َُِّٗ/ِ/
"مف كالدتو /زينب السباعي" ،كتعامبلتو منتظمة مع كافيتريا السجف.
 -13المسجكف /أحمد صبرم أبك عمـ عبد اهلل أحمد مكدع بسجف القاىرة عمى ذمة القضية رقـ
ُِٔ َُِٖ/حصر أمف الدكلة العميا بتيمة االنضماـ لجماعة:
بتكقيع الكشؼ الطبي عميو بمعرفة طبيب السجف ،كبمراجعة السجبلت الطبية الخاصة
حاليا ،كيتـ متابعتو طبيِّا
بالمسجكف تبيف أنو بحالة صحية جيدة ،كعبلماتو الحيكية مستقرة ن

بصفة دكرية أسكة بباقي المسجكنيف بمعرفة أطباء السجف ،كزيارتو منتظمة ،كآخرىا
ُّ" َُِٗ/ُ/مف زكجتو /غادة حسف محمد" ،كتعامبلتو منتظمة مع كافيتريا السجف،
كيتسمـ تعيينات السجف ،كلـ ييبمغ عف إضرابو عف الطعاـ.

 -14المسجكف /محمد عمي إبراىيـ خميؿ القصاص مكدع بسجف (ِ) شديد الحراسة بطرة عمى
ذمة القضية رقـ ٕٕٗ َُِٕ/حصر أمف الدكلة العميا بتيمة االنضماـ لجماعة:
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بتكقيع الكشؼ الطبي عميو بمعرفة طبيب السجف ،كبمراجعة السجبلت الطبية الخاصة
حاليا ،كيتـ متابعتو طبيِّا
بالمسجكف تبيف أنو بحالة صحية جيدة ،كعبلماتو الحيكية مستقرة ن

بصفة دكرية أسكة بباقي المسجكنيف بمعرفة أطباء السجف ،كزيارتو منتظمة ،كآخرىا
ِّ" َُِٗ /ُ/مف زكجتو /إيماف محمد حسيف البديني ،كشقيقتو /مناؿ عمي إبراىيـ
خميؿ القصاص" ،كتعامبلتو منتظمة مع كافيتريا السجف.
 -15المسجكف /معصكـ مصطفى كماؿ محمد مرزكؽ مكدع بػ "ليماف طرة" عمى ذمة القضية
رقـ َُّٓ َُِٖ /حصر أمف الدكلة العميا بتيمة االنضماـ لجماعة:
يخا مرضيِّا
بتكقيع الكشؼ الطبي عميو بمعرفة طبيب السجف أكرد بتقريره أف لو تار ن
بحساسية تنفسية مزمنة عمى عبلج دكائي تحفظي ،كما يعاني مف فتؽ إربي أيسر مباشر

بدكف أم مضاعفات ،كال يحتاج إلى جراحات عاجمة إلصبلح الفتؽ ،كالحالة العامة
مستقرة ،كيتـ متابعتو طبيِّا بصفة دكرية أسكة بباقي المسجكنيف بمعرفة أطباء السجف،
كزيارتو منتظمة ،كآخرىا ِ" َُِٗ/ِ/مف زكجتو /إيماف حسيف أحمد محمكد ،كنجمتو/
ميسرة" ،كتعامبلتو منتظمة مع كافيتريا السجف.
 -16المسجكف /رائد السيد محمد أحمد مكدع بسجف القاىرة عمى ذمة القضية رقـ
َُّٓ َُِٖ/حصر أمف الدكلة العميا بتيمة االنضماـ لجماعة:
بتكقيع الكشؼ الطبي عميو بمعرفة طبيب السجف ،كبمراجعة السجبلت الطبية الخاصة
حاليا ،كيتـ متابعتو طبيِّا
بالمسجكف تبيف أنو بحالة صحية جيدة ،كعبلماتو الحيكية مستقرة ن

بصفة دكرية أسكة بباقي المسجكنيف بمعرفة أطباء السجف ،كزيارتو منتظمة ،كآخرىا
ِّ" َُِٗ/ُ/مف زكجتو /إلياـ محمد" ،كتعامبلتو منتظمة مع كافيتريا السجف.
 -17المسجكف /شادم طارؽ الغزالي حرب مكدع بسجف القناطر رجاؿ (ُ) عمى ذمة القضية
رقـ ُِٔ َُِٖ/حصر أمف الدكلة العميا بتيمة االنضماـ لجماعة:
بتكقيع الكشؼ الطبي عميو بمعرفة طبيب السجف ،كبمراجعة السجبلت الطبية الخاصة
حاليا ،كيتـ متابعتو طبيِّا
بالمسجكف تبيف أنو بحالة صحية جيدة ،كعبلماتو الحيكية مستقرة ن

بصفة دكرية أسكة بباقي المسجكنيف بمعرفة أطباء السجف.

سبؽ امتناعو عف تسمـ المقررات الغذائية المنصرفة لو كاعبلنو اإلضراب عف تناكؿ
الطعاـ منذ تاريخ ِٖ ،َُِٗ/ُ/كقد تحرر عف ذلؾ المحضر رقـ ُُْٔ لسنة َُِٗ
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إدارم مركز القناطر ،كبمكاالة تقديـ النصح كاإلرشاد لو بمعرفة إدارة السجف لمعدكؿ عف
إضرابو امتثؿ بتاريخ ُُ ،َُِٗ/ِ/كتسمـ المقررات الغذائية المنصرفة لو ،كتناكؿ
الطعاـ في حضكر إدارة السجف ،كقد تحرر عف ذلؾ المحضر رقـ ُْٕ أحكاؿ سجف
القناطر رجاؿ (ُ) بذات التاريخ ،كزيارتو منتظمة ،كآخرىا ِ" َُِٗ/ِ/مف زكجتو/
فاطمة ىشاـ محمكد مراد" ،كتعامبلتو منتظمة مع كافيتريا السجف.
الحق في الرعاية الصحية:
يعد مف أكثر الحقكؽ التي يستقبؿ المجمس طمبات بشأنيا ،حيث يحتؿ المرتبة الثانية مف
حيث العدد ،كتنحصر الطمبات التي يتقدـ بيا السجناء كذككىـ في تكفير الرعاية الصحية
نظر إلصابتيـ بمرض ما ،أك إدخاؿ
ليـ مف خبلؿ تكقيع الكشؼ الطبي عمى السجناء نا
نظر لعدـ تكافراىا ،أك إجراء تدخؿ جراحي ،أك تمقي العبلج
أدكية ليـ مف خارج السجف نا
خارج مستشفى السجف لعدـ تكافر اإلمكانات الطبية البلزمة داخؿ مستشفى السجف ،كمف
ىذه الطمبات:
طمب أسرة السجيف /ق .أ .ع .ج .نزيؿ سجف شديد الحراسة بطرة إجراء عممية جراحية
نظر لتضخـ البركستاتا كتدىكر حالتو الصحية.
نا

اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ ٕ
بتاريخ ُٖ ،َُِٗ/ُ/كقد أفادت باستخراج قرار عبلج عمى نفقة الدكلة إلجراء الجراحة
لمسجيف ،كبالفعؿ أجريت العممية الجراحية لو بمستشفى المنيؿ الجامعي ،كحالتو الصحية
مستقرة.
نظر
طمب محامي السجيف /ـ .ـ .نزيؿ سجف ليماف طرة إجراء عممية جراحية لمسجيف نا
إلصابتو بفتؽ بالمعدة ،مما يؤدم إلى تدىكر حالتو الصحية ،كما أف أسرتو تقدمت بعدة

طمبات لمصمحة السجكف لمعالجتو أك السماح لو بالعبلج عمى نفقتو الشخصية لكف دكف
جدكل.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ ْٖ
بتاريخ َُ ،َُِٗ/ِ/كقد أفادت بأنو "بتكقيع الكشؼ الطبي عمى السجيف تبيف أف لو
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منتظما عمى عبلج دكائي ،ككذا
كقصكر بالشرياف التاجي
نا
يخا مرضيِّا لحساسية الصدر
تار ن
ن
كتحسف الكضع العاـ آلالـ الظير،
ألـ أسفؿ الظير ،كقد أجريت جمسات عبلج طبيعي
َّ
حاليا إلى جراحات
كما يعاني مف فتؽ إربي أيسر مباشر دكف أم مضاعفات ،كال يحتاج ن
عاجمة إلصبلح الفتؽ ،كلـ يتقدـ بأم طمبات لمعبلج الخارجي".

شككل المحامية /ر .ع .بخصكص السجيف /ر .س .ح .نزيؿ سجف استقباؿ طرة ،تطمب
نظر إلصابتو بفشؿ كمكم حاد؛ مما يؤدم
نقؿ السجيف إلى المستشفى لتمقي العبلج البلزـ نا

إلى تدىكر حالتو الصحية.

اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ
َّْ بتاريخ َُ ،َُِٖ/ٗ/كقد أفادت بأف "النزيؿ محككـ عميو بالسجف المشدد لمدة
عشر سنكات في القضية رقـ ُِْْْ َُِْ/جنح بكالؽ الدكركر بتيمة خرؽ قانكف
التظاىر ،كباالطبلع عمى الممؼ الطبي كتكقيع الكشؼ الطبي عميو بمعرفة أخصائي
أمراض الكمى كبعد إجراء األشعة البلزمة تبيف سبلمة الكمى مف ناحية الشكؿ كتحاليؿ
ِّ
أسبكعيا حتى
كظائؼ الكمى في تحسف مقارنة بالتحاليؿ السابقة ،كسكؼ تتابع التحاليؿ
تماما ،مع النصح بزيادة السكائؿ بالفـ كتقميؿ البركتيف في الطعاـ كاالبتعاد
استقرار الحالة ن
عف المسكنات كأدكية الركماتيزـ".

شككل المكاطف /ش .ع .ؼ .بخصكص نجمو السجيف /ـ .ش .ع .ؼ .نزيؿ سجف المنيا
العمكمي يطمب عرض نجمو عمى لجنة طبية متخصصة ،حيث يعانى مف مرض عقمي
مزمف داخؿ محبسو ،كلـ يتمؽ الرعاية الصحية البلزمة لحالتو منذ فترة طكيمة.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ
ْٓٓ بتاريخ ٗ ،َُِٖ/َُ/كقد أفادت بأف "النزيؿ المذككر محككـ عميو بالسجف المشدد
َُ سنكات باإلضافة إلى سنتيف شغؿ في القضية رقـ َُٔٗٔ ََُِ/ج ديركط
ُٕٓٔ بتيمة "خطؼ" ،كباالطبلع عمى الممؼ الطبي كتكقيع الكشؼ الطبي عمى
ض عمى مستشفى الطب النفسي بالمنيا
المذككر تبيف أنو يعاني مف فصاـ ذىني ،كقد يع ًر ى
الجديدة كأكصت بعرضو عمى أحد مستشفيات الصحة النفسية ،كبتاريخ َُُِٖٖ/ُُ/
يح ًج ىز المذككر بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية إلعداد تقرير طبي مفصؿ عف حالتو".
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شككل المكاطنة /د .ح .اؿ .ح .بخصكص زكجيا السجيف /ب .ؿ .أ .ر .نزيؿ سجف
قكات األمف بالزقازيؽ تطمب تكفير األدكية البلزمة لزكجيا ،حيث إنو مصاب بسرطاف
الدـ ،كيمزـ لحالتو أخذ عبلج كيماكم في صكرة أقراص يتناكليا ِّ
يكميا ،كالزكجة غير قادرة
نظر لحالتيا االجتماعية القاسية كغبلء أسعار الدكاء.
عمى تكفيرىا عمى نفقتيا الخاصة نا

اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ َٗٓ
بتاريخ َُ ،َُِٖ/َُ/كقد أفادت بأف المسجكف المذككر محككـ عميو بالسجف المشدد
ض عمى معيد األكراـ بميت غمر عدة مرات آخرىا بتاريخ
لمدة خمس سنكات ،كقد يع ًر ى
اعتي ًم ىد ترحيؿ السجيف المذككر إلى سجف برج العرب و
كجار ترحيمو".
ُِ ،َُِٖ/ٕ/كما ٍ
شككل المكاطنة /ع .ج .س .بخصكص زكجيا السجيف /م .أ .ـ .ر .نزيؿ سجف برج
العرب تمتمس المكافقة عمى إجراء عممية جراحية لزكجيا لتركيب جياز فمتر عند الحكض
لتجنب صعكد الجمطة المزمنة التي يعاني منيا بالساؽ األيسر إلى القمب كالرئة ،كقد
أكدت زكجتو أنو في حاؿ عدـ تكافر الفمتر تطمب المكافقة عمى عبلجو عمى نفقتيـ
الخاصة.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ
َُُٔ بتاريخ َّ ،َُِٖ/ُِ/كأفادت بأنو "باالطبلع عمى الممؼ الطبي كتكقيع
الكشؼ الطبي عمى المذككر تبيف أنو كاف يعاني مف جمطة باألكردة العميقة لمساؽ
اليسرل بتاريخ ُِ ،َُِٕ/ُِ/كخضع لمعبلج بمسيبلت الدـ منذ تاريخو حتى اآلف،
كيخضع لعبلج دكائي بصفة منتظمة مف مستشفى السجف كمتابعة دكرية لتحميؿ سيكلة
الدـ ،كالحالة العامة لممذككر مستقرة".
شككل المكاطف /ـ .ـ .ع .ـ .بخصكص كالده السجيف /ـ .ع .ـ .ع .نزيؿ سجف " القطا"
بالفيكـ يطمب تكفير الرعاية الصحية لكالده ،حيث يعاني مف كرـ سرطاني بالبنكرياس
ب دعامة بيا تحتاج إلى المتابعة ،كيخضع لجمستي
كانسداد في القنكات الم اررية ،كقد ىرَّك ى

عبلج كيماكم أسبكعيِّا كاجراء تحاليؿ دكرية بعد كؿ جمستيف بمستشفى التأميف الصحي
عاما فإف حالتو الصحية
نا
بالفيكـ ،كيمزمو إجراء جراحة الستئصاؿ الكرـ،
كنظر لبمكغو َٔ ن
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بحاجة إلى متابعة كاجراء األشعة كالتحاليؿ بصفة دكرية كعبلج إشعاعي بعد االنتياء مف
العبلج الكيماكم.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ ِْ
بتاريخ ٔ ،َُِٗ/ِ/كأفادت بأف "المذككر محككـ عميو بالسجف ّ سنكات في القضية
رقـ ُْٕٔ َُِٔ/جنايات سنكرس (تزكير) ،كيعاني مف مرض السرطاف بالبنكرياس،
كتـ تكفير الرعاية الصحية البلزمة لو كعرضو عمى مستشفى التػأميف الصحي بالفيكـ التي
ِّ
إشعاعيا (َّ) جمسة بكاقع (ٓ) جمسات
أكصت بتاريخ ِٕ َُِٗ/ِ/بضركرة عبلجو
أسبكعيا بمركز أكراـ بني سكيؼ ،و
َّ
كجار عرضو كاتخاذ اإلجراءات البلزمة".
طمبات نقل السجناء:
يعد نقؿ السجيف إلى أقرب سجف لمحؿ إقامة أسرتو حقِّا تدعمو المكاثيؽ الدكلية كالقكانيف
عديدا مف طمبات النقؿ مف السجناء كذكييـ
الكطنية ذات الصمة ،كقد استقبؿ المكتب
ن
لتخفيؼ مشقة السفر ككمفتو المادية التي يتكبدىا أقارب السجناء لزيارة أبنائيـ في سجكف

قد تبعد عف محاؿ إقامتيـ مئات الكيمك مت ارت ،كمنيا:
شككل المكاطنة /ع .أ .ـ .بخصكص نجميا السجيف /م .ؼ .أ .نزيؿ سجف كادم
النطركف َّْ سجف رقـ ُ تطمب نقؿ نجميا مف سجف كادم النطركف إلى أقرب سجف
لمحؿ سكنيا بمحافظة القاىرة ،حيث تقيـ بمفردىا بعد كفاة زكجيا كال تستطيع تحمؿ
نفقات السفر ،كما أنيا مسنة كال تستطيع تحمؿ مشقة السفر بشكؿ مستمر.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ
ُّٕ بتاريخ ِٓ ،َُِٗ/ّ/كأفادت بػ "تعذر نقؿ المسجكف إلى أم سجف في منطقة
السجكف المركزية".
شككل المكاطنة /ق .ـ .م .أ .بخصكص نجميا السجيف /ع .ع .ع .أ .نزيؿ سجف ليماف
جمصة تطمب نقؿ نجميا مف سجف ليماف جمصة إلى سجف طنطا العمكمي حتى يتسنى
ألسرتو زيارتو؛ حيث يقيمكف في محافظة الغربية ،كال يستطيعكف تحمؿ نفقات السفر ،كما
أنيا مسنة كال تستطيع تحمؿ مشقة السفر بشكؿ مستمر.
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كزرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ا
َُُْ بتاريخ ُّ ،َُِٖ/ُِ/كأفادت بػ "تعذر نقؿ المسجكف لسجف طنطا العمكمي
قانكنا".
لعدـ قضائو فترة السجف المشدد المقررة عميو ن
شكاكل مف ذكم السجناء :س .ج .ع .اؿ .ف .نزيؿ سجف ليماف المنيا الجديدة،
كالسجيف /م .إ .ع .ع .نزيؿ سجف المنيا ،كالسجناء /ـ .ع .ح .ـ ،ـ .أ .ع .اؿ .ج ،ف.
ع .أ .س .ش نزالء سجف الكادم الجديد لطمب نقؿ السجناء إلى أقرب سجف لمحاؿ إقامة
أسرىـ لتخفيؼ المعاناة البدنية كالمادية عف المكاطنيف في االنتقاؿ إلى مقر السجف.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ ُٓ
بتاريخ ُِ ،َُِٗ/ِ/كأفادت بػ "تعذر نقؿ السجناء".
القواعد النموذجية الدنيا لمعاممة السجناء:
يتطمب تطبيؽ القكاعد النمكذجية الدنيا لمعاممة السجناء تكفير الظركؼ اآلدمية المبلئمة
لمسجناء داخؿ محبسيـ مف حيث المأكؿ كالمشرب كالممبس كممارسة األنشطة كالتكاصؿ
مع العالـ الخارجي مف خبلؿ السماح لذكييـ بزيارتيـ بشكؿ دكرم في محبسيـ ،كأف
تككف مدة الزيارة كافية ،كىناؾ شكاكل عديدة تتصؿ بيذا الشأف تعامؿ معيا المكتب،
كمنيا:
شككل مف أىالي المحككـ عمييـ (منتصر الزيات – عبدالحميـ قنديؿ – حمدم الفخراني)
نزالء سجف المزرعة بطرة مف عدـ تمكينيـ مف الزيارة رغـ الحصكؿ عمى أذكف بالزيارة.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل ،كأفادت بأف:
المحككـ عميو /محمد المنتصر عبد المنعـ عمى الزيات آخر زيارة لو كانت بتاريخ
ُّ َُِٗ/ِ/مف زكجتو كنجمو كشقيقو.
المحككـ عميو /عبد الحميـ محمد عبد الحميـ قنديؿ آخر زيارة لو كانت بتاريخ َُِِٗ/ِ/
مف كريمتو كزكج شقيقتو.
المحككـ عميو /حمدم الدسكقي محمد الفخراني آخر زيارة لو كانت بتاريخ ََُِِٗ/ُ/
مف زكجتو كشقيقتيا كزكج شقيقتيا.

79

شككل المكاطف /أ .أ .ـ .يتضرر مف حرماف شقيقو /ـ .أ .نزيؿ سجف برج العرب مف
الزيارة.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ ِٕٔ
بتاريخ ِْ ،َُِٗ/ْ/كأفادت بأنو "لـ تتكصؿ المعمكمات إلى حرماف النزيؿ شقيؽ
الشاكي مف حقكقو المعيشية ،كأنو يعامؿ في إطار نظـ كلكائح السجكف كسائر أقرانو مف
النزالء".
شككل المكاطنة /ك .اؿ .بخصكص زكجيا السجيف /ـ .ـ .نزيؿ سجف المزرعة بطرة
يتضرر مف عدـ السماح بإدخاؿ بطاطيف لزكجيا ،حيث لـ تتمكف مف إدخاؿ سكل
بطانية كاحدة ،ككذلؾ عدـ السماح بإدخاؿ كجبات غذائية مف الخارج إال ليكـ كاحد،
كاقتصار الزيارة عمى َُ دقائؽ لمدة أسبكعيف ،إضافة إلى عدـ إعطائيا أكراؽ التحاليؿ
التي أجريت لزكجيا كي تعرضيا عمى طبيبو الخاص ،عمما بأنو قد أجرل جراحة خارج
الببلد قبؿ دخكلو السجف.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ ِٖ
بتاريخ ُٕ ،َُِٗ/ُ/كأفادت بػ "عدـ صحة ما كرد بالتماس الشاكية مف حرماف زكجيا
السجيف مف حقكقو المعيشية أك عدـ تقديـ الرعاية الصحية البلزمة لو ،كأنو يعامؿ في
كيرجح كيديتيا".
إطار نظـ كلكائح السجكف كسائر النزالء ،ي

كما خاطب المجمس النيابة العامة بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ َّ بتاريخ
ُٕ ،َُِٗ/ُ/كلـ يتمؽ ِّ
ردا.
شككل المكاطنة /د .أ .ع .بخصكص كالدتيا السجينة /ؼ .ؼ .ـ .نزيمة سجف القناطر
تتضرر فييا مف اضطياد مشرفة السجف -كتدعى "سيدة" -لكالدتيا كاالعتداء عمييا
بالسب بصفة مستمرة كنقميا إلى عنبر التأديب ثـ عنبر اإليراد دكف كجو حؽ" عمى حد
قكؿ الشاكية" ،لذلؾ تمتمس المذككرة النظر في ىذا األمر كرفع الظمـ الكاقع عمى كالدتيا.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ
يتمؽ ِّ
َُّٓ بتاريخ َّ ،َُِٖ/ُِ/كلـ َّ
ردا.
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شككل المكاطنة /ح .ع .أ .ح .بخصكص زكجيا السجيف /ع .ق .ـ .ح .نزيؿ سجف طرة
شديد الحراسة "العقرب" لطمب تمكينيا مف زيارة زكجيا ،حيث لـ تتمكف مف زيارتو منذ
مارس َُِٕ دكف إبداء أسباب مف قبؿ إدارة السجف أك ارتكاب المذككر أية مخالفات
تستكجب إىدار حقو في التكاصؿ مع ذكيو لمدة سنة كنصؼ.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ ْٓٔ
بتاريخ ُُ ،َُِٖ/َُ/كأفادت بأف "النزيؿ المذككر محككـ عميو باإلعداـ في القضية
رقـ ّٕٗ َُِْ/حصر أمف دكلة /انضماـ لجماعة ،كبالنسبة لما كرد حكؿ منع الزيارة..
قانكنا بما ال يتعارض مع الظركؼ كالدكاعي األمنية،
يمنح النزالء الزيارات المقررة ليـ
ن
كأنو لـ تتكصؿ المعمكمات إلى حرماف النزيؿ المذككر مف حقكقو المعيشية ،كأنو يعامؿ

في إطار نظـ كلكائح السجكف كسائر أقرانو مف النزالء".
الحق في التعميم:
تمقى المجمس أكثر مف شككل فيما يتعمؽ بمدل تكفير ىذا الحؽ لمسجناء ،حيث تضرر
البعض مف عدـ تمكينيـ مف أداء االمتحاف إما لعدـ ترحيميـ مف السجف أك حرمانيـ مف
حضكر االمتحاف العممي -بالنسبة لمكميات العممية أك مشاريع التخرج -الذم يتطمب نقميـ
إلى مقر الكمية ألداء االمتحاف ،في حيف تكتفي إدارة السجف بحضكرىـ االمتحاف النظرم
داخؿ مقر السجف ،كبالتالي فيـ ينجحكف في االمتحانات النظرية ،كيرسبكف في
االمتحانات العممي ،كال ينقمكف إلى الصؼ التالي ،كمف ىذه الشكاكل:
شككل المكاطف /ط .ـ .ـ .ـ .المقيـ بقرية الكراتية محافظة قنا بخصكص شقيقو السجيف/
ـ .ـ .ـ .ـ .نزيؿ سجف الكادم الجديد يتضرر مف عدـ تمكيف شقيقو مف أداء االمتحاف،
حيث إنو مقيد بالفرقة األكلى كمية الزراعة كالمكارد الطبيعية بجامعة أسكاف ،كأكدت الكمية
عدـ إمكانية امتحاف المسجكف داخؿ محبسو بسجف الكادم الجديد ،كقد تقدمكا بطمب
لمصمحة السجكف التي أفادتيـ بصدكر قرار مف السيد الكزير بمنع الطبلب مف االمتحاف
خارج السجف العمكمي.
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اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ
ٕٕٗ بتاريخ ٗ ،َُِٖ/ُُ/كأفادت بػ "تعذر نقؿ المسجكف المذككر إلى سجف قنا
العمكمي ألداء االمتحاف".
شككل المكاطنة /غ .اؿ .س .س .المقيمة بالرياض  -محافظة /كفر الشيخ كالدة السجيف/
ـ .ؾ .ق .ـ .ع .نزيؿ سجف استقباؿ طرة تتضرر مف عدـ تمكيف نجميا مف أداء
امتحاف العممي ،حيث إنو طالب بالفرقة الرابعة بكمية الطب جامعة كفر الشيخ ،كقد
اشترطت الكمية أداء الطالب االمتحاف العممي بمقرىا كي ينتقؿ إلى الفرقة التالية.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر
يتمؽ ِّ
برقـَُٔٗ بتاريخ ِٕ ،َُِٗ/ِ/كلـ َّ
ردا.
شككل المكاطنة /إ .ج .ش .ـ .المقيمة بالرياض  -محافظة كفر الشيخ كالدة السجيف /أ.
ج .بي .ب .نزيؿ سجف استقباؿ طره تتضرر مف عدـ تمكيف نجميا مف أداء امتحاف
إجرء
كعمّْقىت نتيجتو حتى ا
العممي ،حيث أنيى دراستو بكمية الطب جامعة اإلسكندرية ي

االمتحانات العممية كالشفكية ،كقد اشترطت الكمية أداء الطالب لبلمتحانات العممية
بمقرىا.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ
ََِ بتاريخ ِٕ ،َُِٗ/ِ/كلـ يتمؽ ِّ
ردا.
شككل المكاطنة /أ .ع .اؿ .ح .المقيمة ببني سكيؼ  -محافظة بني سكيؼ تتضرر مف
عدـ تمكيف نجميا السجيف /حساـ رجب حسب اهلل عباس مف أداء امتحانات الفصؿ
الدراسى الثاني ،حيث إنو مقيد بالفرقة األكلى بكمية الحقكؽ جامعة بني سكيؼ كمحبكس
بسجف الفيكـ ،كلـ يي ىرَّحؿ ألداء امتحانات الفصؿ الدراسي الثاني.

اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ ُْٓ
بتاريخ َّ ،َُِٖ/ٕ/كلـ يتمؽ ِّ
ردا.
طمبات اإلفراج:
تشمؿ :اإلفراج الشرطي ،كاإلفراج الصحي ،كق اررات العفك الرئاسي الشرطي ػ ،كمف ىذه
الطمبات:
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طمب المكاطف /ـ .ؿ .ع بخصكص زكجتو /أ .ؼ.أ .إلدراج إسميا ضمف قكائـ العفك أك
نظر لظركفيا الصحية الصعبة ،حيث صدر حكـ بشأنيا
تخفيؼ التدابير االحت ارزية ليا نا

مف محكمة جنح مستأنؼ المعادم في القضية رقـ ُٕٗٗ لسنة َُِٖ بتيمة إذاعة
أخبار كاذبة مف شأنيا اإلضرار باألمف العاـ ،كعكقبت بالسجف سنة كغرامة عشرة آالؼ
جنيو.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ ِٖٔ
بتاريخ ِٔ ،َُِٖ/ُِ/كأفادت بأنو "بتاريخ ُٖ َُِٖ/ُِ/قررت المحكمة استبداؿ
تدبير احت ارزية بالحبس االحتياطي ليا ،عمى أف تسمـ نفسيا لقسـ الشرطة التابع لو محؿ
مساء ،عمى
إقامتيا مرة كاحدة كؿ أسبكع لمدة ساعة مف الساعة الخامسة حتى السادسة
ن
أ َّال تغادر محؿ إقامتيا إالٌ لمعبلج.
كبتاريخ ّ َُِٗ/ُ/تـ تنفيذ التدبير االحترازم الصادر لممتيمة المذككرة لممرة األكلى
عقب اإلفراج عنيا بالحضكر إلى قسـ شرطة أكؿ أكتكبر مف الساعة الخامسة حتى
مساء".
الساعة السادسة
ن

طمب السجيف /ع .أ .ف .نزيؿ سجف قنا العمكمي اإلفراج الصحي ،حيث يقضي عقكبة
عاما بتيمة القتؿ بالقضية رقـ ُُِٓ لسنة َُِٓ ،كقضى خمس
مدتيا خمسة عشر ن
سنكات مف مدة العقكبة كأصيب بأمراض خطيرة ،حيث تـ استئصاؿ الحكض ،كيكجد لديو
قصكر بالكميتيف ،كيعاني مف مرض السرطاف في العظاـ ،مما يجعؿ مف الصعب عميو
قضاء باقي مدة العقكبة.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو برقـ ُّٖ بتاريخ
َُ ،َُِٗ/ّ/كأفادت بأف "المذككر تـ عرضو عمى لجنة الطب الشرعي بتاريخ
ً
تكص باإلفراج الصحي عنو".
ٕ ،َُِٖ/ُُ/كلـ
طمب السجيف /ف .ع .ع .س .نزيؿ سجف برج العرب اإلفراج الشرطي عنو ،حيث
عمما بأنو
عاما ،ن
يقضي عقكبة بالسجف المؤبد ،كقد قضى منيا ما يزيد عف كاحد كعشريف ن
مستكؼ لكؿ الشركط المطمكبة كمشيكد لو بحسف السير كالسمكؾ ،كما حصؿ عمى
ليسانس الحقكؽ داخؿ السجف كاستكمؿ الدراسات العميا كذلؾ ،كقد تقدـ لمجاف العفك أكثر
عاما بعد ،حيث دخؿ إلى السجف
مف مرة ،لكف يتـ رفض طمبو لككنو لـ يتجاكز خمسيف ن
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عاما ،عمى الرغـ مف أف التعديؿ األخير "رقـ ٔ لسنة َُِٖ
كىك لـ يتجاكز عشريف ن
بتعديؿ بعض أحكاـ القانكف رقـ ّٔٗ لسنة ُٔٓٗ" في شأف تنظيـ السجكف لـ يتطرؽ
يحا ،كىك .." :كاذا
إلى سف السجيف كسبب لئلفراج عنو أك منعو ،فقد كاف النص صر ن
كانت العقكبة ىي األشغاؿ الشاقة المؤبدة فبل يجكز اإلفراج إال إذا قضى المحككـ عميو

في السجف عشريف سنة عمى األقؿ".
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس ك ازرة الداخمية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ ّٔٔ
بتاريخ ُٗ ،َُِٗ/ٓ/كأفادت بػ "أف المسجكف المذككر ال يسرم عميو شركط اإلفراج
المبكر بنكعيو العفك أك الشرطي لمحكـ عميو بتيمة مخدرات".
( )8الحقوق اًلقتصادية واًلجتماعية والثقافية:
تمقى المكتب خبلؿ الفترة التي يغطييا التقرير ُُُٔ شككل يندرج تصنيفيا تحت الحقكؽ
االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،حيث جاءت شكاكل الحقكؽ االجتماعية في المرتبة
األكلى بكاقع ُّٔ شككل ،تمتيا الحقكؽ االقتصادية كالثقافية بكاقع ْٖٓ شككل.
في مجال الحقوق اًلجتماعية جاءت أعمى النسب في شكاكل التضرر مف المرافؽ
العامة ،سكاء كاف ىذا التضرر مف عدـ تكافرىا أك مف عدـ جاىزيتيا ،حيث بمغت ُِٓ
شككل ،ثـ الشكاكل التي تحمؿ تصنيؼ التجاكزات كالمخالفات بػ ُٗ شككل ،كشكاكل
الحؽ في الرعاية الصحية التي بمغت ُُٕ شككل تضمنت :التضرر مف اإلىماؿ
الطبي في بعض المنشآت الصحية ،كطمب العبلج عمى نفقة الدكلة ،كالعرض عمى لجاف
طبية متخصصة.
كفي ىذا السياؽ كرد عدد مف الشكاكل العمالية بمغ ُٗٓ شككل تنكعت بيف طمبات نقؿ
مف مكاف عمؿ إلى آخر ،كاضطياد كسكء معاممة في أماكف العمؿ ،كعدـ صرؼ
المستحقات المالية لبعض العامميف ،كالنقؿ كالفصؿ التعسفي ،باإلضافة إلى شكاكل تحمؿ
طمبات كالتماسات مف أجؿ التثبيت في العمؿ.
كقد عبر عدد مف الشكاكل بمغ ْٖٓ شككل عف الحقوق اًلقتصادية ،حيث جاءت
النسبة األعمى في الشكاكل التي تحمؿ تصنيؼ طمبات الحصكؿ عمى معاش بكاقع ََِ
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شككل ،ثـ شكاكل طمبات الدخكؿ في منظكمة تكافؿ ككرامة أك التضرر مف الخركج مف
طمبا لمحصكؿ عمى كظيفة.
تمؾ المظمة بكاقع َٗ شككل ،كما تمقى المكتب ْٖ ن
الحق في إتاحة فرصة عمل:
التماس المكاطنة /ف .ع .أ .لتكفير فرصة عمؿ ،حيث إنيا حاصمة عمى ليسانس آداب
قسـ المغة العربية بتقدير عاـ جيد ِّ
جدا.
اإلجراء المتخذ :أي ٍرًسؿ طمبيا إلى جية االختصاص "ك ازرة القكل العاممة كاليجرة" برقـ

صادر ََٕ بتاريخ ِٓ ،َُِٖ/َُ/كجاء رد الجية بػ "التنبيو عمى مقدمة االلتماس
بالتكجو إلى محافظة اإلسكندرية لتكفير فرصة عمؿ ليا بإحدل منشآت القطاع الخاص".

التماس المكاطف /اؿ .ع .اؿ .لتكفير فرصة عمؿ ،حيث إنو حاصؿ عمى دبمكـ تجارة،
كمف ذكم االحتياجات الخاصة.
اإلجراء المتخذ :أي ٍرًسؿ طمبو إلى "ك ازرة القكل العاممة" برقـ صادرُْٕ بتاريخ ُّ/
ٓ ،َُِٖ/كجاء رد الجية بأنو "تمت مخاطبة مديرية القكل العاممة بمحافظة الدقيمية

لبحث الشككل كاتخاذ اإلجراءات البلزمة".
الحق في الرعاية الصحية:
تضرر أىالي عزبة التؿ التابع لمركز التؿ الكبير بمحافظ اإلسماعيمية مف عدـ تكفير
مستشفى بالعزبة لخدمة المكاطنيف.
اإلجراء المتخذ :أي ٍرًسؿ الطمب إلى "ك ازرة الصحة" برقـ صادر َُٖٖ بتاريخ
َُ ،َُِٗ/ُ/كقد جاء رد الجية بأف "معايير إنشاء الكحدة الصحية كاآلتي:

 أف تككف التغطية السكانية مف َََٓ إلى ََََُ نسمة. أف تككف التغطية الجغرافية ٓ كيمك مترات.كىذه المعايير ال تنطبؽ عمى العزبة".
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التماس المكاطف /م .ـ .ع .لعبلج ابنتو عمى نفقة الدكلة ،حيث إنيا مريضة بمرض
سرطاني في المخ كجذكر العيف منذ ما يقرب مف تسع سنكات ،كليس لديو القدرة عمى
عبلجيا.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس "ك ازرة الصحة" برقـ صادر ُّٖ بتاريخ ِٗ/َُ/
َُِٖ ،كجاء رد الجية بأنو "تمت مخاطبة مقدـ االلتماس لمتكجو إلى أقرب مستشفى
حككمي مع مندكب المستشفى أك عف طريؽ الشبكة القكمية حتى يتسنى العرض عمى
المجنة المتخصصة التخاذ اإلجراءات البلزمة".
التماس المكاطف /ع .ـ .لصرؼ لبف لنجمو ،حيث كافقت مديرة مستشفى صحة منشية
البكرم عمى صرؼ المبف لمطفؿ ،كلـ ييصرؼ حتى كقت إرساؿ الشككل.
اإلجراء المتخذ :أ ٍيرًسؿ الطمب إلى "ك ازرة الصحة" برقـ صادر ُٖٓ بتاريخ ِٗ/َُ/
َُِٖ ،كجاء رد الجية بأنو "تـ بحث الطمب بمديرية الشئكف الصحية بالجيزة التي أفادت

بأف نجؿ الشاكي قد أتـ العمر القانكني لصرؼ األلباف المدعمة البلزمة لو ،كال يستحؽ
الصرؼ".
طمبات معاش:
شككل المكاطف /ع .اؿ .س .المقيـ بقرية أجيكر – طكخ – محافظة القميكبية يمتمس
الحصكؿ عمى معاش تكافؿ ككرامة ،حيث إنو متزكج ،كيعكؿ أسرة ،كيسكف باإليجار،
كليس لديو عمؿ.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس جية االختصاص "ك ازرة التضامف االجتماعي" برقـ صادر
ِٖٗ بتاريخ ُُ ،َُِٖ /ٕ/كجاء رد الجية بأنو "تـ رفض طمب الشاكي بسبب أنو
غير مطابؽ لشركط الصرؼ ،كتـ إدراج اسمو ضمف كشكؼ التظممات إلعادة تسجيمو
عمى "التابمت" كتمريره عمى المعادلة لبياف مدل االستحقاؽ مف عدمو كفقنا لئلجراءات
كالقكاعد المتبعة لذلؾ".
شككل المكاطنة /ر .أ .أ .تتضرر فييا مف مسئكلي مكتب تأمينات أكؿ بشارع محب
بالمحمة الكبرل محافظة الغربية لكقؼ المعاش الشيرم الخاص بيا.
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اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس "ك ازرة التضامف االجتماعي" برقـ صادر َُٓ بتاريخ
ُّ ،َُِٖ /ٕ/كجاء رد الجية بأنو "ببحث الشككل تبيف أف مقدمة الشككل تستحؽ
عتبار مف ُ ََِِ/ُُ/حتى
معا نشا عف نجميا بمبمغ َِ ُٗٓ.جنيينا يتـ صرفو دكرِّيا ا نا
تاريخ تقديـ الشككل مف كحدة مكتب العامرية".

شككل المكاطف /ص .أ .اؿ .يتضرر مف اإلىماؿ اإلدارم الذم تعرض لو في إحدل
ؽ بطفمة مف ذكم االحتياجات الخاصة ،كاستخرج
مديريات التضامف االجتماعي ،حيث يرًز ى

كارت في از ليا الستخدامو في اإلنفاؽ عمى عبلجيا.

اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس "ك ازرة التضامف االجتماعي" برقـ صادر ِِٔ بتاريخ
مدرسا في
ِْ ،َُِٖ /ٔ/كجاء رد الجية بأنو "ببحث الشككل تبيف أف األب يعمؿ
ن

إحدل المدارس الحككمية بدخؿ قدره ُِِٔ جنيينا ،كأف الزكجة يتـ صرؼ معاش ليا،
كأف نجمتو تـ عرضيا عمى لجنو طبية كتحديد نسبة العجز بأكثر مف َٓ %إعاقة ذىنية،

لكف معاش تكافؿ ككرامة ال ينطبؽ عمييا ،كعند فتح باب التظممات يتـ تحكيميا إلى
برنامج مساعدة آخر".
حقوق عمالية:
ِّ
تعسفيا مف شركة البحيرة لتكزيع
شككل المكاطف /ر .ع .ؽ يتضرر مف قرار فصمو
الكيرباء.
اإلجراء المتخذ :أرسمت الشككل إلى جية االختصاص "ك ازرة الكيرباء كالطاقة المتجددة"
برقـ صادر ٕٖٓ بتاريخ َّ ،َُِٖ/َُ/كجاء رد الجية بأف "المذككر أقاـ الدعكل
القضائية رقـ (ّٖٔ) لسنةَُِٔ عماؿ كالمحككـ فييا بتاريخ ِٖ َُِٕ/ٔ/برفض
الدعكل ،كما أقاـ االستئناؼ رقـ (ُٓٗٔ) لسنة ِٕ ؽ دُِ كالمحككـ فيو بتاريخ
ٕ َُِٖ/ُُ/برفض /كتأييد حكـ أكؿ درجة".
مرافق عامة:
شككل المكاطنة /ف .ج .ع .تتضرر مف طفح مياه الصرؼ الصحي أماـ منزليا بصكرة
دائمة.
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اإلجراء المتخذ :أ ٍيرًسمت الشككل إلى جية االختصاص "محافظة بني سكيؼ" برقـ صادر

ُٔٓ بتاريخ ُٕ ،َُِٖ/ٕ/كجاء رد الجية بأف "الطفح ناتج عف ارتفاع في نسبة المياه

نظر لعدـ كسح الخزانات األرضية الخاصة باألىالي بصفة مستمرة".
الجكفية نا

( )3ممف المصريين في الخارج:
لـ يط أر كثير عمى حاؿ المصرييف في الخارج كشككاىـ ،كلقد أشرنا في التقارير السابقة
إلى كجكد إشكاليات عديدة يعاني منيا المكاطف المصرم في الخارج -كخاصةن في
الخميج -إذ تسعى تمؾ الدكؿ إلى االستغناء عف العمالة الكافدة تدر ِّ
يجيا كاحبلليـ
بمكاطنييا.
كما تكجد إشكاليات أخرل طارئة عمى كضع المصرييف في الخارج ال سيما الدكؿ التي
تشيد نزاعات مسمحة مثؿ ليبيا كسكريا كالعراؽ كاليمف ،كىي تحتاج إلى سرعة في التعامؿ
كحساب ردكد أفعاؿ األطراؼ المختمفة.
الحؽ في التمتع بالحقكؽ األساسية لممصرييف في الخارج "عكدة لمكطف"
كبير مف الشكاكل التي ترد في ىذا
جانبا نا
تمثؿ مطالب المصرييف في العكدة إلى مصر ن

الممؼ ،كتتمثؿ في عدـ تمكنيـ مف مغادرة بمد الميجر كالعكدة إلى الكطف بسبب
النزاعات المسمحة( :ليبيا – سكريا – أجزاء مف العراؽ كلبناف – اليمف – أجزاء مف
السكداف كجنكب السكداف) ،كانتشار عصابات االتجار بالبشر كاالختطاؼ بتمؾ الدكؿ،
كتصدر ك ازرة الخارجية المصرية نشرات دكرية تؤكد فييا خطكرة السفر لبعض الدكؿ
تحمؿ المكاطف مسئكلية أمنو كسبلمتو في حاؿ عدـ التفاتو إلى تمؾ المنشكرات.
ك ّْ

الحؽ في التمتع بالحقكؽ األساسية لممصرييف في الخارج "المساعدة القانكنية"
مف الحقكؽ األساسية التي يجب أف يتمتع بيا المكاطف بالخارج تكفر المساعدة القانكنية لو
في األحكاؿ التي يتعرض فييا لنكع مف المساءلة كفقنا لما يقترفو مف أفعاؿ تقع تحت
طائمة التجريـ القانكني ،كىذا الحؽ مثار جدؿ دائـ لما يمثمو مف افتئات عمى قانكف الدكلة
محؿ الكاقعة أك الكقائع.
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كسبؽ أف عرض المكتب اقتراحات مف شأنيا الحد مف كقكع المكاطف المصرم تحت
طائمة التجريـ ،كاستجابت ك ازرة الخارجية لتمؾ االقتراحات ،كأكدت عمى سفاراتنا
كقنصمياتنا بالدكؿ الممثمة فييا ضركرة تنقيح النشرات التي تصدرىا كفؽ ما يرد إلييا مف
الك ازرة لبياف األفعاؿ كالعقكبات التي يمكف أف يتعرض ليا المكاطف المصرم كاختبلؼ
قانكف الدكلة (التي يسافر ليا المكاطف) عف قانكف مصر ،كتكزيعيا عمى المصرييف
بمجرد كصكليـ إلى تمؾ الدكؿ كنكع مف التكعية الدائمة كالتثقيؼ بالحقكؽ كالكاجبات،
كيمتد أثر تمؾ النشرات في النفع عمى بقية الحقكؽ لممصرييف في الخارج (القبض –
طمبات اإلفراج).
الحؽ في الحصكؿ عمى المستحقات المالية لممصرييف في الخارج:
ىناؾ شكاكل أسفرت فييا جيكد المكتب بالتكاصؿ مع ك ازرتي الخارجية كالمصرييف في
الخارج عف التكصؿ إلى نتائج إيجابية حسنت مف كضع الشاكيف كقربتيـ مف مبتغاىـ
(مستحقاتيـ المالية) ،كفي ىذا السياؽ نؤكد أىمية التعاكف كالتنسيؽ بيف المكتب ككؿ مف
ك ازرتي الخارجية كالمصرييف في الخارج الذم أفاد ىم ٍف تعذر حصكليـ عمى كؿ مستحقاتيـ
المالية أك جزء منيا بالدكؿ التي كانكا يعممكف بيا أك تربطتيـ بيا مصالح مالية لـ
يحصمكا عمييا.
طمبات تتعمؽ بالعكدة إلى الكطف:
شككل المكاطف /ع .اؿ .ر .إ .المقيـ بإيتال الباركد – محافظة البحيرة بتضرر بعض
األىالي مف عدـ تمكنيـ مف إعادة أبنائيـ إلى كطنيـ بعد أف سافركا إلى الجماىيرية
سعيا كراء الرزؽ.
الميبية ن

اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس كزارة الخارجية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ
َٖٕ بتاريخ ِٓ ،َُِٖ/َُ/كأفادت بأنو "بالتنسيؽ مع المنظمة الدكلية لميجرة فقد تـ
إعادة جميع المصرييف الذيف أبدكا رغبتيـ في العكدة إلى أرض الكطف بمف فييـ األسماء
المدرجة بالشككل ،كيقدر عدد مف تـ إعادتيـ إلى مصر بما يقرب مف ََُ مكاطف.
طمب المكاطنة /ف .م .ـ .خ .المقيمة باليرـ – محافظة الجيزة تكفير المساعدة القانكنية
لشقيقيا المكاطف /ـ .م .ـ .خ .المقيد الحرية بسمطنة عماف ،حيث يح ًك ىـ عميو بالحبس
89

لمدة ٔ أشير ،كأنيى العقكبة بتاريخ ٕ ،َُِٖ/ّ/كذلؾ عمى إثر دخكلو سمطنة عماف
محتجز بنقطة شرطة
نا
بصكرة غير قانكنية عبر أراضي اإلمارات العربية المتحدة ،كما يزاؿ

براما عمى الحدكد مع دكلة اإلمارات.

اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس كزارة الخارجية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ
َُِ بتاريخ ِٕ ،َُِٖ/ّ/كقد أفادت بأنو "تـ مخاطبة سفارتنا في مسقط لمتكاصؿ مع
السمطات العمانية المعنية التخاذ اإلجراءات البلزمة لترحيؿ شقيؽ المكاطنة إلى أرض
فضبل عف حجز تذكرة
الكطف ،حيث طمب الجانب العماني مف السفارة إصدار كثيقة سفر
ن
سفر ،كقامت السفارة المصرية باستصدار كثيقة السفر البلزمة ،كتـ االتصاؿ بالمكاطنة
مقدمة الطمب لحجز تذكرة السفر ،كبالتنسيؽ مع السمطات العمانية عاد المكاطف إلى
أرض الكطف".
شككل المكاطنة /ف .ـ .ت .س( .قاصر) المقيمة ببندر البد ارم – محافظة أسيكط
بخصكص أخييا /ـ .ـ .ت .س .تتضرر فييا مف أف شقيقيا -كىك العائؿ الكحيد ليا بعد
كفاة كالدييما -ىن ىسبت لو المحكمة جنحة التسبب في كفاة الباكستاني /فدا حسيف في

شير كغرامة مالية كبيرة (ألؼ لاير سعكدم) ،كصدر مرسكـ
حادث مركرم كقضت بحبسو نا

ممكي بالعفك عنو ،لكنو يمنً ىع مف السفر إللزامو بدفع الدية التي تفكؽ إمكاناتو.

اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس كزارة الخارجية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ
ِْٗ بتاريخ ِٔ ،َُِٗ/ّ/كلـ يتمؽ المكتب ِّ
ردا.
قبض كاعتقاؿ:
شككل المكاطف /ك .ع .اؿ .ـ .بخصكص شقيقو /ـ .ع .اؿ .ـ .المقيـ بمركز شبيف
القناطر – محافظة القميكبية يتضرر فييا مف أف شقيقو يقضى عقكبة السجف لمدة خمس
سنكات بسجف الحائر القديـ بالرياض ،كقد فكجئ بأخيو يشكك مف تعرضو لمتعذيب مف
قبؿ العساكر كالضباط بالسجف.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس كزارة الخارجية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ
ُٗٗ بتاريخ ُِ ،َُِٖ/ُِ/كقد أفادت بأنو "بالمتابعة مع القنصمية المصرية بالرياض
أفادت أنيا تمقت مذكرة مف ك ازرة الخارجية السعكدية تتضمف كقكع مشاجرة بيف شقيؽ
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الشاكي كأحد النزالء معو داخؿ السجف ،كأنو بإخراج النزيميف مف الكحدة قاـ المكاطف
المذككر (شقيؽ الشاكي) بمقاكمة رجاؿ األمف ،كقد تـ إحالة القضية إلى مركز شرطة
الحائر ،كأف المستشار القانكني لمبعثة سبؽ أف التقى المذككر داخؿ محبسو ،حيث ناقشو
في المشكمة التي تعرض ليا ،فأكضح أف مف تقدـ بالشككل ىك نزيؿ آخر ،كقد أبدل
ندمو عمى مخالفة التعميمات".
شككل المكاطف /ـ .ـ .ع .بخصكص نجمو الدكتكر /س .ـ .ـ .المقيـ بإمبابة – محافظة
الجيزة يتضرر مف احتجازه مف قبؿ النيابة العامة بمحافظة جازاف بالمممكة العربية
مدرسا بجامعة جازاف.
السعكدية دكف سند قانكني كاتياـ مباشر مكجو لو ،كىك يعمؿ
ن

اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس كزارة الخارجية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ
ِٗٗ بتاريخ ُِ ،َُِٖ/ُِ/كلـ يتمؽ ِّ
ردا ،كما خاطب ك ازرة الدكلة لميجرة كشئكف
المصرييف بالخارج بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ ْٗٗ بتاريخ ُِ،َُِٖ/ُِ/
تمؽ ِّ
كلـ ي َّ
ردا.
مستحقات مالية:
شككل المكاطف /س .ع .اؿ .خ .المقيـ بميداف المساحة بالدقي – محافظة الجيزة يمتمس
في شككاه مساعدتو في الحصكؿ عمى مستحقاتو المالية المتمثمة في راتبو لمدة ثبلثة
أعكاـ كت َّ
قدر بحكالي ََٕ ألؼ لاير قطرم لدل شركة "تيؾ ماف تريدينغ أند ككنتر أكتينغ"
الكائنة بدكلة قطر.
اإلجراء المتخذ :خاطب المجمس كزارة الخارجية بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ
ُِٕ بتاريخ ُّ ،َُِٖ/ٓ/كقد أفادت بأنو "بمخاطبة مكتب رعاية مصالح جميكرية
مصر العربية في الدكحة كردت إليو مذكرة ك ازرة الخارجية القطرية "إدارة الشئكف القنصمية"
التي تضمنت أف الجيات المختصة في الدكلة أفادت بأف المذككر أعبله لـ يتقدـ بأية
شككل لدل "إدارة عبلقات العمؿ" بك ازرة التنمية اإلدارية كالعمؿ كالشئكف االجتماعية ،لذلؾ
(تككيبل قانكنيِّا) لمحضكر إلى اإلدارة كتقديـ شككل
مناسبا
يجكز لممذككر تككيؿ مف يراه
ن
ن

رسمية عنو لمتابعة اإلجراءات ،كما خاطب المجمس ك ازرة الدكلة لميجرة كشئكف المصرييف
يتمؽ ِّ
بالخارج بمضمكف الشككل بكتابو الصادر برقـ ُِٖ بتاريخ ُّ ،َُِٖ/ٓ/كلـ َّ
ردا.

90

ثانيا :تعاون المجمس مع الجيات المختمفة
ً

أوًًل :المخاطبات:

عددا مف المخاطبات بمغ (َِٗٔ) مخاطبة لك ازرات كجيات عديدة مف
أرسؿ المجمس ن
كاقع الشكاكل الكاردة ،كقد استحكذت ك ازرة الداخمية عمى النصيب األكبر مف تمؾ

المخاطبات بعدد (ٖٓٗ) مخاطبة ،تمييا ك ازرة التضامف االجتماعي بعدد (ِِٔ)
مخاطبة ،ثـ النيابة العامة بعدد (ُُٖ) مخاطبة.
كبطبيعة الحاؿ تتكرر مخاطبة جيات مثؿ ك ازرة الداخمية كك ازرة التضامف االجتماعي
كالنيابة العامة كك ازرة الصحة باإلضافة إلى ك ازرة القكل العاممة بعدد كبير مف الشكاكل
تختص بيا تمؾ الجيات إلزالة الضرر عف الشاكيف فييا أك تمبية مطمبيـ الختصاصيا
األصيؿ بذلؾ.
كتحظى محافظات المنطقة المركزية (القاىرة كالجيزة كالقميكبية) بالنصيب األكبر مف
المخاطبات ،تمييا محافظات (السكيس -اإلسماعيمية  -بكرسعيد  -دمياط) التي تي ٍع ىزل
زيادة الشكاكل فييا إلى زيارات المكاتب المتنقمة إلييا كتمقي شكاكل المكاطنيف منيا ،كقد

أخير
خاطب المجمس ِْ محافظة مف محافظات الجميكرية بكاقع ُٕٗ مخاطبة ،ك نا
مخاطبات لجيات أخرل مستقمة مف ىيئات كشركات تشكؿ مخاطبات قميمة العدد
التصاليا بشكاكل فردية ،سكاء لمعامميف بتمؾ الييئات ،أك لطمبات كمظالـ بيا.
ثانيا :ردود الجيات:
ً

كرد إلى المجمس (ُُِّ) ِّ
ردا مف الجيات التي خكطبت ،بما يعادؿ نسبة ِ %ْٓ.مف
إجمالي عدد المخاطبات التي أرسميا المجمس ،كقد حظيت ك ازرة الداخمية بالنصيب األكبر
مف ىذه الردكد بعدد (ِٕٔ) ِّ
ردا بنسبة بمغت ٖ %ٕٔ.مف إجمالي ُُِّ مخاطبة
كجيت إلييا ،كرغـ نسبة االستجابة العددية لمشكاكل المرسمة لمك ازرة إال أنو بقراءة ردكد
عددا مف المؤشرات تؤكد االستجابة لعدد مف
قطاع حقكؽ اإلنساف بك ازرة الداخمية نجد ن

المخاطبات المرسمة إلييا ،كخاصة فيما يتعمؽ بأكضاع الرعاية الصحية داخؿ السجكف،
كاإلفراج الشرطي ،كنقؿ السجناء.
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أما عمى صعيد زيارات ذكم السجناء فنجد أف الشككل متكررة مف عدـ تمكيف البعض
بشكؿ دكرم كفقنا لبلئحة السجكف -في سجكف بعينيا -ألسباب عديدة ،منيا :الدكاعي
األمنية ،أك عدـ صحة االدعاءات الكاردة بشكاكل أسر السجناء ،كتأكيد أف الزيارات
منتظمة لتمؾ السجكف ،كىك األمر الذم يسعى المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف مف خبلؿ
برنامج زياراتو لمسجكف كأماكف االحتجاز إلى الكقكؼ عمى حقيقتو ،إال أف برنامج زيارات
كفكد المجمس لمسجكف كأماكف االحتجاز تكقفت ألكثر مف عاـ مف قبؿ ك ازرة الداخمية،
مما أثار الكثير مف اليكاجس حكؿ ما يتعرض لو السجناء ،كتـ استغبللو في التقارير
الدكلية المنحازة.
كفيما يتصؿ بالتعاكف مع النيابة العامة -كخاصة بعد إنشاء اإلدارة العامة لحقكؽ اإلنساف
تعاكنا مطرندا كطفرة انعكست باإليجاب عمى سرعة الرد
بمكتب النائب العاـ -فقد شيد
ن
عمى شكاكل المكاطنيف كالتماساتيـ كتدخبلت سريعة في المكاقؼ العاجمة.

كفي المرتبة الثانية تأتي ك ازرة التضامف االجتماعي بعدد (ْٖ) ِّ
ردا ،تمييا ك ازرة القكل
ردا ،كمف بعدىا ك ازرة الصحة كالسكاف بعدد (ْٕ) ِّ
العاممة بعدد (ْٔ) ِّ
ردا ،ثـ النيابة
العامة بكاقع عدد (ِْ) ِّ
ردا.
كفيما يتصؿ بردكد المحافظات فمف المعتاد ضآلة أعداد ردكد المحافظات المختمفة ،إال أف
محافظة الشرقية جاءت األكلى مف بيف المحافظات في عدد الردكد بكاقع عدد (ُٖ) ِّ
ردا،
تمييا محافظة بني سكيؼ بكاقع عدد (ُُ) ِّ
ردا ،ثـ محافظة السكيس بعدد (َُ) ردكد ،ثـ
محافظة القاىرة بكاقع (ٖ) ردكد.
كمف ناحية مضمكف الردكد يمكف تأكيد تحسف المضمكف الفني لدل عدد مف الجيات التي
يخاطبيا المكتب ،كقياـ تمؾ الجيات بالفحص الفعمي لمحتكل المخاطبات التي ترد إلييا
كتدقيؽ المكضكعات التي تحكييا.
كبمراجعة الردكد التي كردت إلى المكتب تبيف أف ك ازرة التضامف االجتماعي كك ازرة القكل
جيكدا في تدقيؽ مخاطبات المجمس كمحاكلة تمبية مطالب المكاطنيف،
العاممة قد بذلتا
ن
كقد ظير ذلؾ بجبلء في إيجابية الردكد التي ترد منيما إلى المكتب.
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أما عمى مستكل المحافظات فإف محافظة الشرقية تعتبر األعمى مف ناحية عدد الردكد
ككذلؾ مف ناحية المحتكل الكارد بيا؛ إذ تحدد المحافظة أكنال المكضكع الكارد إلييا في
المخاطبة كتأكيد فيـ الجية لما ىك مطمكب منيا (مطمب الشاكي) ،كثـ تؤكد مشركعية
المطمب مف عدمو (أحقية الشاكي أك عدـ أحقيتو) ،ثـ ترد عمى المضمكف بتفاصيؿ
اإلجراءات التي قامت بيا في سبيؿ تحقيؽ المطمب ،كىذا النمط كالشكؿ كالمضمكف يعد
نمكذجا يستيدؼ المكتب الحصكؿ عميو مف الجيات التي يتعامؿ معيا كافة.
ن

ثالثًا :أنشطة وزيارات ميدانية
الرصد والتوثيق الميداني لعدد من األحداث:
تعد بعثات تقصي حقائؽ األحداث كالزيارات الميدانية إحدل اآلليات الميمة التي يعتمد
عمييا المجمس كينفذىا ،حيث يكفد الباحثيف في بعثات تقصي حقائؽ إلى أماكف حدكثيا،
كتنتقؿ البعثة إلى األماكف التي قد تككف شيدت انتيا نكا لحؽ مف الحقكؽ األساسية
لممكاطنيف بيدؼ رصد مجريات األحداث كمقابمة المكاطنيف كشيكد العياف كمقابمة
صؿ إليو مف معمكمات مؤكدة كتسجيمو كاعداد التقارير
التنفيذييف كالمسئكليف كتكثيؽ ما ييتىىك ى

الخاصة بالكاقعة محؿ الرصد كاحالتيا إلى الجيات المختصة.

كتعد تمؾ اآللية مف اآلليات الرئيسة التي أسيـ المكتب بيا في عديد مف األحداث ،ككاف
ليا الدكر البارز في سير التحقيقات كاإلجراءات فيما بعد ،كتيّْك ىجت بتنفيذ عديد مف
تكصيات المكتب.

فقر لمتعرؼ عمى
كذلؾ يقكـ المكتب بزيارات ميدانية لممناطؽ النائية كالميمشة أك األشد نا
المشكبلت التي تكاجو المكاطنيف كتحديد مدل نقص الخدمات األساسية ،كقد نفَّذ المكتب
عددا مف الزيارات كالبعثات خبلؿ الفترة التي يغطييا التقرير عمى النحك التالي:
ن
أ-

مشكالت القمامة بمحافظة الجيزة:

ً
المشكبلت الخاصة بأىالي منطقة بشتيؿ بمحافظة الجيزة بتاريخ ِٕ
يرص ىدت بعض ي
سبتمبر َُِٖ بشأف تضررىـ مف انتشار القمامة بشكارع المنطقة خاصةن عند مداخؿ
المدارس ،كعميو يش ّْكمت بعثة لمرصد الميداني كتقصي الحقائؽ انتقمت إلى المنطقة
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المذككرة كتحدثت مع األىالي ،فأفادكا بأف السادة المسئكليف عممكا عمى حؿ المشكمة
كازالة القمامة مف الشكارع كمداخؿ المدارس ،كقد تأكدت البعثة مف ذلؾ.
انتقؿ فريؽ العمؿ بعد ذلؾ إلى منطقة أرض المكاء كبكالؽ الدكركر لرصد شكاكل
المكاطنيف بشأف الحؽ في العيش في بيئة صحية كنظيفة ،كقد ر ً
ص ىدت االنتياكات
ي
ككثّْقت ،كعمؿ السادة المسئكلكف بالجيات التنفيذية عمى حؿ المشكمة كازالة القمامة مف
ي
الشكارع.
خ-


جزيرة الوراق:

في إطار خطة المجمس لرصد األحداث الجارية بجزيرة الكراؽ كتكثيقيا فقد أكفد بعثة
تعرؼ طبيعة األكضاع
ميدانية إلى جزيرة الكراؽ بتاريخ يكـ ُّ يناير َُِٗ مف أجؿ ُّ
االقتصادية كاالجتماعية ألىالي الجزيرة كالكقكؼ عمى حالة حقكؽ اإلنساف كمدل تمتع
ير بذلؾ.
المكاطنيف بيا ،كقد رصدت الحالة ككثَّقتيا كأى ىع َّدت تقر نا
استكماال لخطة المجمس كمكتب شكاكاه بإيفاد بعثات دكرية لمجزيرة لمتابعة األحداث
ك
ن
لمكقكؼ عمى آخر التطكرات كحقائؽ ما يجرم ،فقد أكفدت بعثة مف باحثي المكتب إلى
الجزيرة يكـ األربعاء المكافؽ َِ مارس َُِٗ لمتأكد مف استقرار األكضاع داخؿ
ير بذلؾ.
الجزيرة ،كقد رصدت الحالة ككثَّقتيا الحالة كأعدت تقر نا
جـ -زيارة السجين أحمد دومة:
بناء عمى شكاكل مقدمة بشأف أكضاع السجيف أحمد دكمة بالسجف أكفد المجمس بعثة يكـ
َُ َُِٖ/َُ/برئاسة الدكتكر /حافظ أبك  -سعدة عضك المجمس ،ككؿ مف السادة:
(نبيؿ شمبي – كائؿ مختار – محمد عبد الباقي) مف األمانة الفنية لممجمس لزيارة
السجيف /أحمد سعد دكمة بسجف القاىرة بمنطقة سجكف طرة (أ) لمكقكؼ عمى حقيقة
االدعاءات بشأف تعرضو النتياكات عديدة داخؿ محبسو ،بصحبة عدد مف قيادات قطاع
حقكؽ اإلنساف بك ازرة الداخمية ،كحضكر السيد المكاء /جماؿ نظيـ  -مساعد الكزير
لممنطقة المركزية لسجكف طرة.
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كتعكد أحداث قضية دكمة إلى شير ديسمبر َُُِ عندما اندلعت اشتباكات بيف
نشطاء سياسييف في محيط مجمس الكزراء كمجمسي الشعب كالشكرل ،كأسندت النيابة إلى
"دكمة" كباقي المتيميف تيـ :التجمير ،كحيازة أسمحة بيضاء كمكلكتكؼ ،كالتعدم عمى
أفراد مف القكات المسمحة كالشرطة ،كحرؽ المجمع العممي ،كاالعتداء عمى و
مباف حككمية
أخرل منيا مقرات مجالس الكزراء كالشعب كالشكرل ،كالشركع في اقتحاـ مقر ك ازرة
تمييدا إلحراقو.
الداخمية
ن
كقد التقت البعثة السجيف ،حيث تحدث في جكانب عدة ،منيا:
االعتداء عميو داخؿ السجف:
تحدث في ذلؾ أنو كاف في سيارة الترحيبلت مع عناصر مف جماعة اإلخكاف كعناصر
مف التنظيـ اإلرىابي داعش ،كحدثت مشادة بيف ىذه العناصر حكؿ إباحة قتمو في ذلؾ
اعتيًدم عميو ،كما تحدث عف طريقة ترحيمو إلى المحكمة مف
الكقت ،كفي ىذا السياؽ ٍ
السجف كاليو ،حيث يي ىرَّحؿ مع سجناء آخريف بينو كبينيـ خصكمة كيريدكف قتمو ،مما
يجعمو يخشى عمى حياتو منيـ ،كقد طالب بفصمو عف ىؤالء السجناء أثناء الترحيؿ إلى

المحكمة.
كما أشار إلى االعتداء عميو مف قبؿ سجناء آخريف داخؿ قفص االتياـ بالمحكمة أثناء
تفتيش قكات األمف المساجيف ،بعد أف أشار أحدىـ إليو قائ نبل :دكمة الكافر ،كاعتيًدم عميو
مما أدل إلى إصابتو في مناطؽ متفرقة مف الجسـ ،كلـ يسمح القاضي لو بالحديث في
ً
ً
ب منو
ىذه الكاقعة ،كما يمنعى مف لقاء المحاميف إلببلغيـ بيذه الكاقعة ،كبعد ذلؾ طيم ى

صراحة عند السؤاؿ عما حدث أف يقكؿ" :أثناء ذىابي إلى دكرة المياه حدث ىذا".
حالتو الصحية:

تحدث عف كجكد مشكمة في الممؼ الطبي بأكممو بالنسبة لممساجيف عامة كلو بصفة
خاصة ،حيث أشار إلى تضرره مف التأخر الشديد في عمؿ أشعة مقطعية كأشعة سينية
بناء عمى طمب األطباء ،كبسؤالو عف سبب ىذا التأخر يرَّد عميو بأنيـ في انتظار المكافقة

الطبية تارة كمكافقة جياز أمف الدكلة تارة أخرل ،كفي سياؽ ذلؾ طالب بتكفير جياز
نظر لعدـ تكافره بالسجف كتكافره فقط بالميماف.
أشعة داخؿ السجف نا
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يكما دخؿ مستشفى القصر العيني لمدة ستة
كما ذكر أنو عمى إثر إضرابو لمدة ّٖ ن
عبلجا ليا،
مصابا بخشكنة في الركبة ،كما يزاؿ يتمقى
أشير كنصؼ ،كخرج بعد ذلؾ
ن
ن
كأشار إلى حاجتو الشديدة كالممحة لتركيب قاعدة حماـ إفرنجي بناء عمى طمب الطبيب

ير عف حالتو الصحية التي تستدعي ذلؾ،
االستشارم الذم أكصى بذلؾ عند كتابتو تقر نا
كقد فيًق ىد ىذا التقرير ،كما سجَّؿ الطبيب ذلؾ داخؿ التذكرة الطبية الخاصة بو كلـ ينفَّذ

حتى اآلف ،كبسؤالو عف سبب التأخر يرَّد عميو بأف عمى الطبيب كتابة تقرير بذلؾ ،كما

اقترح النظر في إمكانية تكفير أطباء مف خارج السجف.
حبسو االنفرادم:

أشار إلى أنو يكجد بالحبس االنفرادم منذ مدة طكيمة مما يتسبب لو عزلة عف المجتمع
كيجعمو يشعر باليكس كالجنكف عمى المدل البعيد ،كما أشار إلى أف إدارة السجف تغمؽ
عميو باب الزنزانة لمدة تصؿ إلى ْ أكٓ أياـ في اإلجازات الرسمية طكيمة المدة ،كطالب
بالسماح لو بفترة أطكؿ خارج الزنزانة لكسر حدة الحبس االنفرادم كتكابعو سابقة الذكر،
كما طالب المجمس بالتضامف معو أماـ القضاء اإلدارم إللغاء حبسو االنفرادم.
جكانب عامة:
نظر لعدـ قيامو بذلؾ منذ أكثر مف ْ سنكات.
 -السماح لو بصبلة الجمعة داخؿ المسجد نا

 تكفير دفتر شكاكل لممساجيف لتدكيف أم مشكبلت دكف الحاجة إلى كجكد مأمكرالسجف في كؿ كبيرة كصغيرة.
 تكفير كبائف تميفكنات داخؿ السجف لمتيسير عمى المساجيف االتصاؿ بذكييـ ،مع كجكدمراقبة لممكالمات لضماف عدـ القياـ بأم مخالفات أك تجاكزات.
 اقتراح كجكد مكتب أك ضابط حقكؽ إنساف داخؿ السجف لتقديـ الشككل إليو في حاؿكجكد شكاكل.
رد إدارة السجن عمى بعض النقاط التي تناوليا السجين (مأمور السجن):
 يأتي مكضكع حبس السجيف انفر ِّاديا في نطاؽ مصمحتو الشخصية ،حيث يعد كسيمة
عمما بأف ىذا الحبس
حماية لو مف العناصر اإلجرامية األخرل التي تريد النيؿ منو ،ن
حبسا انفر ِّ
اديا ،حيث إف الحبس االنفرادم يككف بمثابة عقاب كال يتمتع فيو بأم
ليس ن
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مميزات ،لكنو مكدع بغرفة تسمى (غرفة مستقمة) يتمتع فييا بكافة االمتيازات مف مراكح
كتمفزيكف كشفاط كراديك.

 األطباء كاالستشاريكف التابعكف لمسجف عمى أعمى مستكل مف الكفاءة كالمينية. جياز األشعة داخؿ السجف مف األكلى تكاجده داخؿ سجف آخر ال يكجد بو ىذاالجياز؛ ألنو مكجكد داخؿ الميماف بنفس المنطقة.
 غمؽ الزنزانة في اإلجازات الرسمية :إذا زادت اإلجازة عف يكميف يي ٍفتىح الباب ليسمحبتجديد اليكاء داخؿ الغرفة ،عمما بأف ىناؾ شفاطنا كمراكح داخؿ الغرفة.

 السماح لو بصبلة الجمعة داخؿ المسجد :مكضكع حساس كأمني؛ بسبب اختبلطو معخطر عميو مثؿ داعش كغيرىا.
جماعات أخرل تمثؿ نا

حاليا داخؿ القطاع ،كقد
 تكفير كبائف تميفكف داخؿ السجف :مكضكع مطركح بالفعؿ نأي ًخ ىذت خطكات فيو إلمكانية تكفيره.
 كجكد ضابط حقكؽ إنساف داخؿ السجف :ىناؾ مشرؼ حقكؽ إنساف تابع لقطاعالسجكف.

رابعاً :الزيارت الميدانية لممحافظات في سياق برنامج "أسبوع حقوق اإل نسان":
نامجا بعنكاف "أسبكع حقكؽ اإلنساف" بإيفاد عدد
ينفذ المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف بر ن
مف الزيارات إلى مختمؼ المحافظات لتنفيذ عدد مف األنشطة داخؿ كؿ محافظة لمتعريؼ
بحقكؽ اإلنساف مف ناحية المكاثيؽ الدكلية كالقكانيف الداخمية ،كعقد كرش تدريبية كتثقيفية
لمجمعيات األىمية المعنية كالميتميف داخؿ المحافظة كالتربية عمى حقكؽ اإلنساف
بالمدراس ،كتمقي الشكاكل كااللتماسات ،إلى جانب عقد لقاءات مع المسئكليف التنفيذييف
كمد أكاصر التعاكف كالتنسيؽ بيف مسئكلي المحافظة كالمجمس.
كتسيـ فرؽ عمؿ الشكاكل بدكر بارز في تمؾ الزيارات ،حيث تقكـ تمؾ الفرؽ بالعمؿ
الميداني كالكصكؿ إلى النجكع كالقرل كالمناطؽ الميمشة كاألكثر ضعفنا كالمراكز كتقابؿ
تيسير عمى الراغبيف في تقديـ
نا
المكاطنيف كتستمع إلييـ كتحدد احتياجاتيـ كتتمقى شكاكاىـ

الشكاكل.
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كما تي ىعّْرؼ تمؾ الفرؽ أثناء زيارة المحافظة المكاطنيف بدكر المجمس كآلياتو في التعامؿ مع
شكاكل المكاطنيف كطمباتيـ ككيفية تقديـ الشككل ككسائؿ التكاصؿ ،إلى جانب رفع الكعي

لدييـ فيما يتصؿ بحقكؽ اإلنساف كتعريفيـ بحقكقيـ األساسية.
كخبلؿ فترة التي يغطييا التقرير شاركت فرؽ عمؿ الشكاكل بالمجمس في زيارة المحافظات
التالية:
ُ– محافظة اإلسكندرية:
بمحافظة اإلسكندرية في
شارؾ بعض باحثي مكتب الشكاكل في "أسبكع حقكؽ اإلنساف" ي
الفترة مف َُ حتى ُٓ أغسطس َُِٖ ،كزار فريؽ العمؿ أماكف عديدة بالمحافظة
لرصد حالة حقكؽ اإلنساف بيا ،شممت( :غيط العنب – المنتزه – العامرية – محطة
الرمؿ – المنشية  -السكؽ القديـ) ،كرصدت الجكالت الميدانية في المقاءات المباشرة مع
المكاطنيف بيذه المناطؽ المشكبلت التالية:
 مشكبلت تتعمؽ باألكضاع االقتصادية كاالجتماعية :خاصة تكفير المساكف ،كطمباتالعمؿ ،كتطكير المرافؽ العامة بتكفير كسائؿ نقؿ كافية في عدد مف المناطؽ ،ككذا
الشككل مف ارتفاع األسعار ،كالتأخر في رفع القمامة مف بعض المناطؽ ،كما شكا
عدد مف المكاطنيف مف اإلجراءات المعقدة لتسجيؿ المكاليد الجدد عمى بطاقات التمكيف،
كعدـ تكافر شبكات الصرؼ الصحي في عدد مف المناطؽ.
 كفيما يتعمؽ بالخدمات كالرعاية الصحية كالضعؼ فيناؾ مناطؽ تعاني مف عدـ إتاحةالعبلج عمى نفقة الدكلة ،كارتفاع أسعار األدكية ،كقد شكا مكاطنكف مف ارتفاع أسعار
فكاتير مياه الشرب بشكؿ مبالغ فيو ،ال سيما عند التعاقدات الجديدة عمى تركيب
العدادات كتكصيؿ مياه الشرب.
أما عمى صعيد المنظكمة األمنية بمنطقة غيط العنب -بشكؿ خاص -فقد طالب
منعا لمظكاىر السمبية
المكاطنكف بزيادة الخدمات األمنية بما يتناسب مع كثافتيا السكانية ن
بالمنطقة.

99

كفيما يتعمؽ بمنظكمة التعميـ طالب عدد مف المكاطنيف بزيادة المدارس لعدـ تكافرىا
بصكرة كافية خاصة في مرحمة التعميـ األساسي ،ككذلؾ عزكؼ طبلب المدارس عف
اكتفاء بالدركس الخصكصية.
االنتظاـ بالعممية التعميمية في عدد مف المدارس
ن

المقاءات الخاصة بالمسئكليف التنفيذييف:

في إطار تنفيذ الخطة المتبعة ىحرص فريؽ عمؿ قطاع التحقيقات كالمساعدات القانكنية
عمى إجراء لقاءات مباشرة بالسادة المسئكليف التنفيذييف بالمحافظة ،ككاف عمى رأس تمؾ

الزيارات المقاء الذم يع ًق ىد بمبنى محافظة اإلسكندرية يكـ ُُ َُِٖ/ٖ/بالسيد المكاء/

كتككف الكفد مف األساتذة( :نبيؿ شمبي – ضياء
أحمد بسيكني  -سكرتير عاـ المحافظةَّ ،
الغمرم – محمد عبد الباقي  -ىاني مخمكؼ).
كقد يع ًرض عمى السيد المكاء سكرتير عاـ المحافظة البرنامج الخاص بػ "أسبكع حقكؽ
اإلنساف" كاألىداؼ الخاصة بو ،كما يقكـ بو المجمس كأثره المباشر كغير المباشر عمى
نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف ،حيث َّ
كجو بدكره إلى تذليؿ كؿ العقبات أماـ عمؿ البعثة
كتخصيص لجاف مستمرة لتكفير ما تحتاجو في الزيارات الميدانية أك مف خبلؿ المقاءات
التي تمت مع المسئكليف التنفيذييف (رؤساء األحياء) ،كما كمَّؼ السيد الميندس /عادؿ
جابر -مدير االدارة العامة لخدمة المكاطنيف كالرصد البيئي كالعبلقات العامة بديكاف عاـ
محافظة اإلسكندرية بمرافقة فريؽ عمؿ البعثة الميدانية في أعماليا كتكميؼ مكظفي خدمة
المكاطنيف كالرصد البيئي لمرافقة البعثات الميدانية في مناطؽ اإلسكندرية المشار إلييا
أعبله.
كما زار الكفد ِّ
كبل مف رئيس حي كسط ،كرئيس حي الجمرؾ ،كنكقشت أىـ المشكبلت التي
رً
ص ىدت مف خبلؿ الزيارات الميدانية ،إضافة إلى تعريفيما بالمجمس كاختصاصاتو كتعزيز
ي
سبؿ التعاكف في مجاؿ الشكاكل كحميا.

كقد يع ًق ىد مؤتمر ختامي بمكتبة اإلسكندرية بحضكر كؿ مف :األستاذ /محمد فايؽ  -رئيس

المجمس ،كالدكتكر /مصطفي الفقي  -رئيس مكتبة اإلسكندرية ،كحضكر المسئكليف
التنفيذييف بالمحافظة.
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ِ -محافظتا اإلسماعيمية كالسكيس:
ينفّْذ "أسبكع حقكؽ اإلنساف" بمحافظتي اإلسماعيمية كالسكيس في الفترة مف ُٖ إلى ِْ
سبتمبر َُِٖ.

أ – أسبكع حقكؽ اإلنساف بمحافظة اإلسماعيمية في الفترة مف ُٖ  ُِ -سبتمبر َُِٖ:
شممت الزيارة قرية نفيشة التابعة لمركز االسماعيمية  -دريسة أبك بمح  -قرية أبك شحاتة -
قرية أبك عطكة  -مركز أبك صكير – المطاعية  -قرية ككبرل سيناء – قرية المنايؼ -
مركز فايد  -الشارع الجديد – الفنارة -فايد  -شارع فريد ندا -الخنادؽ  -منشية السبلـ
– عزبة اإلصبلح الزراعي بمركز التؿ الكبير  -قرية التؿ الصغير – مركز التؿ الكبير
 كادم المبلؾ – عزبة منصكر عكض  -عزبة خميس  -قرية (ِ) كادل المبلؾ –عزبة العكايصة قرية المحسمة – القنطرة غرب  -منطقة أبك خميفة  -أبك رشيد  -قرية
البياضة  -عزبة ضير الجبؿ.
كرصدت الجكالت الميدانية في المقاءات المباشرة مع المكاطنيف بالمناطؽ المشار إلييا
أعبله المشكبلت التالية:
 انتشار المشكبلت البيئية المتنكعة ،مثؿ :انتشار القمامة ،كعدـ كجكد صناديؽ لمقمامةبالشكارع ،مما يؤدم إلى انتشار عديد مف األمراض كالحشرات ،كعدـ كجكد الصرؼ
الصحي في مناطؽ ،كتيالؾ شبكاتو كعدـ صيانتيا في مناطؽ أخرل ،كاختبلط مياه
الشرب بالصرؼ الصحي ،مما يؤدم إلى انتشار األمراض.
مشكبلت متنكعة:
 نقص عدد المدارس مقارنة بعدد الطبلب. نقص الخدمات الطبية في المستشفيات الحككمية ،مف حيث تكافر العبلج بيا ،أكخدمات اإلسعافات األكلية.
نظر الختبلطيا
 عدـ صبلحية مياه الشرب لبلستخداـ اآلدمي في بعض المناطؽ نابالصرؼ الصحي ،إضافة إلى انقطاعيا لفترات طكيمة.

 عدـ تمييد طرؽ بعض القرل مما ييدد حياة المكاطنيف بالخطر ،ككذلؾ عدـ إنارةليبل ،مما يؤدم إلى يمشكبلت كجرائـ عديدة.
بعض الطرؽ ن
 عدـ كجكد كسائؿ مكاصبلت في بعض المناطؽ لمساعدة المكاطنيف عمى التنقؿ.010

 ضعؼ شبكات الكيرباء في بعض األماكف ،كعدـ تحمميا استيبلؾ األىالي.ب .أسبكع حقكؽ اإلنساف بمحافظة السكيس في الفترة مف ِِ إلى ِْ سبتمبر َُِٗ:
كقد شمؿ( :السكيس – األربعيف  -حي فيصؿ – مساكف اإليكاء – الجنايف  -منشية عمي
حسف – اإلسكاف  -قرية محمد عبده (الخريجيف)  -حي عتاقة – منطقة الرحاب –
منطقة النيضة – منطقة الككثر).
كرصدت الجكالت الميدانية في المقاءات المباشرة مع المكاطنيف بالمناطؽ المشار إلييا
أعبله المشكبلت التالية:
 انتشار المشكبلت البيئية المتنكعة ،مثؿ :انتشار القمامة ،كعدـ كجكد صناديؽ لمقمامةبالشكارع ،مما يؤدم إلى انتشار عديد مف األمراض كالحشرات ،كعدـ كجكد الصرؼ
الصحي في مناطؽ كتيالؾ شبكاتو كعدـ صيانتيا في مناطؽ أخرل ،باإلضافة إلى
اختبلط مياه الشرب بالصرؼ الصحي ،مما يؤدم إلى انتشار األمراض كاألكبئة.
مشكبلت متنكعة:
 مشكمة اإلسكاف المتراكمة في المحافظة ،حيث قدـ آالؼ مف المكاطنيف ما يقرب مف أحدعشر ألؼ طمب خاص باإلسكاف لمحصكؿ عمى كحدات سكنيةَّ ،
كسددكا أقساطيا ،كحتى
اآلف لـ يحصمكا عمى ىذه الكحدات.
 نقص عدد المدارس مقارنة بعدد الطبلب. نقص الخدمات الطبية في المستشفيات الحككمية مف حيث تكافر عبلج بيا أك خدماتاإلسعافات األكلية.
 عدـ صبلحية مياه الشرب لبلستخداـ اآلدمي ،حيث تكجد بيا نسبة كبيرة ج ِّدا مفاألمبلح ،مما يؤدم إلى انتشار األمراض كاألكبئة مثؿ الفشؿ الكمكم.
 سكء أكضاع مساكف اإليكاء العاجؿ بحي فيصؿ التي تتككف مف أربع عمارات يقطف بياأربع كستكف أسرة ،حيث إنيا متيالكة لمغاية كمعرضة لبلنييار في أم كقت.
 -انتشار الباعة الجائميف.
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 نقص حصة األراضي الزراعية مف مياه الترع ،مما اضطر المزارعيف إلى المجكء لمرم مفمياه المصارؼ ،مما يؤدم إلى انتشار األمراض كاألكبئة بيف المكاطنيف ،كمف أىميا
الفشؿ الكمكم.
 الطرؽ غير مميدة في بعض القرل مما ييدد حياة المكاطنيف لمخطر ،كال يكجد إنارةليبل ،مما يؤدم إلى يمشكبلت كجرائـ عديدة.
ببعض الطرؽ ن
 ارتفاع نسبة البطالة. عدـ كجكد كسائؿ مكاصبلت في بعض المناطؽ لمساعدة المكاطنيف عمى التنقؿ.ّ -محافظتا بكرسعيد كدمياط:
ينفّْذ أسبكع حقكؽ اإلنساف بمحافظتي بكرسعيد كدمياط في الفترة مف ُٓ إلى ُِ سبتمبر
َُِٖ.

أ .محافظة بكرسعيد في الفترة مف ُٓ إلى ُٕ ديسمبر َُِٖ:
كقد شمؿ :حي المناخ – التعاكنيات – السبلـ – الصفا -حي بكرفؤاد – المبلحات – حي
اإلمارات – عمارات األىالي – حي الزىكر – منطقة سيد متكلي – حي الضكاحي –
المنطقة الصناعية.
كقد رصدت الجكالت الميدانية في المقاءات المباشرة مع المكاطنيف بالمناطؽ المشار إلييا
أعبله المشكبلت التالية:
 انتشار المشكبلت البيئية المتنكعة ،مثؿ :انتشار القمامة ،كعدـ كجكد صناديؽ لمقمامةبالشكارع مما يؤدم إلى انتشار عديد مف األمراض كالحشرات ،كعدـ كجكد الصرؼ
الصحي في بعض المناطؽ ،كتيالؾ شبكاتو كعدـ صيانتيا في مناطؽ أخرل ،كما أكد
بعض المكاطنيف رفع شكاكاىـ لممسئكليف ببعض األحياء إلنياء مشكمة الصرؼ
الصحي التي أصبحت دائمة ،لكف الحى نفى مسئكليتو عنيا ،كذكر أف الشركة القابضة
ىي المسئكؿ الكحيد ،كعند التكاصؿ مع المسئكليف بالشركة أفادكا بأف المشكمة تكمف في
كجكد ركاسب بالشبكة ،كأنو سيتـ عمؿ البلزـ كحؿ المشكمة بشكؿ مؤقت ،ثـ ال تمبث
المشكمة أف تعكد مف جديد.
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 إضافة إلى ذلؾ تضرر المكاطنكف مف انتشار الكبلب الضالة في الشكارع بصكرة غيرعاجا لمسكاف ،كما أف بعض المناطؽ ال يكجد بيا إضاءة في
عادية مما يسبب إز ن

الشكارع ،كتحتاج أعمدة اإلنارة إلى صيانة.

 كما تمقت البعثة شكاكل حكؿ تدىكر حالة الطرؽ في بعض المناطؽ كحاجتيا إلىالرصؼ.
 كأعرب المكاطنكف عف استيائيـ مف الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى األميرم بحيالمناخ؛ لعدـ كجكد األطباء بشكؿ دائـ بالمستشفى ،كنقص المعدات الطبية ،إضافة إلى
التعامؿ بشكؿ غير آدمي مع المكاطنيف.
 مشكمة ارتفاع األسعار في بكرفؤاد عف باقي المناطؽ ،كىذا األمر يحتاج إلى تشديدالرقابة عمى األسكاؽ ،كما تكجد مشكمة أخرل تتعمؽ بقيمة فاتكرة المياه التي تككف أعمى
مف القيمة االستيبلكية ب ػَٓ %مف االستيبلؾ الفعمي بسبب األعماؿ اإلنشائية الخاصة
عمما بأف ىذه األعماؿ قد انتيت
بالصرؼ الصحي التي تضاؼ إلى قيمة فاتكرة المياه ،ن
منذ فترة كبيرة ،كمع ذلؾ ما زالت تضاؼ إلى الفاتكرة.
 كما تقدـ كثير مف المكاطنيف بشككل مجمعة تخص منطقة عمائر األمؿ بحي بكرفؤادالتي تنتشر فييا القمامة بشكؿ يكاد يغمؽ الشكارع ،ككذلؾ كجكد طفح في الصرؼ
الصحي ،كعدـ كجكد أغطية لمبالكعات ،إضافة إلى انتشار الباعة الجائميف مما يسبب
أزمة مركرية.
كع ًرضت المشكبلت التي
مقابمة المسئكؿ :أجرل الكفد مقابمة مع رئيس حي بكرفؤاد ،ي
رً
صدت بمنطقة عمائر األمؿ ،حيث أكد أنو في نفس يكـ الزيارة ستيحؿ المشكمة ،مف رفع
ي

لمقمامة ،ككضع صناديؽ ،كتغطية البالكعات المكشكفة.

عددا مف الشكاكل الفردية تتعمؽ باحتياجات
 كباإلضافة إلى ما سبؽ استقبمت البعثة نخاصة لدل المكاطنيف ،مف قبيؿ الحصكؿ عمى سكف ،أك تكفير فرصة عمؿ ،أك الرعاية

الصحية ،كطمبات تطكير مستشفى بكرفؤاد العاـ.
عددا مف الشكاكل الفردية لممكاطنيف بمدينة بكرسعيد ،تمثمت في:
كما تمقت البعثة ن

 -تكفير فرص عمؿ.
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 التماسات إعادة معاش تكافؿ ككرامة بعد قطعو دكف إبداء أسباب. عبلج عمى نفقة الدكلة.ب .أسبكع حقكؽ اإلنساف في محافظة دمياط في الفترة مف ُٖ إلى ُِ ديسمبر َُِٖ:
كقد شمؿ :عزبة البرج – منطقة الرياض– أـ الرضا– كفر سعد -فارسككر– الركضة– مثمث
بحيرة المنزلة.
كرصدت الجكالت الميدانية في المقاءات المباشرة مع المكاطنيف بالمناطؽ المشار إلييا
أعبله المشكبلت التالية:
 انتشار المشكبلت البيئية المتنكعة ،مثؿ :انتشار القمامة ،كعدـ كجكد صناديؽ لمقمامةبالشكارع مما يؤدم إلى انتشار عديد مف األمراض كالحشرات ،كعدـ كجكد الصرؼ
الصحي في مناطؽ ،كتيالؾ شبكاتو كعدـ صيانتيا في مناطؽ أخرل ،كما تمقَّى فريؽ
عمؿ البعثة شككل مجمعة مف أىالي قرية شط جريبة يتضرركف فييا مف حاؿ المصرؼ
المكجكد بالقرية الذم يعتمدكف عميو في رم محاصيميـ الزراعية ،حيث امتؤل عف آخره
بالقمامة ،مما تسبب في انتشار األمراض بيف سكاف المنطقة ،كأدل إلى إنتاج محاصيؿ
زراعية تؤثر عمى صحة المكاطنيف.
كيعمؿ معظـ سكاف المدينة بالميف الصناعية مف صناعة األخشاب كخبلفو ،األمر الذم
يجعميـ أكثر عرضة لئلصابات جراء التعامؿ مع الماكينات ،كفي معظـ الحاالت
يتكجيكف إلى المستشفى العاـ بمدينة دمياط حيث ال يكجد قسـ لمجراحات الدقيقة ،ما
يضطر المصابيف إلى المجكء إلى مستشفى طكارئ المنصكرة ،كما يتضرركف مف سكء
الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى كنظافتو ،ال سيما بعد أف أصبح مأكل لمقطط كالكبلب
الضالة.
كعبلكة عمى ما تقدـ ،تمقى باحثك المجمس طمبات تتعمؽ بالحصكؿ عمى معاش ،كأخرل
تتعمؽ بالرعاية الصحية ،كالحصكؿ عمى كحدات سكنية ،كالحصكؿ عمى فرصة عمؿ.
كفيما يتصؿ بالشكاكل العامة فقد تضرر بعض المكاطنيف مف سكء حاؿ مياه الشرب
بالمدينة رغـ أنيا تقع في نياية فرع النيؿ بدمياط ،كمع ذلؾ فإف ركاد المدينة مف
المصطافيف يشتركف المياه المعدنية.
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مشكبلت أخرل متنكعة:
 ارتفاع األسعار في ظؿ عدـ الرقابة عمى األسكاؽ. انتشار الدركس الخصكصية التي تمتيـ دخكؿ أكلياء األمكر. ارتفاع نسبة األمية بسبب عمؿ األطفاؿ بالصناعات اليدكية المنتشرة بالمحافظة لكسبالماؿ.
الممكثة لمبيئة داخؿ المدينة "صناعة البكليستر بمنطقة الشعراء".
 انتشار الصناعات ّْ انتشار الباعة الجائميف كالتعدم عمى األرصفة كالطرقات.ْ -محافظتا أسيكط كالمنيا:
ين ًفذ "أسبكع حقكؽ اإلنساف" بمحافظتي أسيكط كالمنيا في شير فبراير َُِٗ:

أ .أسبكع حقكؽ اإلنساف بمحافظة أسيكط في الفترة مف ِّ إلى ِٓ فبراير َُِٗ:
كقد شمؿ :مركز كمدينة أسيكط ،درنكة ،منقباد  ،بني حسيف ،نجع سبع ،ػ مدينة أسيكط،
ريفة ،مكشا ،مركز كمدينة الفتح  ،قرية المعصرة ،عزبة المصرم شعبلف،عزبة الشيخ
سكيؼ،عزبة النخؿ ،مركز ديركط ،صنبك ،مسارة ،دشمكط  ،مركز البدارم  ،قرية النكاكرة
 ،قرية بسناكم  ،مركز ساحؿ سميـ  ،كمركز القكصية.
كرصدت الجكالت الميدانية في المقاءات المباشرة مع المكاطنيف ما يمى :
 انتشار المشكبلت البيئية المتنكعة ،مثؿ :انتشار القمامة ،كعدـ كجكد صناديؽ لمقمامةبالشكارع مما يؤدم إلى انتشار عديد مف األمراض كالحشرات ،كعدـ كجكد الصرؼ
الصحي في مناطؽ ،كتيالؾ شبكاتو كعدـ صيانتيا في مناطؽ أخرل ،باإلضافة إلى
اختبلط مياه الشرب بالصرؼ الصحي مما يؤدم إلى انتشار األمراض.
 تضرر أىالي قرية المعصرة مف كجكد عدد مف مصانع الفحـ بالقرية مما أدل إلى انتشاراألمراض الصدرية بينيـ كبيف أطفاليـ الصغار ،كالتمسكا إزالة تمؾ المصانع مف الكتمة
السكنية مراعاةن لمصحة العامة لؤلىالي كالحفاظ عمى البيئة.

 طالب األىالي بتفعيؿ التكاجد األمني كانارة الطريؽ الرابط بيف قرية العصارة كعزبةالمصرم شعبلف بالمعصرة (طريؽ الكتيبة) ،حيث تضرركا مف انتشار الجرائـ كاألفعاؿ
الخارجة عف القانكف.
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 عدـ تكافر خدمة صحية بالكحدة الصحية فى بعض القرل ،حيث تكقفت عف تقديـ الخدمةلؤلىالي ،مما يضطرىـ إلى الذىاب إلى مستشفى الفتح المركزم أك القصر العيني.
مشكبلت متنكعة:
 نقص عدد المدارس مقارنة بعدد الطبلب  ،كضعؼ شبكات الكيرباء في بعض األماكف نقص الخدمات الطبية في المستشفيات الحككمية مف حيث تكافر العبلج أك خدماتاإلسعافات األكلية.
نظر الختبلطيا بالصرؼ الصحي.
 عدـ صبلحية مياه الشرب في بعض المناطؽ نا -ارتفاع نسبة البطالة  ،كانقطاع معاش تكافؿ ككرامة عف بعض األسر.

 كجكد طرؽ غير مميدة كغير مضاءة ببعض القرل ،مما ييدد حياة المكاطنيف بالخطر.مقابمة المسئكليف التنفيذييف:
 التقت البعثة األستاذ عمي عبد المنعـ عبد الرحيـ رئيس الكحدة المحمية لقرية بني حسيفكنجع عبد الرسكؿ -لعرض المشكبلت التي تمقتيا ،كتطرؽ الحديث إلى إنشاء شبكة
لمصرؼ الصحي بالقرية ،حيث أفاد بكجكد معكقات عديدة تكتنؼ إنشاءىا ،كتتمثؿ في:
أكنال :مشكمة السكة الحديد ،حيث ستمر شبكة الصرؼ الصحي أسفؿ خط السكة الحديد.
ثانيا :كجكد ترعة لممياه ،ما يعني أف تكاليؼ الصرؼ ستككف باىظة ،كما أكد عدـ تكافر
ن
حاليا.
االعتماد المالي ن

ثالثنا :فيما يتصؿ بمشكمة تكافر طبيب بشكؿ دائـ داخؿ الكحدة الصحية فالسبب عدـ
تخصيص ك ازرة الصحة لطبيب بالكحدة الصحية ،مما يحكؿ دكف انتظاـ حضكره.
حاليا.
ابعا :فيما يتصؿ برصؼ الطرؽ فاالعتماد المالي غير متكفر ن
رن
ب" .أسبكع حقكؽ اإلنساف" بمحافظة المنيا في الفترة مف ِٔ إلى ِٖ فبراير َُِٗ:
كقد شمؿ :مركز كمدينة ممكم – قرية المعصرة – عزبة تكني  -مركز كمدينة سمالكط –
ككـ المكفي – مساكف اإليكاء بككـ المكفي – ككـ الراىب أبك سيدىـ القبمية – أبك سيدىـ
البحرية  -أرض سمطاف  -قرية العزيمة  -مركز كمدينة المنيا – طكخ الخيؿ – مركز
أبك قرقاص – مركز مطام.
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كرصدت الجكالت الميدانية في المقاءات المباشرة مع المكاطنيف بالمناطؽ المشار إلييا
أعبله المشكبلت التالية:
 انتشار المشكبلت البيئية المتنكعة ،مثؿ :انتشار القمامة ،كعدـ كجكد صناديؽ لمقمامةبالشكارع مما يؤدم إلى انتشار عديد مف األمراض كالحشرات ،كعدـ كجكد الصرؼ
الصحي في مناطؽ ،كتيالؾ شبكاتو كعدـ صيانتيا في مناطؽ أخرل ،باإلضافة إلى
اختبلط مياه الشرب بالصرؼ الصحي مما يؤدم إلى انتشار األمراض.
مشكبلت متنكعة:
 نقص عدد المدارس مقارنة بعدد الطبلب  ،كنقص الخدمات الطبية في المستشفياتالحككمية ككذا عدـ تكافر العبلج أك خدمات اإلسعافات األكلية.
نظر الختبلطيا بالصرؼ الصحي.
 -عدـ صبلحية مياه الشرب في بعض المناطؽ نا

 -ارتفاع نسبة البطالة  ،كانقطاع معاش تكافؿ ككرامة عف بعض األسر.

ليبل
 كجكد طرؽ غير مميدة  ،مما ييدد حياة المكاطنيف بالخطر ،كعدـ إنارة بعض الطرؽ نمما يؤدم إلى يمشكبلت عديدة.
ٓ -محافظة البحر األحمر:
شارؾ بعض باحثي مكتب الشكاكل في "أسبكع حقكؽ اإلنساف" بمحافظة البحر األحمر في
الفترة مف ُُ إلى ُٓ مايك َُِٗ.
كرصدت الجكالت الميدانية في المقاءات المباشرة مع المكاطنيف مشكبلت متنكعة ثمثمت
في:
بعيدا عف المناطؽ السكنية كالحيكية.
 تضرر المكاطنيف مف نقؿ المكقؼ ن -عدـ تكافر شبكة لمصرؼ الصحي ببعض المناطؽ.

 معاناة المكاطنيف مف ارتفاع أسعار األكياس الكرقية بعد صدكر قرار بإلغاء األكياسالببلستيكية.
 ارتفاع كثافة الطبلب بالفصكؿ المدرسية. انتشار الباعة الجائميف. انقطاع المياه لفترات طكيمة ِّيكميا في منطقة سفاجا.
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خامساً  :جداول توضيحية لتصنيف الشكاوى وفقًا لمحقوق والتوزيع الجغرافي
والمكاتبات وردود الجيات عمييا:
أوًًل :تصنيف الشكاوى:
(أ) تصنيف الشكاوى وفقًا لمحقوق:
االتقصصا ية
واالجصماعية
والثقافية

الحقىق

عد
الشكاوي

المصريىن
بالخارج

المدنية
والسياسية

1116

38

3121

حفظ
نهائي

213

جإلؾٔحُ٢

4488

(ب) تصنيف الشكاوى وفقًا لطُرق الوصول إلييا:
طرق
الىصىل

حضىر

بريد

فاكس

بريد
إلكصروني

مكاتب
مصنقلة

جإلؾٔحُ٢

عد
الشكاوي

2521

675

664

36

591

4488

(ج) تصنيف الشكاوى وفقًا لمتصنيف النوعي:
النكع

عدد الشكاكل

ذكر

َّّٕ

أنثى

ُٔٔ

مجمع

ُِْ

إجمالي

ْْٖٖ
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(د) تصنيف الشكاوى وفقًا لمتوزيع الجغرافي:
ـ

المحافظة

العدد

ُ

الجيزة

ُٗٓ

ِ

الشرقية

ُْْ

ّ

القاىرة

َّْ

ْ

المنيا

ّْٖ

ٓ

البحيرة

ُٖٕ

ٔ

الدقيمية

ُٕٓ

ٕ

دمياط

ّٗ

ٖ

الفيكـ

ُْٕ

ٗ

الغربية

ُِٕ

َُ

اإلسكندرية

ُٖٗ

ُُ

اإلسماعيمية

ُٗ

ُِ

كفر الشيخ

ُْٓ

ُّ

بني سكيؼ

ُْٕ

ُْ

المنكفية

َُّ

ُٓ

شماؿ سيناء

ِ

ُٔ

بكرسعيد

ٓٔ

ُٕ

القميكبية

ُِٗ

ُٖ

أسيكط

ُٖٗ

ُٗ

أسكاف

َّ

َِ

قنا

ٕٖ

ُِ

سكىاج

ٖٖ

ِِ

األقصر

ّٗ

ِّ

الكادم الجديد

َُ
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ِْ

جنكب سيناء

ٔ

ِٓ

السكيس

ُِٓ

ِٔ

البحر األحمر

ٓٔ

ِٕ

مرسى مطركح

ُٖ

ِٖ

غير يم ىبيَّف

ُِْ
ْْٖٖ

اإلجمالي
ثانيا :أعداد الشكاوى طبقًا لتصنيف الحقوق:
ً
(أ)

حصر بالتصنيفات الفرعية لممف الحقوق المدنية والسياسية:
تصنيفات شكاكل الحقكؽ المدنية كالسياسية

عددالشكاكل

الحقوق المدنية والسياسية ( 608شكوى)
الحؽ في الحياة (مكاجية كافة أشكاؿ العنؼ المؤدية إلى الكفاة(

ُ

الحؽ في السبلمة الجسدية "التعذيب"

ُٕ

الحؽ في الحرية كاألماف الشخصي (انتياؾ حرمة السكف)

ّٓ

التعسؼ في استخداـ السمطة

ّٔ

استغبلؿ السمطة كالنفكذ

ِٕ

إجبلء مصير

ِٗ

تحديد جمسة نقض

ِ

اتخاذ اإلجراءات الشرطية كالقانكنية

ٖٓ

طمب إعفاء مف فترة مراقبة

-

ادعاء تمفيؽ قضايا

ُّ

قبض تعسفي

ُِ

طمب إعادة فتح تحقيؽ

ٓ

اضطياد كسكء معاممة

ّ

اختفاء قسرم

َُْ

استعجاؿ جمسة نقض

ُٕ

000

احتجاز غير قانكني

ِٕ

الحؽ في الحماية مف العنؼ المجتمعي "أعماؿ بمطجة"

ُٔ

المنصفة "تنفيذ حكـ قضائي"
المحاكمة العادلة ك ي
الحؽ في ي

َٔ

الحؽ في المحاكمة العادلة كالمنصفة "إخبلء سبيؿ عمى
ذمة التحقيقات"

الحؽ في المحاكمة العادلة كالمنصفة "إعماؿ القانكف
األصمح لممتيـ"
الحؽ في المحاكمة العادلة كالمنصفة "سبلمة سير إجراءات
التقاضي"

ِٓ
ُ
ّ

مكاطنة

ِ

طمب استخراج أكراؽ قضائية

ٔ

إضراب عف الطعاـ

ٓ

الحؽ في تككيف الجمعيات

-

لمعاممة السجناء ( 8519شكوى(
القواعد النموذجية الدنيا ُ

لمعاممة السجناء
طمبات تطبيؽ القكاعد النمكذجية الدنيا ي
طمبات نقؿ سجكف

ّّ
ُُٕ

طمبات إفراج صحي

ُٖ

الحؽ في الرعاية الصحية

ُْٕ

طمبات عفك

ُِِّ

طمب زيارة

َّ

طمبات إفراج شرطي

ُْٔ

الحؽ في السبلمة الجسدية

ُٓ

حؽ السجناء في التعميـ

ٗ

اضطياد كسكء معاممة

ُ

إجمالي حصر الحقكؽ المدنية كالسياسية (ُُِّ) شككل
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(ب) الحقوق اًلقتصادية واًلجتماعية والثقافية:
تصنيؼ شكاكل الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية
كالثقافية

عدد الشكاكل

الحقكؽ االجتماعية ِْٕ (شككل)
الحؽ في الرعاية الصحية "عبلج عمى نفقة الدكلة"

ِٕ

الحؽ في بيئة نظيفة

ُِ

حؽ الكفاية مف مقكمات الحياة

ِ

الحؽ في إصدار كثائؽ

ُٓ

الحؽ في الرعاية الصحية (إىماؿ طبي)

ِِ

مرافؽ

ُِٓ

الحؽ في التعميـ

ِٗ

الحؽ في الحصكؿ عمى قطعة أرض

ّ

طمب تعكيض

ّ

الحؽ في التضامف االجتماعي

-

كمخالفات
تجاكزات ي

ُٗ
ٓ

الحؽ في التعييف

الحؽ في الرعاية الصحية

ِّ

الحؽ في حماية الممكية الخاصة

ِٓ

العمالية (ُٗٓ شككل)
الحقكؽ ي
اضطياد كسكء معاممة

ِّ

نقؿ تعسفي

ُٖ

مستحقات مالية

ِٖ

فصؿ تعسفي

ُُ

تجاكزات كمخالفات

ِ
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حؽ في الترقية

ُ

طمب عكدة إلى العمؿ

ُٓ

الحؽ في النقؿ

ُٖ

تعسؼ مف جية العمؿ

ّ

تثبيت في العمؿ

َُ

تعديؿ كضع كظيفي

ُٓ

الحؽ في التعييف

ٓ

استغبلؿ سمطة كنفكذ

ُ

الحقكؽ االقتصادية (ْٖٓ شككل)
طمب تخصيص كشؾ

ُٗ

الحؽ في السكف

ٕٓ

الحصكؿ عمى بيئة نظيفة

ِ

طمب الحصكؿ عمى كظيفة

ْٖ

طمبات الحصكؿ عمى معاش

ََِ

طمب الحصكؿ عمى مستكل معيشي مناسب

ٓ

حؽ التعاقد إلنشاء مشركعات اقتصادية

ٓ

تكافؿ ككرامة

َٗ

طمب مساعدة مالية

ُٓ

الحؽ في التعكيض عف العجز كاإلصابة

ٕ

تجاكزات كمخالفات

ُ

إجمالي شكاكل الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية (ُُُٔ) شككل
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(ج) :حقوق المصريين بالخارج
تصنيؼ شكاكل المصرييف بالخارج

عدد الشكاكل

الحؽ في التمتع بالحقكؽ األساسية (مساعدة قانكنية)

ِ

الحؽ في التمتع بالحقكؽ األساسية (قبض تعسفي)

ٗ

اختفاء

ُ

اضطياد في العمؿ

ُ

مستحقات مالية

ٗ

طمب إفراج

ِ

الحؽ في التمتع بالحقكؽ األساسية (العكدة إلى الكطف)

ُْ

إجمالي شكاكل حقكؽ المصرييف بالخارج

ّٖ

ثالثًاُ :مخاطبات المكتب الصادرة إلى الجيات خالل الفترة التي يغطييا التقرير:
ـ

الك ازرات

ُ

ك ازرة الداخمية

ٖٓٗ

ِ

ك ازرة التضامف االجتماعي

ِِٔ

ّ

مجمس الكزراء

ّ

ْ

ك ازرة البتركؿ كالثركة المعدنية

ٓ

ٓ

ك ازرة التربية كالتعميـ

ِْ

ٔ

ك ازرة القكل العاممة

ٕٔ

ٕ

ك ازرة الصحة كالسكاف

ُُْ

ٖ

ك ازرة التمكيف التجارة الداخمية

ِٖ

ٗ

ك ازرة التعمـ العالي

ُُ

َُ

ك ازرة الخارجية

ُِ

ُُ

ك ازرة الزراعة

ٖ
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عدد المخاطبات

ُِ

ك ازرة الدفاع

ُْ

ُّ

ك ازرة اليجرة

ٖ

ُْ

كزرة الطيراف المدني
ا

ُ

ُٓ

ك ازرة البيئة

ٓ

ُٔ

ك ازرة الكيرباء

ٔ

ُٕ

ك ازرة اإلسكاف

ُٓ

ُٖ

ك ازرة التنمية المحمية

َُ

ُٗ

ك ازرة المكارد المائية كالرم

ُ

َِ

ك ازرة المالية

ْ

ُِ

ك ازرة اآلثار كالتراث

ُ

ِِ

ك ازرة الشباب كالرياضة

ُ

ِّ

ك ازرة العدؿ

ْ

ِْ

ك ازرة االستثمار

ُ

ِٓ

ك ازرة األكقاؼ

ٕ
ُّْٔ

اإلجمالي
ـ

المحافظات

ُ

محافظة القاىرة

ُِ

ِ

محافظة اإلسكندرية

ِٖ

ّ

محافظة بني سكيؼ

ُُ

ْ

محافظة الشرقية

ٗ

ٓ

محافظة المنيا

ّّ

ٔ

محافظة كفر الشيخ

ٓ

ٕ

محافظو الفيكـ

ٔ

ٖ

محافظة المنكفية

ْ

ٗ

محافظة البحيرة

ٕ
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عدد المخاطبات

َُ

محافظة الدقيمية

ٕ

ُُ

محافظة دمياط

ٔ

ُِ

محافظة األقصر

ٓ

ُّ

محافظة أسيكط

ٗ

ُْ

محافظة الجيزة

ٓ

ُٓ

محافظة سكىاج

ٓ

ُٔ

محافظة السكيس

ُٓ

ُٕ

محافظة اإلسماعيمية

ُّ

ُٖ

محافظة أسكاف

ِ

ُٗ

محافظة القميكبية

ٖ

َِ

محافظة الكادم الجديد

ُ

ُِ

محافظة شماؿ سيناء

ُ

ِِ

محافظة بكرسعيد

ّ

ِّ

محافظة الغربية

ُ

ِْ

محافظة قنا

ُ
ُٕٗ

اإلجمالي
ـ

الييئات

ُ

النيابة العامة

ُُٖ

ِ

محكمة النقض

ُِ

ّ

رئاسة الجميكرية

ُ

ْ

ىيئة الرقابة اإلدارية

ُ

اإلجمالي

عدد المخاطبات

ُٓٗ

ـ

جيات أخرل

ُ

المجمس األعمى لئلعبلـ

ُ

ِ

نقابة المحاميف

ِ
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عدد المخاطبات

ّ

ىيئة البريد المصرم

ّ

ْ

رئيس مجمس إدارة الصناعات الغذائية

ِ

ٓ

جامعو المنصكرة

ُ

ٔ

جياز مدينة القاىرة الجديدة

ُ

ٕ

شركة المقاكلكف العرب

ِ

ٖ

شركة المياه كالصرؼ الصحي

ٖ

ٗ

رئيس الييئة العامة لؤلمكاؿ المستردة

ُ

َُ

رئيس مجمس إدارة الشركة القابضة
لمصناعات المعدنية

ُ

ُُ

جامعة الزقازيؽ

ُ

ُِ

جامعة األزىر

ُ

ُّ

البنؾ األىمي

ُ

ُْ

البنؾ المركزم المصرم

ُ

ُٓ

شيخ األزىر

ٕ

ُٔ

ىيئة النقؿ العاـ

ُ

ُٕ

الشركة القابضة لؤلدكية

ِ

ُٖ

شركة كير سيرفيس

ُ

ُٗ

شركة النيؿ لمنقؿ البحرم

ُ

َِ

مؤسسة األىراـ

ُ

ُِ

الجياز المركزم لمتنظيـ كاإلدارة

ُ

ِِ

كيرباء أسكاف

ُ

ِّ

مؤسسة "مصر الخير"

ُ

ِْ

شركة مككيت مالؾ

ُ

اإلجمالي

ّْ

المخاطبات الصادرة عف المكتب
إجمالي عدد ي

َِٗٔ
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ابعا :حصر ردود الجيات:
رً

الك ازرات
عدد الردكد

ـ

الك ازرة

ُ

مجمس الكزراء

ْ

ِ

ك ازرة الداخمية

ِٕٔ

ّ

النائب العاـ

ِْ

ْ

ك ازرة الخارجية

ُُ

ٓ

ك ازرة التضامف االجتماعي

ْٖ

ٔ

ك ازرة القكل العاممة

ْٕ

ٕ

ك ازرة الصحة كالسكاف

ْٕ

ٖ

ك ازرة الكيرباء كالطاقة

ٕ

ٗ

ك ازرة المالية

ّ

َُ

ك ازرة األكقاؼ

ِ

ُُ

ك ازرة التربية كالتعميـ

ِ

ُِ

ك ازرة الزراعة كاستصبلح األ ارضي

ِ

ُّ

ك ازرة البتركؿ كالثركة المعدنية

ّ

ُْ

ك ازرة التجارة كالصناعة

ُ

ُٓ

ك ازرة التمكيف كالتجارة الداخمية

ٕ

ُٔ

ك ازرة المكارد المائية كالرم

ِ

ُٕ

ك ازرة اليجرة كالمصرييف في الخارج

ُ

ُٖ

ك ازرة الدفاع

ِ

ُٗ

ك ازرة الطيراف المدني

ُ

َِ

ك ازرة اآلثار

ُ

ُِ

كزارة البيئة

ّ

22

ك ازرة التعميـ العالي

ِ
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23

ك ازرة التنمية المحمية
اإلجمالي

ُ
َُّٕ

المحافظات
ـ

المحافظة

عدد الردكد

ُ

محافظة القاىرة

ٖ

ِ

محافظة الجيزة

ُ

ّ

محافظة السكيس

َُ

ْ

محافظة البحيرة

ّ

ٓ

محافظة اإلسكندرية

ّ

ٔ

محافظة كفر الشيخ

ِ

ٕ

محافظة الشرقية

ُٖ

ٖ

محافظة الدقيمية

ْ

ٗ

محافظة شماؿ سيناء

ُ

َُ

محافظة الفيكـ

ِ

ُُ

محافظة بني سكيؼ

ُُ

ُِ

محافظة المنيا

ِ

ُّ

محافظة األقصر

ُ

ُْ

محافظة أسكاف

ُ

ُٓ

محافظة قنا

ُ

ُٔ

محافظة دمياط

ُ

ُٕ

محافظة بكرسعيد

ُ

ُٖ

محافظة اإلسماعيمية

ِ

ُٗ

محافظة الغربية

ُ
ّٕ

اإلجمالي
جيات أخرل
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ـ

الجية

عدد الردكد

ُ

الييئة القكمية لمبريد

ُ

ِ

ىيئو النقؿ العاـ

ُ

ّ

المركز القكمي لمبحكث

ُ

ْ

البنؾ المركزم المصرم

ِ

ٓ

جامعة المنصكرة

ُ

ٔ

شركة المقاكلكف العرب

ُ

ٕ

شركو النيؿ لؤلدكية

ُ

ٖ

شركة كير سيرفيس

ُ

ٗ

األزىر الشريؼ

ْ

اإلجمالي

ُّ

اإلجمالي الكمي

ُُِّ
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088

الفصل الثالث
نشر ثقافة حقوق اإل نسان
يعرض ىذا الفصؿ جيكد المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف في نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف

خبلؿ الفترة التي يغطييا التقرير مف خبلؿ ثبلثة محاكر:
أوًًل :المؤتمرات وورش العمل:

 ندكة حكؿ سبؿ دعـ حقكؽ الشعب الفمسطيني كتفعيؿ آليات المساءلة كاإلنصاؼ –
القاىرة ِٔ أكتكبر َُِٖ.
 مائدة مستديرة حكؿ "الضريبة العقارية"  -األربعاء ّ أكتكبر َُِٖ.
 مؤتمر "اإلسبلمكفكبيا انتياؾ لحقكؽ اإلنساف كمظير معاصر لمعنصرية" – ُُٕٖ ،
أكتكبر َُِٖ – إسطنبكؿ – تركيا.
 مائدة مستديرة لمناقشة "قانكف الجمعيات األىمية"  ِِ -نكفمبر َُِٖ – القاىرة.
 كرشة عمؿ "التكنكلكجيا المساندة لدمج الطفؿ العربي ذم اإلعاقة في التعميـ كالمجتمع"
– مف ُٕ إلى ُِ فبراير َُِٗ.
 ندكة الشبكة العربية حكؿ "السبلـ العادؿ لمنطقة الشرؽ األكسط" ٔ مارس َُِٗ –
جنيؼ.
 المؤتمر الكطني حكؿ "تحديث التشريعات العقابية "  ٔ -إبريؿ َُِٗ – القاىرة.
 مؤتمر "الصحة كحقكؽ اإلنساف"  ِ -مايك َُِٗ – القاىرة.
 المؤتمر الدكلي "دكر المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف في متابعة كتنفيذ أىداؼ
التنمية المستدامة" – ِٔ ِٕ ،يكنيك َُِٗ – شرـ الشيخ.
 الممتقى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدني في مصر "حقكؽ اإلنساف ركيزة التنمية
المستدامة"  ٓ ،ْ -سبتمبر َُِٗ – القاىرة.
 المؤتمر الدكلي حكؿ التشريعات كاآلليات البلزمة لمناىضة التعذيب في الدكؿ العربية
 ٖ ٗ ،أكتكبر َُِٗ – القاىرة. الكرشة الدكلية المتخصصة لمعالجة الشكاكل كالمساعدة القانكنية في المؤسسات
الكطنية .يكمى ُٕ  ُٖ،يكنيك َُِٗ – القاىرة .
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ثانيا :البرامج التدريبية والتثقيفية التي نظميا المجمس:
ً
 إستراتيجية التدريب ،كمنيجيتو ،كمحتكاه ،كبرامجو.
 تعزيز قدرات الباحثيف كالباحثات بالمجمس.
 حكارات ثقافية في سياؽ برنامج "أسبكع حقكؽ اإلنساف".
ثالثًا :مراجعة األعمال الدرامية:
 مسابقة اإلنتاج الدرامي المتميز في مجاؿ حقكؽ اإلنساف لعاـ َُِٖ.
 كممة لجنة تحكيـ مسابقة عاـ َُِٖ.

084

أوًًل :المؤتمرات وورش العمل:
 -1ندوة "سبل دعم حقوق الشعب الفمسطيني وتفعيل آليات المساءلة واإلنصاف" –
القاىرة  86 -أكتوبر :8108
بدعكة مف المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف ككؿ مف :المنظمة العربية لحقكؽ اإلنساف،
كالمركز الكطني لحقكؽ اإلنساف في األردف ،كالييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف في
فمسطيف ،كالشبكة العربية لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف ،جاء تنظيـ ندكة "سبؿ دعـ
حقكؽ الشعب الفمسطيني كتفعيؿ آليات المساءلة كاإلنصاؼ" بالقاىرة في ِٔ أكتكبر
َُِٖ ،بمشاركة ممثميف لعدد مف الجيات الرسمية ،في مقدمتيا :الجامعة العربية ،كك ازرة
الخارجية المصرية ،كعدد مف النشطاء الحقكقييف كالمثقفيف كاألكاديمييف مف مختمؼ
األقطار العربية.
استيؿ األستاذ /محمد فايؽ -رئيس المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف -أعماؿ الندكة
بعرض ك و
اؼ حكؿ معاناة الشعب الفمسطيني مف العنؼ العنصرم مف جانب التحالؼ
اإلسرائيمي  -األمريكي إلجباره عمى التنازؿ عف حقكقو المشركعة غير القابمة لمتصرؼ،
كتناكؿ خمسة محاكر ينتيؾ كؿ منيا القانكف اإلنساني الدكلي كالقانكف الدكلي لحقكؽ
بدءا مف اعتراؼ الكاليات المتحدة بالقدس المحتمة عاصمة إلسرائيؿ ،بما رافقيا
اإلنساف ،ن
مف تمييز ضد الشعب الفمسطيني ،كتقييد حرية العبادة ،كانتياؾ حرمة المسجد األقصى،
كمركر بمحاكلة طمس قضية البلجئيف الفمسطينييف بإيقاؼ تمكيؿ ككالة غكث البلجئيف
نا

"األكنركا" كتشكيو أدائيا ،كمحاكلة تصفية حؽ العكدة لبلجئيف الفمسطينييف بدعكل أف
عددىـ َْ ألؼ فمسطيني فقط ( بدعكل أنيـ الذيف ما يزالكف عمى قيد الحياة بعد نزكحيـ
في العاـ ُْٖٗ) ،ككذا مبادرة إسرائيؿ باتخاذ سمسمة مف اإلجراءات لمتكسع االستيطاني
يسا لؤلمر الكاقع ،كالسعي إلى تقنيف ضـ
كاستصدار تشريعات مف الكنيست تكر ن

المستكطنات اإلسرائيمية المقامة عمى األراضي الفمسطينية المحتمة.

كما أشار رئيس المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف إلى التشديد عمى قطاع غزة بسمسمة مف
اإلجراءات؛ إذ قررت إسرائيؿ في ُٔ يكليك /تمكز َُِٖ إغبلؽ معبر " كرـ أبك سالـ"،
كتقميص مساحة الصيد البحرم في قطاع غزة ،كحظر تصدير البضائع الفمسطينية
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كتسكيقياَّ ،
كحذر مف انييار الخدمات األساسية التي يحتاجيا السكاف بالقطاع ،إلى جانب
أعماؿ االحتبلؿ النمطية في انتياؾ الحؽ في حياة المدنييف الفمسطينييف التي تضاعفت
في العاـ َُِٖ إلى ثبلثة أمثاؿ ما شيدتو في العاـ َُِٕ ،باإلضافة إلى إصابة آالؼ
مؤلفة مف الشباب كاألطفاؿ في سياؽ محاكلة االحتبلؿ كقؼ االحتجاجات السممية لمشعب
الفمسطيني.
كاقترح عدة سبؿ لمكاجية ىذه الظاىرة ،تبدأ باستكماؿ ممؼ المصالحة الكطنية( .سيتـ
تناكلو في تكصيات الندكة)
كقد ركز السفير /حيدر الجبكرم -مدير شئكف فمسطيف بالجامعة العربية -الذم شارؾ في
ممثبل لؤلميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية عمى نمط االنتياكات كالمجازر كالجرائـ
الندكة
ن
التي ترتكبيا إسرائيؿ في األراضي المحتمة كضربيا عرض الحائط االتفاقيات كالمكاثيؽ
معتبر أف الحديث عنيا لف
نا
الدكلية كافة مما يرتّْب مسئكلية قانكنية عمى دكلة االحتبلؿ،
ينتيى إال بتدكيؿ القضية الفمسطينية ،كيبقى الخيار الرئيس لتحقيؽ السبلـ عمى أساس

فضبل عف إنياء االحتبلؿ ،كأف
مبادرة السبلـ العربية كالمرجعيات الدكلية ذات الصمة،
ن
يقترف ذلؾ بمبدأ المحاسبة كالعدالة ضد جرائـ االحتبلؿ ،كتفعيؿ اآلليات البلزمة لمبلحقة
مرتكبي ىذه االنتياكات.
كنبَّو السفير /أحمد إيياب جماؿ الديف -مساعد كزير الخارجية لحقكؽ اإلنساف -إلى
جميعا بشأف القضية الفمسطينية برمتيا ،كأف ىناؾ تخكفنا مما
القمؽ الشديد الذم ينتابنا
ن
يتعرض لو الفمسطينيكف مف أكضاع بالغة الخطكرة كمف فقداف األمؿ في مستقبؿ حقيقي

لمسبلـ ،كما شدد عمى أنو مف دكف العمؿ عمى معالجة مجمؿ التحديات فمف الحتمي أف
تستمر األكضاع في االضطراب بشكؿ ينذر بعكاقب كخيمة تؤثر في استقرار المنطقة
بأسرىا.
كما أكد مكقؼ مصر مف ضركرة الكصكؿ إلى السبلـ العادؿ كالشامؿ القائـ عمى الشرعية
الدكلية كقكاعد القانكف الدكلي ،كما أكد أف حقكؽ الشعب الفمسطيني المشركعة في
الحصكؿ عمى حريتو عمى أراضيو كاقامة دكلتو المستقمة حقكؽ أساسية غير قابمة
لمتصرؼ.
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كشدد عمى أف رفع الظمـ عف أبناء الشعب الفمسطيني كانفاذ العدالة لف يأتي سكل بإرساء
مبدأ المحاسبة كتكفير أسباب االنتصاؼ لضحايا االنتياكات ،كطالب مجمس حقكؽ
اإلنساف التابع لؤلمـ المتحدة بأف يتحمؿ مسئكلياتو ،كأف يبدل مف اإلرادة كالتصميـ ما ىك
ضركرم لتنفيذ قرارات الشرعية الدكلية ،بما فييا ق اررات المجمس ذاتو.
مف جيتو أكضح األستاذ /عصاـ يكنس -المفكض العاـ لمييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف
بفمسطيف -أبعاد "المشيد األخطر" فيما يتعمؽ بالقضية الفمسطينية ،كالذم يتمثؿ في نقؿ
السفارة األمريكية إلى القدس المحتمة كتأزيـ قضية البلجئيف ،كأشار يكنس إلى أف الشرعية
ال تكفي كحدىا لصنع العدالة ،كنحف في أدنى مستكيات تحقيقيا بعد أف تعرض قطاع
غزة لمعدكاف ثبلث مرات خبلؿ ٔ سنكات" ،كتساءؿ يكنس" :لماذا كؿ ذلؾ؟" كقاؿ" :إف
الكممة المفتاحية لفيـ األكضاع المتدىكرة الخطيرة لحقكؽ اإلنساف ىي المحاسبة ،كال بد
محصف كفكؽ القانكف ،كيتمادل
مف إعماليا لتحقيؽ العدالة ،كبدكنيا يشعر المجرـ بأنو
َّ
في جرائمو".
ككصؼ ما تقكـ بو دكلة االحتبلؿ بأنو انتقاؿ مف الضـ الفعمي لؤلراضي الفمسطينية إلى
الضـ القانكني ،حيث تشيد ىذه الفترة حسـ القضايا الكبرل في الصراع ،مضيفنا" :نأمؿ
أف نقترب مف كاقع األمكر كنحاكؿ التفكير بشكؿ مختمؼ ،حيث يقترب عدد المستكطنيف
فاعبل لتحقيؽ
في األراضي الفمسطينية المحتمة إلى مميكف نسمة ،مما يتطمب تحرنكا
ن
العدالة المغيبة في ىذا المكاف مف العالـ".
َّ
كحذر األستاذ /عبلء شمبي -رئيس المنظمة العربية لحقكؽ اإلنساف -مما أسماه "الخداع
البصرم" الذم يحاكؿ البعض تطبيقو عمى القضية الفمسطينية مف خبلؿ التركيز عمى
قضايا جزئية بغرض صرؼ التفكير عف السبب الرئيس كراء ما يعانيو الشعب الفمسطيني
كىك االحتبلؿ كالجرائـ التي ترتكبيا إس ارئيؿ بحؽ الشعب الفمسطيني ،مضيفنا أف الحؿ
معركؼ لمجميع كال يحتاج الدخكؿ في سجاالت طكيمة ،كىك إنياء االحتبلؿ ،كما أكضح
أف إسرائيؿ ماضية في جرائميا مستندة إلى الحماية التي تتكفر ليا مف جانب القكل
الدكلية.
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كأكد أىمية المساءلة القانكنية ،كما أشار إلى عمؿ المنظمة العربية لحقكؽ اإلنساف طكاؿ
السنكات الخمس عشرة الماضية مع الدعكة لتبني مشركع قرار عربي لكضع سقؼ زمني
بعيدا عف عبث المفاكضات ،كاستثمار الحشد الداعـ لمحؽ الفمسطيني
إلنياء االحتبلؿ ن

في الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة.

كما دعا إلى المبادرة بإنشاء صندكؽ لدعـ المقدسييف في مكاجية إسرائيؿ كالحصار
االقتصادم الخانؽ ،كتنظيـ حممة سنكية لتمكيؿ ككالة "األكنركا" ،كتنظيـ دعـ مستمر
لعائبلت الشيداء كاألسرل لدعـ صمكد الشعب الفمسطيني ،كما أشار إلى إمكانية البناء
عمى المحاكالت السابقة لمبلحقة مجرمي الحرب اإلسرائيمييف.
كقد تكزعت فعاليات الندكة عمى محكريف رئيسيف؛ أكليما :التكييؼ القانكني لسياسات
االحتبلؿ كجرائمو ،كتأرسيا الدكتكر /محمد الصبار  -أميف عاـ المؤسسة الكطنية في
المغرب ،كالمساءلة الجنائية لبلحتبلؿ اإلسرائيمي برئاسة الدكتكرة /نيفيف مسعد  -أستاذة
العمكـ السياسية كعضكة المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف.
كضـ المحكر األكؿ مداخمتيف رئيستيف مف الدكتكر /نبيؿ العربي  -األميف العاـ األسبؽ
لمجامعة العربية ككزير الخارجية المصرم األسبؽ كالقاضي بمحكمة العدؿ الدكلية كعضك
ىيئة المحكمة التي أصدرت فتكل عدـ مشركعية الجدار العنصرم العازؿ ،كاألستاذ/
عصاـ يكنس  -المفكض العاـ لمييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف بفمسطيف ،تناكلتا أبعاد
المرحمة التي تمر بيا ىذه الجرائـ ،كتضمنت االقتراحات في ىذا المجاؿ أربعة مداخؿ
يمكف البناء عمييا؛ أكليا :تقديـ شككل حكؿ إستراتيجية اإلبادة الجماعية التي تمارسيا
إسرائيؿ في األراضي الفمسطينية المحتمة ،ثانييا :المجكء إلى المحكمة الجنائية الدكلية
لمساءلة المتكرطيف بجرائـ حرب ضد المكاطنيف الفمسطينييف استطر نادا لمجيكد التي بدأتيا
السمطات الفمسطينية ،ثالثيا :مكاصمة جيكد محاسبة مجرمي الحرب مف خبلؿ
االختصاص الدكلي لممحاكـ الكطنية كتخطي العقبات التي تسعى إلى عرقمة ىذا التكجو
عبر تعديؿ القكانيف الكطنية في بعض البمداف المنحازة إلسرائيؿ ،رابعيا :الدعكة إلى عقد
اجتماع لمدكؿ السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيؼ لتأكيد حماية الشعب الفمسطيني سكاء
المدنيكف أك األسرل.
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أثرل النقاش لفيؼ مف المشاركيف مف مختمؼ االختصاصات ،كتركزت المناقشات عمى
الصعكبات كالفرص المتاحة لبلستفادة مف المقترحات السابؽ ذكرىا كالخبرات السابقة في
التفاعؿ مع مثؿ ىذه التكجيات ،عمى نحك ما حدث في محكمة العدؿ الدكلية إزاء بناء
قانكني بالغ األىمية حياؿ عديد مف القضايا المطركحة كلـ يي ٍستىفد منو،
الجدار ،كقي ّْدـ طرح
ٌ
ككذا التفاعؿ مع المحكمة الجنائية الدكلية بعد التجربة التي تمت في ظؿ كالية "أككامبك"
بشأف القضية الفمسطينية كدعكتو اإلقصائية العتبار فمسطيف حالة خاصة ،كنبيكا في ىذا
الصدد إلى تغير المكقؼ بحصكؿ فمسطيف عمى صفة "دكلة" في األمـ المتحدة.
كضـ المحكر الثاني مداخبلت كؿ مف :السفير الدكتكر /مكسى بريزات  -المفكض العاـ
لممركز الكطني لحقكؽ اإلنساف باألردف ،كالدكتكر /سمماف أبك ستة  -أستاذ القانكف
الدكلي ،كالدكتكر أنيس فكزل  -خبير القانكف الجنائي الدكلي ،كركزت عمى ضركرة تبني
إستراتيجية لممجتمع المدني لمضغط مف أجؿ إنياء االنقساـ الفمسطيني ،كالسعي إلى
تجاكز االستقطابات العربية كاإلقميمية كالدكلية ،كاعادة اعتبار القضية الفمسطينية لممجتمع
العربي ،كتحكيؿ ىذا المؤتمر إلى مؤسسة دائمة باسـ "الجمعية العربية لتعقب جرائـ
الحرب" ،كتنشيط المكبي العربي في مجمس حقكؽ اإلنساف ،كحث الدكؿ العربية كالدكؿ
الصديقة المكقعة عمى ميثاؽ ركما عمى قبكؿ إنشاء فرع لمجمعية العربية عمى أراضييا
لتعقب جرائـ الحرب اإلسرائيمية كالمساعدة في جمع المعمكمات بشأف مجرمي الحرب،
كاعادة تفعيؿ قانكف مقاطعة إسرائيؿ الذم كاف سارنيا عندما دافع العرب بإخبلص عف

الكطف العربي.

 -2مائدة مستديرة حول "الضريبة العقارية"  -األربعاء  3أكتوبر :8108
عقد المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف يكـ ّ أكتكبر َُِٖ مائدة مستديرة حكؿ الضريبة
العقارية "قانكف رقـ ُٔٗ لسنة ََِٖ كالمعدؿ بالقانكف رقـُُٕ لسنة َُِْ" بحضكر:
األستاذ الدكتكر /رمضاف صديؽ – مستشار السيد كزير المالية لمسياسات الضريبية،
كاألستاذة الدكتكرة /سامية حسيف – رئيسة مصمحة الضرائب العقارية ،كممثميف عف
الك ازرات المعنية كالنقابات كمنظمات المجتمع المدني ،كنخبة مف أساتذة القانكف ،كالخبراء
المتخصصيف في مجاالت الضرائب ،كالماؿ ،كاالقتصاد ،كالتقييـ العقارم ،كذلؾ بيدؼ
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مناقشة التداعيات االجتماعية كاالقتصادية عمى المكاطنيف نتيجة تطبيؽ ىذا القانكف،
امنا مع
عبئا ن
حيث شكمت الضرائب العقارية -كفقنا لمتعديؿ األخير -ن
ثقيبل عمى المكاطف تز ن

االرتفاع العاـ في األسعار كاالنخفاض الحاد في قيمة العممة ،مما يستكجب إعادة النظر
كعبلجا لآلثار السمبية التي نتجت عف تطبيؽ القانكف
تسييبل عمى المصرييف
في القانكف
ن
ن

في الكقت الحالي.

تناكلت المائدة المستديرة المحاكر اآلتية:
 -فمسفة القانكف كاألساس التاريخي كاليدؼ مف ىسٌنو.

 إشكاليات التنفيذ كالتداعيات االجتماعية كاالقتصادية عمى المكاطف نتيجة تطبيقو. نقد القانكف مف حيث تطبيقو كفمسفتو.كقد أثار المشارككف بعض المآخذ عمى القانكف يمكف إيجازىا في:
 تحديد الضريبة عمى أساس القيمة اإليجارية السنكية التي تحددىا لجاف الحصر كالتقدير،عدال -تحديدىا عمى أساس التكمفة الفعمية التي َّ
تكبدىا
ككاف مف األفضؿ -كاألكثر ن
الممكؿ في سبيؿ امتبلؾ العقار طبقنا لعقد الشراء أك مف كاقع المستندات الخاصة بتكاليؼ
البناء.
كبير في تقدير القيمة السكقية لمكحدات الخاضعة
 أف الكاقع العممي قد كشؼ تفاكتنا نالمضريبة مف لجنة حصر كتقييـ إلى أخرل ،كفي بعض الحاالت فاقت القيمة السكقية
المقدرة بشكؿ ممحكظ القيمة السكقية الحقيقية الفعمية لمعقار محؿ التقدير.
 التناقض فيما يتصؿ بإعادة تقييـ الكحدة محؿ الضريبة كؿ خمس سنكات كاثبات قيمةالكحدة بالقيمة السكقية كبالزيادة التي حدثت فييا حتى كاف كاف التقييـ لف يتجاكزَّ%
مف القيمة السابقة لمكحدات السكنية كْٓ %لمكحدات غير المخصصة لمسكف ،فإما أف
نعترؼ بالزيادة بالكامؿ ،أك ال نأخذ بيا بالمرة ،كفي حاؿ األخذ بالزيادة طبقنا لمقانكف فيذا
يعني أننا نعاقب الممكؿ عمى التضخـ كنفرض عميو ضريبة عمى الزيادة الدفترية في قيمة
العقار.
 عدـ كفاية الككادر البشرية المسئكلة عف تحديد مبمغ الضريبة كاخطار الممكؿ كتحصيؿالضريبة ،كعدـ اكتماؿ قاعدة البيانات الخاصة بالعقارات الخاضعة لمضريبة.
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كخمصت المناقشات إلى عدد المقترحات كالتكصيات يمكف إيجازىا في:
تماما مف الضريبة العقارية ككنو ال يحقؽ أم
 النظر في إعفاء المسكف الخاص الكحيد نعكائد استثمارية لمالؾ العقار ،ككذا إعفاء العقارات المكركثة ،أك رفع حد اإلعفاء كربطو
بمعدالت ارتفاع االسعار كالتضخـ الناشئ نتيجة تعكيـ الجنيو حتى ال يناؿ عبء
الضريبة مف عقارات الفقراء.
 تقدير قيمة الكحدة الخاضعة لمضريبة عمى أساس التكمفة الفعمية ال القيمة السكقية،كمعالجة الخمؿ الكاضح في أسس التقييـ كتشكيؿ المجاف.
 إعادة النظر في الضريبة التي يح ّْددت بناء عمى الظركؼ االقتصادية التي تمر بياالببلد ،كفي ضكء مستكيات دخكؿ المكاطنيف ،كطبقنا لما يط أر مف تغيير في المناطؽ التي
سبؽ تحديدىا كقد يتغير تبكيبيا إلى األفضؿ أك إلى األقؿ.
 تفعيؿ المكاد مف ُّٗ إلى ُْٔ مف قانكف ُٗ لسنة ََِٓ الخاصة بإنشاء المجمساألعمى لمضرائب المكمؼ بحماية حقكؽ دافعي الضرائب كمراقبة أكجو الصرؼ.
 عدـ احتساب المنافع المشتركة عند التقييـ لمعقار المكمؼ (مثؿ :البدركـ ،كالجراج،كالسطح  ...إلخ).
تماشيا
 ضركرة تكجيو عكائد الضريبة العقارية إلى التنمية المحمية لتحقيؽ عدالة ضريبيةن
مع مبدأ العدالة االجتماعية.

 ضركرة تسييؿ إجراءات سداد الضريبة ،كمعالجة بطء الطعف كتيسير إجراءاتو -3مائدة مستديرة لمناقشة قانون الجمعيات األىمية  88 -نوفمبر  – 8108القاىرة:
عقد المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف في ِِ نكفمبر َُِٖ بمقر النادم الدبمكماسي
بالقاىرة فعاليات المائدة المستديرة لمناقشة "قانكف الجمعيات األىمية" في سياؽ تفعيؿ
مبادرة السيد رئيس الجميكرية لبلستجابة لمطالب الجمعيات األىمية بتعديؿ القانكف رقـ
َٕ لسنة َُِٕ ،كفي ضكء استعداد المجمس ألداء دكره الدستكرم في إبداء الرأم حكؿ
مشركعات القكانيف المتعمقة بحقكؽ اإلنساف ،بيدؼ بمكرة رؤية مشتركة حكؿ الفمسفات
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كالمبادئ كالغايات ذات الصمة بالعمؿ األىمي المتعمقة بكضع قكانيف لتنظيـ الجمعيات
األىمية.
شارؾ في أعماؿ المائدة ِٓ مشارنكا كمشاركة مف ممثمي مؤسسات العمؿ األىمي
كأكاديمييف كمتخصصيف كخبراء كأعضاء كباحثي المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف ،كلـ
تمؽ دعكة المجمس االستجابة المأمكلة مف ممثمي بعض الك ازرات المعنية كمجمس النكاب،
كتكلى األستاذ /عبلء شمبي -رئيس المنظمة العربية لحقكؽ اإلنساف -مياـ مقرر
المؤتمر.
افتتحت أعماؿ المائدة بكممة األستاذ /محمد فايؽ  -رئيس المجمس القكمي لحقكؽ
اإلنساف ،حيث كجو الشكر إلى السيد رئيس الجميكرية عمى استجابتو لمطالب المجتمع
بمراجعة القانكف الحالي ،كتكجييو بتشكيؿ لجنة ك ازرية برئاسة السيدة كزيرة التضامف
تمييدا لبمكرة
االجتماعي كعضكية ك ازرتي العدؿ كالخارجية إلجراء المشاكرات المجتمعية
ن

مقترح تشريعي كتقديمو.

كأكضح األستاذ /فايؽ بكاعث القمؽ المشركعة لممنظمات غير الحككمية بشأف القانكف
مشير إلى محكرية دكر المجتمع
نا
فضبل عف تأثيره السمبي في صكرة مصر دكليِّا،
الحالي،
ن
المدني في الدكلة الحديثة في تحقيؽ التنمية المستدامة كفؽ نيج تشاركي يجمع الدكلة
كالقطاع الخاص.
حاليا ،كىي ثبلثة؛ أكليا :تعديؿ القانكف الحالي ،كثانييا:
كما أشار إلى الخيارات المتاحة ن
إعداد مشركع قانكف جديد كميِّا ،كثالثيا :تبني مشركع القانكف الذم أعدتو ك ازرة التضامف
معبر عف اعتقاده الشخصي بأف الخيار الثالث
كأقره مجمس الكزراء في سبتمبر َُِٔ ،نا

يبقى أفضؿ الخيارات بالنظر إلى تمبيتو لؤلىداؼ كالكقت الذم يستغرقو مسار التعديؿ،
ؤكدا أف الرأم -بطبيعة الحاؿ -متركؾ لممشاركيف ،بيد أف الميمة المركزية لممائدة
كم ن

المستديرة تكمف في بمكرة رؤية تتعمؽ بالفمسفات كالمبادئ كاألىداؼ لتقديميا لمجنة الك ازرية
كالجيات المختصة كمجمس النكاب ،كتستجيب لمراسخ في الدستكر كالمعايير الدكلية
كالقكاعد القانكنية كفمسفة العمؿ األىمي.
كأشار األستاذ /جكرج إسحؽ  -رئيس لجنة الحقكؽ المدنية كالسياسية بالمجمس -إلى أف
أىمية المائدة المستديرة تتمثؿ في اغتناـ الفرصة التي الحت بمكجب مبادرة السيد رئيس
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مشير إلى أف المجمس حرص عمى دعكة
نا
الجميكرية كاستجابتو لممطالب المجتمعية،
ممثمي الك ازرات الحككمية كمجمس النكاب كىيئات متنكعة ،كرغـ استجابة البعض منيـ

كتأكيد الحضكر إال أف المائدة افتقدت مشاركاتيـ.
كدعا األستاذ /إسحؽ إلى مراعاة اىتماـ مخرجات المائدة ببمكرة الرؤية المشتركة حكؿ
مشير إلى مذكرة المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف المقدمة
نا
الفمسفات كالمبادئ كاألىداؼ،
إلى مجمس النكاب في نياية العاـ َُِٔ التي تضمنت أسس الرؤية كالمفاىيـ كالضكابط،
كقد تطمَّع المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف إلى أف يتبناىا مجمس النكاب.
المناقشات
تضمف برنامج المائدة ثبلثة محاكر ،شممت :إشكاليات العمؿ األىمي كمعكقاتو ،كرؤل
المجتمع المدني لقانكف الجمعيات ،كمناقشة مفتكحة حكؿ آفاؽ التحرؾ.
عمى صعيد إشكاليات العمل األىمي ومعوقاتو:
أجمعت آراء المشاركيف عمى تقديرىا الستجابة السيد رئيس الجميكرية لمطالب الجمعيات
األىمية ،كأىمية تكحيد الرؤل كالجيكد كالمبادرات المتنكعة الجارية مف أجؿ التكصؿ إلى
رؤية مشتركة في أقرب كقت ممكف.
كما أجمعت اآلراء عمى أف القانكف رقـ َٕ لسنة َُِٕ قد َّ
حد مف إسياـ المجتمع
جديدا ييذكر ،ال سيما أف
األىمي عمى الصعيديف االجتماعي كالتنمكم ،كأنو لـ يكفر
ن
اإلشكاليات الرئيسة التي كاف مف المأمكؿ تجاكزىا بمكجب دستكر َُِْ كنص المادتيف
ٕٓ كّٗ لـ تتحقؽ ،كخاصة:
ُ) القيكد المفركضة عمى حرية تأسيس الجمعيات كاشيارىا.
ِ) القيكد المفركضة عمى حرية عمؿ الجمعيات كنشاطيا.
ّ) القيكد المفركضة عمى التمكيؿ كتدبير المكارد.
ْ) العقكبات السالبة لمحريات كالغرامات المالية الباىظة.
ٓ) كضع عبء التقاضي عمى كاىؿ الجمعيات حاؿ تعرضيا لمعقكبات اإلدارية (الحؿ أك
التجميد أك عزؿ إدارتيا).
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كتكاترت اآلراء مؤكدة تفيميا ألىمية اعتبارات األمف القكمي كالرقابة المكضكعية ككضع
فضبل عف الفاعمية كاإلسياـ
الضكابط الضركرية الكفيمة بضماف مبادئ الشفافية كالنزاىة،
ن
المأمكؿ مف المجتمع المدني.
كذلؾ أكدت تكجيات المناقشيف الحاجة إلى تبني قانكف يضمف التكازف بيف اعتبارات حرية
التأسيس كالنشاط مف جية كاعتبارات األمف كالشفافية مف جية أخرل ،منكىيف إلى أىمية
ىذا التكازف في إحداث أثر مف شأنو تعزيز منتكج العمؿ األىمي لفائدة التنمية المستدامة
كفؽ الخطة العالمية لمتنمية المستدامة ََِّ كالخطة الكطنية لمتنمية المستدامة ََِّ،
ال سيما أف الدراسات العالمية تؤكد أف المجتمع المدني النشط كالفعاؿ يشكؿ نحك َْ%
مف قيمة رأس الماؿ االجتماعي المنشكد إسيامو في تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة.
كباإلضافة إلى ذلؾ ،فقد أيدت اآلراء الحاجة إلى قانكف مستقر متكافؽ عميو يتسـ
باالستدامة كينبني عمى التكازف لتحقيؽ االستقرار في العمؿ كالعطاء.
كعرضت بعض اآلراء ألىمية التفرقة بيف العمؿ األىمي كاسع النطاؽ كتنظيـ الجمعيات
األىمية الذم ينحصر في نمط كاحد مف مؤسسات العمؿ األىمي ،بينما شددت معظـ
اآلراء عمى كجكب التركيز في المحظة الراىنة عمى تعديؿ قانكف الجمعيات األىمية بما
يتكافؽ مع المطالب كالدستكر كالمعايير المعمكؿ بيا عالميِّا ،فيما يمكف العمؿ عمى
ترسيخ رؤية مشتركة لمدكلة كالمجتمع فيما يخص العمؿ األىمي عمى مستكل زمني أبعد
كفي سياؽ بمكرة السياسات العامة المتكاممة كنظـ اإلدارة الحديثة.
كاستندت النقاشات في استخبلصاتيا إلى اإلسياـ الميـ لمجمعيات األىمية في إثراء ما
فقر كاألكثر حاجة
تكفره الدكلة مف خدمات كرعاية اجتماعية خاصة لمفئات األشد نا

لمرعاية ،داعيف إلى أىمية تبني اعتبارات التخطيط كالتقييـ كاجراء الدراسات المكضكعية
لمتقدـ عمى طريؽ تعزيز الغايات المشتركة لممجتمع المدني كالدكلة.
كبينما ذىبت بعض اآلراء إلى أىمية كضع معايير فاصمة لمتمييز بيف الجمعيات األىمية
بصفة عامة كالجمعيات العاممة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف بصفة خاصة ،كآراء أخرل إلى
التفرقة بيف الجمعيات األىمية بصفة عامة كالجمعيات العاممة في مجاؿ الدفاع
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االجتماعي عمى تنكعيا ،فقد تكاترت اآلراء عمى أف ىذا ال يتفؽ مع الدستكر كالمبادئ
العامة الراسخة كالسياسة العامة لمدكلة ،باعتبار أف قضايا حقكؽ اإلنساف تخص الدكلة
كالمجتمع ككؿ كال يقتصر االىتماـ بيا عمى فئة دكف أخرل.
كعمى صعيد رؤى المجتمع المدني في قانون الجمعيات:
أجمعت اآلراء عمى ضركرة العدكؿ عف القانكف رقـ َٕ لسنة َُِٕ باعتباره مخالفنا
تماما لفمسفة العمؿ األىمي في ذاتيا ،كأف إجراءات العمؿ عمى تعديؿ بعض مكاده -بما
ن
فييا المكاد الجكىرية التي تشكؿ بكاعث القمؽ الرئيسة -ال تكفر السبؿ الكفيمة بتحقيؽ
األىداؼ المشتركة بيف المجتمع كالدكلة.
كذىبت بعض اآلراء إلى الحاجة إلى إجراء حكار مجتمعي كاسع مف أجؿ صياغة قانكف
جديد يتفؽ مع ركح الدستكر كنصكصو كيتكاءـ مع المعايير المعمكؿ بيا عالميِّا ،بينما
آثرت غالبية اآلراء العكدة إلى مشركع القانكف الذم أعدتو ك ازرة التضامف االجتماعي.
كتكافؽ المشارككف عمى الدعكة إلى دعـ مشركع قانكف ك ازرة التضامف االجتماعي الذم
انتيى إعداده في العاـ َُِٔ ،ال سيما أف ىذا المشركع قد حظي بمكافقة مجمس الكزراء
كقي ّْدـ رسميِّا إلى مجمس النكاب ،كرغـ بعض التحفظات المحدكدة عمى نصكصو ،إال أنو
يتسؽ إلى حد بعيد مع فمسفة العمؿ األىمي ،كما جاء ثمرة لمشاريع قكانيف كحكارات
مجتمعية كسمسمة مطكلة مف المشاكرات ،أما التحفظات المحدكدة التي تثار بشأنو فيمكف
مراعاتيا إذا ما أيحسف تطبيقو.
كاستخمصت النقاشات أف مشركع القانكف المشار إليو يعالج إلى حد بعيد بكاعث القمؽ
األساسية ،كخاصة فيما يتعمؽ بػالتأسيس باإلخطار ،كضماف الحد األدنى المبلئـ مف
حرية النشاط ،كآلية التمكيؿ كتدبير المكارد المالية.
كعمى صعيد آفاق التحرك:
تبنى المشارككف مقترح عقد لقاء بيف المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف كالسيدة كزيرة
التضامف االجتماعي كالمجنة الك ازرية المكمفة بتعديؿ قانكف الجمعيات األىمية لعرض
مخرجات المائدة المستديرة ،مع دعكة السيدة الكزيرة إلى عقد جمسة حكار مكسعة مع
الجمعيات التي تعمؿ في مجاالت العمؿ األىمي المتنكعة لمتشاكر حكؿ ما تكصمت إليو
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المجنة الك ازرية مف أفكار كمقترحات ضمف مسار النيج التشاركي المنشكد في كضع
التشريعات بالشراكة مع أصحاب المصمحة.
كذلؾ دعا المشارككف المجمس إلى تكثيؼ الحكار مع أعضاء مجمس النكاب لبناء
التكافقات الضركرية مف أجؿ التكصؿ آلليات تفاىـ كتعاكف كتنسيؽ ال تتكقؼ عند حدكد
تنظيـ عمؿ الجمعيات األىمية كغيرىا مف فضاءات المجتمع المدني.
 -4كذلك شارك المجمس في ورشة "التكنولوجيا المساندة لدمج الطفل العربي ذي اإلعاقة
في التعميم والمجتمع" خالل الفترة من  07إلى  80فبراير :8109
كقد نظميا المجمس العربي لمطفكلة كالتنمية ،بالتعاكف مع برنامج الخميج العربي لمتنمية
"أجفند" ،كادارة المرأة كاألسرة كالطفكلة بجامعة الدكؿ العربية ،كالمنظمة الكشفية العربية،
كالمنظمة اإلسبلمية لمتربية كالثقافة كالعمكـ "إيسسكك" ،كالصندكؽ الككيتي لمتنمية
االقتصادية ،كقد مثَّؿ المجمس في ىذه الكرشة األستاذة /سيا الفرارجي.
افتتح أعماؿ الكرشة الدكتكر /حسف البيبلكم  -أميف عاـ المجمس العربي لمطفكلة
كالتنمية -بكممة نكه فييا إلى أف ىذه الكرشة التدريبية تأتي انطبلقنا مف أىمية التعامؿ مع
مقتضيات الثكرة الصناعية الرابعة التي نشيدىا اليكـ باعتبارىا ثكرة كعي ككني ليا
جديدا في العالـ ،كفي إطار
مستقببل
جميعا كتشكؿ بالفعؿ
تأثيرات كبيرة متعاظمة عمينا
ن
ن
ن

التكجو اإلستراتيجي لممجمس العربي لمطفكلة كالتنمية لما بعد ََِِ نحك تنفيذ مككف
دمج الطفؿ العربي ذم اإلعاقة في التعميـ كالمجتمع باستخداـ التكنكلكجيا المساندة التى
تعد أحد المجاالت التطبيقية لنمكذج تربية األمؿ الذم كضعو المجمس ،كيقكـ عمى تمكيف
األطفاؿ بالقدرات كالميارات باستخداـ التكنكلكجيا في الكصكؿ إلى المعارؼ كالتعميـ
كالتعمـ كغرس القيـ اإلنسانية لتييئة األطفاؿ لممستقبؿ.
في حيف تحدث األستاذ /جبريف الجبريف -مدير المشاريع ببرنامج الخميج العربي لمتنمية
مكضحا أف تأىيؿ ذكم اإلعاقة كدمجيـ كازالة المعكقات التي تمنع دمجيـ مع
"أجفند"-
ن
تمكينيـ مف المشاركة في مجتمعاتيـ سكؼ تسيـ في تقدـ المجتمع ككؿ كتنميتو ،مضيفنا

أنو مف المتكقع أف تسيـ التكنكلكجيات الحديثة في ابتكار أجيزة كمعدات كبرامج متقدمة
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متطمعا إلى أف تسيـ ىذه الكرشة في
تساعد في تأىيؿ األطفاؿ ذكم اإلعاقة كدمجيـ،
ن

التعرؼ بيذه التقنيات المساعدة كالتكعية بأىميتيا ،كحث المؤسسات الحككمية كغير
الحككمية عمى تكفيرىا لكؿ مف يحتاجيا.
كأشادت كممة األمانة العامة لجامعة الدكؿ العربية التي ألقاىا األستاذ /عمراف فياض
بالجيكد المخمصة المبذكلة لبلرتقاء بأكضاع األطفاؿ ذكم اإلعاقة كضماف حقكقيـ،
مشير إلى أف مبادرة شركاء ىذه الكرشة التدريبية بكضع خارطة طريؽ لتقديـ العكف
نا

المعرفي لممعنييف بشئكف ذكم اإلعاقة مف أجؿ االستفادة مف التكنكلكجيا المساندة مف
خبلؿ األدلة االسترشادية كالتدريبية تأتي لدمج ىذه الفئة مف األطفاؿ في

التعميـ

كالمجتمع ،الفتنا إلى أف المرحمة الراىنة تتطمب استقطاب كؿ الجيكد العربية المعنية
بالطفكلة -سكاء الحككمية أك غير الحككمية -إلعادة تأىيؿ األطفاؿ ذكم اإلعاقة
كتمكينيـ في ظؿ تزايد أعدادىـ.
كثى َّمف الدكتكر /عاطؼ عبد المجيد -أميف عاـ المنظمة الكشفية العربية -في كممتو
الشراكة اإلستراتيجية مع المجمس العربي لمطفكلة كالتنمية التي تأتي في صميـ رؤية
المنظمة الكشفية كاستراتيجيتيا التي تسعى إلى أف تككف مؤسسة تربكية شبابية رائدة في
العالـ ،كتعمؿ عمى تمكيف ََُ مميكف شخص بحمكؿ عاـ ََِّ ،كتشمؿ كؿ فئات
المجتمع بمف فييـ ذكك اإلعاقة ،كما أشار إلى أف دمج ذكم اإلعاقة باستخداـ التكنكلكجيا
المساندة سيقكد إلى إحداث التغيير في مجتمعاتنا المحمية كفي العالـ.
في حيف أشار الدكتكر /أشرؼ مرعي -أميف عاـ المجمس القكمي لشئكف اإلعاقة في
مصر -إلى أىمية قضية التكنكلكجيا المساندة التي تساعد ذكم اإلعاقة في التغمب عمى
المشكبلت ،الفتنا إلى تقرير األمـ المتحدة حكؿ اإلعاقة كالتنمية لمعاـ َُِٖ الذم أظير
أف ُْ %مف دكؿ العالـ تتجو نحك الدمج في عاـ َُِٕ مقارنة بػُٕ %في عاـ
َُِّ ،كما كجو الشكر إلى المجمس العربي لمطفكلة كالتنمية لبلىتماـ بقضية دمج
احدا مف بيف كؿ
األطفاؿ ذكم اإلعاقة كاصدار أدلة تدريبية في ىذا المجاؿ ،كخاصة أف ك ن
ثبلثة أطفاؿ مف ذكم اإلعاقة ال يذىبكف إلى المدرسة في المرحمة االبتدائية مقارنة بكاحد
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مف كؿ سبعة أطفاؿ مف غير ذكم اإلعاقة ،كما يزاؿ أمامنا الكثير لتحقيؽ الدمج
المجتمعي لؤلشخاص ذكم اإلعاقة.
كتحدثت الدكتكرة /سيير عبدالفتاح -الخبيرة بالمجمس العربي لمطفكلة كالتنمية كمقررة
الكرشة -مكضحة أف ىذه الكرشة التدريبة خطكة كتجربة مف أجؿ إنسانية التكنكلكجيا
كازالة المسافات التي تفصؿ بينيا كبيف اإلنساف كتمكنو مف أف يرل كيسمع كيفكر كينجح
كيحب الحياة ،مشيرة إلى أف األياـ القادمة ستشيد تقديـ مدخؿ نظرم كتطبيؽ عممي يقكـ
عمى االستفادة مف ىذه التكنكلكجيا المساندة لمطفؿ ذم اإلعاقة عبر عدد مف األدلة
االسترشادية كالتدريبية تطبيقنا عمى عدد مف اإلعاقات الشائعة ،مثؿ :اإلعاقة الذىنية،
كالسمعية ،كالبصرية ،كالحركية ،كمتبلزمة إرلف ،كضعؼ اإلدراؾ السمعي ،كصعكبات
التعمـ.
عرضا لجيكد المجمس العربي لمطفكلة كالتنمية في تطبيؽ
كقد تضمنت الجمسة االفتتاحية
ن
نمكذجو لتربية األمؿ كفي مجاؿ تمكيف الطفؿ العربي في عصر الثكرة الصناعية الرابعة

كعرضا
قدمو الميندس /محمد رضا فكزم  -مدير إدارة البحكث كالتكثيؽ كتنمية المعرفة،
ن
آخر حكؿ أىمية التكنكلكجيا المساندة في مجاؿ دمج األطفاؿ مف ذكم اإلعاقة قدمو د/
عبد الحميد كابش  -خبير اإلعاقة كرئيس المجنة العممية لمكرشة ،إضافة إلى فقرة فنية
قدميا أطفاؿ "مؤسسة السندس لؤليتاـ المعاقيف" ،كافتتاح معرض لؤلجيزة التكنكلكجية
المساندة في مجاالت اإلعاقة.
أى ىدل كؿ مف الدكتكر /حسف البيبلكم كاألستاذ /جبريف الجبريف الدكتكر/
كخبلؿ االفتتاح ٍ
عاطؼ عبد المجيد -أميف عاـ المنظمة الكشفية العربية -درع المجمس العربي لمطفكلة
تقدير لجيكده التنمكية كدعمو لمسيرة التعاكف بيف المجمس كالمنظمة.
كالتنمية؛ نا
كركزت الكرشة عمى استخداـ التكنكلكجيا بالتعرض لعدد مف اإلعاقات في استعماالت
التكنكلكجيا المساندة ،كاضطراب طيؼ التكحد ،كمتبلزمة إرلف ،كاإلعاقة الذىنية ،كاإلعاقة
السمعية ،كضعؼ اإلدراؾ السمعي ،كصعكبات التعمـ ،كاإلعاقة الحركية ،كما تعرضت
لممجاالت التي يطالب فييا باإلفادة مف دعـ التكنكلكجيا المساندة ،كمف أىميا تيسير
االتصاؿ كالتكاصؿ بيف ذكم اإلعاقة كغيرىـ مف غير ذكم اإلعاقة ،كاإلتاحة ،كالتعمـ.
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 -5ندوة الشبكة العربية" :السالم العادل لمنطقة الشرق األوسط"  6 -مارس – 8109
جنيف:
نظمت الشبكة العربية لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف في ٔ مارس َُِٗ ندكة
حكؿ "السبلـ العادؿ لمنطقة الشرؽ األكسط" بمقر األمـ المتحدة بجنيؼ بحضكر أكثر
شخصا يمثمكف المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف كالمجتمع المدني
مف خمسيف
ن
كالشبكات اإلقميمية لحقكؽ اإلنساف باإلضافة إلى عدد مف الصحفييف كالناشطيف.

أتت ىذه الندكة تنفي نذا لقرار الجمعية العامة لمشبكة العربية لممؤسسات الكطنية لحقكؽ
اإلنساف باجتماعيا األخير في القاىرة لتأكيد أف السبلـ ىك الركيزة األساسية الستقرار
الشعكب كبناء المجتمعات ،كشيدت الندكة نقاشات ثرية تناكلت االنتياكات التي تطاؿ
الشعب الفمسطيني بمشاركة رؤساء المؤسسات الكطنية األعضاء بالشبكة العربية
لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف ،كىـ:
 السيد /محمد فايؽ  -رئيس الشبكة العربية لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف ،كرئيسالمجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف في مصر.
 السيدة /آمنة بكعياش  -رئيسة المجمس الكطني لحقكؽ اإلنساف في المغرب. السيدة /مرفت رشماكم  -عضكة الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف بفمسطيف. السيدة /فافا بف زركقي سيدم األخضر  -رئيسة المجمس الكطني لحقكؽ اإلنساف فيالجزائر.
 الدكتكر /مكسى البريزات  -المفكض العاـ لممركز الكطني لحقكؽ اإلنساف باألردف. الباحثة السيدة /نكريا أكسكالد  -الخبيرة في القانكف الدكلي "مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف"في غزة.
كأدار الندكة السيد /سمطاف بف حسف الجمالي -المدير التنفيذم لمشبكة العربية -الذم أكد
في كممة افتتاح أعماؿ الندكة أف االحتبلؿ كالحركب كالنزاعات التي تنتيؾ حقكؽ اإلنساف
جميعا مف أجؿ تحقيؽ
المنصكص عمييا في القكانيف كالمكاثيؽ الدكلية تدفعنا إلى التعاكف
ن

الزما ال ييفىَّرط أك ييتىىن ىازؿ بمكجبو عف أم مف الحقكؽ،
سبلـ عادؿ كشامؿ يككف
مستداما ن
ن
039

كأف السبلـ ليس مجرد كممة عابرة ،بؿ ىك أحد عكامؿ استقرار الدكؿ ،كركيزة استقرار
حياة الشعكب ،كأساس التنمية كتحقيؽ التطكير ،لذلؾ فالقائد الحقيقي ىك مف يحقؽ
السبلـ ال مف يشف الحركب.
كنكرد فيما يمى أىـ ما تضمنتو كممات المتحدثيف في الندكة:
قاؿ السيد /محمد فايؽ  -رئيس الشبكة العربية لممؤسسات الكطنية كرئيس المجمس القكمي
لحقكؽ اإلنساف في مصر :إف الندكة ميمة لبحث سبؿ التصدم لممشركع الصييكني
األمريكي لطمس حقكؽ الشعب الفمسطيني الثابتة كغير القابمة لمتصرؼ ،كمحاكلة فرض
األمر الكاقع كتأبيد االحتبلؿ ،كتجاكز كؿ ق اررات األمـ المتحدة كالمبادرات العربية لتحقيؽ
سبلـ شامؿ كعادؿ.
كأضاؼ :إف السعي لدل المحكمة الجنائية الدكلية لتكسيع نطاؽ الجرائـ المطركحة عمييا
ال يتعارض مع شف حممة دبمكماسية لعقد اجتماع لمدكؿ السامية المتعاقدة في اتفاقية
جنيؼ لتأكيد حماية الشعب الفمسطيني ،أك السعي إلى طمب رأل استشارم لدل المحكمة
الجنائية الدكلية لتكسيع نطاؽ الجرائـ المطركحة عمى المحكمة حكؿ االستمرار غير
المسبكؽ الحتبلؿ األراضي الفمسطينية.
كاقترحت آمنة بكعياش -رئيسة المجمس الكطني لحقكؽ اإلنساف في المغرب -أف تعتمد
الشبكة العربية لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف آلية لمترافع بالتنسيؽ مع المؤسسة
الكطنية لفمسطيف بخصكص تفعيؿ ق اررات مجمس حقكؽ اإلنساف الخاصة بحماية حقكؽ
الشعب الفمسطيني لدل كؿ الجيات المعنية بحماية حقكؽ اإلنساف كالنيكض بيا عمى
المستكل العالمي مف أجؿ حماية الشعب الفمسطيني كتمكينو مف التمتع بحقو في السمـ
طبقنا لمقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف.
كما طالبت بمتابعة تفعيؿ تكصيات اآلليات التعاىدية كق ارراتيا بخصكص دعـ السمـ
كاألمف لمشعب الفمسطيني ،كاعداد برنامج لتعزيز القدرات في مجاؿ الحؽ في السمـ
كاآلليات الكفيمة بتكسيع قاعدة المنخرطيف كالمدافعيف عنو.
كأكدت السيدة /مرفت رشماكم -عضكة الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف في فمسطيف -أف
السبلـ ليس قضية تصكرية ،بؿ حقيقة ال يدركيا إال مف يعيش في ظؿ االحتبلؿ
اإلسرائيمي ،كال سبلـ في ظؿ االحتبلؿ ،الفتة إلى أف كؿ آليات حقكؽ اإلنساف كمجمس
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األمف اعتبرت االنتياكات اإلسرائيمية عائقنا أماـ السبلـ ،مف قبيؿ التكسع المستمر في
المستكطنات اإلسرائيمية دكف عقاب ،مما يغير الكاقع عمى األرض ،كيعني أنو لف يككف
ىناؾ سبلـ دائـ.
كأشارت إلى أف آليات حقكؽ اإلنساف يجب أف تفتح عيكنيا عمى االنتياكات المتكاصمة
في فمسطيف ،فرغـ ىش ٍجب كؿ آليات حقكؽ اإلنساف الدكلية االنتياكات اإلسرائيمية كاعتبار
محكمة العدؿ الدكلية ذلؾ عائقنا أماـ تحقيؽ السبلـ في المنطقة ،إال أف االحتبلؿ يكاصؿ

خركقاتو غير آبو بالمجتمع الدكلي.
كاعتبرت السيدة /فافا بف زركقي -رئيس المجمس الكطني لحقكؽ اإلنساف في الجزائر-
أف السبلـ العادؿ يدفعنا مباشرة لمتطرؽ إلى القضية الفمسطينية كاستمرار النزاع في غياب
مستقببل ،كالمبلحظ أف تكالي األزمات الكبرل قد يعطي البعض
آفاؽ تبشر بالتسكية
ن
طا بأف القضية الفمسطينية تراجعت ،كىذا خطأ جسيـ لمف يعرؼ منطقة
انطباعا مغمك ن
ن
الشرؽ األكسط كيدرؾ أثر القضية الفمسطينية كتطكراتيا إلى يكمنا ىذا ،كأضافت :يظؿ
إيجاد تسكية عادلة لمقضية النبيمة الطريؽ األقصر لتحقيؽ السبلـ في الشرؽ األكسط،
كدكف تسكية عادلة كدائمة لمقضية الفمسطينية لف يككف ىناؾ استقرار أك سبلـ عادؿ في
منطقة الشرؽ األكسط.
كاختمت كممتيا قائمة :بعد ربع قرف مف المفاكضات بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف -بكؿ
ما نتج عنيا مف ق اررات كمبادرات كافية لحؿ القضية المفصمية -ال يمكف االستمرار في
ربع قرف جديد مف المفاكضات كالق اررات ،كال يمكف إقامة السبلـ في الشرؽ األكسط إال
بانتياء االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية.
كشدد الدكتكر /مكسى البريزات -المفكض العاـ لممركز الكطني لحقكؽ اإلنساف باألردف-
عمى أف السبلـ يجب أف يككف بميزاف قكة متكافئ بيف الفمسطينييف كاإلسرائيمييف ،كىذا
غير مكجكد ،بؿ ىناؾ سبلـ مفركض عمى الفمسطينييف ،كنحف أقرب إلى مرحمة "ال سمـ
قائبل :الشبكة العربية
كال حرب" كاستمرار النزاع كاالحتبلؿ ،كأشار إلى دكر الشبكة العربية ن
عمييا أف تركز عمى ما تستطيع القياـ بو لتككف القضية الفمسطينية قضية عربية دكلية،
كالدفاع عف حؽ الشعب الفمسطيني في تقرير المصير ألنو حؽ عالمي ،كأضاؼ أف
ىناؾ عقبات كثيرة ،كاالحتبلؿ اإلسرائيمي لـ يكف يعترؼ بكجكد شعب فمسطيني ،كالحقنا
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يسعى لدمج الشعب الفمسطيني ضمف األردف ،كاليكـ ىناؾ اعتراؼ بكجكد شعب
كقررات األمـ المتحدة
فمسطيني ،لكف االحتبلؿ يضرب كؿ مقكمات الشعب الفمسطيني ،ا
لـ تعد كافية ،كتحتاج إلى دعـ الدكؿ الكبرل في مجمس األمف لفرضيا ،كمف ثـ فإف حؽ
تقرير المصير يجب أف يربط بتحقيؽ السبلـ كاألمف الدكلييف.
كخمص إلى أنو يمكف اتخاذ تكصية تتبنى اعتبار القضية الفمسطينية عابرة لمحدكد
القيطرية ،كال ينبغي ألل دكلة عربية تقديـ تنازالت ،بما في ذلؾ كقؼ التطبيع مع
االحتبلؿ اإلسرائيمي ،كأال نبرر ألل دكلة عربية التطبيع ألنو أىـ سبلح بيدنا ،كفي ظؿ
رفض المجتمع العربي القاطع لمتطبيع نستطيع كضع خطة لمدفاع عف حؽ الشعكب
العربية في رفض التطبيع كنمنع المبادرات الرسمية العربية التي تتجاكز حقكؽ الشعب
الفمسطيني.
كقالت السيدة /نكريا أكسكالد -الخبيرة في القانكف الدكلي بػ "مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف"
في غزة -إنو مف الصعب الحديث عف سبلـ عادؿ في ظؿ انتياكات عديدة تخترؽ
العدؿ ،كليس ىناؾ قكل رادعة تقؼ في كجو الخركقات ضد الشعب الفمسطيني ،مع
استمرار المؤسسات العسكرية كحككمة االحتبلؿ اإلسرائيمي خركقاتيا ،كاالستيبلء عمى
مصادر ثركات الشعب الفمسطيني ،كالتكسع في المستكطنات اإلسرائيمية ،كالقصؼ
المستمر عمى غزة ،كاستمرار إغبلؽ القطاع ،كاعتبرت أف ما يجرم في غزة يأتي في
سياؽ استمرار محاكالت االحتبلؿ اإلسرائيمي منع قياـ دكلة فمسطينية تجمع شمؿ الشعب
الفمسطيني.
كذكرت أنيـ في "مركز الميزاف لحقكؽ اإلنساف" يراقبكف الخركقات التي تيرتكب ضد
الفمسطينييف في غزة كيعممكف عمى حماية الشعب الفمسطيني ،كأف محاكالتيـ تحقيؽ العدؿ
أماـ اإلجراءات غير العادلة التي يمارسيا االحتبلؿ اإلسرائيمي التي تمنع السبلـ العادؿ
كالحقكؽ تتبخر في ظؿ استمرار السياسات اإلسرائيمية ،كحينما ينتيي االحتبلؿ يمكف
الحديث عف سبلـ في فمسطيف؛ ألنو ال سبلـ دكف كقؼ الخركقات الدكلية.
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 -6المؤتمر الوطني "تحديث التشريعات العقابية في مصر"  6 -إبريل  – 8109القاىرة:
استطر نادا لمجيكد المتكاصمة في تحديث التشريعات العقابية في مصر ،شارؾ المجمس

القكمي لحقكؽ اإلنساف كالمنظمة العربية لحقكؽ اإلنساف في تنظيـ ندكة كطنية حكؿ

"تحديث التشريعات العقابية في مصر" بالقاىرة يكمي ٔ ٕ ،إبريؿ َُِٗ.
شارؾ في افتتاح الندكة األستاذ /محمد فايؽ  -رئيس المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف،
كاألستاذ /عبلء شمبي  -رئيس المنظمة العربية لحقكؽ اإلنساف ،كالسفير /أحمد إيياب
ممثبل لمسيد كزير الخارجية،
جماؿ الديف  -مساعد كزير الخارجية لحقكؽ اإلنساف
ن
ممثبل عف رئيس مجمس القضاء األعمى ،كالمستشار /ىاني
كالمستشار /عبد اهلل عصر  -ن
ممثبل عف النائب العاـ،
جكرجي  -رئيس اإلدارة العامة لحقكؽ اإلنساف بالنيابة العامة
ن
ممثبل عف لجنة حقكؽ اإلنساف بمجمس النكاب ،كلفيؼ مف
كالمستشار /ياسر نبيؿ -
ن
ممثمي مؤسسات الدكلة التنفيذية كالتشريعية كالقضائية ،كأساتذة القانكف الجنائي
كالجامعات ،كمؤسسات المجتمع المدني ،كاإلعبلمييف.
ناقشت الندكة عمى مدل يكميف قضايا اإلصبلح الجنائي ،كخاصة تحديث قانكف العقكبات
المصرم ،كالحد مف استخداـ عقكبة اإلعداـ ،كالتصدم النتياكات حقكؽ اإلنساف ،كتبنّْي
العقكبات البديمة لمعقكبات السالبة لمحريات ،كتطكير قانكف اإلجراءات الجنائية لتعزيز
ضمانات المحاكمة العادلة ،لمعالجة أزمة الحبس االحتياطي.
كتناكلت أعماؿ الندكة كذلؾ تطكير مقترحات مقدمة لتعديؿ قانكف اإلجراءات الجنائية مع
نظر لككنيا المدخؿ األساس لتفعيؿ الدستكر ،باإلضافة إلى بحث
اإلسراع بالبت فييا نا

تطبيؽ العقكبات البديمة ،كبمكرة مشركع قانكف يتصؿ بتدابير بديمة لمحبس االحتياطي،

اؤما مع التشريعات الجديدة المتميزة في مجاؿ حماية الفئات األكثر
كسبؿ تفعيؿ أكثر تك ن
ِّ
جنائيا.
حاجة لمرعاية
ركزت كممة األستاذ /محمد فايؽ -رئيس المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف -عمى أبعاد
قضية اإلصبلح التشريعي كمجرياتو مف منظكر اشتباكيا بالمعايير الدكلية لحقكؽ
اإلنساف التي حرص دستكر َُِْ عمى أف يضعيا في مكانة القانكف الكطني ،كأكضح
أف الحكارات بيف مصر كالمجتمع الدكلي عبر آليات األمـ المتحدة تعكس حجـ الفجكة
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بيف تشريعاتنا الكطنية كالمعايير الدكلية ،كما تكضح تبريرات المشرعيف المصرييف في ىذا
الشأف كجيكد جسر الفجكات التشريعية عمى طريؽ اإلصبلح ،كنمط التحديات التي
تنتظرنا إلنجاز ىذا اإلصبلح عمى النحك الذم نتطمع إليو ،كأضاؼ قائبلن:
أكنال :كما تعممكف أف عدد التشريعات في مصر يزيد عف خمسيف ألفنا ،كقد شرعت الدكلة
في إجراء إصبلح تشريعي منذ عاـ َُِْ بتشكيؿ "المجنة العميا لئلصبلح التشريعي"
جيكدا مممكسة لتنفيذ أىدافيا ،نجحت في بعضيا ،ككاجيت صعكبات في
التي بذلت
ن
البعض اآلخر.

كقد أقر مجمس الكزراء في مايك َُِٕ مشركع تعديؿ قانكف اإلجراءات الجنائية ليشمؿ
ْٓ مادة مف القانكف ،كاستحدث َِ مادة جديدة ،كتمثؿ ىذه التعديبلت نقمة نكعية في
مجاؿ تكفير ضمانات حقكؽ المتيميف كتدابير المحاكمة العادلة ،بالرغـ مف أف المشركع
لـ َّ
يتبف كؿ مخرجات المؤتمر العاـ الذم نظمتو الييئة العميا لئلصبلح التشريعي ،إذ كاف
كما يزاؿ -قيد اإلعداد.انتقصت تعديبلت قانكف اإلجراءات الجنائية "قانكف ُُ لسنة َُِٕ" مف ضمانات
المحاكمة العادلة؛ إذ جعمت حؽ المتيميف في طمب شيكد النفي كسماعيـ ليس كجكبيِّا
عمى المحكمة ،كمنحت المحكمة حؽ رفض سماع مف يطمب المتيـ شيادتيـ ،األمر
الذم يحرـ المتيميف مف إجراء محاكمة عادلة ،حيث تككف أدلة براءة المتيـ في كثير مف
استنادا إلى شيكد النفي في مكاجية شيكد اإلثبات المثبتة بقائمة أدلة الثبكت
القضايا
ن
إىدار لحؽ أصيؿ مف حقكؽ الدفاع.
نا
المقدـ مف قبؿ االدعاء ،كما يمثؿ التعديؿ

كذلؾ انتقص تعديؿ قانكف الطكارئ بالقانكف رقـ ُِ لسنة َُِٕ مف الحؽ في الحرية
يدا مف السمطات
كاألماف الشخصي؛ حيث أضاؼ التعديؿ األخير ِّ
نصا حديثنا يي ىخ ّْكؿ مز ن

لمأمكرم الضبط القضائي ،كيتجاكز القكاعد العامة في قانكف اإلجراءات الجنائية بشأف
عدـ جكاز احتجاز األشخاص ألكثر مف ِْ ساعة قبؿ عرضيـ عمى النيابة العامة؛ إذ
سمح بأف تككف ىذه المدة سبعة أياـ.
كما نص عمى إضافة مادتيف (ّ مكرر ،كْ مكرر) منحت األكلى مأمكرم الضبط
القضائي "متى أعمنت حالة الطكارئ التحفظ عمى مف تكافرت في شأنو دالئؿ عمى
ارتكاب جناية أك جنحة ،كعمى ما قد يحكزه بنفسو أك في مسكنو ككافة األماكف التي
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يشتبو إخفاؤه فييا أم مكاد خطرة أك متفجرة أك ذخائر أك أية أدلة أخرل عمى ارتكاب
الجريمة ،كذلؾ استثناء مف أحكاـ القكانيف األخرل ،عمى أف يتـ إخطار النيابة العامة
خبلؿ ِْ ساعة مف التحفظ ،كيجكز بعد استئذاف النيابة العامة احتجازه لمدة ال تتجاكز
سبعة أياـ".
ثانيا :أبرزت المراجعة الشاممة -في سياؽ اشتباكيا مع المعايير الدكلية -أكجو قصكر
ن

عديدة تمثمت في:

تعديؿ تعريؼ التعذيب:
أكدت الحككمة المصرية أنو سبؽ لمصر الرد عمى التكصيات الخاصة بمراجعة تعريؼ
التعذيب في قانكف العقكبات المصرم "المادتاف ُِٔ ،كُِٗ" خبلؿ عممية المراجعة
األكلى ،كأعدت الحككمة بالفعؿ مشركع قانكف لتعديؿ المادتيف المشار إلييما كطي ًرىح عمى

البرلماف ،إال أف قياـ ثكرتي يناير َُُِ كيكنيك َُِّ كمركر الببلد بمرحمة انتقالية
غاب فييا المجمس النيابي حاؿ دكف إقرار مشركع التعديؿ الذم يضمف اتساؽ تعريؼ
التعذيب في التشريعات المصرية مع تعريفو كفقنا التفاقية مناىضة التعذيب.

ِّ
رسميا اتخاذ اإلجراءات المتعمقة بإنشاء آلية كطنية
مف ناحية أخرل رفضت الحككمة
مستقمة لمكقاية مف التعذيب.
عقكبة اإلعداـ:
ييعنى المجمس بتطكير الجيكد لمحد مف استخداـ عقكبة اإلعداـ ،كالحد -ألقصى درجة

ممكنة -مف تنفيذ العقكبة ،أخ نذا في االعتبار أف نيج مصر في ىذا المجاؿ يؤشر عمى
تكافر االستعداد لمحد مف التنفيذ ليقتصر عمى أشد الجرائـ غمظة ،كخاصة جرائـ القتؿ
العمد كاالغتصاب المقترف بالقتؿ كالسطك المسمح المقترف بالقتؿ كاإلرىاب عمى التكالي،
ِّ
نيائيا باإلعداـ خبلؿ السنكات العشريف األخيرة
بينما ىناؾ المئات مف المحككـ عمييـ
دكف تنفيذ لمعقكبة ،كيدعـ ىذا التحميؿ دكر مؤسسة اإلفتاء في التراجع عف األحكاـ
باإلعداـ بحؽ مئات مف المتيميف كابطاؿ محكمة النقض ألحكاـ اإلعداـ بحؽ ََٗ
فضبل عف بعض نماذج خفض العقكبة إلى السجف بق اررات مف السيد رئيس
متيـ تقر نيبا،
ن
الجميكرية ،لكف يبقى عمى مجمس النكاب ميمة أساسية تتمثؿ في خفض عدد المكاد التي
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يعاقب عمييا باإلعداـ ،كمناشدة محاكـ الجنايات قصر استخداـ العقكبة عمى أضيؽ
الحدكد.
الحبس االحتياطي:
ِّ
استثنائيا يخالؼ القاعدة األصؿ في الحرية ،كقد تجاكزت
تدبير
نا
يعد الحبس االحتياطي

ممارسة الحبس االحتياطي مبدأ اإلجراء التحفظي مما أدل إلى تكدس مراكز االحتجاز
جيكدا في استحداث سجكف
بأعداد ىائمة تفكؽ طاقتيا ،كعمى الرغـ مف أف الدكلة بذلت
ن

جديدة لمعالجة التكدس ،إال أف ىذه الجيكد اتسمت بالبطء ،كتحكلت إلى عقكبة في حد
ذاتيا ،كما لـ تي ٍف ً
ض إلى إنياء حالة التكدس التي تشيدىا السجكف ،كتفرض ىذه الحالة
تبعات قانكنية كاقتصادية كاجتماعية نفسية كثقافية لمذيف تثبت براءتيـ.

كتطالب المصادر الحقكقية أف يعزز مشركع اإلصبلح القانكني الحد مف استخداـ الحبس
االحتياطي ليبقى في أضيؽ حدكد ممكنة تتناسب مع طبيعة الجرـ بداية كمدل ما يتكافر
مف أدلة اإلثبات كالقرائف التي تبينيا نتائج التحقيقات األكلية كالتحريات كتقارير األدلة
الجنائية ،كالنظر في إيجاد بدائؿ لمحبس االحتياطي لتخفيؼ كطأة تداعياتو عمى مرافؽ
االحتجاز ،مثؿ :اإلقامة الجبرية في السكف ،أك تقييد حرية التنقؿ في دائرة معينة ،كالمنع
مف السفر في حاالت الضركرة ،كالعدكؿ -بصفة عاجمة -عف القانكف المؤقت رقـ ّٖ
لسنة َُِّ الذم أسقط السقؼ الزمني لمدة الحبس االحتياطي كفؽ تعديبلت العاـ
ََِٔ ،كضماف حؽ المتيميف الذيف تثبت براءتيـ في المطالبة بالتعكيض بكضع معايير
ضابطة لقيمتيا ،مع نشر أحكاـ البراءة في الجرائد عمى نحك يحقؽ جبر الضرر.
محاكمة المدنييف أماـ القضاء العسكرم:
رغـ قناعة المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف بتكافر مقكمات العدالة في القضاء العسكرم -
كخاصة بعد تبنيو منظكمة اإلجراءات المتبعة في القضاء المدني ،بما في ذلؾ مرحمة
ِّ
طبيعيا لمعسكرييف كحدىـ ،كال
قاضيا
الطعف بالنقض -إال أف القضاء العسكرم يبقى
ن
يطاؿ المدنييف المتيميف باإلرىاب الذيف ال يي ىع ُّدكف عسكرييف كيمكف محاكمتيـ أماـ محاكـ
أمف الدكلة العميا طكارئ.
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العدالة الناجزة:
مطمبا ِّ
ممحا عمى الساحة
إف تحقيؽ العدالة الناجزة غاية أم تشريع جنائي إجرائي ،كيعد
ن

الكطنية شدد عميو المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف منذ تأسيسو ،لكف –لؤلسؼ -لـ تتكافر

البنية التحتية لتحقيقو.
فبحسب ما أعمف نائب رئيس ىيئة قضايا الدكلة منذ شيكر ىناؾ ِٕ مميكف قضية
مدرجة عمى سجبلت العدالة ،كتكاد مصر تككف الدكلة الكحيدة في العالـ التي يتجاكز
فييا عدد قضايا الجنح المسجمة عمى "ركؿ" المحكمة خمسمائة قضية جنحة كما يناىز
ثقيبل
عبئا ن
كيمقي مثؿ ىذا التكدس ن
عشريف أك ثبلثيف قضية جنائية في الجمسة الكاحدة ،ي
عمى القضاة ،كمف ثـ يتطمب اإلصبلح طفرة في عدد القضاة ،كىذا بدكره يحتاج إلى

ِّ
سنكيا في النيابة العامة
مكارد مالية إضافية في المكازنة العامة؛ إذ ال يزيد عدد المعينيف
عف ََٓ شاب سيصبحكف بعد عدة سنكات قكاـ الجياز القضائي في المحاكـ.
كال يكتمؿ إصبلح مرفؽ العدالة بدكف كفاءة النظاـ اإلدارم المعاكف لمقضاء كادخاؿ نظاـ
الميكنة اإللكتركنية الحديثة ،كىذا جانب يعاني منو بشدة جيازنا القضائي ،حيث لـ يعد
ثمة حؿ لمكاجية تكدس القضايا كطكؿ أمد التقاضي كتعضيد اإلجراءات سكل العمؿ
بنظاـ التقاضي اإللكتركني.
 -7مؤتمـر "الصحة وحقوق اإل نسان" – القاىرة  8مايو :8109
انطبلقنا مف اىتماـ المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف بالحؽ في الصحة الذم يعد مف
أكلكياتو بالنسبة لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية ،باإلضافة إلى اىتماـ الدكلة المتزايد
بالرعاية الصحية كرفع كفاءة العامميف في ىذ المجاؿ كرفع مستكل جكدة الخدمات
الصحية المقدـ لممكاطنيف كافة ،كبعد عدد مف الجكالت بالمحافظات قامت بيا بعثات
المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف برئاسة الدكتكر /صبلح سبلـ -عضك المجمس -بيدؼ
الكقكؼ عمى احتراـ الحقكؽ الصحية كمدل تطبيؽ المعايير الدكلية عمى المستشفيات
كالكحدات الصحية مف كيفية تقديـ العبلج كطرؽ التعامؿ مع الحاالت كغيرىا مف
يز ليذا التكجو عقد المجمس
المعامبلت الدكائية ككؿ ما يتعمؽ بالشأف الصحي ،كتعز نا

مؤتمر حكؿ "الصحة كحقكؽ اإلنساف" يكـ ِ مايك َُِٗ بفندؽ بيرامي از بالدقي ،كناقش
نا
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عددا مف المكضكعات الميمة كالقضايا المرتبطة بحماية الحقكؽ الصحية
خبللو
ن

لممكاطنيف كرعايتيا ،كالخطط الحككمية المتعمقة بيذا الشأف ،كتعرؼ رؤل الخبراء
كالمعنييف في ىذا المجاؿ كمقترحاتيـ ،كاستعراض كجيات النظر المختمفة بيدؼ الكصكؿ

إلى أفضؿ التكصيات كالمقترحات التي تدعـ الحؽ في الصحة.
افتتح المؤتمر األستاذ /محمد فايؽ  -رئيس المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف ،كالدكتكر/
محمد معيط  -كزير المالية ،كالدكتكر /محمد العمارم  -رئيس لجنة الصحة بمجمس
النكاب ،كالدكتكر /أحمد السبكي  -مساعد كزير الصحة ،كالدكتكر /صبلح سبلـ -
عضك المجمس كأميف عاـ المؤتمر ،كتناكؿ المؤتمر المحاكر اآلتية:
 الحؽ في الصحة ،كقانكف التأميف الصحي الجديد ،كالخطة التنفيذية لتطبيؽ القانكف. تحديات المرحمة االنتقالية لتطبيؽ قانكف التأميف الصحي كبرامج الحماية االجتماعية. التعميـ الطبي كالمكارد البشرية.كفيما يمي عرض لممخرجات كالتكصيات التي انتيى إلييا المؤتمر:
 العمؿ عمى البدء في تطبيؽ نظاـ التأميف الصحي الشامؿ بمحافظة بكرسعيد ،معااللتزاـ بالمكاعيد المحددة بالجدكؿ الزمني مف خبلؿ الييئات الثبلث (ىيئة التأميف
الصحي الشامؿ ،كىيئة الرعاية الصحية ،كىيئة االعتماد كالرقابة) ،كالفصؿ بيف تقديـ
الخدمة كتمكيميا ،مع ضماف جكدة الخدمة الصحية المقدمة ،مع العمؿ بالتكازم عمى
تطكير الخدمات الصحية بباقي محافظات مصر.
الحككمة  :تطكير األطر الحاكمة كاليياكؿ التنظيمية:
 تفعيؿ المجمس األعمى لمصحة /المجمس المصرم لمصحة ليككف الجية المنسقة بيفالجيات المعنية المختمفة.
 إحياء مقترح إنشاء المجمس الطبي العاـ؛ لتنظيـ مينة الطب ،كمراقبة األداء ،كحفظحقكؽ األطباء كالمرضى.
 ىيئة عميا لمدكاء. تحديد الجية المسئكلة عف اإلعداد كالتدريب ما بعد التخرج. اختيار القيادات الكاعدة ،كاالستفادة مف الخبراء الذيف عممكا كتعايشكا مع األنظمةالصحية المتطكرة.
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 العمؿ عمى تحسيف جكدة الخدمة الصحية (تكحيد معايير الخدمة ،كأدلة العمؿ ،كقائمةاألدكية األساسية).
 كضع نظاـ لمتقييـ كالمتابعة ،كىذا يحتاج إلى بناء قدرات تجيد القياـ بيذا الدكر. إعادة النظر في لكائح أجكر الفريؽ الطبي كىياكميا لكقؼ ىجرة األطباء.التخطيط:
 العمؿ عمى حؿ مشكمة عجز األطباء بالمحافظات كتكزيعيـ بما يتكافؽ مع منظكمةالتأميف الصحي الجديدة.
 كضع خطة تنفيذية كاقعية زمنية إلدارة المكارد البشرية في الفريؽ الصحي ممكلة لمتنفيذالمرحمي كتنميتيا ،مع الكضع في االعتبار تحديات تطبيؽ التغطية الصحية الشاممة.
 دراسة أسباب الفقد في الككادر الطبية بسبب اليجرة لمعمؿ بالخارج لمتعرؼ عمى حجـالمشكمة كنكعيتيا كأسبابيا ،ال سيما :ضعؼ األجر ،كظركؼ العمؿ السيئة ،كغيرىا.
 الكضع بعيف االعتبار تشغيؿ مستشفيات التكامؿ كتجديدىا بالشراكة ،أك عف طريؽالقطاع الخاص.
 ضماف االستدامة المالية لبرنامج التأميف الصحي الشامؿ. التزاـ الدكلة بالحد األدنى المخصص لمصحة مف الناتج القكمي بكاقع ّ %طبقنالمدستكر المصرم الذم يعد أقؿ مف النسب العالمية (ٖ.)%ُِ - %
 عقد مؤتمر قكمي لتطكير الخدمة الصحية في مصر ،مع إتاحة الكقت الكافي لمناقشةالمكضكعات المختمفة.
 االىتماـ بتكفير المتخصصيف في طب األسرة كجذبيـ لمعمؿ في مصر.المعمكمات:
 تأكيد ميكنة المعمكمات كالتحكؿ الرقمي الذم يشمؿ مقدمي الخدمة ،كدافعي الخدمة،ككذلؾ تبادؿ البيانات.
 -تكفير قاعدة بيانات مجتمعية أك خريطة صحية باألمراض المنتشرة لممناطؽ المستيدفة.
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 إعداد قاعدة بيانات بالقكل البشرية المتاحة كتدقيقيا لتعرؼ الكضع الحالي كالتكصؿ إلىالحمكؿ الكاقعية.
 إشراؾ الفريؽ الصحي في التعرؼ عمى مشكبلت األطباء كاحتياجاتيـ الفعمية كايجاد بدائؿتجذبيـ لمعمؿ في مصر.
 تشجيع الفريؽ الصحي عمى إجراء البحكث الطبية ،كتدريبيـ عمى التصدم لمشكبلتيـبأسمكب عممي.
التنفيذ:
 التدريب عمى كيفية التعامؿ مع نظاـ التأميف الصحي الجديد. التدريب في مستشفيات ك ازرة الصحة مف خبلؿ جذب الخبرات مف الجامعة. االىتماـ بالخبرات كاإلمكانات المتاحة ،كخاصة في محافظات الصعيد (سكىاج كالمنيا). العمؿ عمى تحسيف بيئة العمؿ. تحديد كضع المنشآت التي لـ تي ٍعتى ىمد ككضع خطة تأىيمية خبلؿ مدة زمنية محددة تمكلياالجية التابع ليا المنشأة.
 تحديد مكقؼ شركات التأميف الصحي الخاص. تخصيص بدؿ عدكل مناسب لؤلطباء.التشريعات (الجيات المعنية بالتعاكف مع البرلماف):
 مراجعة القكانيف ذات الصمة بتطكير مينة الطب (المسئكلية الطبية  -الكادرالطبي..إلخ).
 إعادة النظر في قانكف التمريض كمراجعتو. المساىمة في حؿ المنازعات التي تخص مينة الطب كاألطباء. سرعة استصدار قانكف يغمظ عقكبة االعتداء عمى المنشآت الطبية كالفريؽ الصحي،كاستحداث شرطة خاصة بالمستشفيات ،كاحالة المعتدم إلى محاكـ أمف الدكلة.
التعميـ الطبي كالتدريب الميني المستمر:
 االىتماـ بالككادر البشرية (أطباء – تمريض – فنييف – إدارييف ....إلخ) ،كاستقداـ الخبراءلتدريبيـ كبناء ككادر كطنية.
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 بناء قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات ليككنكا مؤىميف لتدريب الفريؽ الصحيبمنظكمة التأميف الصحي الشامؿ.
 مراجعة دكر الزمالة المصرية/ىيئة التدريب اإللزامي المصرية لرفع كفاءة األطباءالمصرييف كالدكر المتكقع منيـ.
 تطكير دكر طبيب األسرة في تقديـ الخدمة الصحية الذم يتطمب خبرات كميارات عاليةككضع طبيب األسرة في مرتبة أعمى ألىميتو في ضماف تقديـ خدمات آمنة كفعالة
يرضى عنيا المجتمع.
 كضع نظاـ تدريبي مكحد (الزمالة – الطبيب المقيـ.....إلخ ). تفعيؿ نظـ التقييـ كالمتابعة لضماف جكدة التدريب كالبدء في التعميـ اإللكتركني. كضع إرشادات قكمية مرتبطة بالمعايير الدكلية. مراجعة نظاـ التكميؼ. ضركرة ضـ سنة االمتياز لمخدمة ،حيث يظؿ طبيب االمتياز يتبع عبلج الطمبة ،كاليتمتع بأم تغطية طبية إلى حيف تسممو العمؿ.
التكعية:
 تكعية مقدمي الخدمة كمتمقي الخدمة مع تأكيد حقكؽ كؿ منيـ ككاجباتو. تشكيؿ لجنة لمتابعة التكصيات ال سيما تطبيؽ قانكف التأميف الصحي الشامؿ مفالسادة :أ.د /صبلح سبلـ  -عضك المجمس ،أ.د /أحمد السبكي  -مساعد كزير
الصحة لشئكف الرقابة كالمتابعة ،أ.د /محمد العمارم  -رئيس لجنة الصحة بمجمس
النكاب ،د /طمعت عبد القكم  -رئيس االتحاد العاـ لمجمعيات األىمية ،أ.د /كجيدة
أنكر -أستاذ طب المجتمع كالبيئة بكمية الطب جامعة عيف شمس ،أ.د /سعيد عبد
اليادم عميد طب المنصكرة السابؽ.
 -8المؤتمر الدولي "دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإل نسان في متابعة تنفيذ أىداف
التنمية المستدامة"  87،86 -يونيو  -8109شرم الشيخ – مصر:
نظَّـ المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف بالتعاكف مع الشبكة العربية لممؤسسات الكطنية
مؤتمر ِّ
دكليا حكؿ "دكر المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف في متابعة
نا
لحقكؽ اإلنساف
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تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة" يكمي ِٔ – ِٕ يكنيك َُِٗ بمشاركة أكثر مفَِ
مؤسسة كطنية مف المنطقة العربية كأكربا كآسيا ،كالمفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف،
كبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ،كاإلسككا ،كالشبكة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف ،كجامعة
الدكؿ العربية ،كعدد مف منظمات المجتمع المدني ،كالمنظمات الدكلية ،كالسفارات العربية
كاألجنبية ،كالجيات الحككمية المعنية.
تناكؿ المؤتمر المحاكر التالية:
 تعزيز دكر المؤسسات الكطنية كتمكينيا مف متابعة تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة. تحديد أىـ التحديات التي تكاجو المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف. تحديد األكلكيات كاالحتياجات كتعزيز دكر الشبكات كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية فيدعـ المؤسسات الكطنية.
 تحديد دكر الحككمات في مكاءمة القكانيف كالسياسات لتنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة. الخركج بتكصيات ككضع تصكر كخطة عمؿ لمكاجية التحديات كتمبية االحتياجات كرفعكبناء القدرات كالتعاكف مع أصحاب المصمحة في تنفيذىا.
شارؾ في افتتاح المؤتمر األستاذ /محمد فايؽ  -رئيس الشبكة العربية لممؤسسات الكطنية
كرئيس المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف ،كاألستاذ /عبلء عابد  -رئيس لجنة حقكؽ
اإلنساف بمجمس النكاب المصرم ،كالسيدة /ركيدا الحاج  -الممثؿ اإلقميمي لحقكؽ
اإلنساف بالمكتب اإلقميمي لمشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا نيابة عف المفكض السامي
لحقكؽ اإلنساف ،كالسيد الكزير المفكض /منير الفاسي  -مدير إدارة حقكؽ اإلنساف
بجامعة الدكؿ العربية الذم ألقى كممة جامعة الدكؿ العربية ،كالدكتكر /محمد عز الديف
عبد المنعـ  -عضك لجنة األمـ المتحدة لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية.
كتناكلت المناقشات:
 تعزيز دكر المؤسسات الكطنية كتمكينيا مف متابعة تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة. تحديد التحديات التي تكاجو المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف. تحديد األكلكيات كاالحتياجات كتعزيز دكر الشبكات كالمنظمات الدكلية كاإلقميمية فيدعـ المؤسسات الكطنية.
 تحديد دكر الحككمات في مكاءمة القكانيف كالسياسات لتنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة.058

التكصيات:
خمصت أعماؿ المؤتمر إلى عدد مف التكصيات الميمة لتحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة
يمكف تصنيفيا كفقنا لمجيات المعنية عمى النحك التالي:
أكنال :تكصيات مكجية إلى الحككمات:
 دعكة الحككمات إلى التعاكف مع المؤسسات الكطنية كمنظمات المجتمع المدني كالييئاتالدكلية كالقطاع الخاص لتنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة ،كتسييؿ الكصكؿ إلى المعمكمات
كالبيانات كاإلحصاءات البلزمة.
 االىتماـ بالبحث العممي كالتعميـ الفني كالصناعي بما يتناسب مع احتياجات التنميةالمرجكة.
 زيادة مكارد المجالس كالمؤسسات الكطنية كمخصصاتيا لتمكينيا مف تعزيز األنشطةالرامية لتنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة كمتابعة تنفيذىا.
 إدارة حكار مكسع مع منظمات المجتمع المدني حكؿ سبؿ تحقيؽ الغايات المشتركة لبرامجالتنمية المستدامة ،كدمج المجتمع المدني في تحقيؽ ىذه الغايات.
 إنشاء المفكضية المستقمة ضد التمييز. تبادؿ الخبرات بيف المجاف الك ازرية المعنية أك البرلمانية حكؿ أفضؿ الممارسات. تأكيد أىمية الشراكة عمى الصعيد اإلقميمي ،مثؿ :الجامعة العربية ،كاإلسككا. المراجعة الشفافة الطكعية ألىداؼ ما قبؿ ََِّ.ِّ
 تعزيز جيكد مكافحة الفساد تشر ِّكقضائيا كتنفيذيِّا.
يعيا
 إنشاء إدارات لحقكؽ اإلنساف في الك ازرات كافة. تكثيؼ الجيكد الرامية إلى تطكير اإلصبلح اإلدارم خاصة في البمداف التي ليا تاريخطكيؿ مع البيركقراطية.
 مطالبة الحككمات بكضع ميزانية بمكازنة الدكلة تخصص لتمكيف المرأة كتنميتيا ،حتىفعبل مبنية عمى أىداؼ التنمية األساسية كمرتبطة بمعطياتيا.
تككف ىناؾ أىداؼ محددة ن
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ثانيا :تكصيات مكجية إلى المؤسسات الكطنية:
ن

 العمؿ عمى تفعيؿ أىداؼ التنمية عمى أرض الكاقع عف طريؽ دمجيا في الخططالكطنية كتجربة تنفيذىا ،مثؿ كضع برامج زمنية لمراجعة القكانيف الكطنية كاختبار
تنفيذىا ،كتزكيد الحككمات كالييئات التشريعية بمقترحات تعديبلت عمى القكانيف لتقنيف
مفاىيـ التنمية.
َّ
يتسف ليا العمؿ عمى أىداؼ التنمية
 عمى المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف التي لـالمستدامة كغير متضمنة في برامجيا أف تعمؿ عمى تنفيذ أىداؼ التنمية كمتابعة
تنفيذىا ،كيككف ذلؾ في مرحمة أكلية بإضافتيا إلى برامجيا كأنشطتيا التي تعمؿ عمييا
حاليا ،ثـ في مرحمة متقدمة باستحداث برامج كأنشطة جديدة مختصة بجدكؿ أعماؿ
ن
أىداؼ التنمية المستدامة لمعاـ ََِّ.

 تعزيز دكر المؤسسات الكطنية لتمكيف الفئات المستيدفة ،كخاصة الميمشيف فياستخداـ سبؿ اإلنصاؼ القانكنية عمى الصعيديف الكطني كالدكلي ،كتقديـ المساعدة
القانكنية لتحقيؽ ذلؾ.
 تأكيد أىمية دكر المؤسسات الكطنية كما جاء في " إعبلف ماريدا " فيما يخص خطةالتنمية الشاممة ،كتأكيد مسئكلياتيا كدعميا في الحصكؿ عمى الفئة "أ" ،حيث ينحصر
عدد المؤسسات الكطنية الحائزة عمييا في ّٗ %فقط مف المؤسسات الكطنية في
العالـ.
 إعادة تأكيد ما جاء بتقرير االجتماع الخاص المؤسس بالقرار ِْ ّٕ /الصادر فيمارس َُِٓ حكؿ الشراكة كالحكار حكؿ األجندة ،كتأكيد الرؤية المكحدة لؤلىداؼ مف
منظكر حقكؽ اإلنساف.
 إتاحة أدبيات حقكؽ اإلنساف لممؤتمر الدكلي السياسي رفيع المستكل حكؿ التنميةالمستدامة المزمع عقده في سبتمبر َُِٗ.
 تأكيد مبدأ اإلجماع عمى أىمية األىداؼ المبتغاة لدفع الدكؿ لبلمتثاؿ كتأميف الميزانياتالبلزمة لتحقيؽ األىداؼ.
 ضركرة أخذ تنفيذ التكصيات الخاصة بالمجاف التعاىدية كالمراجعة الدكرية الشاممة عمىنحك ّْ
جدم الرتباطيا المباشر بتنفيذ أىداؼ الخطة.
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 تعزيز المشاركة مع ذكم المصمحة كاشراؾ الفئات الميمشة كذكم اإلعاقات كالشبابكاألقميات.
 تعزيز قدرات المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف عمى استخداـ مؤشرات قياس األثر،كقياس مدل التزاـ الدكؿ بتنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة.
 ضماف مشاركة مستقمة لممؤسسات الكطنية في المنتدل السياسي رفيع المستكل باعتبارهمنصة يتـ مف خبلليا استعراض التقدـ المحرز في تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة ،عمى
غرار ما ىك معمكؿ بو في مجمس حقكؽ اإلنساف.
 ضركرة اعتماد المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف آليات اإلببلغ المتكافرة لدييا مف أجؿتضميف تقاريرىا نتائج عمميات الرصد كمدل تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة.
 إنشاء كحدة أك لجنة لمتابعة تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة داخؿ المؤسسات الكطنيةلحقكؽ اإلنساف.
 كضع معايير محددة ككاضحة لقياس مدل التقدـ في مجاؿ تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة تعزيز التعاكف بيف المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف كبناء الشراكات الدكلية كاإلقميميةلمكافحة االتجار بالبشر.
ثالثنا :تكصيات مكجية إلى الشبكة العربية لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف:
 تبني الشبكة العربية -ضمف برامجيا -فعاليات كأنشطة تدعـ المؤسسات في تنفيذ أىداؼالتنمية المستدامة كمتابعة تنفيذىا.
 صياغة مؤشرات خاصة بالدكؿ العربية كمؤشرات أخرل لكؿ منطقة كفقنا لمظركؼكاإلمكانات كالخصكصية التي تتمتع بيا كؿ دكلة عمى حدة.
 العمؿ عمى رفع كفاءة المؤسسات كالجيات المعنية باإلحصاءات كتطكير األدكاتكالمنيجيات المستخدمة فييا لمكصكؿ إلى أرقاـ دقيقة كبشكؿ دكرم.
 العمؿ عمى رفع كفاءة مكظفي المؤسسات الكطنية كقدراتيـ فيما يتصؿ بإعداد التقاريركالخطط ككضع مؤشرات أعماؿ أىداؼ التنمية المستدامة.
 -تعزيز الدعـ التقني مع مكتب المفكض السامي لحقكؽ اإلنساف.
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 دعكة الشبكة العربية إلى إصدار دليؿ إرشادم لمممارسات الفضمى في تنفيذ أىداؼ التنميةالمستدامة مف منظكر حقكؽ اإلنساف مع التركيز عمى التحديات التي تكاجو التنمية
المستدامة ،كالعمؿ عمى إصدار دليؿ إرشادم لمساعدة المؤسسات الكطنية عمى رسـ
خطط كبرامج عممية لتفعيؿ أىداؼ التنمية المستدامة.
ابعا :تكصيات مكجية إلى المجتمع الدكلي:
رن

 اعتبار أىداؼ التنمية المستدامة مف أعماؿ حقكؽ اإلنساف التي تتبناىا المؤسساتاما عمى الدكؿ.
الكطنية لحقكؽ اإلنساف لتككف التز ن

 تكفير الدعـ المالي الدكلي البلزـ لممؤسسات الكطنية في البمداف التي تعاني مفصعكبات اقتصادية.
 بناء شراكات بيف الدكؿ كالمؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف كالتنظيمات الكطنية كاإلقميميةتحديا مف تحديات
كالدكلية المعنية باالتجار بالبشر كخاصة النساء كاألطفاؿ باعتباره
ن

حقكؽ اإلنساف كدعميا في إطار متابعة تنفيذ التنمية المستدامة كرصدىا.

كاسترعى الدكتكر عمار الدكيؾ -ممثؿ المؤسسة الكطنية الفمسطينية لحقكؽ اإلنساف-
عاما
االنتباه إلى مأساة االحتبلؿ اإلسرائيمي لؤلراضي الفمسطينية الذم تخطى خمسيف ن
كآثاره في حقكؽ الشعب الفمسطيني كمنيا حقو في التنمية ،كالتدىكر غير المسبكؽ الذم

تعرضت لو األراضي الفمسطينية المحتمة ،كالضغكط التي تمارسيا سمطات االحتبلؿ
كالدعـ األمريكي لبلحتبلؿ اإلسرائيمي رغـ اإلجماع الدكلي عمى تجريـ ىذه الخطكات التي
َّ
عبر عنيا تصكيت مجمس األمف ضد الق اررات المجحفة التي تكرطت فييا اإلدارة
األمريكية لتجذير االحتبلؿ ،كما نكه ممثؿ المؤسسة الفمسطينية إلى اإلجراءات التي
تتخذىا إسرائيؿ كالكاليات المتحدة األمريكية مف أجؿ تقكيض حقكؽ الشعب الفمسطيني
كطالت جميع القضايا المعمقة ،كفي مقدمتيا إعبلف الكاليات المتحدة القدس عاصمة
إلسرائيؿ ،كمحاكلة سحؽ المفكضية السامية لحقكؽ البلجئيف الفمسطينييف ،كمحاكلة
فضبل عف اإلجراء العنصرم بتصكيت الكنيست اإلسرائيمي
القضاء عمى حؽ العكدة،
ن
عمى "قانكف قكمية الدكلة" التي يستيدؼ اعتبار الييكد –كحدىـ -مكاطنيف كاقصاء عرب

056

ْٖ الذيف يمثمكف أكثر مف مميكف كربع المميكف مكاطف لـ يياجركا خارج فمسطيف رغـ
القير كالتمييز العنصرم الذم يعانكنو.
كبنياية المؤتمر كجو المنظمكف كالمشارككف جزيؿ الشكر إلى جميكرية مصر العربية
كالمجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف في مصر عمى استضافة أعماؿ ىذا المؤتمر كتسييميا.
 -9الممتقى الثالث عشر لمنظمات المجتمع المدني في مصر "حقوق اإل نسان ركيزة
التنمية المستدامة"  5،4 -سبتمبر  – 8109القاىرة:
نظَّـ المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف الممتقى السنكم الثالث عشر لمنظمات المجتمع
المدني بعنكاف" :حقكؽ اإلنساف ركيزة التنمية المستدامة" في إطار حرص المجمس عمى
التكاصؿ الدائـ مع منظمات المجتمع المدني كالجيات كالييئات الحككمية المعنية بتعظيـ
االستفادة مف الجيكد المبذكلة مف كؿ األطراؼ تجاه القضايا المجتمعية بما يخدـ
المكاطف المصرم.
كقد شارؾ في أعماؿ الممتقى ُٖٕ جمعية كمؤسسة ،كُِ ك ازرة كىيئة حككمية،
كشخصيات عامة كدبمكماسية ،كٔ مف الجيات الدكلية "شركاء المجمس" ،كِٕ مف
المؤسسات الصحفية كاإلعبلمية.
تضمنت الجمسة االفتتاحية كممة األستاذ /محمد فايؽ  -رئيس المجمس ،كالسيد السفير/
ممثبل
ممثبل لكزير الخارجية ،كالسيد /أيمف عبد المكجكد -
أحمد إيياب جماؿ الديف -
ن
ن
لمسيدة كزيرة التضامف االجتماعي ،كالسيد المستشار /منصؼ سميماف  -عضك المجمس،
كاألستاذ /محسف عكض  -مقرر الممتقى كعضك المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف.
تناكلت المناقشات مسار المراجعة الدكرية الشاممة ،كقانكف الجمعيات األىمية الجديد
كالئحتو التنفيذية ،كسبؿ تمكيف الفئات األى ٍكلى بالرعاية ،كقضايا الحككمة كاإلدارة الرشيدة،
كمكافحة الفساد ،كتمبية احتياجات التنمية في المناطؽ األكثر حاجة.
كما استعرضت المناقشات دكر المجمس في المراجعة الدكرية الشاممة المقررة في شير
بدءا مف التعاكف مع ك ازرة الشئكف القانكنية كمجمس النكاب في سياؽ
نكفمبر َُِٗ ،ن
المجنة المختصة كتقريره المنفرد إلى آلية المراجعة الدكرية الشاممة بعد تشاكر كاسع مع
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منظمات المجتمع المدني ،كالقضايا المتكقع تناكليا مف جانب آلية المراجعة الدكرية
الشاممة التي كانت مكضع مناقشات يم ىك َّسعة خبلؿ الفترة الماضية ،كشممت :ادعاءات
باالختفاء القسرم ،كادعاءات بالتعذيب ،كعقكبة اإلعداـ ،كالمحاكمات العسكرية،
كاستعراض الخطكات اإليجابية التي اتخذتيا الدكلة خبلؿ العاميف األخيريف ،كتقييـ قانكف
تنظيـ العمؿ األىمي ،كطالب المشارككف بأف تتبلفى البلئحة التنفيذية لقانكف تنظيـ العمؿ
األىمي بعض الفجكات التي تسمح بقيكد عمى القانكف ،كالتحديات المتصمة بممارسة
األشخاص ذكم اإلعاقة لحقكقيـ ،كسبؿ دعـ ىذه الحقكؽ ،كقضايا الحككمة كاإلدارة
الرشيدة كمكافحة الفساد ،كحقكؽ أىالي النكبة.
 أىمية التعاكف بيف المجتمع المدني كالجيات الحككمية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ التنميةالمستدامة ،كالشركع في إعداد البلئحة التنفيذية لقانكف الجمعيات الجديد لما لو مف إسياـ
كبير في تحقيؽ نتائج مممكسة لمشراكة كالتعاكف بيف كؿ الجيات ذات الصمة ،كتبل ذلؾ
عرض مقرر الممتقى المقترحات كالتكصيات التي خرج بيا الممتقى ،كمف أىميا:
التوصيات القانونية /التشريعية:
 تسريع كتيرة إصدار القكانيف العقابية ،كمراعاة تحديثيا لكجكد عدد مف القكانيف أصدرتيالجنة اإلصبلح التشريعي كلـ تيىناقىش في البرلماف.

 تفعيؿ المادة ُّ مف االتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد بإنشاء الييئة الكطنية المستقمةلمكافحة الفساد ،كسف قانكف لتدفؽ المعمكمات ،كاالىتماـ بالكعي ،كتنمية معايير محاربة
الفساد.
عاما لمتطكع ،كتنفيذ نسبة ٓ %التي ينص عمييا قانكف العمؿ لتعييف
 إعبلف ََِِ ننظر لتيرب بعض أصحاب العمؿ مف تنفيذىا ،كعكدة معاش ذكم
ذكم اإلعاقة؛ نا
اإلعاقة الذم ألغي منذ شيكر.

 نشر التقرير الكطني الخاص بالمراجعة الدكرية الشاممة أماـ المجمس الدكلي لحقكؽكع ٍقد مؤتمر كاسع لمتشاكر حكلو.
اإلنساف ،ى

 دعكة المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف إلى تخصيص باب الستقباؿ مخرجات المجتمعالمدني كأفكاره عمى المكقع اإللكتركني لممجمس.
 إفساح الطريؽ أماـ زيارة السجكف كأماكف االحتجاز.058

 الترحيب بالتزاـ ك ازرة التضامف االجتماعي بإجراء حكار مجتمعي حكؿ البلئحة التنفيذيةلقانكف العمؿ األىمي ،كالدعكة إلى تكسيع نطاؽ الحكار ليشمؿ جميع المناطؽ
الجغرافية ،كمعالجة االلتباس بيف المكاد الفضفاضة في قانكف العمؿ األىمي عبر
البلئحة التنفيذية.
 خفض الغرامات الكاردة في قانكف العمؿ األىمي الجديد ،ككذا رسكـ إنشاء الجمعيات. إ عفاء الخدمات التي تقدـ ألصحاب المشركعات الصغيرة مف القيمة المضافة عمىكراسات الشركط ،كتكفير حزمة مف المكارد لممشركعات الصغيرة كمتناىية الصغر.
 تعميـ ظاىرة الكشؼ عمى المكفكفيف بخصكص التجنيد في أماكف قريبة منيـ لتجنبامتثاال لمتجربة اإليجابية التي جرت في بعض المكاقع كتركت
ذىابيـ إلى أماكف بعيدة،
ن
أثر إيجابيِّا لدل المكفكفيف كأسرىـ.
نا
 -11المؤتمر الدولي" :التشريعات واآلليات الالزمة لمناىضة التعذيب في الدول العربية" -
القاىرة  9 ،8 -أكتوبر /تشرين األول :8109

يعقد ىذا المؤتمر بالشراكة بيف المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف في مصر كالمنظمة
العربية لحقكؽ اإلنساف ،كبالتعاكف مع المنظمة المصرية لحقكؽ اإلنساف ،كمؤسسة
"كيميت بطرس غالي لمسبلـ كالمعرفة".

شارؾ في فعاليات المؤتمر أكثر مف ََُ مشارؾ كمشاركة مف ُٓ دكلة عربية ،بينيـ

َُ مف ممثمي الييئات الحككمية كالتشريعية كالقضائية المعنية بحقكؽ اإلنساف ،كٖ مف
ممثمي المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف ،كٕٕ مف ممثمي منظمات المجتمع المدني
المعنية كأساتذة القانكف كالخبراء ،كُِ مف اإلعبلمييف ،باإلضافة إلى ممثمي ككاالت
األمـ المتحدة كمكاتبيا اإلقميمية كالمجاف التعاىدية لحقكؽ اإلنساف ،كمنظمات إفريقية غير
حككمية ،كٖ مف ممثمي البعثات الدبمكماسية العربية كاألكربية كاإلفريقية بالقاىرة.
يعنً ىي المؤتمر بمناقشة االحتياجات التشريعية كالمؤسساتية لمتصدم لظاىرة التعذيب كسكء
المعاممة في الدكؿ العربية ،كذلؾ مف خبلؿ خمسة محاكر مثمت جمسات العمؿ الرئيسة:
 الفجكات كالتحديات التي تكاجو جيكد مناىضة التعذيب. مكاءمة التشريعات الكطنية لممعايير الدكلية لحقكؽ اإلنساف كتبني أفضؿ الممارسات. فاعمية التدابير اإلدارية كالمؤسساتية لمناىضة التعذيب.059

 المساءلة كالمحاسبة عف جرائـ التعذيب  :التحديات كالفرص. المؤسسات كاآلليات الخاصة بالكقاية مف التعذيب.كما قيدمت ست عشرة كرقة عمؿ حممت العناكيف التالية:
 "تحديات مكافحة التعذيب في البمداف العربية". "تطكير أساليب كتقنيات التحقيؽ كتقكية دكر المؤسسات العدلية المعاكنة في مجاؿمكافحة التعذيب".
 "قضايا بناء قدرات الفاعميف المعنييف في مجاؿ الكقاية مف التعذيب". "تعزيز إنشاء اآلليات المستقمة لمكقاية مف التعذيب في البمداف العربية". "التطبيقات العممية كالتكنكلكجية في خدمة مناىضة التعذيب في مراكز االحتجاز". "مكاءمة التشريعات الكطنية لممعايير الدكلية في مجاؿ مكافحة التعذيب كالكقاية منو ...نمكذجا".
مصر
ن

 "تجربة المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف في مناىضة التعذيب في مصر". "اإلطار الدستكرم كالقانكني لحظر التعذيب كمكافحتو في مصر كمدل اتساقو معالمعايير الدكلية"( .كرقة رسمية قدميا مكتب النائب العاـ المصرم)
 "التشريعات الكطنية لمناىضة التعذيب في ليبيا كمدل مكاءمتيا لممعايير الدكلية". "التشريعات الكطنية المناىضة لتعذيب في الجزائر كفقنا لمدساتير كقانكف العقكبات". "تشريعات كآليات مناىضة التعذيب في تكنس". "تجربة المجمس الكطني لحقكؽ اإلنساف في المغرب كآلية الكقاية مف التعذيب". "تجربة المؤسسة الكطنية لحقكؽ اإلنساف في البحريف في مجاؿ مكافحة التعذيب". "تأسيس كاختصاصات كجيكد اآللية الكطنية لمكقاية مف التعذيب في مكريتانيا". "مكاءمة التشريعات الجزائرية لممعايير الدكلية المتعمقة بمناىضة التعذيب".نمكذجا".
 "مكائمة التشريعات الكطنية مع االتفاقية الدكلية لمناىضة التعذيب  :العراؽن
شيدت الجمسة االفتتاحية كممات كؿ مف :األستاذ محمد فايؽ  -رئيس المجمس القكمي
لحقكؽ اإلنساف في مصر ،كاألستاذ عبلء شمبي  -رئيس المنظمة العربية لحقكؽ اإلنساف
كمقرر عاـ المؤتمر ،كالدكتكر حافظ أبك سعدة  -رئيس المنظمة المصرية لحقكؽ
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اإلنساف ،كالسيد السفير أحمد إيياب جماؿ الديف  -مساعد كزير الخارجية لحقكؽ
اإلنساف ،كالمستشار ىاني جكرجي  -مدير اإلدارة العامة لحقكؽ اإلنساف بالنيابة العامة،
كالنائب عمي عبد الكنيس  -ككيؿ لجنة حقكؽ اإلنساف بمجمس النكاب ،كالسيد جامشيد
جازييؼ  -ممثؿ مفكض األمـ المتحدة السامي لحقكؽ اإلنساف.
كيقتصر ىذا العرض المكجز عمى استعراض المقترحات كالمبلحظات كالتكصيات العممية
ير
كالمكضكعية التي خمص إلييا المؤتمر ،بينما أعد المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف تقر نا

شامبل لممؤتمر يتضمف المساىمات الميمة التي أتاحيا كأكراؽ العمؿ التي ناقشتيا،
ن
كسكؼ ييتاح بنسخة كرقية كأخرل إلكتركنية.
ختاـ المؤتمر كالتكصيات:
َّ
كجو األستاذ /محمد فايؽ في الجمسة الختامية التحية إلى المشاركات كالمشاركيف عمى
العطاء الرائع في الكقكؼ عمى التحديات التي تعيؽ جيكد مكافحة التعذيب كسبؿ
مؤكدا أف المجمس كشركاءه قد كجيكا الدعكة إلى المؤسسات المعنية الحككمية
معالجتيا،
ن
كغير الحككمية كافة دكف استثناء ألية أطراؼ تتبنى كجيات نظر متنكعة انطبلقنا مف

أىمية الثراء الذم يحققو تنكع اآلراء ،مكجينا الشكر إلى الشركاء الذيف ساندكا عقد المؤتمر
كالى طاقـ العمؿ المشترؾ في فريقي السكرتارية كالمقرريف كمنسقي التحضير لممؤتمر،
مؤكدا أىمية األفكار كالتكصيات
كالى السمطات المصرية عمى التسييبلت التي قدمتيا،
ن
كالمخرجات التي ستشكؿ برنامج عمؿ.

عددا مف التكصيات اإلضافية
ثـ تيمً ىيت مسكدة التكصيات كجرت مناقشتيا ،كتمقى المؤتمر ن
الميمة تـ التكافؽ عمى تضمينيا عمى النحك المبيف أدناه.

كخبلؿ يكمي العمؿ أثير عدد مف المناقشات العامة كالتفصيمية المتعمقة غطت الجكانب
القانكنية كالمينية في سياؽ تذليؿ العقبات كمكاجية جرائـ التعذيب كاساءة المعاممة كدعـ
اآلليات الكطنية لمكقاية مف التعذيب كتطكيرىا ،كما قي ّْدـ عدد مف المقترحات كالمبلحظات
كالتكصيات العممية كالمكضكعية ،جاء أبرزىا عمى النحك التالي:
عمى صعيد االلتزامات الكطنية:
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أوًًل :تبني مبدأ الفصؿ بيف السمطات كتفعيمو عمى نحك يكفؿ نيكض القضاء بمسئكلياتو
في التصدم النتياكات حقكؽ اإلنساف بمكجب االلتزامات الدكلية كالقكانيف الكطنية،
كالمسارعة إلى إجراء التشريعات الدستكرية كالتشريعية لضماف الحظر المطمؽ لجريمة
التعذيب ،بما في ذلؾ:
 التجريـ الكامؿ لكؿ صكر جريمة التعذيب كغيرىا مف صكر سكء المعاممة كالحطبالكرامة اإلنسانية.
 عدـ جكاز سقكط جرائـ التعذيب -عمى تنكعيا -بالتقادـ ،كعدـ السماح بإفبلت الجناةمف العقاب.
 تكفير آليات جادة لممحاسبة كاإلنصاؼ. تبني عقكبات مشددة تتناسب مع جسامة جريمة التعذيب ،كالحيمكلة دكف ممارساتالتسامح إزاء الجناة المدانيف بجريمة التعذيب.
 تمكيف السمطة القضائية مف بسط سمطتيا الكاممة عمى نحك يكفؿ التصدم لجريمةالتعذيب كتحقيؽ الردع.
 كباإلضافة إلى الجيكد الجارية في كقائع التعذيب الراىنة كالمستقبمية ال يمكف السماحبالتغافؿ عف جرائـ التعذيب التي كقعت في الماضي دكف تحقيؽ ،كالمبادرة بإنشاء
آليات تقصي تختص بالنظر في االدعاءات بكقكع جرائـ التعذيب عمى اختبلؼ صكرىا
استنادا إلى مبدأ عدـ جكاز تقادـ جرائـ التعذيب ،عمى أف تضـ ىذه
في الماضي ك ن
اآلليات في تشكيميا قضاة كمحاميف كحقكقييف ذكم صمة عمى نحك ييتيح ليـ إحالة ما
تثبت صحتو إلى النيابة العامة لمتحقيؽ فيو كاتخاذ التدابير البلزمة.

 تبني سياسات إفصاح كشفافية تكفؿ اإلعبلف عف نتائج التحقيقات كالتدابير المتخذةبمكجبيا.
 تبني مفيكـ إدراج العنؼ البدني كاإليذاء المعنكم في محيط األسرة كالمدرسة كالعمؿضمف صكر سكء المعاممة المحظكرة كالمجرمة.
 تأكيد تكافر اإلرادة السياسية عبر إدانة جريمة التعذيب بإعبلف رسمي يصدره أعمىمستكل سياسي في الدكلة ،كتبني شعار "سمب حرية البشر ال يسمب حقكقيـ".
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ثانيا :تبني برامج فعالة لبناء قدرات مكظفي الخدمة العامة المعنييف ،كايبلء اىتماـ خاص
ً
بترقية التككيف القيمي كالسمككي ،كتبني تقنيات العمؿ النمكذجية خبلؿ التحقيقات،
كاالستعانة بالنظـ العممية لمكقاية مف األخطاء التي تشمؿ المجكء لمضغط عمى المشتبو
بيـ كتعريضيـ لمتعذيب كاإلكراه البدني أك المعنكم.
ثالثًا :تكفير التدابير البلزمة لجبر ضرر الضحايا كتمقي تعكيض منصؼ ،كتأميف
اإلنصاؼ المعنكم لمضحايا عبر محاسبة الجناة بشكؿ رادع.
ابعا :تبني إنشاء آليات كطنية لمكقاية مف التعذيب ،كمنحيا االستقبللية كالصبلحية
رً
كاإلمكانات لمنيكض بميمتيا ،كتخكيميا -بمكجب قانكف إنشائيا -الكالية الضركرية

لمتابعة تفعيؿ االلتزامات الناجمة عف االنضماـ لبلتفاقية الدكلية لمناىضة التعذيب،
فضبل عف دكرىا
كتفعيؿ التكصيات كالتعميقات الختامية الصادرة عف المجنة التعاىدية،
ن
في التمييد لبلنضماـ لمبركتكككؿ الممحؽ باالتفاقية.
خامسا :تمكيف الجيات القضائية المعنية مف ممارسة دكرىا في التفتيش عمى السجكف
ً
كمراكز االحتجاز ،كضماف اإلفصاح عف النتائج كالتدابير المتخذة بمكجب عمميات

التفتيش.
سادسا :ضماف أف تككف كؿ مراكز االحتجاز معركفة كقانكنية كعمنية كمتاحة لمتفتيش
ً
القضائي لمسمطات كاآلليات المختصة دكف قيد أك شرط.

سابعا :تمكيف المجاف الكطنية المعنية بحقكؽ اإلنساف مف النيكض بمسئكلياتيا في متابعة
ً
االلتزامات بمكجب االتفاقية ،كزيارة السجكف كمراكز االحتجاز ،كتبني قضايا الضحايا
كتحريكيا أماـ السمطات القضائية ،مع ضركرة التزاـ الدكلة بدراسة تكصيات المجاف
الكطنية كالتشاكر معيا بشأف كسائؿ تنفيذ ىذه التكصيات.
ثام ًنا :تنشيط دكر مؤسسات المجتمع المدني في زيارة السجكف كمراكز االحتجاز كفؽ
لكائح كاضحة ،كاالستجابة لمتكصيات الجكىرية التي تصدرىا ىذه المنظمات ،كضماف
كجكد آليات تشاكر مستقرة تضمف مشاركة المجتمع المدني في آليات التأىيؿ كالدمج
االجتماعي كالدعـ النفسي.
تاسعا :إطبلؽ مسار تشاكر كطني إلجراء مراجعة شاممة لمنظكمة التشريعات العقابية
ً
بمشاركة السمطات التنفيذية كالتشريعية كالقضائية كالمجاف الكطنية المتخصصة كمؤسسات
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المجتمع المدني كمراكز البحكث ككميات الحقكؽ بالجامعات بيدؼ تحديثيا كمكاكبة
التحديات التي تكاجييا ،كتبني النظـ كالممارسات الفضمى بما يضمف تعزيز العدالة
الجنائية بشكؿ شامؿ يتسؽ كااللتزامات المقررة بالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف.
عمى صعيد االلتزامات الدكلية:
عاشر :دعكة حككمتي سمطنة عماف كجميكرية السكداف إلى االنضماـ إلى االتفاقية الدكلية
ًا
لمناىضة التعذيب ،كدعكة الحككمات العربية لتفعيؿ التزاماتيا في مجاؿ حقكؽ اإلنساف
بمكجب عضكيتيا في األمـ المتحدة ،بما في ذلؾ االلتزاـ باالتفاقيات األساسية لمقانكف
الدكلي لحقكؽ اإلنساف التي انضمت أك لـ تنضـ إلييا بعد ،أخ نذا في االعتبار انخراط
الدكؿ العربية كافة في آلية المراجعة الدكرية الشاممة لحقكؽ اإلنساف باألمـ المتحدة التي
تراجع سجؿ الدكؿ في مجاؿ حقكؽ اإلنساف بمكجب جميع االتفاقيات دكف استثناء.
حادي عشر :االستجابة لبللتزامات بمكجب االتفاقية الدكلية لمناىضة التعذيب في تقديـ
الرم العاـ مف خبلؿ إتاحة نصكص
اخ ،كاحاطة أ
التقارير بصكرة دكرية دكف تأخير أك تر و
التقارير الدكرية إلى المجنة التعاىدية كنصكص التعميقات الختامية التي تصدرىا المجنة
كنشرىا.
ثاني عشر :إنياء النككص عف االنضماـ إلى مكاد اتفاقية مناىضة التعذيب أرقاـ َِ،
ُِ ِِ ،عمى نحك يؤكد استعداد الدكؿ العربية (التي ال تمتزـ بكؿ ىذه المكاد أك بعضيا)
لتمكيف المجنة مف النظر في كؿ الشكاكل التي تتمقاىا حكؿ مخالفة االتفاقية ،بما يؤكد
تكافر اإلرادة السياسية عمى التخمص مف جريمة التعذيب.
ثالث عشر :االنضماـ -دكف تأخير -إلى البركتكككؿ االختيارم الممحؽ باتفاقية مناىضة
التعذيب ََِِ (لمدكؿ التي لـ تنضـ إليو بعد) ،كالسماح لمجنة الفرعية بممارسة عمميا
بمكجب البركتكككؿ دكف قيكد.
رابع عشر :المبادرة إلى إنشاء اآلليات الكطنية لمكقاية مف التعذيب دكف إبطاء؛ لما ينطكم
عميو ذلؾ مف تفعيؿ جزئي مسبؽ لمبركتكككؿ اإلضافي التفاقية مناىضة التعذيب،
كالتمييد لبلنضماـ لمبركتكككؿ.
خامس عشر :عدـ تردد الدكؿ في االعتراؼ بالتحديات كالصعكبات التي تكبؿ مسيرة
التقدـ في احتراـ حقكؽ اإلنساف ،كالمبادرة إلى تنظيـ آليات لمتفاعؿ مع اآلليات المعنية
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عمى المستكل الدكلي بيدؼ جمب الدعـ التقني المقرر في النظاـ الدكلي كالمساندة المالية
الدكلية حاؿ الضركرة.
سادس عشر :دعكة الحككمات العربية التي لـ تنضـ إلى االتفاقية الدكلية لحظر االختفاء
القسرم لممسارعة باالنضماـ إلى االتفاقية كاتخاذ التدابير البلزمة لتفعيميا.
سابع عشر :الحاجة إلى نيكض مجمس األمف بتطكير جيكده لمبلحقة المميشيات المسمحة
كالتنظيمات اإلرىابية عمى االنتياكات التي ترتكبيا في ساحات النزاع المسمح ،بما في
كيقترح تطكير القرار رقـ ِّٕٗ لسنة َُِٕ بتشكيؿ فريؽ أممي
ذلؾ جرائـ التعذيب ،ي
لتكثيؽ جرائـ تنظيـ "داعش" في العراؽ باتجاه ميمة تشمؿ تكثيؽ جرائـ كؿ المميشيات

المسمحة كالتنظيمات اإلرىابية في ساحات النزاع المسمح بما في ذلؾ المنطقة العربية،
كضماف محاسبة الجناة كمنع إفبلتيـ مف العقاب.
 -11الورشة الدولية المتخصصة لمعالجة الشكاوى والمساعدة القانونية في المؤسسات
الوطنية  08 ،07 -يونيو  – 8109القاىرة:
ينظّْمت ىذه الكرشة بيدؼ التكصؿ إلى فيـ مشترؾ لتعقيدات دكرة معالجة الشكاكل كدكر
المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف في إنشاء اآلليات المناسبة كالمطمكبة ،كعمؿ
معا عمى التفكير في سبب كجكد المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف،
المشارككف ن
كالمبادئ الرئيسة التي تقكـ عمييا ،ككيفية تقييـ نجاحيا.

وقد ركزت الورشة عمى القضايا التالية:
 التأكد مف أف الشكاكل تقع في نطاؽ صبلحيات المؤسسة القانكنية ،ككيفية الرد عمىىذه الشكاكل ،ثـ تكجيييا إلى الجية المعنية المناسبة التخاذ ما يمزـ.
 التقرب إلى الجميكر كالقياـ بالزيارات الميدانية كالكصكؿ إلى الفئات األكثر ضعفناكاالستماع إلى كبل الجانبيف إلدارة الشككل بشكؿ أفضؿ كصكنال إلى إيجاد الحمكؿ
المناسبة كتنفيذىا.
 الرصد كالتكثيؽ النتياكات حقكؽ اإلنساف. التكاصؿ مع مؤسسات الدكلة ،كالقياـ بزيارات ميدانية ،كالتأكد مف أف كؿ شيء يسيركفؽ المعايير الدكلية.
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مؤشرات نجاح معالجة الشكاوى:
كتشمؿ :نسبة الشكاكل الناجحة ،كاصدار التقارير بشكؿ منتظـ ،كمراقبة نتائج الشكاكل
التي يعكلً ىجت ،كتبني طرؽ جديدة لبلتصاؿ ،كرد الفعؿ السريع المتَّخذ لمعالجة القضايا.

التعاكف مع مؤسسات الدكلة :التعاكف مع آلية الشككل عبر الفيـ المتبادؿ ،كمتابعة الردكد
التي ترد مف المؤسسات األخرل ،ككذا متابعة التذكيرات كالجدكلة في بعض األحياف في
الرد ،كمبلحظة عدد القضايا التي يحمَّت ،كبناء جسكر الثقة.

التكاصؿ مع العامة كالكصكؿ إلى الفئات الضعيفة :مشاركة المعمكمات قبؿ أم زيارة كتحديد
اإلجراءات ،كالتكعية كدمج مناىج حقكؽ اإلنساف ،كالقياـ بالحمبلت ،كاستخداـ الكساطة
لحؿ مشكبلت المكاطنيف ،كتعزيز العبلقة بيف الدكلة كالمجتمع المدني ،كحماية حقكؽ
اإلنساف.
كما أثريت التدريبات الجماعية بعرض بيانات مف أكغندا كزامبيا كمكريشيكس حكؿ آليات
حؿ الشكاكل كالكصكؿ إلى األقميات ،كاستكممت بعركض أخرل مف مصر كتكجك
كزيمبابكم.
ممخص النقاشات بشأن المساعدة القانونية:
يعرضت رؤية لمتعمـ مف تدخبلت قانكنية ناجحة في مختمؼ السياقات كاستمع الحاضركف
إلى ثبلث حاالت شممت( :ناميبيا ،ككينيا ،كمصر).

ركزت األكلى عمى دكر مكتب األمبكدسماف بدكلة ناميبيا في متابعة احتجاز البلجئيف غير
الشرعييف دكف إذف قانكني.
كركزت الثانية عمى عقكبة اإلعداـ في كينيا ،كجيكد األمبكدسماف في استبداؿ السجف مدل
الحياة بعقكبة اإلعداـ.
كركزت الثالثة عمى تجربة المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف في مصر في التفاعؿ مع
قضيتي :النكبة ،كاالختفاء القسرم.
المساعدة القانونية:
تعرضت الكرشة لمتطمبات إنشاء كحدة مساعدة قانكنيةَّ ،
كميزت بيف المساعدة القضائية
كالمساعدة القانكنية باعتبار أف المساعدة القضائية تعني االستشارة العامة حكؿ ما يسمح
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بو القانكف كما ال يسمح بو ،بينما تعني المساعدة القانكنية احتياج الشخص إلى حؿ
قانكني مؤقت إذا كاف في مكقؼ صعب ،ثـ دراسة قضيتو إف كاف يستطيع ِّ
ماديا تككيؿ
و
و
بمحاـ في حاؿ عدـ استطاعتو ،كالمساندة في نكاحي أخرل.
محاـ ،أك دعمو
كذلؾ تناكلت الكرشة المككنات المختمفة لتكفير المساعدة القانكنية كالمعايير الكاجب
تكافرىا لتحقيؽ تمؾ المساعدة عمى أساس مبادلء حقكؽ اإلنساف.

ثانيا :البرامج التدريبية والثقافية التى نظميا المجمس.
ً

تعد المساىمة في نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف إحدل المياـ الرئيسة المككمة إلى المجمس
كيسعى إلى تحقيقيا ،لذا كاصؿ المجمس برامجو التدريبية مف أجؿ نشرىا كتعميؽ الكعي
بقيميا كمبادئيا مف خبلؿ عقد الدكرات التدريبية المكجية لممكمفات بالخدمة العامة
كالككادر الحككمية بمحافظات مصر المختمفة ،لتعريفيـ ماىية حقكؽ اإلنساف ،كالمفاىيـ
األساسية لحقكؽ اإلنساف ،كبعض االتفاقيات األساسية لحقكؽ اإلنساف ،ككذلؾ تعريفيـ
بالمجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف بمصر :أدكاره ،كاختصاصاتو ،كأنشطتو ،كما إلى ذلؾ.

إستراتيجية المجمس في التدريب:
تعمؿ إدارة التدريب بالمجمس عمى تحقيؽ أىدافو كفؽ إستراتيجية تعمؿ عمى محكريف؛
المحكر األكؿ :التعاكف مع الجيات الحككمية في تنفيذ برنامج المكمفات بالخدمة العامة
"تكافؿ ككرامة" مع ك ازرة التضامف االجتماعي ،المحكر الثاني :بناء قدرات الككادر
الحككمية كدعميا بناء عمى قرار السيد رئيس مجمس الكزراء بتشكيؿ كحدات حقكؽ
اإلنساف بالمحافظات.
كقد تمثؿ اليدؼ الرئيس لعقد ىذه الدكرات في نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف بيف الشباب -
كخاصة الفتيات -في مختمؼ محافظات مصر ،مثؿ المكمفات بالخدمة العامة ،كالككادر
الحككمية ،كما استيدؼ التدريب رفع القدرات الفنية ليذه الفئات مف خبلؿ زيادة الكعي
بمفيكـ حقكؽ اإلنساف كتزكيدىـ بالمعارؼ كالميارات المرتبطة بيذا المفيكـ.
كبناء عمى ذلؾ نفذت كحدة التدريب بالمجمس خبلؿ الفترة مف أغسطس َُِٖ حتى يكليك
َُِٗ دكرات تدريبية لممكمفات بالخدمة العامة ،كقد استفاد مف التدريب ِِْ متدربة
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بكاقع دكرة لممكمفات بالخدمة العامة في كؿ محافظة مف محافظات( :اإلسكندرية –
اإلسماعمية  -السكيس – بكرسعيد – دمياط – أسيكط – المنيا).
كما نفذت كحدة التدريب ُُ دكرة تدريبية لمككادر الحككمية استفاد منيا ُّٗ متدرنبا
كمتدربة بكاقع َِٕ لئلناث كُُِ لمذككر ،كبكاقع دكرة لمككادر الحككمية في كؿ

محافظة مف محافظات( :اإلسكندرية – اإلسماعمية  -السكيس – بكرسعيد – دمياط –
أسيكط – المنيا – األقصر – قنا – القاىرة  -البحر األحمر).
كشاركت الكحدة كذلؾ في إدارة سمسمة نقاشات حكؿ مفيكـ قضايا حقكؽ اإلنساف كالثقافة
ككذلؾ دكر الدعاة كاألئمة في إقرار مفاىيـ حقكؽ اإلنساف كالمكاطنة كمكاجية خطاب
الكراىية في محافظات( :أسيكط – المنيا – األقصر – قنا) ،كىذا ما يعكس ضركرة
االستمرار في تعميؽ ىذه المقاءات كاالستفادة منيا.
كفي إطار اإلعداد لعقد ىذه الدكرات عقد المجمس سمسة مف المقاءات رفيعة المستكل مع
كتعاكنا
ترحيبا
المسئكليف التنفيذييف كالسكرتارية العمكـ كالسادة ككبلء الكزراء الذيف أبدكا
ن
ن

مع المجمس.

كقد أظيرت قراءة استمارات التقييـ العاـ مف قبؿ المشاركيف أف المحتكل التدريبي قد حاز
قبكؿ المشاركيف كقي ّْدـ ليـ بشكؿ جيد باستخداـ طرؽ تدريب مختمفة ،إضافة إلى أف
أسمكب التعمـ التفاعمي بيف المدربيف كالمشاركيف قد أظير جكانب إيجابية انعكست عمى
المشاركة في فعاليات الجمسات التدريبية ،كعززت المعرفة الكاممة بدكر المجمس
بدال مف قصرىا
كاختصاصاتو ،كعمى الجانب اآلخر طالب المشارككف بزيادة أياـ التدريب ن
عمى يكميف ،إضافة إلى عدـ مبلءمة القاعات التي قدـ فييا التدريب في بعض
المحافظات.
منيجية التدريب:
قاـ عمى التدريب فريؽ التدريب بالمجمس القكمي ممف لدييـ خبرة في ىذا المجاؿ ،إضافة
إلى خبراء التدريب بك ازرة التضامف االجتماعي ،كاعتمد التدريب منيجية المشاركة
كالتفاعؿ بيف المتدربيف مف خبلؿ العصؼ الذىني كالتدريبات العممية ،باإلضافة إلى
كنفّْذت الدكرة كفؽ منيجية عممية تقكـ عمى
الجمع بيف الجانبيف النظرم كالمعرفي ،ي

احتياجات المشاركيف بعمؿ استمارات قياس قبمي كقياس بعدم لتحديد مدل معرفة
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المشاركيف بالمعمكمات الخاصة بمحتكل البرنامج التدريبي كمدل االختبلؼ بيف
معمكماتيـ قبؿ بدء التدريب كالمعمكمات المكتسبة بعد انتيائو ،باإلضافة إلى استمارة
التقييـ العاـ التي تيدؼ إلى تحسيف األداء التدريبي مف خبلؿ رأل المشاركيف في
فضبل عف تنكع أساليب التدريب خبلؿ معارؼ
المدربيف كاالرتقاء بالتدريب بشكؿ عاـ،
ن
كميارات جديدة مف التدريب.
المحتوى التدريبي:
ينفّْذ التدريب عمى مدار يكميف ،كاشتمؿ عمى جكانب نظرية كعممية ،كما أ ٍيد ًخمت مقترحات
كتعديبلت عمى البرنامج التدريبي كفقنا الحتياجات المتدربيف ،كدار حكؿ المفاىيـ
كالمصطمحات األساسية لحقكؽ اإلنساف ،كدكر المجمس كاختصاصاتو كفقنا لمبادئ باريس
بشأف المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف ،كماىية االتفاقيات األساسية لحقكؽ اإلنساف،
كآلية تمقي المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف الشكاكل التي ترد إليو ،كاتفاقية القضاء عمى
كافة أشكاؿ التمييز ضد المرأة ،كنقاش مفتكح حكؿ قضايا حقكؽ اإلنساف كالتحديات التي
تكاجو حقكؽ اإلنساف بصفة عامة كالعراقيؿ التي تكاجو المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف
بصفة خاصة ،كاعداد التقارير ككتابتيا مف حيث ما يجب تضمينو مف بيانات أساسية
مكتمبل.
كضركرية ليصبح التقرير
ن
كيكضح الجدكؿ التالي الدكرات التدريبية لممكمفات بالخدمة العامة كالككادر الحككمية مف
حيث المحافظة التي شيدت التدريب كعدد المتدربيف كتاريخ تنفيذ الدكرة:
جدول تدريب المكمفات بالخدمة العامة (تكافل وكرامة):
بمغ إجمالي عدد المتدربات البلتي تمقيف التدريب عمى أساسيات حقكؽ اإلنساف مف
المكمفات بالخدمة العامة في سبع محافظات ِِْ متدربة.
التاريخ
َُُُِٖ/ٖ/ُِ،
َُُِٖٗ/ٗ/َِ،

المحافظة
اإلسكندرية
اإلسماعمية
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مدة

التدريب

عدد

المتدربات

يكماف

َّ متدربة

يكماف

ّّ متدربة

َُِِّٖ/ٗ/ِْ،
َُُِٖٓ/ُِ/ُٔ،
َُُِٖٖ/ُِ/ُٗ،
َُِِّٗ/ِ/ِْ،
َُِِٔٗ/ِ/ِٕ،

السكيس

يكماف

ّٖ متدربة

بكرسعيد

يكماف

ُْ متدربة

دمياط

يكماف

ِْ متدربة

أسيكط

يكماف

ِٖ متدربة

المنيا

يكماف

َّ متدربة

جدول تدريب الكوادر الحكومية:
بمغ عدد المتدربيف الذيف تمقكا تدر نيبا حكؿ أساسيات حقكؽ اإلنساف مف الككادر الحككمية
في تسع محافظات ِٖٗ متدرنبا.
التاريخ
َُُِّٖ/ٖ/ُْ،

مدة

المحافظة

التدريب

اإلسكندرية

يكماف

عدد

المتدربيف

ّٓ متدرنبا

َُُِِٖ/ٗ/

اإلسماعمية

يكـ

ُٓ متدرنبا

َُِِّٖ/ٗ/ِْ،

السكيس

يكماف

َُُِٖٔ/ُِ/ُٕ،

بكرسعيد

يكماف

ّٓ متدرنبا

َُُِٖٖ/ُِ/ُٗ،

دمياط

يكماف

ّٓ متدرنبا

َُِِّٗ/ِ/ِْ،

أسيكط

يكماف

ّّ متدرنبا

َُِِٔٗ/ِ/ِٕ،

المنيا

يكماف

َّ متدرنبا

َُُِٖٗ/ّ/ُٗ،

األقصر

يكماف

ِٖ متدرنبا

ََُِِٗ/ّ/ُِ،

قنا

يكماف

ِٗمتدرنبا

القاىرة

يكماف

ُّ متدرنبا

يكماف

َّ متدرنبا
ُٖ متدرنبا

َُُُِٗ/ْ/ُِ،
َُُِِٗ/ٔ/ُّ،

البحر األحمر
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تعميم حقوق اإل نسان لألطفال:
في إطار بناء قدرات الباحثيف كالباحثات بالمجمس في مجاؿ التربية عمى حقكؽ اإلنساف
بيدؼ قياميـ بتنظيـ جمسات تعميـ حكؿ المفاىيـ األساسية لحقكؽ اإلنساف لؤلطفاؿ.
كبالتعاكف مع الشركاء منذ شير ديسمبر َُِٖ تـ تنظيـ برنامج تدريب المدربيف
بحضكر ُِ متدرنبا منيـ كمف المنظمات غير الحككمية في برنامج مدتو خمسة أياـ

تدرب الباحثكف خبللو عمى أنشطة متنكعة بيدؼ تعمـ كيفية تنفيذىا كتعميميا لؤلطفاؿ في
المدارس حكؿ القيـ األساسية لحقكؽ اإلنساف ،ثـ نفذت إدارة التدريب بالمجمس ِّ
عددا
فعميا ن
مف المقاءات خبلؿ الفترة مف ديسمبر َُِٖ إلى يكليك َُِٗ ،استفاد منو عدد مف

الطبلب (الذككر كاإلناث) كما ىك مكضح بالجدكؿ:
إجمالي عدد الطبلب (ُْٖ) بكاقع (ِِٖ) مف الذككر ك(ِّٓ) مف اإلناث.
المحافظة

الفئو المستيدفة مف األطفاؿ

ذككر إناث
ُُ

بكرسعيد

دمياط

أسيكط

ُُ
ُٖ

ُٔ
ِّ
ٖ

المدارس

مدرسة نبيؿ منصكر
االبتدائية

ُٔ

ُٔ

ُٓ

ُِ

مدرسة المستقبؿ االبتدائية

ُُ

ٗ

مدرسة أسيكط الرسمية

ِٓ
ُُ

ُّ
ُٖ
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المتميزة

ٗ

ُٕ

المدرسة التجريبية االبتدائية

َُ

معيد الركاد األزىرم

ُُ

َُ
ٖ

مدرسة ساف جكرج الخاصة

ٗ

ُّ

النادم الرياضي ببني سكيؼ

ِٓ

ّٓ

عدد مف الجمعيات

ٖ

ُِ

دار حضانة القرآف الكريـ

ٓ

ُٔ

قصر ثقافة الغردقة

ُُ
المنيا

َُ
ُِ
َُ

بني سكيؼ
الفيكـ
البحر األحمر

\

ٗ

ٖ

(مدينة الغردقة)

ورش عمل األطفال
في إطار برنامج عمؿ المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف لنشر ثقافة حقكؽ اإلنساف بيف
عددا مف
تبلميذ المدارس كاستمرنا
ار لمتعاكف مع المركز القكمي لثقافة الطفؿ عقد المجمس ن

الجمسات التدريبية التكعكية لؤلطفاؿ بأسمكب يعتمد عمى األلعاب الترفييية كالمشاىد
التمثيمية كالمناقشات كيبتعد عف التمقيف ،كقاـ بالتدريب ّّ
كؿ مف :األستاذة /مي حمدم -
مسئكؿ لجنة الحقكؽ الثقافية ،كاألستاذ /بخيت عمر  -الباحث بالمجنة.
ورشة عمل حول حقوق اإل نسان واألدوار اًلجتماعية  04 -أغسطس  8108بمركز
رعاية المكىكبيف التابع إلدارة السيدة زينب التعميمية بمقر مدرسة المنيرة اإلعدادية بنيف
بالسيدة زينب:
شارؾ في التدريبُُ طالبة كٓ طبلب ،مف الصفكؼ االبتدائية ،ك الصفكؼ اإلعدادية ،ك
الصفكؼ الثانكية ،كتضمنت المحاكر الرئيسة لمتدريب ما يمي:
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 التعريؼ بالمجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف كدكره. تعريؼ التبلميذ باتفاقية حقكؽ الطفؿ كأىـ البنكد الكاردة بيا. تأكيد قيـ المساكاة كعدـ التمييز كاإلقصاء بناء عمى المكف أك الديف أك أم عكامؿ أخرل. تمثيؿ مشاىد متعمقة باألدكار االجتماعية لمرجؿ كالمرأة بيدؼ االبتعاد عف التنميطكالتيميش.
مجموعة من ورش العمل حول مواجية التنمر:
 كرشة عمؿ في ِٕ نكفمبر َُِٖ بمدرسة سكيمز سعاد كفافي بالمنصكرية ،كقد شارؾطالبا مف الصفكؼ الخامس كالسادس االبتدائييف ،كاألكؿ
في التدريب ُّ طالبة كُُ ن
كالثاني اإلعدادييف.

 كرشة عمؿ في ٓ فبراير َُِٗ بمقر مدرسة أحمد عرابي الثانكية بنات ،كقد شارؾفي التدريب ُٕ تمميذة كْ تبلميذ مف مرحمة التعميـ االبتدائي مف مدارس إدارة كسط
القاىرة التعميمية.
 كرشة عمؿ في ٕ فبراير َُِٗ بمقر الحديقة الثقافية لؤلطفاؿ بحي السيدة زينب ،كقدشارؾ في التدريب ُٓ تمميذة كُّ تممي نذا مف المرحمتيف االبتدائية كاإلعدادية مف مدارس
إدارة حدائؽ القبة التعميمية.
 كرشة عمؿ في ِٖ فبراير َُِٗ بػ "معيد الصحابة األزىرم" بالمريكطية ،كقد شارؾطالبا كَُ طالبات مف الصؼ الرابع االبتدائي  ،شممت أىـ محاكر
في التدريب ُْ ن
التدريب ما يمي:

 التعريؼ بالمجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف كدكره. التعريؼ بمفيكـ " التنمر" كأنكاعو. التكعية بكيفية حماية النفس كالغير مف التنمر. -التكعية بأىمية قيـ التعاكف كالترابط بيف الزمبلء كتجنب التمييز كاإلقصاء.
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تعزيز قدرات الباحثين والباحثات بالمجمس:
 نظم المجمس القومي لحقوق اإل نسان خمس دورات تدريبية حكؿ الكتابة المرتكزة عمى
األدلة ضمف برنامج دعـ القدرات المؤسسية لممجمس ،كاستيدؼ التدريب الباحثيف
بالمجمس  ،كشارؾ فيو مجمكعة متميزة مف المدربيف المعتمديف ،كشمؿ المحتكل التدريبي
ليذه الدكرات -التي استمرت ّّ
كؿ منيا أربعة أياـ متتالية -مكضكعات عديدة ،منيا:
 مقدمة عف كتابة أىداؼ التقارير كعناصره. كتابة كرقة مقترح لنشاط. كتابة التقارير باستخداـ النتائج كالمؤشرات. كتابة التقارير باستخداـ التفكير المنطقي. كتابة التقارير باستخداـ منيجيات فنية.كفي ختاـ ىذه الدكرات التدريبية اتفؽ المشارككف عمى ضركرة تكثيؼ الدعـ الفني
لبلستفادة مف الخبرات كالمعمكمات التي تسيـ في تنمية ميارات العامميف بالمجمس بما
يخدـ تحقيؽ األىداؼ المرجكة مف حماية حقكؽ المكاطنيف كتعزيزىا.
 كذلك شارك المجمس في ورشة عمل حول "إعداد التقارير لييئات المعاىدات":
أقيمت ىذه الكرشة خبلؿ الفترة مف ِْ إلى ِٔ يكليك َُِٖ كنظَّمتيا ك ازرة الخارجية
المصرية بالتعاكف مع مكتب المفكض السامي لحقكؽ اإلنساف كشارؾ فييا ممثمك الجيات
الرسمية كالحككمية المعنية بإعداد التقارير لييئات المعاىدات ،كمثَّؿ المجمس األساتذة/
جماؿ بركات ،كنجكل إبراىيـ ،كعمرك كجدم -مف األمانة العامة لممجمس -مف خبلؿ
تقديـ مداخبلت نظرية كعممية في الجمسة الثامنة حكؿ "أصحاب المصمحة في التفاعؿ مع
نمكذجا".
اآلليات الدكلية لحقكؽ اإلنساف :المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف
ن
كاستعرض كفد المجمس نبذة عف نشأة المجمس كاختصاصاتو كتفاعمو مع اآلليات الدكلية
لحقكؽ اإلنساف ،كمنيا ىيئات المعاىدات كالمراجعة الدكرية الشاممة.
كيرل المجمس أف تمؾ األنشطة كالفعاليات تسيـ بشكؿ كبير في دعـ تفاعؿ الجيات
المعنية مع اآلليات الدكلية لحماية حقكؽ اإلنساف ،كىك ما يؤدم بدكره إلى تحقيؽ
األىداؼ المرجكة كتمتع المكاطنيف بحقكقيـ اإلنسانية.
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 منتدى الشباب األوربي "الباخ":
شارؾ األستاذ /إسبلـ ريحاف  -الباحث باألمانة الفنية لممجمس -في منتدل European
 Alpbach Forumخبلؿ الفترة مف ُٓ إلى ُّ أغسطس َُِٖ بقرية الباخ بكالية
تيركؿ بالنمسا ،كىك منتدل لمشباب األكربي تعقده المنظمة كؿ عاـ كمنبر لمناقشة
مكضكعات متعددة في تخصصات :السياسية ،كالثقافة ،كاالقتصاد ،كالجكانب االجتماعية
الرم العاـ األكربي ،كييدؼ المنتدل إلى تبادؿ النقاش كمشاركة الشباب في
التي تيـ أ
الحكار مع الرؤساء كرؤساء البرلمانات كالكزراء كالعمماء كالخبراء كنخبة مف األكاديمييف
المتخصصيف عمى مدار ثبلثة أسابيع ،ككاف المكضكع الرئيس ليذا العاـ :التنكع
كالصمكد.
كشارؾ عضك األمانة الفنية لممجمس في الحمقة الدراسية تحت عنكاف" :الجكار الشرقي
كالجنكبي لبلتحاد األكربي  :الصمكد كاألكلكيات االستراتيجية" التي عقدت خبلؿ الفترة مف
ُٔ إلى ُِ أغسطس َُِٖ ،كما شارؾ في معظـ الندكات بأكلكية المكضكعات ذات
الصمة بمجاؿ العمؿ كالدراسة.
كضـ المنتدل عمى مدار األسابيع الثبلثة ما يزيد عف ألؼ مشارؾ مف ِٗ دكلة تحممت
المنظمة تكاليؼ مشاركتيـ ،كما شارؾ فيو رؤساء دكؿ ،كرؤساء كزراء ،كشخصيات
عامة بارزة  ،كتميز المنتدل بمستكل رفيع مف المناقشات كالحكار ككممات المشاركيف
الرئيسيف ،كيمكف استخبلص بعض النقاط مف الحمقة الدراسية كالندكات التي شارؾ فييا
عضك األمانة الفنية لممجمس ،كمنيا:
 ىناؾ مخاكؼ مف تزايد صعكد الحركات الشعبكية  populist movementsكاالتجاهنحك تزايد كتيرة القكمية عمى حساب اليكية األكربية الجماعية كالدعكات لبلنقساـ.
 مكاجية االتحاد األكربي ثبلثة تحديات رئيسة ،تتمثؿ في:دعكات االنسحاب مف االتحاد في ظؿ صعكد األحزاب اليمينية.
مكاجية الصعكد االقتصادم لمصيف كاستم ارره في انتياج كافة السبؿ ببل مراعاة لممعايير
الدكلية.
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مخاكؼ مف تصاعد النفكذ الركسي في منطقة شرؽ االتحاد كعدـ القدرة عمى تحديد كيفية
التعامؿ مع ركسيا ،ال سيما في ظؿ تعقيدات التشابؾ االقتصادم ،كانسحاب الكاليات
المتحدة مف المشيد عمى الساحة اإلقميمية لمجكار الشرقي األكربي في ظؿ إدارة ترامب.
 تأكيد أف حؿ التحديات كالمشكبلت يكمف في الصمكد مع إعبلء قيمة التنكع التي تؤدمبدكرىا إلى الصمكد كالمركنة ،كضركرة إعادة تكجيو التنسيؽ لجعؿ المدف أكثر مركنة
بتحسيف القطاعات الخدمية كافة.
 البحث في تغيير نظاـ التصكيت داخؿ االتحاد األكربي مع عممية التكسع ،كضركرةإعادة النظر في النظاـ القانكني لبلتحاد كمدل قدرتو عمى الصمكد أماـ التحديات
المتزايدة.
 التساؤؿ المستمر حكؿ الحدكد الجغرافية فيما يتصؿ بالتكسع الجغرافي لبلتحاد. إعبلء االتحاد األكربي المصمحة االقتصادية كاألمنية فكؽ أم اعتبارات ،رغـ أنو ينادمفي كؿ محفؿ بقيـ حقكؽ اإلنساف.
ئيسي صربيا كككسكفك عزميما عمى حؿ الصراع بيف البمديف.
 -تأكيد ر ى

 إسناد دكؿ أكبر كأكسع لمشركات في التعامؿ مع البيانات الخاصة بالمكاطنيف بما يفكؽقدرات الحككمات بسبب المنافسة التكنكلكجية ،كىذا ال يقتصر عمى المستكل األكربي
يدا مف الرقابة
فحسب ،بؿ يمتد إلى الكاليات المتحدة األمريكية كذلؾ ،كىك ما يتطمب مز ن
لمتأكد مف كيفية استخداـ البيانات كالمعمكمات المتاحة.

 ضركرة مراجعة آليات السكؽ الرأسمالي كالعمؿ عمى إيجاد طرؽ كبدائؿ لحمايةمجتمعية.
 البرنامج التدريبي الدولي لحقوق اإل نسان في جامعة جون أبوت بكندا:
أكفد المجمس اثنيف مف أعضاء األمانة الفنية لممشاركة في برنامج التدريب الدكلي الذم
يع ًق ىد في جامعة جكف أبكت في كندا خبلؿ الفترة مف ٗ إلى ِٖ يكنيك َُِٗ ،كيستيدؼ

البرنامج معممي حقكؽ اإلنساف كيعتبر تدر نيبا لممدربيف  ،TOTكقد يم ّْكؿ البرنامج بالكامؿ
مف جانب األككيتاس كالحككمة الكندية.
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يعد البرنامج أىـ نشاط ينظمو المجمس الدكلي لتعميـ حقكؽ اإلنساف ،كيتـ عبر تدريب
مكثؼ مدتو ّ أسابيع ،كيضـ ما يقرب مف ََُ مشارؾ مف َٔ دكلة ،كيكفر الفرصة
لمعامميف في مجاؿ حقكؽ اإلنساف لمتعمؽ في فيـ مبادئ حقكؽ اإلنساف كالدكر الجكىرم
لتعميـ حقكؽ اإلنساف في تحقيؽ التغيير االجتماعي.
أىداؼ البرنامج:
قبؿ نياية التدريب ينبغي أف يككف المشارككف قادريف عمى:
 استخداـ إطار عمؿ يستند إلى معايير حقكؽ اإلنساف كمبادئيا المقبكلة ِّدكليا لتحميؿ القضايا
كالمكاقؼ التي تكاجو عمؿ منظماتيـ.
 تحديد الطرؽ التي يمكف مف خبلليا لتعميـ حقكؽ اإلنساف زيادة فاعمية العمؿ في مجاؿحقكؽ اإلنساف.
 دمج نيج تشاركي في األعماؿ المتعمقة بحقكؽ اإلنساف كالتثقيؼ في مجاؿ حقكؽ اإلنساف. تحديد الطرؽ المناسبة لكضع ما تـ تعممو في التدريب مكضع التنفيذ في عمؿ المنظمات. استكشاؼ فرص التكاصؿ الضركرية لتعزيز قضية حقكؽ اإلنساف. تحديد إستراتيجيات لتعزيز المساكاة بيف الجنسيف خبلؿ العمؿ في مجاؿ التثقيؼ في مجاؿحقكؽ اإلنساف.
 تكظيؼ عممية تقييـ أساسية لتقييـ نتائج العمؿ في مجاؿ التثقيؼ في مجاؿ حقكؽ اإلنساف.كقد حضرت التدريب مف مصر األستاذة /مي حمدم كميسر مساعد مف المجمس.
 برنامج الزائر الدولي بالوًليات المتحدة األمريكية:
عقد ىذا البرنامج خبلؿ الفترة مف ٖ َُِٗ /ٔ /إلى ُ َُِٗ /ٕ /بالكاليات المتحدة
األمريكية ،كشاركت فيو أ /عبل نجاح.
يكما شممت زيارة العاصمة كاشنطف كثبلث كاليات أخرل ىي:
كقد استغرؽ البرنامج ِِ ن
داالس ،كتكساس ،ككاليفكرنيا ،كا َّ
نصب مكضكع البرنامج عمى التكعية كمناصرة حقكؽ
اإلنساف كالحقكؽ المدنية ،كقد يع ًقدت لقاءات مع ممثمي الجيات الرسمية في العاصمة
كاشنطف دم سي كالكاليات األخرل (المحكمة العميا  -ك ازرة العدؿ األمريكية  -ك ازرة

الخارجية األمريكية) ،كركزت المقاءات عمى:
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 االطبلع عمى السياؽ التاريخي لمناصرة حقكؽ اإلنساف في الكاليات المتحدة كقضاياالسياسة الخارجية المعاصرة الناتجة عف تبني األمـ المتحدة اإلعبلف العالمي لحقكؽ
اإلنساف.
 إيضاح أثر الناشطيف في مجاؿ حقكؽ اإلنساف كالحقكؽ المدنية كالسياسية عمىالمستكييف الكطني كالمحمي مف خبلؿ جماعات الضغط ككسائؿ اإلعبلـ كالحمبلت
الشعبية.
 استكشاؼ دكر الجمعيات كالمنظمات غير الحككمية كالدينية كىياكميا التنظيمية في تعزيزالحقكؽ المدنية في الكاليات المتحدة األمريكية كمراعاة مبدأ تكافؤ الفرص.
 تحميؿ مجمكعة متنكعة مف شكاغؿ حقكؽ اإلنساف المتعمقة بقضايا ،مثؿ (منع العنؼالمنزلي ،كحقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة ،كحرية اإلعبلـ كالرأم كالتعبير ،كفرص
الحصكؿ عمى التعميـ).
 شارك عدد من باحثي مكتب الشكاوى في دورتين تدريبيتين لمكافحة الفساد وسبل
كعقدت أكالىما بمقر أكاديمية التدريب لمكافحة
منعو نظمتيا ىيئة الرقابة اإلدارية ،ي

الفساد خبلؿ الفترة مف ّ إلى ٓ ديسمبر َُِٖ  ،كعقدت الثانية خبلؿ الفترة مف ِٓ
إلى ِٖ.َُِٗ/ّ/


شارك عدد من باحثي المجمس في دورة التدريبية حول "سبل وميارات تفاعل
المؤسسات الوطنية مع اآلليات الدولية لحقوق اإل نسان" ،كقد يعقدت الكرشة بالعاصمة
السكدانية الخرطكـ في الفترة مف ِ إلى ٓ ديسمبر َُِٖ بالتعاكف مع المفكضية

القكمية لحقكؽ اإلنساف بالسكداف.
 شارك عدد من باحثي المجمس في الممتقى الثاني لمنتدى مجتمع الممارسة
اًلفتراضية الذم نظمو معيد القضاء المدني بطبرقة بالجميكرية العربية التكنسية خبلؿ
الفترة مف ُْ إلى ُٖ ديسمبر َُِٖ.
حوارات ثقافية في سياق برنامج "أسبوع حقوق اإل نسان":
يارت ميدانية لممحافظات في سياؽ برنامج
أجرل المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف ز ا
المكاتب المتنقمة لتمقي شكاكل المكاطنيف كمناظرة األكضاع عمى الطبيعة بدعـ مف
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االتحاد األكربي ،كما طكر المجمس ىذه اآللية بإضافة أبعاد ثقافية تتمثؿ في عقد لقاءات
كحكارات مفتكحة مع مسئكلي المحافظات كالمنظمات غير الحككمية كالمثقفيف كاألئمة
كالدعاة كمسئكلي قطاعي الصحة كالتعميـ.
كخبلؿ الفترة التى يغطييا التقرير شممت المقاءات حكارات مفتكحة بشأف التعريؼ بالمجمس
القكمي لحقكؽ اإلنساف كاإلسيامات التى تقكـ بيا المحافظات في تعزيز احتراـ حقكؽ
اإلنساف ال سيما في قطاعي الصحة كالتعميـ المذيف يمثبلف أىـ أضبلع الحقكؽ
جذبا الىتمامات المجتمع كىمكمو ،كما ركزت الحكارات
االقتصادية كاالجتماعية كأكثرىا ن

نظر لدكرىـ في الكعي كأىمية إدماج نشر حقكؽ اإلنساف
عمى النقاش مع األئمة كالدعاة نا
كمكافحة التطرؼ في أنشطتيـ.

كذلؾ اىتمت بعثات المجمس المتنقمة بفتح حكارات مع المثقفيف بقصكر الثقافة المكجكدة
في كؿ محافظة ،كتبادؿ الرؤل حكؿ سبؿ نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف ،كمدل تكافر
المنصات الثقافية التي يمكف أف تغذم ال أرم العاـ المحمي بمبادئ حقكؽ اإلنساف في
سياؽ الكاقع االقتصادم كاالجتماعي.
كقد شممت زيارات المجمس عبر آلية "أسبكع حقكؽ اإلنساف" خبلؿ الفترة التي يغطييا
التقرير محافظات( :القاىرة ،كاإلسكندرية ،بكرسعيد ،كدمياط ،كاإلسماعيمية ،كالسكيس،
كالمنيا ،كأسيكط ،كالبحر األحمر).

ثالثًا :مراجعة األعمال الدرامية.
مسابقة اإل نتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق اإل نسان لعام :8108
انطبلقنا مف دكر المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف في نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف بيف كافة
فئات المجتمع  ،كلما لمد ارما التميفزيكنية مف دكر ميـ في تشكيؿ كعي الشعب المصرم
ِّ
سنكيا منذ عاـ
إيجابا ،ككفقنا لما جرل العمؿ عميو
سمبا أك
ن
بما يؤثر عمى ىذه الثقافة ن
َُُِ فقد يش ّْكمت لجنة الدراما المنبثقة عف لجنة الحقكؽ الثقافية برئاسة األستاذ جماؿ
فيمي ،كعضكية عدد مف الخبراء كالنقاد ،ىـ :المخرجة األستاذة إنعاـ محمد عمي،
كالناقدة األستاذة خيرية البشبلكم ،كالكاتب األستاذ كرـ النجار ،كالناقد األستاذ طارؽ
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الشناكم ،كالناقد األستاذ ماىر زىدم ،كالناقد األستاذ رامي عبد الرازؽ .كتكلى أعماؿ
المجنة كؿ مف :أ /إيماف مقرب كأ /بخيت عمر مف أمانة لجنة الحقكؽ الثقافية.
كقيمت األعماؿ الدرامية المعركضة طكاؿ شير رمضاف البالغ عددىا ّٓ
تابعت المجنة ى
عمبل لدراسة مدل التعبير عف ثقافة حقكؽ اإلنساف كفقنا لضكابط حقكؽ اإلنساف
ن
كمعاييرىا.
كقد اختيرت ّ أعماؿ فائزة في مسابقة اإلنتاج الدرامي المتميز في مجاؿ حقكؽ اإلنساف
لعاـ َُِٖ ،ىي" :بالحجـ العائمي"" ،أيكب"" ،أمر كاقع" ،إلى جانب اختيار مسمسؿ
رسكـ متحركة ألكؿ مرة ىك "نكر كبكابة التاريخ" ،كقد أنتجو األزىر الشريؼ مف خبلؿ
المنظمة العالمية لخريجي األزىر بالتعاكف مع أكاديمية البحث العممي.
حيثيات اختيار األعمال الفائزة
مسمسل بالحجم العائمي:
ىك المسمسؿ االجتماعي الكحيد الذم يتمركز حكؿ الشريحة العميا مف الطبقة الكسطى في
زمف العكلمة كالمنتجعات الجديدة كالكفرة المالية ،كيسمط الضكء عمى أكضاعيا كسمبياتيا
كمشكبلتيا كمعاناتيا مف خبلؿ معالجة درامية تتسـ بالمرح كخفة الظؿ دكف تسطيح أك
تسفيو لممشكبلت التي مف شأنيا ىدـ كياف األسرة ،كيعظـ في الكقت ذاتو دكر األسرة
كإطار اجتماعي يحمي أفرادىا ،كيمفت النظر إلى أىمية المسئكلية الممقاة عمى األب
صيبل لؤلبناء ،كيؤدم غيابيا أك سكء استخداميا إلى نتائج كارثية.
كاألـ باعتبارىا حقِّا أ ن
مسمسل أيوب:
مكضحا الخطر الداىـ الذم
ناقش قضية مجتمعية ميمة ،كىي قضية الغارميف كالغارمات،
ن
يكاجو المجتمع مف جراء انتشار ىذه الظاىرة كما ليا مف تبعات عمى األسرة بأكمميا،

كيتعرض العمؿ خبلؿ السياؽ الدرامي بشكؿ غير مباشر إلى بعض قضايا حقكؽ
اإلنساف كخاصة ما يتعمؽ بمعاممة السجناء ،كتجمى ذلؾ مف خبلؿ التعامؿ اإلنساني
لضابط الشرطة مع بطؿ المسمسؿ "أيكب" عندما ألقى القبض عميو التيامو بتكقيع شيكات
بدكف رصيد ،كاستمرت ىذه المعاممة اإلنسانية معو مف مأمكر السجف العمكمي الذم نقؿ
إليو األكسجيف ،مما يعد سمك نكا حضارِّيا يرسخ مبادئ حقكؽ اإلنساف.
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مسمسل "أمر واقع":
مكضكعا مي ِّما كشائ نكا يكاكب األحداث الراىنة مف
أحد األعماؿ الفنية القميمة التي تناكلت
ن
مكاجيتنا الشرسة لئلرىاب المعيف ،إلى تصاعد حركب الجيؿ الرابع مف إشاعات مضممة
كأخبار كاذبة إلى مستكل يمكف أف نصؿ معو إلى تيديد أمف الكطف كاستق ارره ،كتكرط
بعض القنكات كالسكشياؿ ميديا كفريؽ مف اإلعبلمييف في ذلؾ سكاء بقصد أك غير قصد،
ىذا باإلضافة إلى التمكيؿ الذم يغذم كؿ ىذه النشاطات المشبكىة في إطار مف اإلثارة
كالتشكيؽ مف خبلؿ التعرض لمعاناة رجاؿ الشرطة كأسرىـ كالضغكط الكبيرة التي
يكاجيكنيا في حياتيـ العممية كالخاصة.
مسمسل الرسوم المتحركة "نور وبوابة التاريخ":
ىك ثمرة تعاكف بيف مؤسسة األزىر الشريؼ مف خبلؿ المنظمة العالمية لخريجي األزىر
كأكاديمية البحث العممي في أكؿ إنتاج أعماؿ درامية ليما ،حيث يستيدؼ العمؿ الفني
تنشئة األطفاؿ تنشئة سميمة ،سكاء مف ناحية عبلقتيـ بالمغة العربية -حيث دار الحكار
بالمغة العربية الفصيحة بأسمكب مبسط دكف تعقيدات لغكية لسيكلة كصكؿ معانيو
لمطفؿ -أك إعادة غرس القيـ الخاصة بالمجتمع المصرم بشكؿ خاص كالعربي بشكؿ
عاـ ،مع محاكلة تفنيد األفكار المتطرفة كنبذ الفكر المتشدد كالعنصرية الدينية ،كذلؾ مف
خبلؿ الطفؿ "نكر" كشقيقتو كأصدقائيما ،حيث أرسميـ كالد نكر لقضاء إجازة الصيؼ عند
أخيو "العالـ" في بيتو المعزكؿ بإحدل المناطؽ النائية في كاحات مصر ،كىناؾ تعرفكا
اختراعاتو المبيرة ،كأىميا "بكابة التاريخ" التي يمكف مف خبلليا السفر عبر الزمف.
كعندما يتساءؿ "نكر" عف أسباب تخمؼ ببلدنا العربية عف العالـ الغربي في العمكـ
كاالكتشافات يخبره عمو أف اإلجابة عند أجداده مف عمماء العرب كالمسمميف ،عندئذ تبدأ
الرحمة عبر آلة الزمف التي تكشؼ كؿ حمقة فييا عف قصة اكتشاؼ كاختراع لعالـ مف
ىؤالء العمماء ،سكاء في الماضي أمثاؿ :ابف سينا ،كجابر بف حياف ،كعباس بف فرناس،
كصكنال إلى المعاصريف مثؿ :أحمد زكيؿ ،كمصطفي السيد ،كغيرىما.
يعمً ىنت النتيجة في احتفالية عقدىا المجمس لتكريـ األعماؿ الفائزة في ُٖ أكتكبر
كقد أ ٍ
َُِٖ بالمسرح الصغير بدار األكب ار المصرية ،بحضكر رئيس المجمس كأعضائو
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كممثمي الك ازرات كالجيات المعنية ،كعدد مف الكتاب كأساتذة كمية اإلعبلـ كشخصيات
عامة ،إلى جانب الصحفييف كاإلعبلمييف ،حيث يكّْرـ مبدعك األعماؿ الفائزة مف منتجيف
كمؤلفيف كمخرجيف كممثميف كتسممكا درع المجمس كشيادات تقدير.
كخبلؿ الحفؿ ألقت المخرجة /إنعاـ محمد عمي -رئيسة لجنة التحكيـ -كممة المجنة التي
تمثمت في تقرير شامؿ أ ً
يع َّد مسبقنا مف ًقىبؿ أعضاء المجنة لتقييـ أداء األعماؿ الدرامية
بشكؿ عاـ خبلؿ رمضاف َُِٖ ،باإلضافة إلى تقديـ مقترحيف:

"األكؿ :أف ييضاؼ محتكل مسمسؿ الرسكـ المتحركة الذم اختير إلى بنؾ المعرفة ليصبح
مرجعا لطبلب المرحمتيف االبتدائية كاالعدادية ،كيككف بداية تتبعيا مسمسبلت أخرل تحمؿ
ن

سمكبا لتمقي العمـ كاثراء الكعي كتكسيع
قيما معرفية كثقافية؛ كي تصبح األعماؿ الدرامية أ ن
ن
المدارؾ ،كخاصة إذا كانت ىذه األعماؿ عمى مستكل و
عاؿ مف الجكدة الفنية كالفكرية.
الثاني :كسط كثير مف القنكات الرياضية كقنكات الطبخ كقنكات الدراما كغيرىا ،آف الكقت
لمتفكير ِّ
كخصكصا كنحف في سنكات بناء اإلنساف -في تخصيص قناة لدراما
جديا -
ن
كبرامج األطفاؿ ،مع الحرص عمى أف تككف عمى صمة بكزارة التربية كالتعميـ ،حتى

يستفيد كؿ مف اآلخر ،كأف يككف إنتاجيا عمى درجة عالية مف الجكدة في كؿ عناصره
دكر مجتمعيِّا
حتى تجذب الطفؿ إلييا ،كبذلؾ نحقؽ مف خبلؿ األعماؿ الدرامية الجيدة نا

ميما يسيـ بالفعؿ في بناء اإلنساف".
ِّ

نص كممة لجنة تحكيم مسابقة عام  8108الذي قدمتو األستاذة المخرجة /إنعام محمد
عمي:
سيداتي ..سادتي .الحضكر الكريـ..
لمعاـ السادس عمى التكالي يقيـ المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف -مف خبلؿ لجنتو الثقافية-
ىذا الحفؿ السنكم لتكريـ مبدعي األعماؿ الدرامية التي يعرضت في رمضاف ىذا العاـ
كفازت في مسابقة اإلنتاج الدرامي المتميز في مجاؿ حقكؽ اإلنساف ،كقد نصت شركط

المسابقة عمى اختيار أفضؿ ثبلثة أعماؿ يعرضت خبلؿ ىذا الشير كتحكم في سياقيا

قيما كمبادئ تيسيـ في نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ قالب فني يمحكـ
الدرامي ن
كجاذب يضمف كصكؿ الرسالة إلى المشاىد.
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عماؿ الفائزة لجنةه مككنة مف ستة نقاد ،كىذا العاـ شاىدت المجنة ّٓ
كقد اختارت األ ى
عمبل دراميِّا شارؾ في إنتاجيا قرابة ِّ شركة إنتاج مصرية كعربية بتكمفة كصمت إلى
ن
مميار جنيو تقر نيبا ،كمعنى ذلؾ أننا إزاء صناعة ضخمة كمؤثرة ييصب تأثيرىا المباشر في
عقؿ األسرة العربية ككجدانيا بشكؿ عاـ.

كما الحظت لجنة التحكيـ تراجع مؤشر المستكل الدرامي الجيد كالناضج في أعماؿ كثيرة
في رمضاف َُِٖ مقارنة بالعاـ السابؽ؛ حيث غابت الفكرة الطازجة ذات المكضكع
الذم يممس المشاىد كينسج خيكط التكاصؿ معو كيحرؾ مشاعره كفكره كيجعؿ العمؿ
الفني يستمر معو خارج الشاشة.
ىذه المبلحظة تضعنا أماـ حؽ ميـ مف حقكؽ المتفرج ،كىك حقو في تقديـ كجبة درامية
متكاممة العناصر غنية بالخبرات كالمعارؼ كالقيـ كالمتعة ،كىذا مف أىـ سياقات الحفاظ
كممًح
عمى حقكؽ اإلنساف فيما يخص الدراما التميفزيكنية بما ليا مف أثر جاذب
و
كطاغ ي
عمى أذىاف المشاىديف كنفكسيـ ،كخاصة تمؾ التي تيعرض في حمقات يكمية في مجتمع
ما يزاؿ أكثر مف ثمثو أيميِّا كال تقكـ مؤسساتو التربكية المتنكعة بدكرىا المنشكد ،عندئذ
يصبح ما ييعرض مف خبلؿ ىذا الجياز المنزلي المسيطر ىك المثؿ كالقدكة.
كاذا مثَّمت بعض المسمسبلت مجرد مساحات لمتسمية كتمضية الكقت كتعطيؿ الذىف مف
عناء التفكير ،إال أف انتشار مبدأ اعتبار الدراما التميفزيكنية -بعد تاريخيا الطكيؿ -مجرد
أمر يضر بالعقؿ
كسيمة لمترفيو مع غياب الدكر الثقافي كاالجتماعي كاإلنساني ليا يعد نا
الجمعي المصرم الذم َّ
تشكؿ فيو جانب ميـ منذ الستينيات كحتى اآلف ،عبر مئات
األعماؿ الدرامية ذات المكضكعات كاألشكاؿ المختمفة ،كالشخصيات المؤثرة ،كالتفاصيؿ
التي خرجت مف الشاشة كصارت جزنءا مف المغة كالتاريخ كالمجتمع كالكجداف العاـ.
كمف أسباب ىذه التغيرات انسحاب قطاعات اإلنتاج -التي كانت تسيـ فييا الدكلة -مف
إنتاج األعماؿ الدرامية ،كدخكؿ الفضائيات كككاالت اإلعبلف كطرؼ فاعؿ في إنتاجيا
كادارتيا بمنطؽ "شباؾ التذاكر" السائد في السينما كيجعؿ النجـ الذم يمعب الدكر الرئيس
في تسكيؽ الفيمـ رقـ ُ في العممية اإلنتاجية.
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كىذا بالضبط ما حدث عمى الشاشة الصغيرة؛ حيث انقمب اليرـ الفني الذم كاف أعمى
قمتو المؤلؼ ثـ المخرج كىما مف كانا يتحكماف في العممية االبداعية ،ك ىح ٌؿ مكانيما النجـ

ذك الشعبية الكبيرة الذم ترتفع أسيمو في رمضاف ،كمف ثىـ تتسابؽ القنكات كككاالت
اإلعبلف لمتعاقد معو ،كيحدد ىك بدكره فريؽ العمؿ مف مؤلؼ كمخرج كشركة إنتاج.
ىذا المتغير الجديد ترتب عميو قمة كجكد يكتاب لدييـ كعي بيمكـ المجتمع كمشكبلتو

كرؤية كميارة حرفية تعيد تشكيؿ الكاقع كتستشرؼ مف خبللو مستقب نبل أفضؿ ،ك َّ
حؿ محميـ
كنصب عينييا البحث
في العممية االبداعية كرش الكتابة التي تتشارؾ في كتابة النص ي
عف فكرة تبرز مكاىب النجـ المتعددة مف أجؿ أف ترتفع أسيمو في بكرصة النجكـ ،أما ما

كثير تأثيرىا ،كمف شأف استمرار ىذا الكضع
ييقاؿ عف القضية كاليدؼ كالرسالة فقد تراجع نا
تيديد قكة مصر الناعمة التي تيمثؿ الدراما التميفزيكنية إحدل مككناتيا ،كقد ترتب عمى
ىذا الكضع كذلؾ أنو بالرغـ مف التقدـ التكنكلكجي في الصكرة كاإلضاءة كعناصر
اإلبيار األخرل كالميارة الحرفية لعدد غير قميؿ مف المخرجيف كاألداء المتميز لكثير مف
الممثميف نجد أف أضعؼ عنصر في أعماؿ كثيرة ىك النص ،كىك األساس الذم تيبنى
عميو كؿ العناصر األخرل.
كقد الحظت المجنة لجكء بعض الكتاب أك كرش الكتابة إلى االقتباس مف أعماؿ أجنبية
(إسبانية ،كىندية ،كمكسيكية) نتيجة االفتقار إلى أفكار جديدة ،مثؿ مسمسؿ "اختفاء"
ك"ليالي أكجيني" ،أك إعادة إنتاج "تيمات" استي ٍخًدمت عدة مرات في أفبلـ كمسمسبلت
مصرية ،مثؿ أمير االنتقاـ ،أك الككنت ديمكنت كريستك ،فكثير مف األعماؿ التي تنتمى
لمميمكدراما أك الحركة كاإلثارة لجأت ىذا العاـ إلى ىذه "التيمة" ،لما فييا مف مساحات
ميمكدرامية تتمثؿ في كقكع الظمـ عمى البطؿ في البداية ،ثـ عكدتو بعد فترة لبلنتقاـ بشكؿ
فردم بدـ بارد مف كؿ األشخاص الذيف تسببكا في عذابو ،كمف ىذه المسمسبلت" :طايع"،
ك"أبك عمر المصرم" ،ك"كمبش" ،ك"رحيـ" ،ك"فكؽ السحاب" ،ك"سمساؿ الدـ" ،كالمسمسؿ
االجتماعي "ضد مجيكؿ" ،كأعماؿ أخرل.
ىذه "التيمة" قد استنفذت أغراضيا منذ سنكات كلـ يبؽ منيا شيء صالح لمتعاطي مع
المجتمعات الحديثة ،باإلضافة إلى أنيا تسيـ في ترسيخ مبدأ االنتقاـ الفردم ،كتعزز فكرة
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غياب القانكف ،كتيمس في نفكس شرائح المشاىديف كآذانيـ غير المحصنة بأف الكؿ يأخذ
حقو بيده كليس عبر المؤسسات القانكنية.
كما تجمَّى ضعؼ اإلبداع في المسمسبلت الككميدية التي كصؿ عددىا ىذا العاـ إلى
ثماني مسمسبلت حاكلت معظميا تعكيض ضعؼ السيناريك بالمبالغة في اإليحاءات
الجنسية كاالبتذاؿ المفظي كالحركي ،كلؤلسؼ فقد أقبؿ عمى مشاىدتيا الصغار قبؿ
الكبار.
كثير منيا -ربما عف سيك
كما الحظت المجنة أنو بالنظر إلى ىذا العدد مف األعماؿ فإف نا
أك قصد -ال يمتفت إلى حجـ التحديات كالمشكبلت كاألخطار المحدقة بالكطف في ىذه

تحديدا ،كتفاجأنا بحكايات تمتمئ بالنماذج الشاذة كتجسد أسكأ ما يطفح بو
المرحمة
ن

بعيدا عما يتحقؽ مف إنجازات في
المجتمع مف سمبيات باعتبار أف ىذا ىك السائد ،ن
معارؾ الحرب ضد اإلرىاب ،كما يسقط فييا مف عشرات الشيداء كؿ شييد منيـ يصمح
مكضكعا لعمؿ درامي.
ألف يككف
ن
كفي ىذا العاـ َّ
ضج المشاىدكف مف تكغؿ اإلعبلنات -كخاصة في مسمسبلت النجكـ-
عمى المساحة الزمنية لمدراما في الحمقة الكاحدة لدرجة قمبت الكضع؛ فبعد أف كانت
مقاطع درامية تتخمميا فكاصؿ إعبلنية تحكلت إلى مقاطع إعبلنية تتخمميا فكاصؿ درامية
في رغبة محمكمة مف ككاالت اإلعبلف الستغبلؿ كثافة المشاىدة في ىذا الشير إلذكاء
شيكة االستيبلؾ التجارم البغيض لدل المشاىديف.
كمع ذلؾ رأت لجنة التحكيـ أف الصكرة الكمية لدراما ىذا العاـ لـ تكف كميا قاتمة ،فيناؾ
شعاع مف األمؿ تجمى مف خبلؿ الظكاىر اآلتية:
 ظيكر أجياؿ شابة مف الممثميف كال يكتىاب كالفنييف تجدد دماء ىذه الصناعة عمىالمستكل التقني كفي عنصر لغة الحكار كأساليب التعبير المرئي كحضكر الكمبيكتر
كانعكاس ذلؾ عمى أساليب المعالجة.
 إعادة النظر في الصكرة السمبية التي الزمت رجؿ الشرطة خبلؿ سنكات سابقة،كتصحيح ىذه الصكرة يستحؽ التقدير كاالحتراـ كالتقييـ المكضكعي لدكرىا الحاسـ في
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مجاؿ أمف الكطف كالمكاطف كالتضحيات التي تقدميا في سبيؿ ذلؾ خبلؿ مسمسبلت:
"كمبش" ،ك"أمر كاقع" ،ك"نسر الصعيد" ،ك"أيكب".
مسمسبل يعرضت رمضاف ىذا العاـ استطاعت المجنة –باإلجماع -أف تمتقط
كمف بيف ّٓ
ن
ثبلثة مسمسبلت استكفت شركط المسابقة ،مف حيث الجكدة الفنية كالمكضكعية ،كالسياؽ

الدرامي ،كمعالجة قيـ كمبادئ حقكؽ اإلنساف بشكؿ غير مباشر.
كمف األمكر المضيئة أنو بعد سنكات مف التجاىؿ كالنسياف لمسمسبلت األطفاؿ -رغـ
حاجتنا الكبيرة إلييا -عرضت الشاشة ىذا العاـ ثماني مسمسبلت رسكـ متحركة ،كمف
األمكر اإليجابية أف مكضكعاتيا كأبطاليا مصريكف كعرب كمسممكف ،كالبعض منيا كاف
متميزا ،كقد اختارت المجنة أحدىا لتمنحو جائزة لجنة التحكيـ الخاصة ،كىك المسمسؿ
ن

الذم حصؿ ىذا العاـ عمى جائزة أفضؿ عمؿ فني كفكرم عف محكر الثقافة كالفكر في
مسابقة محمد بف راشد العالمية ،كفي مصر سيككف المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف أكؿ
جية تكرمو الميمة.
كفي ختاـ كممة لجنة التحكيـ تتقدـ المجنة أليكلي األمر باقتراحيف:
األكؿ :أف ييضاؼ محتكل مسمسؿ الرسكـ المتحركة الذم اختير إلى بنؾ المعرفة ليصبح
مرجعا لطبلب المرحمتيف االبتدائية كاالعدادية ،كيككف بداية تتبعيا مسمسبلت أخرل تحمؿ
ن

سمكبا لتمقي العمـ كاثراء الكعي كتكسيع
قيما معرفية كثقافية؛ كي تصبح األعماؿ الدرامية أ ن
ن
المدارؾ ،كخاصة إذا كانت ىذه األعماؿ عمى مستكل و
عاؿ مف الجكدة الفنية كالفكرية.
الثاني :كسط كثير مف القنكات الرياضية كقنكات الطبخ كقنكات الدراما كغيرىا ،آف الكقت
لمتفكير ِّ
كخصكصا كنحف في سنكات بناء اإلنساف -في تخصيص قناة لدراما
جديا -
ن
كبرامج األطفاؿ ،مع الحرص عمى أف تككف عمى صمة بكزارة التربية كالتعميـ ،حتى

يستفيد ّّ
كؿ مف اآلخر ،كأف يككف إنتاجيا عمى درجة عالية مف الجكدة في كؿ عناصره
دكر مجتمعيِّا
حتى تجذب الطفؿ إلييا ،كبذلؾ نحقؽ مف خبلؿ األعماؿ الدرامية الجيدة نا

ميما يسيـ بالفعؿ في بناء اإلنساف".
ِّ

كقد استأنفت المجنة عمميا في شير رمضاف المعظـ عاـ َُِٗ.
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الفصل الرابع
التعاون مع الفاعمين عمى األصعدة الوطنية واإلقميمية والدولية
أوًًل :التعاون مع الفاعمين عمى األصعدة الوطنية:
 مجمس النكاب.
 أجيزة الدكلة كالمجاف القكمية.
 منظمات المجتمع المدني .
ثانيا :التعاون مع المنظمات الدولية واإلقميمية:
ً

 األمـ المتحدة كمنظماتيا كآلياتيا كخب ارؤىا.
 جامعة الدكؿ العربية.
 االتحاد اإلفريقي.
 منظمة المؤتمر اإلسبلمي.

ثالثًا :التعاون مع الشبكات الدولية لممؤسسات الوطنية:
 التحالؼ العالمي لممؤسسات الكطنية (جانرم).
 الشبكة العربية لممؤسسات الكطنية.
 الشبكة اإلفريقية لممؤسسات الكطنية.
 الجمعية الفرانكفكنية لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف.
 مؤسسات األمبكدسماف.
ابعا :التعاون مع المنظمات الدولية:
رً

 ككالة التعاكف اإلنمائي األلمانية (.)GIZ
 المعيد العربي لحقكؽ اإلنساف.
 المعيد الدنماركى.
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أوًًل :التعاون مع الفاعمين عمى األصعدة الوطنية:
التعاون مع مجمس النواب:
تكاصؿ التعاكف بيف مجمس النكاب كالمجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف بشأف قضايا االىتماـ
المشترؾ ،ككاف أبرزىا:
 دعوة األستاذ الدكتور /عمي عبد العال -رئيس مجمس النواب -المجمس القومي
لحقوق اإل نسان لممشاركة في اًلجتماع المشترك لمجنة حقوق اإل نسان ومكتب لجنة
الشئون العربية يوم  9ديسمبر  8108لتبادؿ الرأم بشأف المكافقة عمى انضماـ
جميكرية مصر العربية إلى الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف الذم اعتمده مجمس جامعة
الدكؿ العربية عمى مستكل القمة بالقرار رقـ َِٕ د .ع (ُٔ) بتاريخ ِّ.ََِْ /ٓ /
كقد انتدب المجمس األستاذ /محسف عكض -عضك المجمس -لممشاركة في ىذا
االجتماع ،ال سيما أنو قد شارؾ كمراقب في اجتماعات الجامعة العربية عند إعداد
الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف ،وقد ذكر في مداخمتو أن الميثاق:
شيئا مف االلتزامات المتعمقة بحقكؽ اإلنساف عمى عاتؽ الحككمة المصرية،
 ال يضيؼ نلكنو -مف جية أخرل -يعزز عبلقة مصر بالجامعة العربية مف خبلؿ المجنة العربية
لحقكؽ اإلنساف.
 يمثؿ خطكة متقدمة بالنسبة لبعض البمداف العربية المحافظة تجاه مسار حقكؽ اإلنساففييا.
 يعزز جيكد الجامعة العربية في التقدـ تجاه حقكؽ اإلنساف استطر نادا لدكرىا في التعميـكغيره مف قضايا الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية.

 مالحظات المجمس القومي لحقوق اإل نسان عمى مشروع تعديل الدستور:
بحث المجمس مقترحات السادة أعضاء مجمس النكاب  ،التي كافقت عمييا المجنة
العامة لممجمس  ،في شأف تعديؿ بعض أحكاـ الدستكر  ،كقد التزـ المجمس في بحثو
لمشركع ىذه التعديبلت باالبتعاد تمامان عما يمكف اعتباره مف قبيؿ ( المبلئمات السياسية
) كتـ إعداد مذكرة مفصمة أعدىا السيد المستشار منصؼ سميماف  ،بعد أف اطمعت
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المجنة المختصة بالمجمس عمى جميع ما قدمو ليا السادة أعضاء المجمس مف مبلحظات
مكتكبة  ،كما أبدكه شفاىو مف مبلحظات  ،ككاف رائد الجميع ىك مصمحة الكطف كالحفاظ
عمى أمنو كأمانو كاستق ارره .
أوًلً  :رحب المجمس بالتعديؿ المقترح لممكاد ( َُِ ك ُّْ ك ُْْ ) مف الدستكر
كالذل سبؽ بيانو لما سيترتب عميو مف ترسيخ لمبادئ المكاطنة في مصر كضماف تمثيؿ
جميع أطياؼ الشعب بمجمس النكاب  ،كما يقترح أف تككف احكاـ المكاد المعدلة ىي (
القاعدة األصكلية ) الكاجب اتباعيا في انتخاب مجمس الشيكخ المزمع إنشاؤه كالمجالس
المحمية.
ثانياً  :كذلؾ أيد المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف التعديؿ المقترح لنص المادة ( َُِ/
ِ ) مف الدستكر لما سيترتب عميو ىذا التعديؿ مف فكائد عممية تتمثؿ في سيكلة تقسيـ
الدكائر االنتخابية تقسيمان يكفؿ التمثيؿ العادؿ لمشعب المصرم في المجالس النيابية .
ثالثاً  :لما كانت التعديبلت المقترحة ستتناكؿ المكاد ( ُٖٓ ك ُٖٗ ك َُٗ ) مف
الدستكر بالتعديؿ كىى مكاد تتعمؽ بالسمطة القضائية فإف المجمس قد عنى بدراسة
التعديبلت المقترحة ليذه المكاد كاستباف لو ما يمى :
بشأف النص المقترح لممادة ( ُٖٓ ) مف الدستكر ،أبدل في شأف ىذه المادة اقتراح
كمبلحظة:
كاالقتراح ىك أف يسند إلى المجمس األعمى لمييئات القضائية في مجاؿ تعييف رؤساء
الجيات كالييئات القضائية أف يعرض أسماء الخمسة المشار إلييـ عمى المجمس ليختار
مف بينيـ ثبلثة ييقترح عمى السيد رئيس الجميكرية إختيار أحدىـ إلضفاء مزيدان مف
الديمقراطية  ،عمى آلية اختيار رؤساء الجيات كالييئات القضائية .

أما المبلحظة فيي تتعمؽ بأف  :إسناد رئاسة ىذا المجمس لمسيد كزير العدؿ في حالة
غياب رئيس الجميكرية يخالؼ أحكاـ الدستكر  ،ألف السيد كزير العدؿ جزء مف السمطة
التنفيذية  ،كمف ثـ ال يسكغ أف يرأس المجمس األعمى المييمف عمى شئكف السمطة
القضائية لما يثيره ىذا مف شبية " تغكؿ " السمطة التنفيذية عمى السمطة القضائية  .كمف
ثـ يقترح المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف أف يسند رئاسة المجمس في حالة غياب رئيس
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الجميكرية إلى  :نائب رئيس الجميكرية  -إف كجد – أك السيد رئيس المحكمة الدستكرية
العميا  ،كفي حالة غيابو تككف الرئاسة لؤلكبر سنان مف رؤساء الجيات القضائية .
كبخصكص مقترح مجمس النكاب تعديؿ نص المادة ( َُٗ ) مف الدستكر فقد اقترح
المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف اإلبقاء عمى نص تمؾ المادة بغير تعديؿ كاذا كانت ىناؾ
( ضركرات ) دستكرية أك قانكنية أك عممية تقضى أف يككف إحالة التشريعات إلى مجمس
الدكلة لمراجعة صياغاتيا اختيارية كليست إلزامية ( كىذا ىك سبب اقتراح التعديؿ ) فإف
المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف يقترح التفرقة بيف نكعيف مف التشريعات:
النكع األكؿ :التشريعات المكممة لمدستكر أك المتعمقة بالحقكؽ كالحريات العامة
كالنكع الثاني :التشريعات التي ال تعد مف التشريعات المكممة ألحكاـ الدستكر كالتي ال
تتصؿ بالحقكؽ كالحريات العامة.
كمف ثـ يقترح المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف جعؿ إحالة النكع األكؿ مف التشريعات
إلى مجمس الدكلة لمراجعة صياغتيا ( إجباريان ) كما ىك الحاؿ اآلف كجعؿ إحالة النكع
الثاني مف التشريعات إلى مجمس الدكلة ( اختياريا ).
رابعاً  :أىتـ المجمس بمقترح إيجاد ( غرفة تشريعية ثانية ) في البرلماف المصرم غير أنو
قدـ اقتراحات تتعمؽ بما سيتـ ( اسناده ) لمجمس الشيكخ مف اختصاصات كلو أيضان
مبلحظات عمى النصكص المقترحة لتنظيـ مجمس الشيكخ أبرزىا :أف يمنح مجمس الشيكخ
( اختصاص تشريعي كامؿ ) كىذا مؤداه أف يعرض عميو جميع التشريعات كال تصدر إال
بعد مكافقة المجمسيف عمييا بغير تفرقة في ذلؾ بيف التشريعات أك القكانيف المكممة
لمدستكر أك غيرىا مف التشريعات .


شارك المجمس في اجتماع لجنة حقوق اإل نسان بمجمس النواب المنعقد في
 8109/0/04لمناقشة ما ورد بشأن وزارة التربية والتعميم الفني بتقرير المجمس
الثالث عشر ( )8108-8107حكؿ ضماف الحؽ في التعميـ كما يرتبط بالعممية
التعميمية مف معكقات ،كلمتابعة ما اتخذتو الك ازرة إلصبلح منظكمة التعميـ الفني كربطيا
بدكائر االقتصاد ،كقد مثَّؿ المجمس في االجتماع األستاذة الدكتكرة /نيفيف مسعد -
عضكة المجمس ،كاألستاذة /مي حمدم  -مسئكلة لجنة الحقكؽ الثقافية.
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ترأس االجتماع النائب /عبلء عابد  -رئيس لجنة حقكؽ اإلنساف ،كالنائبة /مارجريت
عازر  -ككيمة لجنة حقكؽ اإلنساف ،كشارؾ فيو ُِ مف السادة كالسيدات النكاب أعضاء
المجنة ،كما شارؾ مف ك ازرة التربية كالتعميـ كؿ مف :الدكتكر /محمد مجاىد  -نائب كزير
التربية كالتعميـ ،كالدكتكر /رضا حجازم  -رئيس قطاع التعميـ ،كاألستاذ /كليد ماىر -
مدير عاـ مكتب الكزير لبلتصاؿ السياسي ،كاألستاذ /ياسر محمكد  -مدير عاـ أمف
المعمكمات بالك ازرة.
كتضمنت كممة الدكتكرة /نيفيف مسعد :اإلشارة إلى األنشطة التي عقدىا المجمس ،مثؿ
الكرشة الفرعية التي عقدت خبلؿ لقاء منظمات المجتمع المدني ،ككرشة العمؿ التي
ناقشت إستراتيجية التعميـ ،ككاف مف بيف تكصياتيا:
 الحاجة إلى إخضاع خطة التعميـ لمزيد مف المناقشة مف المختصيف كالمعنييف بالقضايااالجتماعية.
 االلتفات إلى غياب األنشطة الثقافية كالفنية. ضركرة مضاعفة رقابة الك ازرة عمى المدارس ال سيما التعميـ الخاص. إتاحة مزيد مف الكقت لتعكيد الطبلب عمى نظاـ الكتاب المفتكح؛ إذ إف إخضاعيـ ليذاالنظاـ بعد اختباريف سيؤدم إلى زيادة الدركس الخصكصية ال الحد منيا؛ ألف األشير
الخمسة غير كافية.
 اإلشارة إلى عدـ كصكؿ "التابمت" لمجميع ،كأف إلغاء الكتاب المدرسي لـ يتـ. تأكيد ضركرة العمؿ عمى تنقيح المناىج بشكؿ مستمر ،كادماج المتخصصيف لمكاجية أممشكبلت قد تظير عند التطبيؽ.
 تأكيد ضركرة تضميف قيـ حقكؽ اإلنساف في المناىج بشكؿ مباشر كغير مباشر. ضركرة تدريب المدرسيف عمى استخداـ برنامج "."power point تعثر انطبلؽ العمؿ بالمدارس اليابانية بسبب المحاباة كالفساد. شح المكارد المالية؛ مما يفرض تحديد األكلكيات ،فإصبلح دكرات المياه كالنكافذ كاألبنيةكتييئتيا كتكفير مكاف مريح كآدمي لمتبلميذ أىـ مف تكفير "التابمت".
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كيقترح أف يبدأ مف الصغر مع ربطو
 تأكيد ضركرة إيبلء مزيد مف االىتماـ لمتعميـ الفني ،يبسكؽ العمؿ.

 إبداء مبلحظة حكؿ عدـ رد الك ازرة عمى مخاطبات المجمس ،حيث بمغت نسبة الرد عمىالشكاكلَُ ،%كىي المبلحظة التي أثيرت العاـ الماضي كيرَّد عمييا بأف عدد الطبلب
كبير ،كيمكف حؿ ذلؾ مف خبلؿ تخصيص مكتب لكؿ جية باإلضافة إلى مكتب مركزم.

ب
كقد طرح السادة النكاب خبلؿ االجتماع مبلحظاتيـ كانتقاداتيـ حكؿ نظاـ التعميـ ،ك ىعقَّ ى
السادة ممثمك الك ازرة عمييا.

االجتماع الثاني:
استكماال لبلجتماع األكؿ شارؾ المجمس في اجتماع لجنة حقكؽ اإلنساف بمجمس النكاب
ن
المنعقد في ِٕ َُِٗ/ُ/الستئناؼ المناقشات السابقة حكؿ ما كرد في تقرير المجمس
حكؿ التعميـ بشكؿ عاـ كالتعميـ الفني بشكؿ خاص ،كقد مثَّؿ المجمس في االجتماع
األستاذة الدكتكرة /نيفيف مسعد  -عضكة المجمس ،كاألستاذة /إيماف مقرب  -مف األمانة
الفنية لمجنة الحقكؽ الثقافية.
أدار االجتماع كؿ مف :النائب /عبلء عابد  -رئيس لجنة حقكؽ اإلنساف ،كالنائبة/
مارجريت عازر  -ككيمة لجنة حقكؽ اإلنساف ،كشارؾ فيو ُّ مف السادة كالسيدات
النكاب أعضاء المجنة ،كما شارؾ مف ك ازرة التربية كالتعميـ كؿ مف :الدكتكر /محمد
مجاىد  -نائب كزير التربية كالتعميـ ،كالدكتكر /محمكد دياب  -مساعد نائب كزير التربية
كالتعميـ ،كاألستاذ /كليد ماىر  -مدير عاـ مكتب الكزير لبلتصاؿ السياسي ،كاألستاذ/
ياسر محمكد  -مدير عاـ أمف المعمكمات بالك ازرة.
كفيما يمى أىـ محاكر كممة الدكتكرة /نيفيف مسعد  -عضكة المجمس:
 استمرار تفشي ظاىرة الدركس الخصكصية رغـ كعكد الك ازرة بالقضاء عمييا.اما لعدـ كجكد اختصاصييف ذكم خبرة.
 -غياب األنشطة الثقافية كالفنية في المدارس تم ن

 ضعؼ الرقابة عمى المدارس الخاصة ،ال سيما فيما يتصؿ بفرض رسكـ تحت مسمياتمختمفة ،كضركرة أف تككف ىذه المدارس خاضعة إلشراؼ الك ازرة.
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 قمة المكارد المالية رغـ الزيادات المقررة لميزانية التعميـ َُِٔ ،َُِٕ-كَُِٕ-َُِٖ.
 اكتظاظ الفصكؿ بالطبلب رغـ التكسع في إنشاء المدارس. انتشار ظاىرة المحسكبية في قطاع التعميـ ،كخاصة في اختيار المتدربيف لمتدريس فيالمدارس اليابانية ،كقد ظير بالفعؿ أنيـ غير مؤىميف لذلؾ؛ مما أدل إلى تأجيؿ بدء
الدراسة في ىذه المدارس.
اتجاىا إلى عدـ تدريس المغة األجنبية إال في مراحؿ متأخرة
 مبلحظة التقرير أف ىناؾن
كخاصة لممدارس الحككمية ،مما يزيد الفجكة بيف خريجي المدارس الحككمية كالخاصة،

مع ضركرة االىتماـ بالمغة العربية إلى جانب المغات األجنبية.
 النقص الشديد في عدد المدارس الفنية ،كعدـ كفاية تدريب المدرسيف في ىذه المدارس. التعميـ الفني يبدأ بعد المرحمة اإلعدادية ،مما يحرـ الطالب مف فترة التككيف األساسيكدرسة الميارات ،كلتطكير التعميـ الفني يجب أف يبدأ مف المراحؿ االبتدائية كصكنال إلى
ا
التعميـ الجامعي.
 االنفصاؿ التاـ بيف ميارات خريجي المدارس الفنية مف ناحية كاحتياجات سكؽ العمؿ مفناحية أخرل ،حيث يجب االىتماـ بالتعميـ الفني لحاجة سكؽ العمؿ إليو.
كقد اقترحت سيادتيا:
 تعميـ دراسة مناىج حقكؽ اإلنساف في جميع مراحؿ التعميـ. محك األمية اإللكتركنية لممدرسيف. تنمية القدرات اإلبداعية. االىتماـ بمدارس الدمج ،كتجييز المدارس بالتجييزات البلزمة. ضركرة أف يككف القائمكف عمى تنقيح المناىج التعميمية مؤىميف لذلؾ. تفعيؿ الرقابة عمى التعميـ ،كأف يككف ىناؾ محاسبة. تعريب العمكـ التطبيقية منذ الصغر. إخضاع إستراتيجية تطكير التعميـ لنقاش مجتمعي؛ حيث ال يكجد تكسع في تبني ىذهاإلستراتيجية بشكؿ عاـ في المجتمع.
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 اجتماع الك ازرة بأصحاب األعماؿ لمعرفة الميارات المطمكبة لسكؽ العمؿ ،عمى أفيقكمكا بتشغيؿ خريجي المدارس الفنية مف التخصصات المطمكبة.
 اجتماع لجنة حقوق اإل نسان بمجمس النواب يوم  88يناير  8109لمناقشة ما ورد
بالتقرير بشأن وزارة الصحة والسكان:
عقدت لجنة حقكؽ اإلنساف بمجمس النكاب برئاسة النائب /عبلء عابد يكـ ِٖ يناير
اجتماعا لمناقشة ما كرد بالتقرير السنكم الثالث عشر لممجمس القكمي لحقكؽ
َُِٗ
ن

اإلنساف َُِٕ– َُِٖ بشأف ك ازرة الصحة كالسكاف ،كذلؾ بحضكر الدكتكر /أحمد
محيي القاصد  -مساعد كزير الصحة لمطب العبلجي ،كبعض ممثمي الك ازرة ،كالدكتكر/
صبلح سبلـ  -عضك المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف ،كاألستاذة /شيريف المصرم -
عضكة األمانة الفنية.
بدأ االجتماع بترحيب النائب /عبلء عابد بالسادة الحضكر ،كأعطى سيادتو الكممة
لمدكتكر /صبلح سبلـ لعرض ما كرد بشأف ك ازرة الصحة كالسكاف بالتقرير السنكم
لممجمس ،كتناكؿ عرض سيادتو:
أكنال :جيكد المجمس بشأف إقرار قانكف التأميف الصحي :حيث يعقدت مجمكعة مف كرش
العمؿ كاالجتماعات لمناقشة مشركع القانكف ،كبالفعؿ أي ًخذت تكصيات عديدة صادرة عف
المجمس بعيف االعتبار.
ثانيا :االنتقادات التي كجيت إلى قانكف التأميف الصحي:
ن

عاما رغـ المطالبة
 بدء تنفيذ القانكف عمى نحك تدريجي لفترة قد تصؿ إلى نحك ُّ نبخفضيا إلى ٖ سنكات في ظؿ ارتفاع حاجة المجتمع لمرعاية الصحية كارتفاع تكمفتيا
الباىظة.
 اشتماؿ المرحمة األكلى في تنفيذ القانكف عمى خمس محافظات في إقميـ قناة السكيسمصدر لبلنتقادات؛ بالنظر إلى انخفاض الكثافات السكانية
نا
كبكرسعيد كسيناء كاف

المستيدفة في تمؾ المحافظات ،كىك ما يرتبط بعجز الدكلة عف الكفاء بمتطمبات اإلنفاؽ
في مجاؿ الصحة ،كمع بدء تنفيذ القانكف اقتصر عمى محافظة بكرسعيد ،كالى اآلف لـ يتـ
التنفيذ ،باإلضافة إلى أف مستشفيات التأميف الصحي بالمحافظة غير مؤىمة ليذا الغرض.
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 اقتصار دكر الطبيب كفؽ القانكف الجديد عمى تحديد أدكية خارج البلئحة المقررة فيالتأميف ،كقد تصؿ العقكبة إلى الحبس في حاؿ المخالفة مما يحد مف قدرة األطباء ،كال
تصرؼ كؿ األكدية مف التأميف الصحي ،كما أف البديؿ ليس بنفس الكفاءة.
 عدـ تطرؽ القانكف لبلستفادة مف األبنية الحككمية القائمة لمتأميف الصحي كسبؿ تطكيرىاكتعزيز قدراتيا المؤسسية كالبشرية ،حيث تقكـ فمسفة القانكف عمى التعاقد مع المستشفيات
بما يمنح القطاع الخاص فرصة أكبر.
ثالثنا :قمة نسبة اإلنفاؽ السنكم عمى الصحة ،مما حدا بمجنة الصحة بمجمس النكاب إلى
المطالبة بزيادة مكازنة الصحة لمعاـ المالي َُِٖ – َُِٗ بنحك َِ مميار جنيو
إضافية لسد جزء مف العجز كخطكة نحك الكفاء بمكاد الدستكر التي تنص عمى إنفاؽ
سنكم عمى الصحة يقدر بما ال يقؿ عف ّ %مف الناتج القكمي اإلجمالي.
ابعا :الزيادات المتكررة في أسعار الدكاء؛ حيث زادت أسعار ّ آالؼ عقار دكائي في
رن
يناير َُِٕ بيف َّ %كَٓ ،%كمع بداية أغسطس طالت الزيادة ٔ آالؼ عقار دكائي

كفقنا لممركز المصرم لمحؽ في الدكاء ،كأثرت ىذه الزيادات بشكؿ كبير في قدرة
المكاطنيف عمى شراء األدكية الضركرية لؤلمراض المزمنة كالشائعة ،بما في ذلؾ أمراض
السرطاف كالقمب كالسكرل.
خامسا :عدـ تفاعؿ ك ازرة الصحة كالسكاف مع الشكاكل المحالة إلييا مف المجمس بالشكؿ
ن
المأمكؿ ،حيث بمغ عدد الشكاكل الكاردة إلى المجمس ّٗ شككل تنكعت َّ منيا بيف
طمبات عبلج عمى نفقة الدكلة كالتضرر مف التعرض لئلىماؿ الطبي ،كأرسمت جميعيا
إلى الك ازرة ،كلـ يصؿ مف الك ازرة سكل ٖ ردكد فقط.
كفي نياية الكممة أكد سيادتو أف الممؼ الطبي شيد خبلؿ ىذه الفترة إنجازات عديدة ال
يمكف إغفاليا ،كمنيا مبادرة فيركس سي ،كتكفير العبلج بسعر مخفض ،كالكشؼ عف
أمراض السارية المتمثؿ في حممة ََُ مميكف صحة ،كتكفير أدكية األكراـ في التأميف
الصحي.
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كأكضح الدكتكر /أحمد محيي -مساعد كزير الصحة لمطب العبلجي كالمشرؼ عمى أمانة
المراكز الطبية -خبلؿ كممتو ما يمي:
 قانكف التأميف الصحي يكفر جميع الخدمات الطبية لجميع المكاطنيف في جميع حاالتالمرض كاإلصابة بالكحدات الصحية ،كما يتيح ليـ اختيار أماكف تقديـ الخدمة كفقنا
لمستكيات الرعاية الصحية المختمفة ،كمف بيف ىذه الخدمات:
 خدمات الرعاية األكلية (الكشؼ كالعبلج  -متابعة الرعاية الطبية المنزلية  -الفحص
باألشعة كالمكجات الصكتية  -خدمات التأىيؿ كالعبلج النفسي  -الرعاية الصحية
بالحمؿ كالكالدة كالرضع كاألطفاؿ  -الرعاية الصحية لطبلب المدارس كالجامعات مف
ذكم االحتياجات الخاصة).
 العبلج كاإلقامة بالمستشفى أك المصحة أك المركز المتخصص.
 العمميات الجراحية.
 حاالت الطكارئ.
 صرؼ الدكاء.
نظما
كقد أعدت الك ازرة قائمة بالتكمفة االسترشادية لخدمات التأميف الصحي ،ككضعت ن
كضكابط لصرؼ الحكافز لمعامميف بالمستشفيات.

 ىناؾ جيكد كبيرة لمقضاء عمى قكائـ االنتظار لممرضى -التي كصؿ عددىا إلى ِٖألؼ حالة منيا ٗ آالؼ حالة حرجة -باإلضافة إلى تيسير إجراءات العبلج عمى نفقة
الدكلة.
 تـ إعداد حصر لجميع ماكينات الغسيؿ الكمكم كمحطات المياه عمى مستكل الجميكريةمف حيث األعداد كعقكد الصيانة ،فقد تـ تكفير ََٗ ماكينة غسيؿ كمكم كتكزيعيا عمى
المحافظات لعمؿ إحبلؿ كتجديد لمماكينات ،كح ً
ص ىرت جميع األجيزة المكجكدة
ي

بمستشفيات ك ازرة الصحة لعمؿ إحبلؿ كتجديد لؤلجيزة التي تعدت َْ ألؼ ساعة كيبمغ
عددىا ََُٓ ماكينة ،و
كجار اتخاذ إجراءات تكفيرىا.

 -ينفّْذ عدد مف المشركعات لتطكير البنية األساسية لممستشفيات العامة كالمركزية كالنكعية

بجميع محافظات الجميكرية في نياية الخطة االستثمارية لمعاـ المالي َُِٕ – َُِٖ،
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كسكؼ تستكمؿ بالخطة االستثمارية لمعاـ المالي َُِٖ ( َُِٗ-عدد المشركعات
مميار) ،كقد
نا
مميارا ،كالمتبقي صرفو ُُٖٓٗ.
ُْٗ ،كاجمالي قيمة األعماؿ ُِٕٕٗ.
ن

أكضحت دارسة أعدتيا الك ازرة أف َٓ %مف المستشفيات في مصر تحتاج إلى تطكير
بتكمفة َٖ مميار جنيو.
كقد تقدـ أعضاء لجنة حقكؽ اإلنساف بالمبلحظات كالتكصيات اآلتية:
 انخفاض جكدة الخدمات الصحية المقدمة في كحدات ك ازرة الصحة كالقطاعات العامة. ضركرة كضع خطة لتطكير المنظكمة الصحية في مصر. ضركرة تأىيؿ الفريؽ الطبي كتدريبو عمى كيفية استقباؿ المرضى كمعاممتيـ. ضركرة الرقابة عمى المستشفيات الخاصة.كما عرض أعضاء المجنة عمى ممثمي ك ازرة الصحة الشكاكل التي تخص تدىكر أكضاع
المستشفيات التابعة لدكائرىـ االنتخابية ،كشكاكل المكاطنيف مف اإلىماؿ الطبي ،كتدني
مستكل خدمات الرعاية الصحية المقدمة.
 اجتماع لمناقشة ما ورد بالتقرير بشأن وزارة التموين والتجارة الداخمية:
اجتماعا لمناقشة ما كرد
عقدت لجنة حقكؽ اإلنساف بمجمس النكاب يكـ ُٓ إبريؿ َُِٗ
ن

بالتقرير السنكم لممجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف "َُِٕ "َُِٖ -بشأف ك ازرة التمكيف

كالتجارة الداخمية ،بحضكر العميد /خالد شرؼ  -مساعد كزير التمكيف كالتجارة الداخمية،
كالدكتكرة /إيفكف يكسؼ  -رئيسة اإلدارة المركزية لمعبلقات االقتصادية بالك ازرة ،كاألستاذة/
مناؿ الطيبي  -عضكة المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف ،كاألستاذة /شيريف المصرم –
عضكة األمانة الفنية.
بدأ االجتماع بعرض أ /مناؿ الطيبي المبلحظات الكاردة بتقرير المجمس ،كىي:
نجاحا ممحكظنا في تأميف منظكمة دعـ رغيؼ الخبز ،كتحسيف جكدة
 تحقيؽ الدكلةن
اإلنتاج ،كتعزيز الرقابة عمى استيبلؾ الدقيؽ المدعـ.

 ارتفاع أسعار السمع الغذائية األساسية في ظؿ غياب الرقابة عمى األسكاؽ. -تكرار شكاكل المكاطنيف بشأف حذؼ كثير مف المقيديف في بطاقات التمكيف.
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 ضعؼ استجابة الك ازرة لمشكاكل الكاردة مف المجمس ،حيث أيرسمت ُٓ مخاطبة إلىالك ازرة ،كتسمـ المجمس ِّ
احدا فقط.
ردا ك ن
كأضاؼ أعضاء لجنة حقكؽ اإلنساف إلى المبلحظات الكاردة في تقرير المجمس ما يمي:
 سكء معاممة بعض مكظفي مكاتب التمكيف لممكاطنيف. عدـ منح تراخيص إنشاء المخابز في كثير مف المناطؽ التابعة لدكائرىـ االنتخابية.كأشار السيد العميد /خالد شرؼ -مساعد كزير التمكيف -إلى أف الك ازرة تعمؿ جاىدة عمى
تكفير مظمة الحماية االجتماعية لممكاطف المصرم في ضكء السياسة العامة لمدكلة ،حيث
كصؿ إجمالي الدعـ خبلؿ عاـ َُِٖ َُِٗ-إلى ٗ ٖٗ.مميار تقر نيبا مقارنة بعاـ

مميار ،كما تطكر الدعـ المادم لممكاطف ،حيث تدرج
نا
َُِٔ  َُِٕ-الذم بمغ ٕٓٗ.
الدعـ لمفرد مف ُٓ جنيينا شيرِّيا عاـ َُِٓ حتى بمغ َٓ جنيينا عاـ َُِٕ ،ك و
جار
حاليا تنقية قكاعد البيانات كتطبيؽ معايير االستيداؼ إلضافة مكاليد َُِٖ ،كأكد أف
ن

الك ازرة تعمؿ عمى التطكير الييكمي لمكاتب التمكيف كتأىيؿ العامميف كرفع كفاءتيـ بيدؼ
تحسيف أداء الخدمات المقدمة لممكاطنيف.
كطالب سيادتو بمكافاتو بشكاكل المكاطنيف الكاردة إلى المجمس حتى يتسنى بحثيا كالرد
عمييا في أقرب كقت.
التكصيات كالمقترحات:
تدرجا ال سيما في مجالي الطاقة كالخدمات،
 إعادة النظر في كتيرة رفع الدعـ ليككف أكثر نلما ليما مف أثر اجتماعي شديد الكطأة عمى كاىؿ القطاع األعظـ مف المكاطنيف.

 -ضركرة تكفير الخبز لغير حاممي بطاقات تمكيف بسعر مناسب كاحكاـ الرقابة عميو.

 -8التعاون مع أجيزة الدولة والمجان القومية
أ-

التعاون مع الو ازرات والمجالس القومية في سياق المراجعة الدورية الشاممة  86فبراير
:8109
اجتمعت كحدة المراجعة الدكرية الشاممة مع عدد مف ممثمي الك ازرات كالمجالس القكمية
اآلتية( :ك ازرة الخارجية  -ك ازرة القكل العاممة – ك ازرة اليجرة – ك ازرة التضامف االجتماعي
– ك ازرة الشباب – ك ازرة الثقافة – المجمس القكمي لممرأة – المجمس القكمي لؤلمكمة
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كالطفكلة) لمناقشة تنفيذ التكصيات التي كجيت لمصر عاـ َُِْ ،كترأس االجتماع
األستاذ /محسف عكض  -عضك المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف كرئيس كحدة المراجعة
الدكرية الشاممة.
عرؼ األستاذ /محسف عكض بآلية المراجعة الدكرية الشاممة ،كما
في بداية االجتماع َّ
تحدث عف أىـ النقاط التي سكؼ يتناكليا تقرير المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف المزمع
تقديمو في نياية مارس َُِٗعمى النحك التالي:
مؤخر كأكثرىا عرضة
نا
قانكف الجمعيات األىمية :يعد مف أىـ القكانيف التي صدرت

لبلنتقادات ،كقد استجاب السيد رئيس الجميكرية لمطالب تعديمو ،كمف المنتظر تعديؿ
مكاد القانكف محؿ االنتقاد.
اسب
قضية التعذيب :ال يكجد في مصر تعذيب ممنيج ،لكف ىناؾ حاالت فردية يي ىح ى
القائمكف عمييا ،كيطالب المجمس بتعديؿ المادة ُِٔ مف قانكف العقكبات الخاصة
بالتعذيب لتتناسب مع االتفاقية الدكلية لمناىضة التعذيب.
االختفاء القسرم :ىناؾ شكاكل عديدة تتعمؽ باالختفاء القسرم ،حيث استقبؿ المجمس
ْْٖ شككل في ىذا الشأف ،كىناؾ ادعاءات باالختفاء القسرم ليس ليا أساس مف
الصحة ،لذا يجب عمى الحككمة أف تككف أكثر شفافية في ىذا الشأف ،كأف تعرض تقارير
خاصة باالدعاءات كافة.
مكافحة اإلرىاب :شيدت مصر تطكرات كبيرة في سياؽ مكافحة اإلرىاب ،كيؤكد المجمس
ضركرة احتراـ حقكؽ اإلنساف كحماية المدنييف في ضكء العمميات المتتالية لمقضاء عمى
اإلرىاب ،كما يطالب بكضع خطة تنمكية لسيناء.
الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية :تيكلي الحككمة منذ اندالع ثكرة يكنيك َُِّ أىمية كبرل
لمحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية ،كتعمؿ عمى زيادة معدالت النمك االقتصادم ،كالقضاء
عمى البطالة ،كالقضاء عمى العشكائيات كغيرىا مف القضايا الميمة ،كما تعطي الحككمة
نامجا لمتطكير ،كما تيتـ
أكلكية لمتعميـ ،حيث كضعت ك ازرة التربية كالتعميـ خطة كبر ن
بالصحة ،حيث صدر قانكف التأميف الصحي الشامؿ في عاـ َُِٖ ،كحممة القضاء

عمى فيركس سي ،ككذلؾ الجيكد في مكافحة الفساد.
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حقكؽ المرأة :صدر قانكف تنظيـ المجمس القكمي لممرأة ،كما أف ىناؾ بعض التعديبلت
في قانكف العقكبات ،باإلضافة إلى التشريع الخاص بالميراث.
حقكؽ الطفؿ :تعديؿ المادة الخاصة بعقكبة خطؼ األطفاؿ ،باإلضافة إلى المقترح
الخاص بقانكف المجمس القكمي لؤلمكمة كالطفكلة ،كىناؾ قضية أطفاؿ الشكارع التي تعد
مف أىـ القضايا عمى الساحة ،كيجب عمى الحككمة أف تكلييا االىتماـ األكبر فيـ شباب
المستقبؿ ،كاما أف يككنكا ناجحيف أك مجرميف ،كال تتكافر معمكمات دقيقة بشأف أعدداىـ،
كينبغي أف تتعاكف الحككمة كمنظمات المجتمع المدني إليجاد حمكؿ جذرية.
حقكؽ المعاقيف :صدر القانكف الخاص بذكم اإلعاقة كالبلئحة التنفيذية الخاصة بو ،كيعد
خطكة ميمة عمى طريؽ ضماف تمتع المعاقيف بحقكقيـ في شتى المجاالت.
حقكؽ البلجئيف كاليجرة غير الشرعية :ال تتكافر أرقاـ دقيقة بشأف أعداد المياجريف
المكجكديف بمصر ألنيـ اندمجكا في المجتمع المصرم كأصبحكا جزنءا منو ،كمعظميـ لـ
يسجمكا أسماءىـ في مفكضية البلجئيف ،أما بخصكص اليجرة غير الشرعية فقد جرت

السيطرة عمييا بنسبة كبيرة.
المقرركف الخاصكف :زارت مقررة الحؽ في السكف مصر في أكاخر عاـ َُِٕ ككجيت
انتقادات عديدة ،لكف الحككمة المصرية ردت عمى كؿ االنتقادات.
ثـ عرض ممثمك الك ازرات الجيكد التي تمت في سياؽ تكصيات المراجعة الدكرية الشاممة.
خاصا بكؿ الجيكد المبذكلة في ىذا الشأف.
ير
أفادت ك ازرة التضامف بأنيا أرسمت تقر نا
ِّ

ير شمؿ كؿ مجيكدات الك ازرة في ىذا الشأف ،كما
كأفادت ك ازرة اليجرة بأنيا أعدت تقر نا
نسقت مع ك ازرة الداخمية كالييئة الكطنية لبلنتخابات إلدراج كؿ المصرييف المياجريف

الذيف لـ تي ٍد ىرج أسماؤىـ في القكائـ االنتخابية ،كما نظمت دكرات عديدة لمتكعية بمخاطر
اليجرة غير الشرعية ،كأكدت عدـ رصد أم ىجرة غير شرعية منذ عاـ َُِٔ.

صرح رئيس الجميكرية أف في مصر ٓ مبلييف الجئ ،لكف التقارير الدكلية تشير إلى
دمجا في المجتمع المصرم ليؤالء
كجكد ِٓٗ ألؼ الجئ فقط ،كمرد ذلؾ أف ىناؾ ن

البلجئيف بحيث أصبحكا جزنءا مف المجتمع ،كال تعتبرىـ الدكلة الجئيف ،كال يكجد في
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مصر الجئيف في مخيمات أك غير ذلؾ ،كتطالب الحككمة بمعرفة أعداد البلجئيف بصكرة
أدؽ حتى يتسنى لمجيات الدكلية تقديـ المساعدات االقتصادية لمساعدة الحككمة
المصرية في تحمؿ األعباء االقتصادية الناجمة عف كجكدىـ عمى أراضييا.
كأكردت ك ازرة الخارجية أنيا كجيت دعكه لممقرريف الخاصيف الخمسة لزيارة مصر ،كىـ:
مقرر الديف الخارجي كالمكازنة ،كمقرر العنؼ ضد المرأة ،كمقرر األفراد ذكم اإلعاقة،
كمقرر حؽ الصحة ،كمقرر االتجار بالبشر.
كما أشارت إلى تنظيـ عدد مف الدكرات التدريبية لمييئات القضائية كك ازرة الداخمية كأعضاء
النيابة العامة كك ازرة العدؿ كك ازرة الشئكف النيابية لبناء القدرات الكطنية في القانكف الدكلي
كاالتفاقيات كاآلليات الدكلية.
أما بشأف التكصية الخاصة بإنشاء مكتب لممفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف في مصر فقد
تأجؿ إنشاء ىذا المكتب في الكقت الحالي ،خاصة في ظؿ كجكد ىيئات دكلية عديدة
تابعة لؤلمـ المتحدة في مصر.
شامبل بكؿ مجيكدات الك ازرة ،كما نكىت إلى
ير
كذكرت ك ازرة القكل العاممة أنيا أرسمت تقر نا
ن
صدكر القانكف الخاص بالنقابات المستقمة.

قدـ المجمس القكمي لممرأة مشركع قانكف خاص باألحكاؿ الشخصية ،كقد أي ٍرًسؿ إلى
البرلماف لمعرض كالتصديؽ عميو ،كما ك ً
ض ىعت إستراتيجية كطنية لمكافحة التمييز ضد
ي
المرأة ،كأطمؽ المجمس حممة باسـ "طرؽ األبكاب" لمحاكلة إيجاد حمكؿ لمشكبلت النساء
كتعزيز حقكؽ المرأة في المحافظات كافة ،كتنظيـ ندكات عديدة لمتكعية بحقكؽ المرأة كنبذ
العنؼ ضد المرأة.
كأضاؼ المجمس أنو يسعى إلى إيجاد مساعدات لممرأة المعيمة كمساعدتيا لمحصكؿ عمى
قركض مف البنكؾ إلنشاء مشركعات صغيرة تكفؿ ليا كألكالدىا حياة كريمة ،كمكاجية
كيجرم زيارات ميدانية إلى القرل لرصد المشكبلت المتعمقة بالمرأة.
زكاج القاصرات ،ي

كقدـ المجمس كرقة تتضمف مجمكعة مف اإلحصائيات الخاصة بعمؿ المجمس خبلؿ الفترة
الماضية.
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شامبل لمكافحة
نامجا
ن
كذكرت ك ازرة الثقافة أنيا أعدت إستراتيجية نشر الثقافة ،ككضعت بر ن
التطرؼ الفكرم.

كطالب المجمس القكمي لؤلمكمة كالطفكلة بقانكف جديد لتنظيـ المجمس ،حيث يكاجو
المجمس اآلف صعكبات كثيرة بسبب قمة المكارد المالية ،ككعد بإرساؿ تقرير كامؿ مجمع
في أقرب كقت ،كما طالب المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف بالتصدم لمشكمة أطفاؿ
الشكارع كايجاد حمكؿ جذرية ليا مف خبلؿ المجمس القكمي لؤلمكمة كالطفكلة.
ير يشمؿ مكضكعات :الحقكؽ المدنية كالسياسية
ذكرت ك ازرة الشباب أنيا أرسمت تقر نا
لمشباب ،كالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ،كالحؽ في ممارسة الرياضة ،كما
أكردت أف لدييا برامج في مختمؼ المحافظات لمكافحة التطرؼ ،كأطمقت مبادرات لشباب
ساكني المقابر.
 كيعد برلماف المدارس مف أىـ األنشطة التي تتيح لمطبلب التعبير عف رأييـ ،كىكمكجكد في كثير مف المدارس اآلف تحت رعاية ك ازرة الشباب.
 كما تنظـ دكرات كندكات لمتكعية في كثير مف المكضكعات التي تيـ الشباب -مثؿ:مكافحة التحرش ،كالصحة اإلنجابية ،كاألشخاص ذكم اإلعاقة كادماجيـ في المجتمع،
كاليجرة غير الشرعية -في كؿ محافظات الجميكرية ،مع التركيز عمى المحافظات
الحدكدية.
 ىناؾ تكاصؿ مع الشباب الذيف شمميـ العفك إلعادة تأىيميـ كتكعيتيـ ضد التطرؼ،عددا منيـ رفضكا االستجابة.
كاتاحة الفرصة ليـ لحياة جديدة دكف فكر متطرؼ ،لكف ن

كفي نياية االجتماع شكر األستاذ /محسف عكض الحاضريف عمى مشاركتيـ في
االجتماع ،كأكد أىمية المعمكمات كالتقارير التي أكردكىا كستثرم التقرير الخاص
بالمراجعة الدكرية الشاممة لحقكؽ اإلنساف المزمع تقديمو في مارس َُِٗ.
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التعاون مع منظمات المجتمع المدني
أ-

الممتقى األ ول لمنظمات المجتمع المدني حول "المراجعة الدورية الشاممة لحقوق
اإل نسان"  -القاىرة  08فبراير :8108
في بداية المقاء رحب األستاذ /محسف عكض -عضك المجمس -بالحضكر ككجو الشكر
ليـ عمى حضكرىـ ،كأكد أف المراجعة الدكرية الشاممة تعتبر مف أىـ المكضكعات ،حيث
إنيا أداة لمعرفة رؤية الخارج لنا في تعزيز حقكؽ اإلنساف كقياس أداء الدكلة كتقدميا،
كما تعتبر كسيمة لئلصبلح في الدكؿ ،حيث تكجو تكصيات في مختمؼ المكضكعات
الميمة لمدكلة محؿ المراجعة إلعادة النظر في تعزيز حقكؽ اإلنساف بيا ،كأكضح أف
المراجعة القادمة ىي المراجعة الدكرية الثالثة لمصر ،كقد كجيت إلى مصر َُْ تكصية
في المراجعة الدكرية األكلى قبمت منيا ُُٗ تكصية ،ككجيت ََّ تكصية في المراجعة
ير طكعيِّا في منتصؼ المدة
الثانية قبمت منيا مصر ِِّ تكصية ،كما قدمت مصر تقر نا

أعدتو ك ازرة الشئكف القانكنية بعد مشاكرات مع مختمؼ الجيات كمؤسسات المجتمع
المدني ،كقد اتسـ بقدر كبير مف الشفافية.
ثانيا :أىـ المكضكعات كالمقترحات التى اثارتيا المنظمات فى الممتقى :
ن

الحبس االحتياطى :طالب المشارككف بإعادة النظر في مكاد القانكف ،حيث تحكؿ مف أداء
إجرائي لمحفاظ عمى المتيـ ليصبح كسيمة لمتنكيؿ بالمتيـ ،كفي كثير مف الحاالت تتجاكز
مدة الحبس االحتياطي أكثر مف سنة.
عقكبة اإلعداـ :استي َّ
مدت مف تشريع إليي سماكم لمردع العاـ ،كىناؾ بعض الحاالت ال
يمكف أف يككف الحكـ فييا غير اإلعداـ.
كفيما يخص التكصية بشأف إلغاء عقكبة اإلعداـ لمف ىـ أقؿ مف ُٖ سنة فيي في غير
محميا؛ ألنو ال يكجد إعداـ لمف تقؿ أعمارىـ عف ُٖ سنة كفقنا لمدستكر كالقانكف.

المحاكمات العسكرية:
مف الضركرم إعادة النظر في محاكمة المدنييف أماـ المحاكـ العسكرية بحيث تككف في
أضيؽ الحدكد ،كما أف كؿ دكلة ليا ظركفيا الخاصة حسب األكضاع الداخمية التي تمر
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بيا كتقتضي في بعض األحياف أف تككف ىناؾ محاكمات عاجمة كسريعة ،لكف مف
الضركرم أف تكضح الدكلة أسباب إحالة غير العسكرييف إلى المحاكمات العسكرية.
ضمانات المحاكمة العادلة :فيما يخص التكصية بشأف ضماف نزاىة التحقيقات كشفافيتيا
فبل يكجد في مصر أم تدخبلت سياسية في التحقيقات كيجب إعادة النظر في القكانيف
لضماف المحاكمات العادلة كالسريعة ،ففي بعض األحياف يككف ىناؾ بطء في نظر
القضايا أماـ المحاكـ.
كقد جرل التحفظ عمى التكصية الخاصة بمكاصمة الجيكد لتحقيؽ العدالة االنتقالية
تنظيما إرىابيِّا ييدد
كالمصالحة الكطنية؛ حيث ال مصالحة مع مف قتؿ ،فمصر تكاجو
ن
سبلمة الدكلة.
مناىضة التعذيب:

 مف الكاجب تعديؿ المادة ُِٔ مف قانكف العقكبات كفقنا لبلتفاقية الدكلية لمناىضة التعذيب ،كقد جاء في تقرير لجنة مناىضة التعذيب التابع لؤلمـ المتحدة أف التعذيب في مصر
يمارس بشكؿ منيجي ،كيجب عمى مصر السماح لممقرريف الخاصيف بزيارتيا لمعرفة

الكضع عمى حقيقتو إلصدار تقاريرىـ كمبلحظاتيـ بشكؿ صحيح.

 ال يكجد في مصر تكجيو مف جياز الشرطة بالتعذيب ،كما يحدث سمكؾ فردم مف بعضحاسبكف عميو.
أفراد الشرطة يي ى

مستمرا ،حيث تتبع الحككمة المصرية
 كما أف إصبلح السجكف كأماكف االحتجاز ما يزاؿِّ
المعايير الدكلية في السجكف.
حرية الرأم كالتعبير :ال يكجد في مصر قكانيف تنص عمى حبس الصحفييف في قضايا
النشر ،بؿ ىناؾ عقكبات مالية فقط ،لكف ىناؾ ادعاءات كثيرة حكؿ االختفاء القسرم
لمصحفييف كالمدكنيف كبعض األشخاص أصحاب الرأم ،لذا يجب أف تككف ىناؾ شفافية
أكثر مف قبؿ الحككمة المصرية بشأف ىذه الحاالت.
الحؽ في التجمع السممى كقانكف التظاىر :ينظـ القانكف الحالي الحؽ في التظاىر كال
كثير بسبب فكضى
يمنعو ،كىذا يعزز مف سيادة القانكف؛ حيث إف مصر عانت نا

التظاىرات ،لكف يجب مكاءمة القانكف مع مكاد الدستكر.
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قانكف الجمعيات :ىناؾ مبادرة جيدة مف رئيس الجميكرية لتعديؿ القانكف رقـ َٕ الخاص
بالجمعيات األىمية.
االتجار بالبشر كاليجرة غير الشرعية :تقمص عدد المياجريف غير الشرعييف منذ عاـ
َُِٓ ،حيث أقيمت مشركعات قكمية عديدة في أماكف عبكر المياجريف غير الشرعييف،
كما تزاؿ الدكلة بحاجة إلى بعض القكانيف المكممة.
حقكؽ الطفؿ:

 ال يكجد إلى اآلف قانكف مصرم يجرـ زكاج األطفاؿ ككذلؾ اليكجد في مصر قضاءمتخصص لؤلطفاؿ ،كلذلؾ تقع كثير مف التجاكزات في األحكاـ الخاصة بالطفؿ.

 -يكدع األطفاؿ في مؤسسة المرج ،كعند بمكغ كؿ منيـ ُِ سنة يي ٍن ىقؿ إلى السجف ،لذلؾ

يجب أف ييكدعكا في أماكف خاصة حتى ال يفقدكا ما أيىّْمكا عميو كال يختمطكا
بالمسجكنيف.

 كتعد األحكاـ التي تصدر ضد ممارسات العنؼ عمى األطفاؿ -سكاء داخؿ المؤسساتحكاما ضعيفة كغير رادعة ،كىذا سبب مف أسباب
أك في نطاؽ األسرة أك المدرسة -أ ن
زيادة العنؼ ضد األطفاؿ.
 فيما يتصؿ بتنظيـ دكرات تدريبية حكؿ حقكؽ الطفؿ لضباط الشرطة فمف غير اليسيرتغيير المفيكـ الشرطي ،كمف األفضؿ الحد مف دكر التعامؿ الشرطي مع األطفاؿ ،كأف
يقتصر دكرىـ عمى مرحمة التكقيؼ ،ثـ يي ىحالكف إلى جيات اجتماعية قادرة عمى التعامؿ

معيـ.

 كيعد عمؿ األطفاؿ انتيا نكا لحقكقيـ ،كمع ىذا ال يكجد في مصر قانكف ينظـ عمؿاألطفاؿ ،بؿ إف قانكف العمؿ الجديد لـ يأت بجديد عما جاء في قانكف الطفؿ بشأف
عمؿ األطفاؿ ،كالقكانيف الحالية ال تنظـ إال نسبة َِ %مف األطفاؿ الذيف يعممكف
سكاء في القطاع الزراعي أك الخدمة المنزلية أك غيرىما.
 كفيما يخص القضاء عمى الزكاج المبكر لؤلطفاؿ كختاف اإلناث فيجب أف يككف لدلالدكلة مسار تكعكم إلى جانب المسار القانكني لمقضاء عمى ىذه الظكاىر ،مع تغميظ
العقكبة ككضع ضمانات قكية لمنع زكاج القاصرات.
حقكؽ المرأة :ىناؾ قضايا عديدة خاصة بحقكؽ المرأة ما تزاؿ معمقة ،كأبرزىا:
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الزكاج العرفي :ففي القانكف المصرم ال يترتب عميو أية حقكؽ لممرأة ،في حيف أف ىذا
بابا خمفيِّا في بعض األحياف لمتنصؿ مف جريمة االعتياد عمى الفسؽ
العقد نفسو يككف ن

كالفجكر كأعماؿ الدعارة ،كعمى الدكلة أخذ ضمانات كافية لحماية المرأة في ىذا الشأف

عمى أف يككف ىذا العقد مكثقنا.
ىناؾ تمييز ضد المرأة فيما يتصؿ بتكلي المرأة المناصب القيادية ،حيث بمغ عدد الرجاؿ
ضعفي عدد النساء في شغؿ المناصب القيادية ككذلؾ ىناؾ تعنت مف مجمس الدكلة فيما
يتصؿ بتعييف المرأة في القضاء بمجمس الدكلة ،رغـ تعيينيا في النيابة اإلدارية كىيئة
قضايا الدكلة ،كالمشكمة ليست في كجكد القكانيف ،لكنيا تكمف في تطبيؽ القانكف كتنفيذه.
فقد ذكر القانكف المصرم أنو ال تكثيؽ لحاالت الزكاج لمف ىـ دكف الثامنة عشرة ،كىذا
بابا خمفيِّا
اعتراؼ غير مباشر مف الدكلة بزكاج مف ىـ أقؿ مف ُٖ سنة ،مما يمثؿ ن

لمزكاج العرفي إلى أف يي ىس َّف قانكف لمزكاج الرسمي كتكثيؽ العقد.

كىناؾ تمييز ضد المرأة فيما يتصؿ بتكلي المرأة المناصب القيادية ،حيث بمغ عدد الرجاؿ
ضعفي عدد النساء في شغؿ المناصب القيادية
حقكؽ األشخاص ذكم اإلعاقة:
 يعد صدكر قانكف االشخاص ذكم اإلعاقة مف األمكر الميمة التي شيدتيا مصر العاـالماضي ،لكف البلئحة التنفيذية لمقانكف جاءت غير مرضية لمفئة المستيدفة ،حيث جاء بيا
تصنيؼ جديد لئلعاقة يخالؼ االتفاقية الدكلية لؤلشخاص ذكم اإلعاقة ،كما أف أكؿ بند
في البلئحة ينص عمى أنو ال يتـ العمؿ بيا إال بعد مركر ّ أشير.
 ال يكجد دمج حقيقي لؤلشخاص ذكم االعاقة في الدكلة كمؤسساتو. يعد إيجاد أماكف احتجاز لؤلشخاص ذكم اإلعاقة خطكة جيدة مف ك ازرة الداخمية ،لكف اليكجد في الئحة السجكف تصنيؼ لمسجناء كفقنا لكجكد اإلعاقة مف عدمو ،كال تكجد
إحصائية لدل ك ازرة الداخمية بشأف عدد السجناء مف ذكم اإلعاقة كتصنيفيـ.
ثالثنا :الجمسة الختامية كالتكصيات
سببا ِّ
دكليا متفقنا عمييا إليقاؼ
أكضح األستاذ /محسف عكض أف ىناؾ ثمانية عشر ن
عقكبة اإلعداـ ،كقد جرل تصكيت داخؿ األمـ المتحدة ضد عقكبة اإلعداـ ،كفي بعض
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الجرائـ يجب النظر إلى حؽ الضحية إلى جانب حؽ الجاني ،مثؿ جرائـ اغتصاب
األطفاؿ كالقتؿ التي تدمر األسرة بأكمميا ،ككذلؾ قضايا الثأر.
كفيما يخص حقكؽ المرأة (العنؼ ضد المرأة ،كالختاف ،كزكاج القاصرات ،كالميراث) فإف
المشكمة ال تكمف في كجكد القكانيف ،لكنيا تكمف في التنفيذ كنظرة المجتمع إلى ىذه
الحقكؽ.
كيجب القضاء عمى مشكمة أطفاؿ الشكارع؛ فإلى اآلف لـ تعالج المشكمة بصكرة جيدة ،كال
تكجد إحصائيات دقيقة بشأف األعداد الحقيقية ،كاستمرار ىذه المشكمة سيؤدم إلى زيادة
العنؼ داخؿ المجتمع كزيادة الجرائـ.
يعمؿ المجمس القكمي لممرأة عمى إعداد مشركع قانكف لؤلحكاؿ الشخصية ييقى َّدـ لمدكلة،
كيجب أف يككف لدينا قانكف يضع في االعتبار كؿ مشكبلت المرأة كالعنؼ األسرم ضد

األبناء كالعنؼ في المدرسة.
كفيما يخص األشخاص ذكم اإلعاقة فيناؾ عجز في األداء فيما يتعمؽ باإلعاقة الذىنية،
حيث تتحكؿ إلى عبء أكبر في المستقبؿ ،كيجب أف تككف ىناؾ مدرسة تتابع الطفؿ
المعاؽ ِّ
ذىنيا ،عمى أف يككف الطفؿ تحت رعاية ىذه المدرسة في حالة فقد اآلباء لضماف
رعاية الطفؿ في المستقبؿ.
تعمدا لتشكيو
كال يكجد في مصر تعذيب منيجي مثمما ذكرت األمـ المتحدة ،بؿ إف ىناؾ ن
صكرة مصر في الخارج.

ىناؾ ادعاء بكجكد االختفاء القسرم في مصر ،كقد حصر المجمس كؿ األسماء التي
يذ ًك ىرت لتبييف الحقيقة ،كاقترح المجمس أف يككف لدل النيابة العامة ذاكرة إلكتركنية تضـ

جميع أماكف االحتجاز في مصر ،كما يجب عمى الحككمة أف تككف أكثر شفافية في
معالجة األمر.

ال بد مف تعديؿ المادة الخاصة بالتعذيب في قانكف العقكبات ،حيث يطالب المجمس بيذا
منذ إصدار أكؿ تقرير لو.
يكجد في مصر ما يقرب مف ِٕ مميكف قضية أماـ المحاكـ ،كىذا مف أسباب تباطؤ
القضاء لكثرة عدد القضايا بالنسبة إلى عدد المحاكـ كعدد القضاة ،مما يخؿ بمبدأ العدالة
الناجزة.
817

خ-


الممتقى الثاني لوحدة المراجعة الدورية الشاممة بمحافظة أسيوط يوم  80فبراير8109
– شارك فيو  71مشارًكا من منظمات المجتمع المدني حول التوصيات التي ُوجيت

إلى مصر والمزمع تقديميا في تقريرىا الثالث.

إستيؿ المجمس المقاء بتقديـ تعريؼ كاضح بآلية المراجعة الدكرية الشاممة كأىمتيا فى
تعزيز حقكؽ اإلنساف عمى نحك ما سبؽ تناكلو فى الممتقيات السابؽ اإلشارة إلييا.
كقد بمكرت المناقشات التكصيات التالية:
 أىمية تعديؿ قانكف الجمعيات األىمية بما يتسؽ مع اليدؼ مف العمؿ األىمي حتىيتسػ ػػنى لممنظمات القياـ بعمميا ،خاصة فيما يتعمؽ بتأسيس الجمعيات بمجرد اإلخطار،
كالنظر في تعديؿ باب العقكبات.
 مكاءمة التشريعات كالقكانيف الخاصة بالمرأة مع التطكر الذم تشيده الببلد -مثؿ إجازةالكضع -ال سيما بعد أف ثبت بالتجربة أىمية كجكد المرأة كتمثيميا داخؿ مجمس النكاب
الحالي.
 تأكيد أىمية تفعيؿ القكانيف كتطبيقيا دكف االقتصار عمى النص عمييا ،كقد تبمكر ذلؾفي صدكر قانكف المكاريث فيما يتعمؽ بتغميظ العقكبة لمف يمنع النساء مف الميراث
كمكاجية العادات كالتقاليد بحيث تضمف فرص الحياة الكريمة في ضكء تفعيؿ ىذه
المادة.
 فيما يتعمؽ بالمبلحظات الخاصة بمكافحة الفساد أكد الحضكر أف قانكف الخدمة المدنيةأحد أىـ اآلليات التي كضعتيا الدكلة المصرية ،حيث أكد القانكف ضركرة االستعانة
بأصحاب الخبرة كالككادر فيما يتعمؽ بيذا المكضكع ،كما نص عمى مجمكعة مف
اإلجراءات كاآلليات التي تنظـ العمؿ كتضمف السمكؾ القكيـ لممكظفيف.
 فيما يخص التكصيات الخاصة بالطفؿ كما أكد الحضكر أف المكاد المرتبطة بالحضانةال تحقؽ مصمحة الطفؿ؛ إذ ليس مف مصمحتو أف تتركو األـ بعد ْ أشير مف كالدتو
كتنزؿ إلى العمؿ؛ ألف ذلؾ يؤثر عمى حؽ الطفؿ في الرعاية.
 أشار الحضكر إلى أىمية تكافر مدربيف عمى الحرؼ مف محافظات الصعيد ،كعدـاالعتماد عمى دعكة مدربيف مف القاىرة.
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 كذلؾ أشار الحضكر إلى أىمية تفعيؿ مادة حقكؽ اإلنساف في الجامعات.ج -المقاء التشاوري الثالث مع منظمات المجتمع المدني لمحافظات الوجو البحري -
الخميس 04مارس :8109
عقد المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف المقاء التشاكرم الثالث مع منظمات المجتمع المدني
لمحافظات الكجو البحرم يكـ الخميس المكافؽ ُْ مارس َُِٗ بمحافظة كفر الشيخ،
ممثبل عف الجمعيات (بينيـ َٕ عف محافظة كفر الشيخ ،كُٗ عف
كقد حضر ٖٗ
ن
محافظتي اإلسكندرية كالبحيرة).
بدأ المقاء بمقدمة حكؿ المراجعة الدكرية الشاممة التي تي ٍج ىرل كؿ ْ سنكات ،كتقدـ فييا
تقارير مف الحككمة كالمجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف كالمنظمات غير الحككمية ،كتقدـ

الدكؿ مبلحظاتيا كتكصياتيا ،كمصر اآلف بصدد التكصيات التي قيدمت إلييا عاـ
َُِْ.
كفيما يمى أىـ ما جاء في المقاء:
الحقكؽ المدنية كالسياسية:
 فيما يخص إصدار تشريعات لتعزيز الحقكؽ المكجكدة في العيد الدكلي الخاص بالحقكؽقانكنا في مصر ليتطابؽ مع العيد الدكلي.
المدنية كالسياسية فقد صدر َّٓ ن

 ىناؾ مقترح لتعديؿ مكاد الحبس االحتياطي أماـ مجمس النكاب إللغاء فترة الحبساالحتياطي ما داـ ىناؾ ما يضمف كجكد الشخص داخؿ البمد ،سكاء بضماف محؿ عممو أك
سكنو.
 ال تكجد محاكمات لمدنييف أماـ محاكـ عسكرية إال فيما يتعمؽ بالقضايا العسكرية التيتتصؿ بمنشأة أك ىيئة أك مركبات عسكرية.
 قبؿ فض اعتصاـ رابعة يكثّْقت كؿ جرائـ اإلخكاف أثناء االعتصاـ ،كما طيّْبقىت المعاييرالدكلية لبلعتصاـ (اإلنذار بالفض – التكسط إلنياء االعتصاـ  -إلقاء المنشكرات إلنياء
االعتصاـ -فتح ممر آمف لمخركج) ،كما أف أكؿ مف قيتؿ في الفض كاف ضابط شرطة.
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 فيما يخص إلغاء عقكبة اإلعداـ فيي بالنسبة إلينا شريعة كديف ،كىناؾ جرائـ تستدعياإلعداـ مثؿ القتؿ العمد كاإلرىاب ،كال يكجد في مصر إعداـ لمف ىـ دكف الثامنة عشرة.
 تكاجو مصر العمميات اإلرىابية كتتصدل ليا منذ عاـ َُُِ ،كقد صدر قانكف خاصباإلرىاب ،كما أف الدكلة استحدثت طريقة أخرل لمقضاء عمى اإلرىاب تتمثؿ في تنمية
المناطؽ التي يكجد بيا اإلرىابيكف.
 نطالب بتعريؼ محدد لمتعذيب في قانكف العقكبات ،حيث إف التعريؼ المكجكد في المادةجامعا ،إذ اقتصر عمى حالة كاحدة فقط مف حاالت التعذيب.
ُِٔ ال يعد تعريفنا
ن

 فيما يتعمؽ بحرية الرأم كالتعبير فقد صدر قانكف بعدـ حبس الصحفييف في قضاياالنشر.
تجار بالبشر يجب
 ظيكر األطفاؿ كاستضافتيـ في بعض البرامج لجمع تبرعات يعد ا ناحماية األطفاؿ منو.

الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية :
 فيما يتصؿ بتكفير مياه نظيفة كضماف كصكليا إلى كؿ المناطؽ فخبلؿ السنكات القميمةالماضية أنشئت محطات مياه في أماكف كثيرة ككصمت المياه إلى القرل الصغيرة.
 كفيما يتعمؽ بالتشريعات كالقكانيف الخاصة بالمرأة فقد صدر قانكف خاص بالميراث،كقانكف تجريـ الختاف ،كقانكف التحرش ،ك يغمّْظت عقكبة المتحرش ،ك و
جار اإلعداد لقانكف

العنؼ األسرم.

 في كؿ مديرية مف مديريات األمف ىناؾ إدارة لمناىضة العنؼ ضد المرأة ،كىناؾ إدارةمباحث لمعنؼ ضد المرأة تعمؿ بيا سيدات مف الشرطة كما يكجد في مصر ٖ مراكز
َّ
المعنفة تحت إشراؼ ك ازرة التضامف ،كتقدـ ىذه المراكز الدعـ
استضافة لحماية المرأة
القانكني كالنفسي لممرأة ،كما تي ىعمّْـ المرأة مينة.
أكضح المشارككف :أف في مصر قانكف لمطفؿ يتفؽ مع اتفاقية حقكؽ الطفؿ ،كىناؾ
لجاف حماية الطفؿ ،كالخط الساخف لنجدة الطفؿ.
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كثير مف
فعاال في مكاجية الفساد؛ حيث كشفت نا
مكافحة الفساد :تؤدم الرقابة اإلدارية نا
دكر ن
قضايا الفساد في الفترة األخيرة ،كألقت القبض عمى عدد مف المسئكليف الذيف ثبت
تكرطيـ في قضايا فساد.
حقكؽ األشخاص ذكم االعاقة :صدر قانكف ذكم اإلعاقة كالبلئحة التنفيذية لؤلشخاص
ذكم االعاقة التي كفمت حقكقنا كثيرة ليـ.
الحقكؽ الثقافية :يتعاكف المجمس مع ك ازرة التربية كالتعميـ في تطكير المناىج التعميمية،
كقد أضيفت مادة في المناىج الدراسية لطبلب المدارس تختص بحقكؽ اإلنساف.
ؽ
 يتعاكف المجمس مع ك ازرة التربية كالتعميـ في عمؿ أنشطة داخؿ المدارس ،حيث ىن َّس ىالمجمس مع مديريات التعميـ في ٖ محافظات إلجراء تدريب في المدارس إليصاؿ
مفيكـ حقكؽ اإلنساف لمطبلب مف سف ٖ سنكات إلى ُٔ سنة.

ثانيا :التعاون مع المنظمات الدولية واإلقميمية
ً

 -1التعاون مع األمم المتحدة ومنظماتيا وآلياتيا وخبرائيا:
أ-

زيارة المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن لمصر:
بعد تكقؼ عدة أعكاـ ،رحب المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف باستئناؼ زيارة المقرريف
الخاصيف بدعكة السيدة /ليبلني فرحة  -المقررة الخاصة المعنية بالحؽ في السكف.
كطبقنا لتقريرىا في بياف (نياية البعثة) فقد حظيت باستقباؿ حار مف المسئكليف الذيف
عددا مف المحافظات ،كاستطاعت أف تمتقي بالسكاف في
طمبت لقاؤىـ ،كتضمنت زيارتيا ن

منازليـ ،كفي العشكائيات ،كفي المناطؽ غير المخططة ،كفي مناطؽ السكف االجتماعي
التي أقيمت في المجتمعات الحضرية الجديدة ،كىك ما يستحؽ التقدير لمحككمة كليا،
كأعربت عف تقديرىا لبرنامج اإلسكاف االجتماعي الذم تتبناه الحككمة لضماف مساعدة
أمس الحاجة إلى الدعـ ،كعمى النقيض مما دعا إليو صندكؽ النقد الدكلي
مف ىـ في ّْ
لمصر مف كجكب االعتماد بشكؿ أكبر عمى القطاع الخاص ،فقد شجعت الحككمة بقكة
عمى الحفاظ عمى صندكؽ اإلسكاف االجتماعي كبرنامج حككمي غير ربحي ،كليس
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كبرنامج يعتمد عمى القطاع الخاص المدفكع لمربح ،كىك ما يتماشى مع رؤية المجمس
االجتماعية.
ير ألداء الحككمة في كثير مف المجاالت ذات
ككالمعتاد تضمف تقرير المقررة الخاصة تقد نا
الصمة ،كما لفتت االنتباه إلى بعض المعايير المتعمقة بالحؽ في السكف ،كسكؼ يككف
مف المفيد أخذىا عمى محمؿ الجد ،كأف تتاح االستفادة بيا في المستقبؿ.
كما تضمف التقرير انتقادات مألكفة حياؿ بعض السياسات ،لكف المقررة –لؤلسؼ -أدلت
ببعض المبلحظات عف تعرض نشطاء التقكىا إلى إجراءات قمعية أك تعرضكا لممنع مف
السفر كتجميد أصكليـ كمداىمة منازليـ كمكاتبيـ ،كتعذرت إتاحة زيارتيا لجزيرة الكراؽ
التي سبؽ أف شيدت إخبلء قسرِّيا في يكليك َُِٕ ،كما يزاؿ سكانيا يعانكف مف
الترحيؿ ،كما أعربت عف قمقيا مف أف المجتمع المدني يحتاج إلى إذف لتقصي الحقائؽ
في مجاؿ حقكؽ اإلنساف داخؿ الببلد.
كيأسؼ المجمس لعدـ إتاحة زيارة جزيرة الكراؽ لممقررة الخاصة ،كما يأمؿ أف ييتاح ليا
ذلؾ في المستقبؿ ،كما يتكقع أف يتيح القانكف الجديد لمجمعيات األىمية الجارم مناقشتو
مساحة أكسع لدكره في تقصي الحقائؽ حكؿ اإلسكاف كعدد مف قضايا حقكؽ اإلنساف،
أما القكؿ بتعرض األشخاص الذيف التقتيـ المقررة الخاصة إلى إجراءات تعسفية فيك أمر
يحتاج إلى تحقيؽ.
خ-


مقابمة المفوضة السامية:
استقبمت السيدة /ميشيؿ باشيمت -المفكضة السامية لحقكؽ اإلنساف -كفد المجمس القكمي
كعضكم المجمس د /حافظ أبك سعدة
لحقكؽ اإلنساف برئاسة األستاذ /محمد فايؽ
ى
كاألستاذ /محسف عكض يكـ ُْ مارس َُِٗ ،كاستيمت حديثيا بالترحيب بكفد
المجمس ،كنكىت إلى لقائيا السابؽ بالسيد كزير الخارجية كالسيد السفير المصرم في
جنيؼ ،كما نكىت إلى ثقؿ المسئكلية المكككلة إلييا في الكاقع الراىف.
تناكلت المفكضة السامية الصكرة التي تتكافر لدييا عف حقكؽ اإلنساف في مصر،
كركزت عمى النقاط التالية:

 -عقكبة اإلعداـ ،كممارستيا عمى نطاؽ كاسع.
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 تكرار اإلعبلف عف قتؿ أشخاص ييقاؿ إنيـ إرىابيكف دكف تحقيقات كافية. -طكؿ مدة الحبس السابؽ عمى المحاكمة.

 إدراكيا لمساعي الدكلة لمنيكض بحقكؽ النساء كتعزيز الحريات الدينية.كقد أكضح األستاذ /محمد فايؽ أف المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف يؤيد مف حيث المبدأ
إلغاء عقكبة اإلعداـ ،كيسعى بالفعؿ إلى تقميؿ عدد الجرائـ التي تيعاقب باإلعداـ ،لكنو
يربط الدعكة إلى إلغاء عقكبة اإلعداـ بشرط تطكر المكركثات الثقافية ذات الصمة بيذه
العقكبة ،مثؿ عادة الثأر المتجذرة في صعيد مصر التي تتسبب في جرائـ قتؿ خارج إطار
القانكف بيف العائبلت ،ككجكد قناعة لدل كثير مف المكاطنيف بأف ىذه العقكبة جزء مف
الشريعة اإلسبلمية.
كنكه األستاذ /محمد فايؽ إلى مبلحظة أف جميع أحكاـ اإلعداـ التي صدرت في مصر
ضد قادة جماعة اإلخكاف المسمميف كأعضائيا لـ ينفذ أم منيا عمى اإلطبلؽ حتى اآلف،
كأف األحكاـ التي نفذت بالفعؿ جاءت بحؽ أفراد متكرطيف بالفعؿ في أعماؿ إرىابية
صادر بشأنيا أحكاـ قضائية باتة.
كما أكضح األستاذ /فايؽ أف سياسة اإلدانة كالمكـ ال جدكل منيا إطبلقنا ،كأف التعاكف مع
الحككمة كالحكار كالبرامج المشتركة -عمى غرار ما حدث مف جانب السيدة /ركبنسكف-
يفضي إلى نتائج إيجابية ،كأف السيدة /باشميت بخبرتيا كرئيسة دكلة سابقة يمكنيا إنجاز
كثير مف األمكر بمثؿ ىذه السياسة.
كذلؾ أثنى األستاذ /فايؽ عمى التعاكف التقني بيف المفكضية السامية كك ازرتي الخارجية
كالعدؿ بشأف تدريب القضاة ،كدعا إلى تكسيع نطاؽ ىذا التعاكف ليشمؿ "إدارة العدالة"
كتعزيز جيكد الدكلة في دعـ الحريات الدينية.
كذلؾ أكضح األستاذ /فايؽ الخطكات التي اتخذت بشأف قانكف الجمعيات األىمية ،كأشار
إلى أف الحكـ الصادر مف محكمة الجنايات بشأف براءة المتيميف األجانب استند إلى
معايير حقكؽ اإلنساف كدكلة القانكفَّ ،
أساسا لغمؽ القضية ُّٕ التي
كبيف أف ذلؾ يصمح
ن
تتصؿ بعدد مف الجمعيات األىمية ،كأف ىذا التكجو يؤشر إلى انفراجة متكقعة في تعزيز

حرية التنظيـ في مصر.
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كأبمغ األستاذ /فايؽ السيدة المفكضة السامية بأف المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف سيتكلى
رئاسة الشبكة اإلفريقية لممؤسسات الكطنية ،كأف مصر سكؼ تستضيؼ اجتماع الشبكة
القادـ في القاىرة ،معرنبا ليا عف تطمعو إلى مشاركتيا في ىذا االجتماع.

كما أكضح األستاذ /فايؽ أف ىناؾ أكثر مف ُٖ جمعية أىمية تعمؿ مف جنيؼ أك ليا
مكاتب فييا كتطرح صكرة سمبية أحادية الجانب كمسيئة عف أكضاع حقكؽ اإلنساف في
مصر ،حيث تعتمد عمى معمكمات غير مكثقة ،كلؤلسؼ تتكرط منظمات محترمة في
تصديقيا.
ج -عقدت لجنة العالقات الدولية دورة تدريبية بالتعاون مع مكتب المفوض السامي
لحقوق اإل نسان في الفترة من  83إلى  87سبتمبر  8108حول "اآلليات الدولية
لحقوق اإل نسان".
شارؾ في الدكرة ممثمكف عف عدد مف منظمات المجتمع المدني ،كقدمت المحاضرة
السيدة /إيمرنا ألكسندر  -ممثمة مكتب المفكض السامي لحقكؽ اإلنساف ،كما ألقت
السفيرة /نائمة جبر محاضرة حكؿ االتفاقية الخاصة بمناىضة كافة أشكاؿ التمييز ضد
المرأة.
ودعت المفوضية األستاذ محسن عوض -عضو المجمس -إلى المشاركة في ورشة
العمل التي نظمتيا لمقضاة المصريين حول "القانون الدولي لحقوق اإل نسان :
األساسيات والمبادئ" يكمي ْ ٓ ،ديسمبر َُِٖ في سياؽ برنامج المفكضية لمتعاكف
التقني كبناء القدرات.
افتتح الكرشة ممثمك ك ازرة الخارجية كالعدؿ كمكتب المفكضية ،كتناكلت :القانكف الدكلي
لحقكؽ اإلنساف ،كدكر القضاة ،كتبادؿ الخبرات حكؿ اآلليات العالمية لحقكؽ اإلنساف
كآليات تنفيذىا ،كالحؽ في المحاكمة العادلة مف المحاكمة إلى الحكـ النيائي ،كالمعايير
القانكنية الدكلية لحماية األشخاص المحركميف مف حريتيـ ،كاستخداـ التدابير غير
االحتجازية في إقامة العدؿ كحرية الضمير كالديف كالرأم كالتعبير ،كتأسيس الجمعيات
كالتجمع ،كاقامة العدؿ خبلؿ حاالت الطكارئ ،كحقكؽ المرأة في إقامة العدؿ ،كتناكلت
الجمسة الختامية الخطكات القادمة كالتقييـ كالشيادات.
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كاختصت محاضرة ممثؿ المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف بإقامة العدؿ في حالة الطكارئ
إلطبلع المشاركيف في الدكرة التدريبية عمى القكاعد القانكنية المحددة التي يتعيف عمى
الدكؿ اتباعيا في تطبيؽ االلتزامات بحقكؽ اإلنساف الدكلية ،كتكفير تفاصيؿ بشأف
الحقكؽ كااللتزامات التي ال يجكز تعطيميا ،كتمؾ التي يجكز تعطيميا ،كدكر القضاة
كأعضاء النيابة كالمحاميف كركائز إلنفاذ حكـ القانكف ،بما في ذلؾ حماية حقكؽ اإلنساف
في حاالت الطكارئ.
د -شارك المجمس بوفد يرأسو األستاذ /محمد فايق -رئيس المجمس -في المؤتمر
السنوي لمتحالف العالمي لممؤسسات الوطنية لحقوق اإل نسان في الفترة من  4إلى 7
مارس :8109
تناكؿ المؤتمر السنكم لمتحالؼ دكر المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف في ضماف تنفيذ
الميثاؽ العالمي لميجرة كمتابعتو كمراجعة تنفيذه ،كطرحت خبللو عدة مكضكعات ،ىي:
 فيـ التكافؽ الشامؿ ،كربط حككمة اليجرة بالكالية الفريدة لػممؤسسات الكطنية لحقكؽاإلنساف.
 تعزيز حقكؽ اإلنساف لجميع المياجريف ،كالمساكاة بيف الجنسيف ،كتمكيف النساءكالفتيات المياجرات.
 تعزيز دكر المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف عمى مستكل النظاـ اإلقميمي ،كدعـالتعاكف بيف المؤسسات الكطنية في مجاؿ اليجرة عمى المستكيات اإلقميمية كالفرعية
كالقطرية.
 دكر المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف في منتدل مراجعة اليجرة الدكلية كآلياتالمراجعة األخرل.
 -8التعاون مع جامعة الدول العربية:
كاصؿ المجمس تعاكنو مع جامعة الدكؿ العربية ،كقد شيدت الفترة التي يغطييا التقرير
ميما مف شأنو تعزيز التعاكف مع آليات الجامعة العربية لحقكؽ اإلنساف ،كىك
حدثنا ِّ
انضمام مصر إلى الميثاق العربي لحقوق اإل نسان الصادر عام  ،8114كرغـ أف ىذا
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االنضماـ ال يرتب التزامات إضافية عمى مصر في مجاؿ حقكؽ اإلنساف ،إال أنو يعزز
أطر التعاكف بيف الجانبيف عبر لجنة الميثاؽ التي تناقش تقارير الدكؿ األعضاء المنضمة
إلى الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف.
مف ناحية أخرل شارؾ المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف في ندكة "اليوبيل الذىبي لمجنة
العربية الدائمة لحقوق اإل نسان  :اإلنجازات واآلفاق المستقبمية" في ُٔ،َُِٖ /ٕ /
كقد مثَّؿ المجمس في ىذه المناسبة األستاذ محسف عكض  -عضك المجمس القكمي
لحقكؽ اإلنساف.
افتيتح االجتماع بكممة السيد األميف العاـ لجامعة الدكؿ العربية ،كبكممات كؿ مف :الدكتكر
أمجد شمكط  -رئيس المجنة العربية الدائمة لحقكؽ اإلنساف ،كالدكتكر عبد السبلـ سيد
أحمد  -الممثؿ اإلقميمي لمفكضية األمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف في الشرؽ األكسط
كشماؿ إفريقيا ،كتناكلت الجمسة األكلى تاريخ المجنة العربية الدائمة لحقكؽ اإلنساف
كانجازاتيا ،كأدارىا د /سعكد ىبلؿ الحربي  -المدير العاـ لممنظمة العربية لمتربية كالثقافة
كالعمكـ ،أما الجمسة الثانية فتناكلت "التطمعات كاآلفاؽ المستقبمية" كرأسيا األستاذ محسف
عكض  -ممثؿ المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف ،كتناكلت سبؿ تفعيؿ المجنة العربية
الدائمة لحقكؽ اإلنساف ،كسبؿ تفعيؿ البنكد ذات الصمة باالنتياكات اإلسرائيمية لحقكؽ
اإلنساف في األراضي الفمسطينية المحتمة ،كسبؿ تفعيؿ مشاركة المؤسسات الكطنية
لحقكؽ اإلنساف ،كالمنظمات غير الحككمية الفاعمة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف ،كاالنفتاح
اإلقميمي كالدكلي لمجنة العربية الدائمة لحقكؽ اإلنساف.
كذلؾ حرص المجمس عمى المشاركة في الندوة التي نظمتيا الجامعة العربية بشأن
"اًلنتياكات التي يتعرض ليا األسرى في السجون والمعتقالت اإلسرائيمية في /4 /00
إحياء لميكـ العربي لؤلسير الذم يصادؼ ُٕ إبريؿ /نيساف مف كؿ عاـ،
"8109
ن
كتناكلت المجنة أربعة محاكر :االنتياكات في السجكف كالمعتقبلت اإلسرائيمية بحؽ

األسرل خاصة النساء كاألطفاؿ (التعذيب  -اإلىماؿ الطبي -الحرماف مف الزيارة)،
كالقكانيف اإلسرائيمية العنصرية ضد األسرل ،كانتياكات إسرائيؿ لمقانكف الدكلي اإلنساني
بحؽ األسرل ،كاالستماع إلى صكر كشيادات حية ألسرل محرريف ،كقد حرص األستاذ/
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ِّ
تأكيدا عمى
شخصيا في ىذه الجمسة
محمد فايؽ -رئيس المجمس -عمى أف يشارؾ
ن
مساندة المجمس لقضية األسرل كالمعتقميف الفمسطينييف.

 -3التعاون مع اًلتحاد اإلفريقي:
كاصؿ المجمس تعاكنو مع االتحاد اإلفريقي ،كزار السيد السفير /أحمد حجاج -بتكميؼ مف
المجمس -مقر االتحاد كسفارة مصر في أديس أبابا يكـ ُْ إبريؿ َُِٗ بصحبة السيد/
جمبرت سيبيكىكجك -المدير التنفيذم لمشبكة اإلفريقية لممؤسسات الكطنية لحقكؽ
اإلنساف -لمناقشة أكجو التعاكف بيف الشبكة كاالتحاد ،كاالستعداد لعقد منتدل السياسات
في سبتمبر َُِٗ ،كمناقشة حصكؿ الشبكة اإلفريقية عمى صفة مراقب في االتحاد
اإلفريقي.
التعاكف مع المجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب:
كذلؾ شارؾ المجمس في الدكرة العادية الرابعة كالستيف لمجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف
كالشعكب التي يعقدت في مدينة شرـ الشيخ في مصر مف ِْ إبريؿ إلى ُْ مايك

َُِٗ.

كأدلى السيد محمد فايؽ ببياف أماـ المجنة اإلفريقية في إطار مراجعة تقرير مصر الدكرم
المقدـ إلى المجنة ،حيث أكد أف الدكلة المصرية حققت انجازات ميمة كغير مسبكقة في
مجاؿ الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية خاصة في مجاالت الصحة كالتعميـ
كالسكف كالضماف االجتماعي ،مضيفنا أف مصر كاجيت تحديات كبرل عمى مستكل
الحقكؽ المدنية كالسياسية ،مف أىميا العمميات اإلرىابية التي أكدت بحياة مئات
المكاطنيف ،كاجراءات مكافحة اإلرىاب التي فرضت الدكلة معيا قانكف الطكارئ بما
استتبعو مف قيكد كتداعيات ،كتبني مجمس النكاب بعض القكانيف المتشددة حياؿ الحريات
العامة ،مثؿ قانكف الجمعيات األىمية رقـ َٕ لعاـ َُِٕ.
كاضاؼ أف المجمس يتطمع إلى أف ينص القانكف الجديد لمجمعيات األىمية عمى حؽ
الجمعيات األىمية في العمؿ بحرية ،كتخفيؼ القيكد المفركضة عمييا ،كتسييؿ الحصكؿ
عمى التمكيؿ البلزـ ،باإلضافة إلى سرعة تعديؿ قانكف اإلجراءات الجنائية الصادر عاـ

807

ُّٖٗ عمى نحك يناسب الكاقع االجتماعي المتجدد مف أجؿ كضع حد لمحبس
االحتياطي كايجاد بدائؿ لو كتحقيؽ قدر مممكس مف العدالة الناجزة.
 -4التعاون مع منظمة المؤتمر اإلسالمي:
مؤتمر "اإلسالموفوبيا  ...انتياك لحقوق اإل نسان ،ومظير معاصر لمعنصرية" ،07 -
 08أكتوبر  – 8108إسطنبول – تركيا:
شارؾ المجمس –ألكؿ مرة -في مؤتمر نظَّمتو الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف بمنظمة
التعاكف اإلسبلمي بالتعاكف مع الحككمة التركية في إسطنبكؿ يكمي ُٕ ُٖ ،أكتكبر
َُِٖ بعنكاف "اإلسبلمكفكبيا  :انتياؾ لحقكؽ اإلنساف ،كمظير معاصر لمعنصرية".
شارؾ في المؤتمر -إلى جانب قادة الييئة الدائمة المستقمة لحقكؽ اإلنساف كممثمييا
كمنظمة التعاكف اإلسبلمي -ممثمكف لممفكضية السامية لؤلمـ المتحدة ،كالمجنة االستشارية
لممرأة في منظمة التعاكف اإلسبلمي ،ككزير العدؿ بالمحكمة التركية ،كالمقرركف الخاصكف
في األمـ المتحدة المعنيكف بالعنصرية كحرية الديف كالمعتقد ،كخبراء قانكنيكف.
أجرل المشارككف نقاشات متخصصة حكؿ الممارسات كالسياسات القائمة التي أدت إلى
زيادة التمييز ضد اإلسبلـ كالمسمميف ،كسبؿ الحماية التي تتيحيا أنظمة القانكف الدكلي
ذات الصمة ،كنطاؽ الحريات الدينية العالمية المعنية بمكافحة جميع أشكاؿ العنصرية
كطبيعتيا بما في ذلؾ أشكاليا المعاصرة ككراىية اإلسبلـ "اإلسبلمكفكبيا" ،كسبؿ مكافحة
جميع أشكاؿ العنصرية ال سيما جرائـ الكراىية كالتمييز كاالستبعاد االجتماعي ضد
األقميات عمى أساس العرؽ كالديف.
كركز الكفد الفمسطيني في المؤتمر برئاسة المحامي /حساـ عرفات -ككيؿ دائرة حقكؽ
اإلنساف كالمجتمع المدني في منظمة التحرير الفمسطينية -عمى إبراز دكر "اإلسبلمكفكبيا"
في تبرير انتياكات حقكؽ اإلنساف التي تجرم بحؽ المسمميف في أماكف عديدة ،ككذا في
تبرير قياـ إسرائيؿ عمى حساب الشعب الفمسطيني كتبرير سياساتيا العدكانية كمجازرىا
بحؽ الفمسطينييف ،كما ألقى مدير الييئة المستقمة لحقكؽ اإلنساف (ديكاف المظالـ) السيد/
عمار الدكيؾ كممة باسـ الييئة أكضح فييا االنتياكات اإلسرائيمية لحقكؽ اإلنساف
الفمسطيني كشدد عمى ضركرة التصدم ليا ،كبينما تضامنت مداخمة األستاذ /محسف
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عكض -ممثؿ المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف بمصر -مع تحميؿ دائرة حقكؽ اإلنساف
في منظمة لتحرير الفمسطينية كالييئة الفمسطينية لحقكؽ اإلنساف ،فقد أبدل أسفو الشديد
لحيز االىتماـ الضئيؿ الذم أخذتو تطكرات القضية الفمسطينية في محفؿ يرفع راية
إسبلمية تجاه أخطر قرار تعرضت لو األراضي الفمسطينية المحتمة بإىداء الرئيس
األمريكي القدس لممحتميف.

ثالثًا :التعاون مع الشبكات الدولية لممؤسسات الوطنية:
 -1التعاون مع التحالف الدولي لممؤسسات الوطنية (جانري):
استمر تعاكف المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف مع التحالؼ الدكلي لممؤسسات الكطنية،
كشارؾ -خبلؿ الفترة التي يغطييا التقرير -في المؤتمر الدكلي الثالث عشر لمتحالؼ في
مراكش بالمغرب خبلؿ الفترة مف َُ إلى ُِ تشريف أكؿ/أكتكبر َُِٖ بالتعاكف مع
المجمس الكطني لحقكؽ اإلنساف بالمغرب  ،كالمفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف باألمـ
المتحدة ،ككاف مكضكع المؤتمر "تكسيع الفضاء المدني كتعزيز المدافعيف عف حقكؽ
اإلنساف كحمايتيـ ،مع التركيز عمى المرأة  ...دكر المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف".
كقد أثٍىرت المؤتمر النقاشات التفاعمية التي تعكس تعدد الخبرات ككجيات النظر التي

عبرت عنيا المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف كالشركاء مف جميع المناطؽ.

كقد حرص القائمكف عمى المؤتمر عمى التذكير باإلعبلف المتعمؽ بالمدافعيف عف حقكؽ
طار معيارِّيا دكليِّا بشأف
اإلنساف الذم اعتمدتو الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة بكصفو إ نا
المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف في ُ كانكف األكؿ /ديسمبر ُٖٗٗ كالدكر اإليجابي الميـ

الذم يسيمكف بو في إعماؿ جميع حقكؽ اإلنساف عمى المستكيات المحمية كالكطنية
كاإلقميمية كالدكلية ،بما في ذلؾ االنخراط مع الحككمات كالمساىمة في الجيكد المبذكلة
لتنفيذ التزامات الدكؿ في ىذا الصدد ،كما اىتـ بالمثؿ بالقرار المتعمؽ بالمدافعات عف
حقكؽ اإلنساف الذم اعتمدتو الجمعية العامة في ِ تشريف الثاني /نكفمبر َُِّ.
كعبر عف قمقمو البالغ إزاء التقارير المتعمقة بتزايد أعداد االعتداءات الجسدية ضد
المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف ال سيما عندما يقترف بالعنؼ الجنسي كالقتؿ ،ككذا تقمص
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الفضاء المدني كالتيديدات كالمخاطر كالعمميات االنتقامية التي يكاجييا المدافعكف عف
حقكؽ اإلنساف في جميع أنحاء العالـ.
استمياما لدركس المؤسسات الكطنية كممارساتيا الفضمى
كانطبلقنا مف كؿ ما سبؽ ك
ن
المتبادلة في مراكش يمتزـ المشارككف بػما يمي:
أكنال :في مجاؿ تعزيز حقكؽ اإلنساف:
 دعكة الدكؿ إلى التصديؽ عمى جميع الصككؾ الدكلية المتعمقة بحقكؽ اإلنساف كتنفيذىابتقديـ المشكرة بشأف التشريعات كالسياسات الكطنية كالبرامج لضماف االمتثاؿ لبللتزامات
الدكلية لمدكؿ في مجاؿ حقكؽ اإلنساف.
 المساىمة في إنشاء أنظمة الحماية الكطنية لممدافعيف عف حقكؽ اإلنساف الذيف يحتاجكفإلى بيئة مكاتية شاممة تيحترـ فييا جميع الحقكؽ كيمكف الكصكؿ إلييا.
 تعزيز الخطابات اإليجابية حكؿ أىمية حقكؽ اإلنساف في كؿ جانب مف جكانب مجتمعاتنا،ككذا الدكر الميـ كالمشركع لممدافعيف كالمدافعات -بشكؿ خاص -عف حقكؽ اإلنساف،
كينبغي القياـ بذلؾ عف طريؽ التكاصؿ بشأف حقكؽ اإلنساف بطريقة مبتكرة مع استخداـ
التكنكلكجيات الجديدة كالتركيز عمى الشباب.
 دعـ الدكلة في تنفيذ اإلعبلف المتعمؽ بالمدافعيف عف حقكؽ اإلنساف ،كيشمؿ :ضمافتدريب المسئكليف القضائييف كاإلدارييف كالمسئكليف عف إنفاذ القانكف عمى احتراـ اإلعبلف
كغيره مف معايير حقكؽ اإلنساف ،كضماف إمكانية التعريؼ الذاتي لممدافعيف عف حقكؽ
اإلنساف.
ثانيا :في مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف:
ن

 رصد الفضاء المدني كاعداد التقارير بشأنو –عبر شبكة اإلنترنت كغيرىا– مف خبلؿ جمعالبيانات المصنفة كتحميميا ،بما في ذلؾ التصنيؼ القائـ عمى أساس النكع االجتماعي،
كاإلحصاءات المتعمقة بانتياكات حقكؽ المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف.
 إنشاء آليات فعالة كمبتكرة لئلنذار المبكر كنقاط اتصاؿ داخؿ المؤسسات الكطنية لحقكؽاإلنساف.
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 التفاعؿ مع النظـ الدكلية كاإلقميمية لحقكؽ اإلنساف لدعـ المدافعيف عف حقكؽ اإلنسافكرصد المتابعة كتنفيذ التكصيات.
 مراقبة أماكف االحتجاز مف خبلؿ زيارات كقائية كتقديـ المساعدة القانكنية لؤلشخاصالمحتجزيف عند االقتضاء.
 تعزيز إمكانية كصكؿ ضحايا انتياكات الحقكؽ كالحريات األساسية إلى العدالة كالعمؿ عفكثب مع القضاء في ىذا الصدد.
ثالثنا :التعاكف كالشراكة:
 التفاعؿ مع المدافعيف عف حقكؽ اإلنساف كالمجتمع المدني بطريقة منتظمة ،كاشراكيـ فيتخطيط أنشطة المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف كتنفيذىا كمتابعتيا عمى نحك يراعي
النكع االجتماعي كاإلعاقة.
 البحث عف سبؿ التعاكف مع المنظمات -بما فييا منظمات حقكؽ اإلنساف -ككسائؿاإلعبلـ كالييئات األكاديمية كمنظمات العماؿ التجارية كالنقابات كالمكاتب الكطنية
لئلحصاءات كالمنظمات كالمؤسسات الحككمية كغير الحككمية المحمية كالكطنية كاإلقميمية
كالدكلية.
 دعـ تطكير شبكات كطنية كاقميمية لممدافعيف كتعزيز الشبكات القائمة بالتنسيؽ معالمدافعيف عف حقكؽ اإلنساف.
 يشجع التحالؼ الدكلي لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف كشبكاتو اإلقميمية كجميعالمؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف عمى التعاكف في البناء المتبادؿ لمقدرات كتقاسـ
الخبرات كالمعرفة ،بما في ذلؾ تشجيع الشبكات اإلقميمية عمى كضع خطط عمؿ إقميمية
لمتابعة ىذا اإلعبلف ،كتشجيع الرؤساء اإلقميمييف عمى تقديـ تقرير عف ىذا األمر إلى
االجتماع السنكم لمتحالؼ العالمي لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف في آذار/مارس
َُِٗ كالى االجتماعات اإلقميمية كالدكلية البلحقة لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف.
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 -2التعاون مع الشبكة العربية لممؤسسات الوطنية:
كاصؿ المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف تعاكنو مع الشبكة العربية لممؤسسات الكطنية
لحقكؽ اإلنساف ،كتكلى المجمس في ِٖ َُِٖ /َُ /مسئكلية رئاسة الشبكة بعد انتياء
فترة رئاسة الجزائر لمشبكة ،كشممت األنشطة المشتركة:
 عقد الجمعية العمكمية لمشبكة في القاىرة يكمي ِٕ َُِٖ /َُ /ِٖ ،بمشاركة ُّمؤسسة كطنية ،كعدد مف المنظمات العربية كالشريكة لمشبكة ،كممثميف لمكتب المفكض
السامي لحقكؽ اإلنساف ،كبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ،كالتحالؼ الدكلي لممؤسسات
ار،
الكطنية ،كالمجاف كاإلدارات المعنية بالجامعة العربية ،كصدر عف االجتماع عشركف قرنا
أبرزىا :اعتماد التقرير السنكم العاـ كالتقرير المالي ،كمتابعة تكصيات الشبكة فيما يتصؿ
بالقضية الفمسطينية ككضع القضية عمى جدكؿ األعماؿ بشكؿ دائـ ،كاعتبار الييئة
المستقمة بفمسطيف كالمركز الكطني لحقكؽ اإلنساف باألردف كالمجمس القكمي لحقكؽ
اإلنساف في مصر كاإلدارة العامة لمشبكة فريؽ متابعة لمقضية الفمسطينية.
 تنظيـ مؤتمر مشترؾ حكؿ "دكر المؤسسات الكطنية في تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامةكمتابعة تنفيذىا كبحث تحديات التنمية المستدامة في الكاقع العربي".
 كذلؾ شممت الق اررات تشكيؿ لجنة لمنظر في الصعكبات التي كاجيت عدة مؤسساتعربية في أثناء عممية االعتماد ،كاعداد دراسة ألنظمة التحالؼ ،كالدعكة إلى تنظيـ مؤتمر
دكلي بمشاركة كؿ الشبكات كالتحالؼ العالمي لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف لبحث
تحديات االعتماد كاعادة التصنيؼ كمناقشة اإلشكاليات التي تكاجو الشبكة العربية
لممؤسسات الكطنية.
كشممت الق اررات كذلؾ إقرار مشركع خطة الشبكة لمعاـ َُِٗ ،كرؤل تحديث
اإلستراتيجية ،كالتركيز عمى التدريب ،كنشر ثقافة حقكؽ اإلنساف ،كالتفاعؿ مع الجيات
الحككمية كالبرلمانية ،كزيادة التعاكف كالتفاعؿ مع مؤسسات المجتمع المدني كالشركاء،
كالعمؿ عمى إصدار عدة أدلة مماثمة لدليؿ مراقبة االنتخابات ،مثؿ :الرصد كالتكثيؽ،
كتقييـ المصادر ،كالتفاعؿ مع الييئات الدكلية ،كزيارة السجكف.
يما لدكره
كذلؾ قررت الجمعية العمكمية تأسيس دكرة تدريبية باسـ األستاذ /محمد فايؽ تكر ن
الريادم في مجاؿ حقكؽ اإلنساف.
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كشيدت الفترة التي يغطييا التقرير عقد ثبلثة اجتماعات لمجنة التنفيذية ،شممت:
اجتماع المجنة التنفيذية في ِٖ َُِٖ /َُ /بالقاىرة عمى ىامش اجتماع الجمعية
العمكمية ،كشارؾ فيو رؤساء كأعضاء كأمناء كمستشاركف مف كفكد المؤسسات الكطنية
األعضاء ،كشمؿ االجتماع مقترحات برنامج عمؿ المجنة لعاـ َُِٗ ،كخطة عمؿ تفعيؿ
الدليؿ اإلرشادم لممؤسسات الكطنية في مراقبة االنتخابات ،ككرقة االتجاه الدكلي
لمصحفييف بتأسيس آلية "مقرر خاص لحرية الصحافة" ،كمناقشة تحديث استراتيجية
الشبكة العربية ،كلجنة االعتماد العربية ،ككاقع المؤسسات العربية ،كدعـ المؤسسة
المبنانية كالمؤسسة الحككمية كتشجيعيا عمى االنضماـ لمشبكة العربية كالمكافقة عمييا.
اجتماع المجنة التنفيذية في ٓ َُِٗ/ّ/بجنيؼ عمى ىامش اجتماعات التحالؼ العالمي،
كشارؾ فيو رؤساء المؤسسات الكطنية في المغرب كسمطنة عماف كقطر كأعضاء مف
الييئة الفمسطينية المستقمة في فمسطيف كالعراؽ كلبناف كجزر القمر كالجزائر ،كتكلى
السيد /سمطاف بف حسف الجمالي -المدير التنفيذم لمشبكة -مسئكلية مقرر االجتماع،
كتناكؿ جدكؿ أعماؿ االجتماع َُ مكضكعات ،أبرزىا :االطبلع عمى التقرير السنكم
تمييدا لعرضو باجتماع الجمعية العامة القادـ ،كمتابعة تنفيذ تكصيات الجمعية
لمشبكة
ن
العمكمية بالقاىرة ،ككضع خطة دعـ المؤسسات الكطنية التي ستعرض لبلعتماد خبلؿ

الفترة التالية ،كعرض نتائج عمؿ فريؽ متابعة التكصيات فيما يخص القضية الفمسطينية،
كىنأ المشارككف د /عمى المرم عمى تسممو مياـ أميف عاـ التحالؼ العالمي ،كتكقعكا أف
إيجابا عمى الشبكة.
ينعكس ذلؾ
ن

أكد المشارككف أىمية مشاركة المؤسسات الكطنية في اجتماعات مجمس حقكؽ اإلنساف،
كما أكدكا أف البند ٕ بمجمس حقكؽ اإلنساف يشمؿ ثبلث دكؿ عربية أراضييا محتمة مف
إسرائيؿ ،كىي :فمسطيف ،كلبناف ،كسكريا ،كال بد أف تعتمد المؤسسات الكطنية مف خبلؿ
مشاركاتيا رؤيتيا لذلؾ مف منظكر حقكؽ اإلنساف.
كما أكدكا الصعكبات التي تكاجو لجنة االعتماد الفرعية بالتحالؼ العالمي ،كأف التعديبلت
أخير جاءت مخيبة لآلماؿ ،لكف ال يمكف رفض الديمقراطية ،كال بد مف تفيـ
التي تمت نا
اإلجراءات التي قامت بيا رئيسة التحالؼ.
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كطرح المجتمعكف عدة تكصيات لتخطي العقبات التي تعرقؿ عممية االعتماد ،أبرزىا:
إنشاء لجنة اعتماد بالشبكة ميمتيا دراسة طمبات االعتماد كممفاتو قبؿ تقديميا لمجنة
الفرعية بالتحالؼ العالمي لممساعدة في تجييز ممؼ بشكؿ جيد يدعـ عمميات الدعـ،
كاصدار دليؿ إرشادم مفصؿ حكؿ االعتماد كاعادة االعتماد يتناكؿ المكضكعات الميمة
التي يجب التنبيو ليا.
 -3التعاون مع الشبكة اإلفريقية لممؤسسات الوطنية:
 اجتماع المجنة التسييرية لمشبكة اًلفريقية لممؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان –
نيروبي –  31أغسطس .8108
استضافت المؤسسة الكطنية لحقكؽ اإلنساف الكينية اجتماع المجنة التسييرية لمشبكة
االفريقية لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف (الشبكة) بالعاصمة الكينية نيركبي يكـ
الخميس المكافؽ َّ أغسطس َُِٖ.
اتاحت ىذه الجمسة ألعضاء المجنة مناقشة مختمؼ قضايا الرقابة االستراتيجية لمشبكة،
كقاـ األعضاء بتقييـ اإلنجازات كالتحديات التي تكاجييا  ،مع التركيز أكثر عمى الجدكل
المالية كاالستدامة لمشبكة بكافة أنشطتيا كتعزيز قدرة األمانة مف خبلؿ تعبئة المكارد.
أطمعت األمانة أعضاء المجنة عمى التقدـ المحرز في جذب المزيد مف المكارد لتمكيف
الشبكة مف االستجابة بشكؿ مستداـ لتحديات حقكؽ اإلنساف الحالية كالناشئة في القارة
مف خبلؿ األعضاء.
كمف بيف ىذه األنشطة ،التدريبات عمى تعبئة المكارد ،الرصد كالتقييـ مف خبلؿ الدكرات
التدريبية ،كما تـ إطبلع المجنة عمى قضية دعـ اليجرة.
أيضا الييكؿ اإلدارم لؤلمانة لتعزيز تقديـ الخدمات لؤلعضاء كفقنا
ناقشت المجنة
ن

لكاليتيا .كما تـ تناكؿ استجابة المؤسسات كالتزاميا بسداد اشتراكاتيا بالشبكة كذلؾ
لضماف االلتزاـ بتنفيذ التدريبات كاألنشطة الكاردة في خطتيا كلضماف فاعمية الشبكة
كمصداقييا كقدرتيا عمى مكاجية التحديات المستقبمية.
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نظم المجمس  -عمى ىامش الدورة الـ  64لمجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
– فعالية حول "المتابعة واًلستعراض اإلقميمي لالتفاق العالمي من أجل اليجرة" وذلك
بالتعاون مع المجمس الوطني لحقوق اإلنسان في المغرب والشبكة اإلفريقية لممؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان يوم  83أبريل .8109
شارؾ في ىذه الفعالية السيدة سكياتا مايجا رئيسة المجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف
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
مكضع التنفيذ كتممكو عمى مستكل القارة ،ككذلؾ تدعيـ التفاعؿ بيف المؤسسات الكطنية
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
الكطنية اإلفريقية مف خبلؿ تبادؿ الخبرات كالممارسات الفضمى ككذلؾ بيف المؤسسات
الكطنية كمنظمات المجتمع المدني كالحككمات كالفاعميف المعنييف ،باإلضافة إلى كضع
الحككمات لخطط عمؿ سريعة لتنفيذ ىذا االتفاؽ.
 شارك المجمس في منتدى السياسات الثالث لالتحاد اإلفريقي وشبكة المؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان اإلفريقية والذى ًعقد في أديس أبابا بإثيوبيا يومي 6 -5
سبتمبر  8109بعنوان "مساىمة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في إيجاد حمول
مستدامة لمنزوح القسري في إفريقيا".
شارؾ في المنتدل ممثمي المؤسسات الكطنية اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف ،كمكتب المفكض
السامي لحقكؽ اإلنساف ،كمفكضية االتحاد اإلفريقي ،كالمجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف
كالشعكب كالتجمعات االقتصادية اإلقميمية في إفريقيا ،كمنظمات المجتمع المدني العاممة
في مجاؿ المجكء كالنزكح.
ترأس السيد السفير  /أحمد حجاج مجمكعة العمؿ الثانية في الجمسة السادسة بعنكاف "
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
قدرات المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف لحماية األشخاص النازحيف قسريا نتيجة
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
إفريقيا لمتنمية َِّٔ ، ،كتكجيو كتعزيز الحكار حكؿ اليجرة كحقكؽ اإلنساف ،باإلضافة
إلى تبادؿ التجارب كالخبرات كالحكار بيف المؤسسات الكطنية كمنظمات المجتمع المدني
كالحككمات كالجيات الفاعمة األخرل.
أصدر المنتدل عدد مف التكصيات مف أىميا ما يمى:
ضركرة أف تقكـ الدكؿ بتكفير كافة المكارد البلزمة لممؤسسات الكطنية حتى تتمكف مف
أداء كظائفيا بكفاءة كفعالية .
االعتراؼ بأف تنفيذ التكصيات الكاردة في تقرير حالة حقكؽ اإلنساف الصادر عف
المؤسسات الكطنية األفريقية يتطمب التزاما متجددان مف قبؿ الدكؿ ،كذلؾ لضماف قكة أكبر
لممؤسسات الكطنية لتعزيز كحماية حقكؽ اإلنساف ك حقكؽ الشعكب.
تكفير إطار فعاؿ يحدد التزامات الدكلة لمنع النزكح ،حماية األشخاص أثناء حاالت
اإلخبلء كالنزكح في جميع األنحاء ،كتسييؿ إيجاد حمكؿ دائمة لمنزكح.
اتخاذ تدابير عممية مستكحاة مف المعايير الدكلية مثؿ ( :إطار المجنة الدائمة عمى إيجاد
حمكؿ دائمة لمنزكح الداخمي-

الدليؿ الشامؿ لعمميات اإلجبلء كالتخطيط في سياؽ

الككارث الطبيعية -دليؿ المفكضية العميا لبلجئيف -تكجييات برككينغز بشأف حماية
األفراد مف الككارث كالتغير البيئي) فجميع ىذه المبادئ التكجييية الكاردة تيعد مف التدابير
اليامة القائمة عمى حقكؽ اإلنساف كالتي يجب عمى الدكؿ اتخاذىا الحتراـ كحماية
كاعماؿ حقكؽ اإلنساف لممشرديف.
تكجيو المبادرات الدكلية كاإلقميمية العديدة التي تعالج النزكح القسرم نحك الحمكؿ الدائمة
لمتيجير القسرم في أفريقيا  ،كمف ىذه المبادرات (أىداؼ التنمية المستدامة -االتفاؽ
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العالمي حكؿ اليجرة اآلمنة كالمنظـ -االتفاؽ العالمي لبلجئيف -جدكؿ أعماؿ أفريقيا
َِّٔ  -االستراتيجية اإلقميمية األفريقية لمحد مف مخاطر الككارث -إعبلف االتحاد
األفريقي لعاـ َُِٗعاـ شؤكف البلجئيف كالعائديف كالمشرديف داخميا.
 نظم المجمس القومى لحقوق اإلنسان اجتماع الجمعية العامة لشبكة المؤسسات
الوطنية لحقوق اإلنسان اإلفريقية فى القاىرة يوم  4نوفمبر  ،8109حيث استمـ
السيد محمد فايؽ  -نائب رئيس الشبكة كرئيس المجمس  -رئاسة الشبكة مف السيدة
مادليف نيريرل رئيسة المؤسسة الكطنية لحقكؽ اإلنساف فى ركاندا .مف المنتظر أف تستمر
رئاسة المجمس لمشبكة اإلفريقية إلى عاـ َُِِ.
 أن تخبت الجمعية العامة لمشبكة اإلفريقية السيد مكجكادل إليساتك ىيبلريكس رئيسالمؤسسة الكطنية لحقكؽ اإلنساف فى زيمبابكل نائبا لرئيس الشبكة.
 نظـ المجمس أيضا المؤتمر الثاني عشر لمشبكة اإلفريقية يكمى ٓ إلي ٔ مف نكفمبرَُِٗ بعنكاف "االتفاؽ العالمي مف أجؿ ىجرة آمنة كمنظمة كمنتظمة :رؤية المؤسسات
الكطنية اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف ،كالفرص  ،كالتحديات المشتركة في تنفيذه".
 -4التعاون مع الجمعية الفرانكفونية لممؤسسات الوطنية لحقوق اإل نسان
ورشة عمل اًلستعراض الدوري الشامل في السنغال:
تمقى المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف دعكة مف الجمعية لحضكر الندكة الخامسة حكؿ
"آلية االستعراض الدكرم الشامؿ" التي ينظّْمت في مدينة دكار بالسنغاؿ يكمي ِِٓٔ ،
يكليك َُِٖ بالتعاكف مع المفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف كجميكرية السنغاؿ (الدكلة

المضيفة) ،كقد مثَّؿ المجمس األستاذ الدكتكر /أحمد أبك الكفا  -عضك المجمس.
شارؾ في كرشة العمؿ ممثمك الدكؿ كالمنظمات الدكلية كالمؤسسات الكطنية كمنظمات
المجتمع المدني كغيرىـ ،كشممت مداكالتو اآلليات الدكلية كاإلقميمية لحقكؽ اإلنساف
ككسائؿ كضع المراجعة الدكرية الشاممة مكضع التطبيؽ.
كذلؾ يع ًقدت كرشة عمؿ حكؿ "السمككيات الحسنة في متابعة تكصيات المراجعة الدكرية
الشاممة كتقكيميا" ،كقدـ ممثؿ المجمس -الدكتكر /أحمد أبك الكفا -بحثنا عف "السمككيات
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الحسنة لممجالس القكمية لحقكؽ اإلنساف في متابعة تكصيات المراجعة الدكرية الشاممة -
دراسة حالة لممجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف في مصر" (بالمغة الفرنسية).
صص اليكـ الثاني لكرشة العمؿ لمناقشة مكضكع "الجيات المشاركة في تطبيؽ المراجعة
يخ ّْ
الدكرية الشاممة" ،كتناكلت دكر البرلمانييف كالمجالس الكطنية لحقكؽ اإلنساف كمنظمات

المجتمع المدني  ...السمككيات الحسنة ،كاإلستراتيجيات ،كالتحديات.
كانتيت أعماؿ اليكـ الثاني بجمسة ختامية قي ّْدمت فييا نتائج السيمنار كتكصياتو.
 -5التعاون مع مؤسسات األمبودسمان
أ-

جمعية األمبودسمان المتوسطي:

 شارك األستاذ /ياسر عبد العزيز -عضو المجمس -في ورشة العمل السادسة حول
"الثقافات من أجل الديمقراطية" التي نظمتيا لجنو فينيسيا التابعة لممجمس األوربي في
تونس يومي  04،03نوفمبر  8108بحضكر ممثمي مؤسسات كىيئات مستقمة مف
تكنس كالجزائر كاألردف كالمممكة المغربية كمكريتانيا كقطر كبمجيكا كالبكسنة كاليرسؾ
كفرنسا كأيرلندا كلككسمبرج كالمكسيؾ كأككرانيا كممثؿ عف المفكضية السامية لحقكؽ
اإلنساف.
ألقى األستاذ /ياسر عبد العزيز كممة حكؿ دكر الييئات المستقمة كمكانتيا في الدكلة
الديمقراطية ،كتعريؼ الييئات المستقمة ،كاإلطار القانكني ،كاستقبلؿ ىذه الييئات ،ككيفية
اختيار إعطاء المؤسسات.


شاركت األستاذة /عبير فاضل -الباحثة في مكتب الشكاوى -في التدريب السنوي
الذي تنظمو جمعيو األمبودسمان المتوسطي بالتعاون مع وسيط المممكة المغربية
خالل يومي  89 ،88نوفمبر  8108بمدينة الرباط حول حقوق األشخاص في أماكن
اًلحتجاز ًل سيما خارج دوليم.
شارؾ في التدريب ممثمك مؤسسات األمبكدسماف كحقكؽ اإلنساف في :تكنس ،كالجزائر،
كتركيا ،كألبانيا ،كمقدكنيا ،كمالطا ،كالمغرب ،كمصر.
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استيدؼ التدريب كضع ضكابط حكؿ معاممة المعتقميف ،كعرض تجارب الدكؿ كممارساتيا
في ىذا الشأف ،كمناقشة دكر مؤسسات األمبكدسماف في الدفاع عف حقكؽ المعتقميف كال
سيما األجانب منيـ.
كذلؾ استيدؼ التدريب تقريب كجيات النظر بشكؿ عاـ بيف مؤسسات األمبكدسماف
لضفتي البحر األبيض المتكسط ،كتبادؿ الخبرات في ىذا الشأف.
كخصكصا األجانب -التي كفميا القانكف الدكلي ،كدكر
كقد جاء تأكيد حقكؽ المعتقميف -
ن
الكساطة الذم يقكـ بو األمبكدسماف بيف الشخص السجيف كادارة السجكف.

 كذلؾ شارؾ المجمس في الدكرة التككينية العاشرة لمساعدم الكسطاء أعضاء جمعية
األمبكدسماف المتكسطية التى عقدت في ِٔ ِٕ ،نكفمبر َُِٗ بمدينة الرباط  ،كمثؿ
المجمس فى ىذه الدكرة األستاذ  /محمد طكسكف مسئكؿ المتابعة بالمجمس .
خ-


منظمة الموفقين والوسطاء الرقابيين األفارقة:
لبى األستاذ /محمد فايؽ -رئيس المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف -دعكة مف منظمة
المكفقيف كالكسطاء الرقابييف األفارقة لحضكر عدة فعاليات كالمؤتمر السادس لمجمعية
العمكمية الذم يع ًقد في العاصمة الركاندية كيجالي مف ِٖ إلى َّ نكفمبر َُِٖ ،كتعد
ىذه المرة األكلى التي يشارؾ فييا المجمس في ىذه االجتماعات بعد قبكؿ عضكيتو

مؤتمر ككرشة عمؿ
نا
كعضك عامؿ في المنظمة ،كشممت الفعاليات

.

يعقد المؤتمر يكـ ِٖ نكفمبر َُِٖ ،كشارؾ في االجتماع ممثمك ْٔ مؤسسة أمبكدسماف
ككسيط كمجالس قكمية لحقكؽ اإلنساف ،كتمحكر حكؿ "دكر األمبكدسماف في تعزيز

الحككمة الشفافة كالمسئكلة".
تحدث األستاذ /محمد فايؽ -رئيس المجمس -في الجمسة األكلى عف الحككمة الجيدة
بكصفيا ركيزة لمتنمية المستدامة في إفريقيا التي تتمركز حكؿ المكاطف ،كأثر المنظمات
االقتصادية في الحككمة عمى مستكل قارة إفريقيا.
تناكلت جمسات المؤتمر النزاىة كمحاربة الفساد في إفريقيا ،كدكر األمبكدسماف كاالتحاد
اإلفريقي كالتحديات التي تكاجييما في ىذا الشأف ،ككذلؾ إرساء مبدأ النزاىة كالشفافية
كالمحاسبة في السياسات المؤسسات العامة.
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فعقدت يكـ ِٗ نكفمبر َُِٖ ،كنظَّـ د /ركجر ككرانتينج -رئيس قسـ
أما كرشة العمؿ ي
ار ليكـ كاحد لمسادة رؤساء المنظمات
الحككمة العامة كالمستشار بييئة الككمنكيمث -حك نا
كالمؤسسات حكؿ اآلليات الفاعمة لمكافحة الفساد كاستراتيجية األمبكدسماف.

كعقدت الجمعية العمكمية يكـ َّ نكفمبر َُِٗ ،حيث اعتي ًمد جدكؿ أعماؿ الجمعية
العمكمية السادسة ،كمحضر الجمعية العمكمية الخامسة ،كتقارير األنشطة كاألميف العاـ
كمركز الدراسات كاألبحاث التابع لممنظمة ،كتقارير المراقب المالي.
ئيسا
كقد أسفرت انتخابات الجمعية العمكمية عف انتخاب المدعي العاـ لجنكب إفريقيا ر ن
لممنظمة لمدة عاميف َُِٖ ،ََِِ /كىيئة الرقابة اإلدارية في ليبيا كمنسؽ لمنطقة
شماؿ إفريقيا.
 -6جمعية الوسطاء وأمناء المظالم الفرانكفونية:
انضـ المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف في عاـ َُِٖ إلى جمعية الكسطاء كأمناء المظالـ
الفرنككفكنية بصفة عضك مشارؾ.
ا
كلـ يتمكف كفد المجمس مف حضكر اجتماعات الجمعية العمكمية أك االحتفاؿ بالعيد
العشريف إلنشاء المنظمة الذم أقيـ في مدينة نامكر ببمجيكا خبلؿ الفترة مف ٔ إلى ٗ
نكفمبر َُِٖ لرفض سفارة بمجيكا إعطاء التأشيرة البلزمة لكفد المجمس دكف إبداء
أسباب.

ابعا :التعاون مع المنظمات الدولية
ر ً
أ-

وكالة التعاون الدولية ( :) GIZ
استيكمؿ التعاكف مع ىيئة المعكنة األلمانية خبلؿ الفترة مف يكليك َُِٖ حتى يكنيك
َُِٗ خطة األنشطة التنفيذية في إطار المشركع المشترؾ "تعزيز مبادرات اإلصبلح في
اإلدارة العامة" الممكؿ مف جانب الك ازرة األلمانية االتحادية لمتعاكف االقتصادم كالتنمية
بدعـ مشترؾ مف االتحاد األكربي ،كتندرج تحت أربعة محاكر رئيسة مف إستراتيجية
المجمس:

 رفع الكعي بحقكؽ اإلنساف. تسكية انتياكات حقكؽ اإلنساف ،كتقديـ المساعدة القانكنية البلزمة.831

 التعاكف الدكلي. دعـ قدرات المجمس كتطكيرىا لتحقيؽ أىدافو.كقد يح ّْدث نشاط "أسبكع حقكؽ اإلنساف" كطي ّْكر ليصبح النشاط الرئيس لمشركع التعاكف
بمككنات أساسية تيدؼ إلى تنفيذ أنشطة تستيدؼ رفع الكعي لفئات متنكعة ،منيا:

الشباب ،كالمكمفات بالخدمة العامة ،كتبلميذ المدارس ،كأنشطة تدريب ككادر ديكاف عاـ
المحافظات ،كمنظمات المجتمع المدني ،كمككف لتمقي شكاكل المكاطنيف ،كمككف تثقيفي
ينفذ مف خبلؿ لقاءات لمنقاش المفتكح حكؿ حقكؽ اإلنساف مع المثقفيف كالفنانيف كاألدباء،
فضبل عف ندكات مع أئمة المساجد.
ن
كيبيف الجدكؿ التالي المحافظات التي شيدت تنفيذ أنشطة "أسبكع حقكؽ اإلنساف" كأنشطة
تدريبية:
المحافظة

التاريخ

محافظة اإلسكندرية

ُِ – ُْ أغسطس َُِٖ

محافظتا اإلسماعيمية كالسكيس

ُٖ – ِْ سبتمبر َُِٖ

محافظتا بكرسعيد كدمياط

ُْ – ُِ ديسمبر َُِٖ

محافظتا المنيا كأسيكط

ِِ – ِٖ فبراير َُِٗ

محافظة القاىرة

ٗ – ُُ إبريؿ َُِٗ

محافظة البحر األحمر

ٗ – ُْ يكنيك َُِٗ

مؤتمرف رئيساف؛
ا
محكر لمتعاكف الدكلي ،كينفّْذ تحت ىذا المحكر
نا
تضمف مشركع التعاكف

األكؿ :احتفالية بمناسبة الذكرل السبعيف لميكـ العالمي لحقكؽ اإلنساف بحضكر كثيؼ مف
المؤسسات كالمنظمات الدكلية كالكزرات كمنظمات المجتمع المدني ككثير مف الشخصيات
السياسية كالعامة يكـ َُ ديسمبر َُِٖ.
الثاني :استيدؼ تبادؿ الخبرات في مجاؿ تمقي الشكاكل كالمساعدة القانكنية ،حيث شارؾ
ممثمك َِ مؤسسة كطنية لحقكؽ اإلنساف اإلفريقية عمى مدار يكميف خبلؿ الفترة مف ُٕ
إلى ُٗ يكنيك َُِٗ ،حيث تبادؿ المشارككف أفضؿ التجارب كالممارسات فيما يتصؿ
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بآليات الشكاكل كاإلتاحة لمفئات الميمشة ،كما تناكؿ دكر المؤسسات الكطنية في
المساعدة القانكنية كعرض نماذج المساعدة القانكنية.
كما استيدؼ مشركع التعاكف محكر رفع القدرات المؤسسية كرفع ميارات العامميف
بالمجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف ،فعمى مستكل الميارات ينظّْمت تدريبات لرفع القدرات
عمى كتابة التقارير نفذتيا مؤسسة "بيت الكرمة" خبلؿ الفترة مف ُ – ٓ يكليك َُِٖ.

كنفّْذ برنامج تعاكف ثبلثي بيف المجمس كىيئة المعكنة كمنظمة  Equitasاستيدؼ رفع
ي
قدرات فريؽ متخصص مف الباحثيف في مجاؿ تدريب األطفاؿ ،حيث ينظّْـ عدد مف
فضبل عف تدريب متخصص
التدريبات العممية في المدارس أثناء "أسبكع حقكؽ اإلنساف"،
ن

في محافظتي الفيكـ كبني سكيؼ.
كعمى مستكل القدرات المؤسسية كمؼ المشركع شركة  ITIDAدراسة لشبكة الربط
تمييدا لتكميؼ شركة بتنفيذ ما جاء
اإللكتركنية ،حيث نفذت الشركة الدراسة كمرحمة أكلى
ن
بالدراسة لربط المجمس بفركعو لتطكير خدمة متابعة الشاكي سير إجراءات الشككل

إلكتركنيِّا.
كفي إطار محكر تمقي الشكاكل كالتسييؿ عمى المكاطنيف جرل شراء سيارتيف مجيزتيف
لتككنا مكتبيف متنقميف لتمقي الشكاكل كنشر ثقافة حقكؽ اإلنساف بالمحافظات.
كقد اكتممت مرحمة تصميـ المكقع اإللكتركني الحديث لممجمس كاإلعدادات البلزمة لو،
ؤمؿ أف يككف بكابة معمكمات لحقكؽ اإلنساف كيتضمف مكتبة .EDIGITS
كيي ى
 نظم المجمس القومي لحقوق اإل نسان بالتعاون مع الجمعية األلمانية لمتعاون الدولي
إحتفالية بمناسبة الذكرى الـسبعين لميوم العالمى لحقوق اإل نسان يوم01ديسمبر 8108
افتتح االحتفالية األستاذ /محمد فايؽ  -رئيس المجمس ،كشارؾ فييا سفير االتحاد
األكربي في مصر /إيفاف سركككش ،كالسيدة /ليا غالي  -قرينة الرئيس السابؽ لممجمس
الدكتكر /بطرس بطرس غالي ،كممثمكف عف ك ازرات ،كسفراء لدكؿ عربية كأجنبية مف
الكاليات المتحدة األمريكية كالدانمارؾ كالنركيج كفينمندا كألبانيا كأستراليا كبمجيكا كبمغاريا
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كايطاليا كأيرلندا كالبرتغاؿ كركمانيا كسمكفينيا كسكيس ار كليبيا كالككيت كاليمف كالمغرب
كفمسطيف ،كلفيؼ مف الشخصيات العامة كاإلعبلمييف كأعضاء المجمس.
استيؿ األستاذ /محمد فايؽ -رئيس المجمس -االحتفالية بكممة أكضح فييا التحديات التي
تعيؽ تنفيذ بنكد اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،كيأتي عمى رأسيا اإلرىاب الذم يحرـ
عاما
اإلنساف مف التمتع بحقكقو ،إضافة إلى الصراعات كالحركب ،كأشار إلى أف سبعيف ن

مرت عمى اإلعبلف العالمي اتسعت خبلليا دائرة حقكؽ اإلنساف لتشمؿ كؿ أبعاد الحياة.

ستعرضا
ثـ تحدث السيد /عالء عابد -رئيس لجنة حقكؽ اإلنساف بمجمس النكاب -م
ن
كمؤكدا أىمية الشراكة كالتعاكف مع الدكؿ
مكضكعات عديدة تتعمؽ بحقكؽ اإلنساف،
ن

األكربية التى سبقتنا في ىذا المجاؿ ،مضيفنا أف مجمس النكاب بصدد مراجعة قانكف
كمشيدا بجيكد المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف كالتعاكف معو.
الجمعيات األىمية،
ن

ثـ تحدث السفير /إيفان سروكوش -رئيس كفد مفكضية االتحاد األكربي في القاىرة-
كقاؿ :قد مر سبعكف عا نما عمى العاشر مف ديسمبر ُْٖٗ عندما اجتمع قادة العالـ
بباريس لبلتفاؽ عمى اإلعبلف العالمى لحقكؽ اإلنساف ،حيث أعمف قادة العالـ في ذلؾ
الكقت كبقكة في ثبلثيف مادة أف مف حؽ كؿ رجؿ كامرأة كطفؿ أف يتمتعكا بالكرامة
بشرا ،كليس لسبب آخر.
كالحرية كالعدؿ كالسبلـ ،كذلؾ لككنيـ ن

ئيسا في إعداد اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ،حيث كانت
كقاؿ :إف مصر لعبت نا
دكر ر ن
ضمف األعضاء البالغ عددىـ ٖٓ الذيف اشترككا في صياغة اإلعبلف ،كرغـ أنو ليست لو
صفو اإللزاـ ،إال أنو ال يمكف االستيانة بقكة األفكار المنصكص عمييا فيو ،كىذا كاضح
ألف اإلعبلف يعد أكثر الكثائؽ التي تيٍرًج ىمت في العالـ ،حيث تيٍرًج ىـ إلى ُِٓ لغة ،كما
دعما لمكتب شكاكل المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف،
أشار إلى أف االتحاد األكربي قدـ ن
كىناؾ تعاكف مع الحككمة األلمانية مف خبلؿ االتحاد األكربي.

مؤكدا أف تكفير
كتحدث رئيس الككالة األلمانية لمتعاكف الدكلي في مصر /أندرياس كوك
ن
المناخ الذم يمكف مف تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية كالتنمية المستدامة يأتي كأساس لعمؿ
الككالة األلمانية إليجاد مستقبؿ كاعد ،الفتنا إلى دعـ الحككمة المصرية لتنفيذ ما كرد في
أجندة ََِّ.
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عرضا لفيمـ كثائقي قصير عف أنشطة المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف
كتضمنت االحتفالية
ن
خاصة "أسبكع حقكؽ اإلنساف" بالمحافظات الذم استيدؼ التكعية بأىمية حقكؽ اإلنساف

بكؿ محافظات جميكرية مصر العربية.
كفى نياية الحفؿ تفقد السيد /محمد فايؽ كسفير االتحاد األكربي كالحضكر سيارات مكتب
الشكاكل الميداة مف الككالة األلمانية كمنحة مف االتحاد األكربي مف أجؿ تطكير عمؿ
مكتب الشكاكل بعممية االنتقاؿ إلى المحافظات لتمقي شكاكل االنتياكات.
خ-


التعاون مع المعيد العربي لحقوق اإل نسان:

 الورشة التدريبية اإلقميمية في مجال "الرصد واعداد التقارير حول الصحة الجنسية
واإلنجابية والحقوق اإلنجابية" المنعقدة خالل الفترة من  83إلى 85يونيو 8109
بمدينة الحمامات – تونس.
شاركت في ىذه الدكرة التدريبية أ  /رشا عمكم  -مدير كحدة الم رأة بالمجمس  ،كقد
عقدت ىذه الدكرة بالش راكة بيف المعيد العربي لحقكؽ اإل نساف كالمكتب اإلقميمي
لمدكؿ العربية في صند كؽ األمـ المتحدة لمسكاف  ،كتيدؼ إلى دعـ قد رات
المؤسسات الكطنية لحقكؽ اإل نساف كمكاتب صندكؽ األمـ المتحدة لمسكاف
كمنظمات المجتمع المدني في مجاؿ رصد عماؿ التكعية كمتابعتيا كحماية
الصحة الجنسية كاإلنجابية كا عداد التقارير حكليا .
كقد شارؾ في الكرشة التدريبية ِٔ مشار نك ا كمشارك ة مف أعضاء المؤسسات
الكطنية لحقكؽ اإل نساف كككادرىا ،كممثم كف عف المكاتب الكطنية لصندكؽ األمـ
المتحدة لمسكاف  ،كممثم كف عف منظمات المجتمع المدني مف ٗ دكؿ عربية  ،ىي :
الصكماؿ  ،كجيبكتي  ،كمصر  ،كلبناف  ،كاألردف  ،كليبيا  ،كالسكداف  ،كالع راؽ  ،كدكلة
فمسط يف ،كامتدت الكرشة ثبلثة أياـ مف ِّ إلى ِٓ مف شير يكنيك َُِٗ .
عدد ا مف المكضكعات المتعمقة ب التطكر الذم شيدتو تمؾ الحقكؽ
كقد تناكلت
ن

ضمف منظكمة حقكؽ اإل نساف كآليات يا كالتحديات التي تكاجو القائميف عمييا ،
كدكر المؤسسات الكطنية في رصد تمؾ الحقكؽ  ،ككيفية إ عداد التقارير الدكرية
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كالتعاىدية كتقارير  UPRكالتقارير المكضكعية في مجاؿ حقكؽ الصحة الجنسية
كالحقكؽ اإلنجابية .
 الدورة التدريبية "عنبتاوي":
شارؾ ىذا العاـ أ /جيياف السقا كأ /إبراىيـ فؤاد مف األمانة الفنية لممجمس في دكرة
"عنبتاكم" التي تستيدؼ تمكيف كتعزيز قدرات َّ ناشطنا كناشطة مف المنظمات الحقكقية
المتخصصة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف مف إحقاؽ الحقكؽ الفردية في المنطقة العربية
كحمايتيا مع تنامي انتشار انتياكات الحقكؽ الفردية.
ج -التعاون مع المعيد الدنماركى
تعزز التعاكف بيف المجمس القكمى لحقكؽ اإلنساف كالمعيد الدنماركى لحقكؽ اإلنساف
بتكقيع بركتكككؿ تعاكف بيف المؤسستيف فى مايك َُِٗ  ،ينص عمى التعاكف في
مراجعة المناىج الدراسية لممراحؿ االبتدائية كاإلعدادية كتنقيحيا مف منظكر حقكؽ
اإلنساف ،كذلؾ عمى يد فريؽ متخصص مف الباحثيف ،تحت اإلشراؼ الكامؿ لممجمس
القكمي لحقكؽ اإلنساف.
كبناء عمى ذلؾ  ،قاـ المجمس بمخاطبة السيد كزير التربية كالتعميـ إلحاطتو
بالمشركع كطمب تفكيض ممثؿ لمك ازرة لمتنسيؽ في ىذا الشأف ،بيدؼ تعظيـ االستفادة مف
المناىج في ترسيخ قيـ كمبادئ حقكؽ اإلنساف في كجداف الطفؿ المصرم.
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الفصل الخامس
التوصيات
تزامف االنتياء مف إعداد التقرير السنكم لممجمس مع االستعدادات الجارية لبلمتثاؿ آللية
المراجعة الدكرية الشاممة لحقكؽ اإلنساف باألمـ المتحدة المتكقعة في نكفمبر المقبؿ التي
كيتيح ىذا السياؽ مراجعة
تقدـ إلييا المجمس بتقريره ضمف تقارير ذكم المصمحة ،ي

المجمس لتكصياتو الجكىرية التي تضمنتيا تقاريره السنكية األربعة السابقة بيدؼ
لحاحا في ىذا السياؽ.
استخبلص أىـ التكصيات التي تعد األكثر حاجة كا ن

كقد تضمنت أنشطة المجمس المكثفة خبلؿ الفترة التي يغطييا التقرير (يكليك َُِٖ –
عددا مف التكصيات كالمقترحات ذات الطبيعة العممية في المجاالت
يكليك َُِٗ) ن
المختمفة التي ييتـ المجمس بتضمينيا ختاـ ىذا التقرير ،ال سيما أف المجمس قيد إعادة

التشكيؿ بمكجب استحقاقات قانكنو الصادر في العاـ َُِٕ ،كألىمية ىذه التكصيات
خبلؿ السنكات األربع التالية التي تستغرقيا الدكرة المقبمة لممجمس.
أوًًل :عمى صعيد الحقوق المدنية والسياسية:
 تعزيز تدابير ضماف حماية حقكؽ اإلنساف في سياؽ مكافحة الجرائـ اإلرىابية ،مع ضماف
تعزيز جيكد الدكلة في مجاؿ مكافحة خطاب الكراىية كالعداكة كالتعصب ،بالتكازم مع
الجيكد األمنية لتأميف نجاح جيكد القضاء عمى اإلرىاب.
 العمؿ العاجؿ عمى تحديث قانكف العقكبات لمحد مف العقكبات المشددة بما يؤدم إلى
تعزيز الجيكد المبذكلة في مكافحة جرائـ التعذيب كسكء المعاممة كتبني العقكبات البديمة
في الجرائـ البسيطة.
 اإلسراع بإقرار التعديبلت المطركحة عمى قانكف اإلجراءات الجنائية لمعالجة إشكاليات
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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 تشجيع التكجو الرسمي لمدكلة لمحد مف تنفيذ عقكبات اإلعداـ بصفة عامة بالتكازم مع
تكثيؼ جيكد السيد رئيس الجميكرية في خفض العقكبات السالبة لمحريات ما أمكف ،أخ نذا
في االعتبار الحاجة الماسة إلى مراجعة القكانيف الجنائية لتقميؿ عدد النصكص التشريعية
التي تؤدم إلى استخداـ العقكبة.
 دعكة السيد رئيس الجميكرية إلى التكسع في تدابير العفك كاإلفراج الشرطي عف السجناء
كمعالجة قضايا الغارميف ،ال سيما أف جيكده في ىذا المجاؿ شكمت انفراجة كبرل
كمممكسة في ىذا المجاؿ.
 المبادرة بإنشاء آلية كطنية مستقمة لمكقاية مف جرائـ التعذيب ،كمنح ىذه الكالية بمكجب
قانكف لممجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف ،مما سيشكؿ نقمة نكعية عمى صعيد تعزيز
االلتزامات بالمعايير الدكلية لحقكؽ اإلنساف ،كما يعضد جيكد الدكلة المتميزة في مجاؿ
مبلحقة المتيميف بيذه الجريمة.
 تعزيز دكر المنظمات الحقكقية غير الحككمية في زيارة السجكف كمراكز االحتجاز بالتكازم
مع جيكد المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف كلجنة حقكؽ اإلنساف بمجمس النكاب في ىذا
الصدد ،مما يعد رسالة طمأنة إيجابية تعكس الجيكد المبذكلة لتحسيف كضعية السجكف
كمراكز االحتجاز.
 تفعيؿ النص الدستكرم بإنشاء اآللية الكطنية المستقمة لمنع التمييز.
 الدعكة إلى خفض الغرامات المالية في قضايا النشر بما ال يؤثر عمى استمرار المؤسسات
اإلعبلمية ،كمراجعة الئحة جزاءات المجمس األعمى لئلعبلـ ،كالمسارعة إلى إصدار قانكف
حرية تدفؽ المعمكمات.
 الدعكة إلى استمرار آليات تشاكر مستمرة بيف الدكلة كمؤسسات المجتمع المدني كترسيخيا
لضماف التطبيؽ األمثؿ لقانكف تنظيـ العمؿ األىمي الجديد ،كاشراؾ الجمعيات األىمية في
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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ثانيا :عمى صعيد الحقوق اًلقتصادية واًلجتماعية والثقافية:
ً

 الدعكة إلى ضماف تبني حد أدنى كحد أقصى لؤلجكر لمعامميف في القطاع الخاص أسكة
بالعامميف في الدكلة.
 الدعكة إلى تعزيز جيكد التكعية الصحية لممكاطنيف بما يدعـ الجيكد اإليجابية المبذكلة في
النكاحي الصحية المختمفة.
 الدعكة إلى تفعيؿ ممارسة العماؿ لحقكقيـ األساسية -كبخاصة في مجاؿ المفاكضة
الجماعية -عمى نحك ييرسخ التعديبلت اإليجابية لقانكف النقابات العمالية.

 الدعكة إلى تعزيز دكر المجتمع المدني بالتكامؿ مع الدكلة كالمؤسسات الدينية كالمجالس
القكمية المتخصصة في مجاؿ اإلصبلح الثقافي كتجديد الخطاب الديني كمكافحة الكراىية
كالتعصب كالعداكة.
 تسريع الخطى اإليجابية إلدماج قيـ حقكؽ اإلنساف في المناىج التعميمية.
 اإلسراع بتسميـ الكحدات السكنية التي تـ االنتياء منيا إلى مستحقييا في إطار مشركع
و
عقكد مف أزمة اإلسكاف
اإلسكاف االجتماعي لتحقيؽ الفائدة مف إسياـ المشركع في إنياء
في الببلد.
 تشكيؿ لجنة كطنية مستقمة لمكافحة الفساد بمكجب االتفاقية الدكلية لمكافحة الفساد بما
يضمف تمكيف الدكلة مف عرض جيكدىا المتميزة في سياؽ تفعيؿ اإلستراتيجية الكطنية
لمكافحة الفساد.
 النظر في كضع قانكف خاص بالمجكء يسيـ في دعـ جيكد الدكلة الستضافة مبلييف
الفاريف مف مناطؽ النزاعات كاالضطرابات ،كيضمف كذلؾ تمقي المساعدات الدكلية
الكاجبة في ىذا السياؽ.
ثالثًا :عمى صعيد التفاعل مع اآلليات الدولية لحقوق اإل نسان:
 استكماؿ خطكات المكاءمة بيف التشريعات الكطنية كاالتفاقيات الدكلية التي انضمت إلييا
مصر.
 النظر في االنضماـ إلى البركتكككؿ االضافي التفاقية مناىضة التعذيب.
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 النظر في االنضماـ إلى البركتكككؿ االختيارم التفاقية ضماف حقكؽ األشخاص ذكم
اإلعاقة.
 تقديـ التقارير الدكرية لمجاف التعاقدية الدكلية كاإلقميمية لحقكؽ اإلنساف في مكاعيدىا
لتجنب االلتباسات المتزايدة حكؿ كضعية حقكؽ اإلنساف في الببلد.
 دعكة الدكلة إلى التجاكب مع طمبات المقرريف الخاصيف لؤلمـ المتحدة لمقياـ بزيارات
رسمية لمببلد.
 تعزيز برامج التربية عمى حقكؽ اإلنساف كتطكيرىا بالتعاكف مع منظمات األمـ المتحدة
ذات الصمة.

ـــــــــــــــــــــ
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جُٜ٘ذعس ؾحٓؼس ه٘حز جُغ٣ٞظ ذحإلعٔحػ٤ِ٤س) ،
ذحإلضقحٍ ذٞجُذٝ ٙأخرش ٙذأٗ ٚع٤ون ٠أؾحصز ؽْ
جُ٘غٓ ْ٤ؼ ٚكً ٠لشجُذٝجس ٣ ُْ ٌُٚ٘ٝأضٝ ٠ضْ ؿِن
جُطِ٤لٝ، ٕٞػِ ٠أغش رُي هحّ ٝجُذ ٙذطكش٣ش ٓكنش
ذشهْ ُ 2319غ٘سٝ ، 2115ذؼذ رُي ذأسذؼس أؽٜش
ضِو٠ئضقحٍضِ٤لٖٗٓ٠ٗٞؿِٚأخرشٙذأٗٓٚؼطوٌَُٚ٘ٝ
ال٣ؼشف جٌُٔحٕ جُٔكطؿض كٝ ، ٚ٤ئٗوطغ جإلضقحٍ ذؼذ
رُيٖٓٝ،ضحس٣خٝٚقط٠جألٕال٣ؼشفٓق٤شٙ
ضْ جُورل ػِ ٢جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ هٞز ٖٓ ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤س ٓٝلحد "ٙجُٔزًٞس
جُؾشهسٝئهط٤حدٙذؼذرُيئُ٢ؾٜسؿ٤شٓؼِٓٞس 
عرن جضٜحٓ ٚك ٢جُون٤س
سهْ 2117 / 21113
ؾ٘ف ذٞالم جُذًشٝس ٝضْ
ئخالءعر "ِٚ٤
ضْ جُورل ػِ ٢جُٔزًٞس أغ٘حء ػٞدض ٖٓ ٚػِٔ ٖٓ ٚضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
ٓق٘غ ج٣لشؾش ٝذٔذ٘٣س جُغحدجش جُطحذغ ُ ٚجُٔزًٞس جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
أٌٗش جُٔغث ٖ٤ُٞذحُوغْ ٝؾٞد٣ ُْٝ ، ٙغطذٍ ػِ" ٚ٤جُٔزًٞسٓكرٞطذغؿٖ
جالعطورحٍ ذطشز ػِ ٢رٓس
قط٢ضحس٣خ ٚ
جُون٤س سهْ / 421
 2117ققش أٖٓ جُذُٝس
ػِ٤ح 
ذطحس٣خ  2117 / 6 / 31ضْ جعط٤وحف جُٔزًٞس ٓغ ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
صٝؾطٝ ٚأٝالد ٖٓ ٙهرَ ٓؿٔٞػس ٖٓ جألؽخحؿ جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
٣ضػٔ ٕٞذأٗ ْٜؽشهس ٝرُي أغ٘حء ئعطوالُُ ٚغ٤حسض " ٚجُٔزًٞس ٓكرٞط
جُخحفس ٝذؼذ ئٗضجٍ صٝؾطٝ ٚأٝالد ٖٓ ٙجُغ٤حسز  ،ذحُغؿٖ جُٔشًضُ ١وٞجش
أٖٓ جُؿ٤ضز ػِ ٢رٓس
ٝئهط٤حدٙذؼذرُيئُ٢ؾٜسؿ٤شٓؼِٓٞس 
جُون٤س 2117 / 3947
ئدجس ١جُؼؿٞصز " ئػط٘حم
أكٌحس ض٘ظ ْ٤دجػؼ
جإلسٛحذ "٢
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ظشٝفجإلخطلحء 

جُشدئٕٝؾذ 

5

أقٔعععذأذعععٞؽؼ٤ؾعععغ  2117/6/28
ٓكٔذخِ َ٤

6

أقٔعععذجُٔعععذغشأقٔعععذ  2117/6/31
ػرذجُشقٖٔ 

ضْ جعط٤وحف جُٔزًٞس كٓ ٢طحس جُوحٛشز جُذٝ ٢ُٝرُي
أغ٘حء ػٞدض ٖٓ ٚجُشقِس جُوحدٓس ٖٓ جُؼشجم ( ٣ؼَٔ
ٜٓ٘ذط ًٜشذحء ٓغ ؽشًس د٣ش ُِرطش ٍٝذحُؼشجم )
ٝذحالعطلغحسٖٓجُؿٜحشجُٔؼ٘٤سػٖجُغردًحٕجُشد
ٞٛئؾشجءجشأٓ٘٤سذٔ٘حعرسجُزًش١جُغ٘٣ٞسُـ/ 31
 2117 / 6ئال جٗ ٚقط ٢جألٕ ٓحصجٍ ٓخطل٤ح ٣ ُْٝطْ
ضكذ٣ذٓق٤شٖٓٙهرَج١ؾٜس 
ضْ جُورل ػِ ٢جُٔزًٞس ٝ ٞٛؽو٤و ٚأغ٘حء ٓشٝسٙ
ذٌٖٔ٤دجخَٓذ٘٣سجالعٔحػ٤ِ٤سٝجهط٤حدٙذؼذرُيجُ٢
ؾٜسؿ٤شٓؼِٓٞسػِٔحذأٗٚهذضْجإلكشجؼػٖؽو٤وٚ
ك ٢جُ ّٞ٤جُطحُٝ ٢جُز ١أًذ أًٗ ٚحٕ ٓؼقٞخ جُؼٖ٤٘٤
هٞجٍجُٞهص 

ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
" جُٔزًٞس ُْ ٣غطذٍ ػِ٢
مرط "ٚ

7

ػرععععععععععذجُععععععععععشقٖٔ  2117/5/11
ئععععععععٔحػَ٤قغعععععععٖ
ئعٔحػ َ٤

ذطحس٣خ  2117 / 5 / 11هحٓص هٞز ٖٓ جُؾشهس
ذو٤حدز جُنحذو  /ج خلحؾ ٢ذحألٖٓ جُٞه٘ ٢ذٔذجٔٛس
ٓ٘ضٍ جُٔزًٞس ئال أٗٓ ٌٖ٣ ُْ ٚطٞجؾذ كطِد جُنحذو
ٖٓٝجُذجُٔزًٞسإٔ٣كنشٙجُٓ٢ر٘٢جألٖٓجُٞه٘٢
ذؾرشججُخٔ٤سٝرُيُإلعطلغحسٓ٘ٚػٖذؼلجألٓٞس
ٝذحُلؼَهحّٝجُذجُٔزًٞسذافطكحذٚجُٓ٢ر٘ ٢جألٖٓ
جُٞه٘٢ذؾرشج 

8

ذحعععععععععععْجُغععععععععععؼ٤ذ  2117/5/6
جُؾشذ٢٘٤ذخ٤ص 

أغ٘حء علش جُٔزًٞس جُ ٢دذ ٢هحّ ذاسعحٍ سعحُس جُ٢
رٚ٣ٝضل٤ذذأٗٚهذضْ ئ٣وحكٚذٔطحسجُوحٛشزٝذؼذرُي
جٗوطغجالضقحٍٝذغإجٍأٖٓجُٔطحسػ٘ ٚأٌٗشٓؼشكطٚ
ذٝ ٚأًذ جٗ٣ ُْ ٚذخَ جُٔطحس أفال ػِٔح ذإٔ رٚ٣ٝ
هحٓٞجذطٞفِٚ٤جُ٢جُٔطحسًٔحأًذر١ٝجُٔزًٞسذإٔ
قغحذحض ٚػِٞٓ ٢جهغ جُطٞجفَ جالؾطٔحػ ٢ضلطف ٖٓ
قٖ٤ألخش 

9

ٓكٔذٓعذقصقغع 2117/6/17 ٖ٤
ئذشج ْ٤ٛ

ضْ جُورل ػِ ٢جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ هٞز ٖٓ
جُؾشهسذؼن٣ْٜشضذ١صٓ١ذٗٝ٢أخشٖ٣ص١ؽشه٢
ٝضْجهط٤حدٙذؼذرُيجٌُٓ٢حٕؿ٤شٓؼِ ّٞ
ضْ جُورل ػِ ٢جُٔزًٞس ( ٓؼحم ) ٖٓ هرَ هٞز ٖٓ
جألٖٓ جُٞه٘ ٢ذٔشًض جُخحٌٗس غْ جهط٤حد ٙذؼذ رُي جُ٢
ٌٓحٕؿ٤شٓؼِ ّٞ

ٓ  11كٔعععذٛعععحٗ٢أقٔعععذ  2117/8/13
ػِ٢جُٔض ٖ٣

ضْجُورلػِ٢جُٔزًٞس(هحُدذٌِ٤سجُطؿحسز)ٖٓ
ٓ٘ضُٖٓٚهرَهٞزٖٓجُؾشهسٝجهط٤حدٙذؼذرُيجُ٢
ؾٜسؿ٤شٓؼِٓٞس 

جالعْ 

ضحس٣خجإلخطلحء 

  11أقٔععذقغععٖسؽععذ 2117/12/7 ١
قغٖ 

848

ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
" جُٔزًٞس ٓخِ ٢عرِٚ٤
ػِ٢رٓسجُون٤س/ 2219
 2116ؾ٘ح٣حش ٓشًض
عٛٞحؼ 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
"جُٔزًٞسٓكرٞطذغؿٖ
ذٜ٘ح جُؼٔ ٢ٓٞػِ ٢رٓس
جُون٤س سهْ / 6457
 2117ئدجس ١غحٕ ؽرشج
جُخٔ٤س " ئػط٘حم أكٌحس
ض٘ظْ٤دجػؼجإلسٛحذ "٢
ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
" جُٔزًٞس ٓكرٞط
ذٔ٘طوس عؿ ٕٞهشز ػِ٢
رٓس جُون٤س سهْ 316
ققش أٖٓ دُٝس ػِ٤ح "
ضكشى ض٘ظُ ٢ٔ٤ؼ٘حفش
جُؿٔحػسجإلسٛحذ٤س" 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
"ُْ٣غطذٍػِ٢مرط "ٚ
ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤س ٓٝلحد" ٙجُٔزًٞس
ٓكرٞط ذغؿٖ جعطورحٍ
هشزػِ٢رٓسجُون٤سسهْ
 2117 / 79ققش أٖٓ
دُٝسػِ٤ح 
جُٔزًٞس عرن مرط ٚك٢
جُون٤س سهْ / 184
 2117ؾ٘ف أٖٓ جُذُٝس

ّ



جالعْ 

ظشٝفجإلخطلحء 

ضحس٣خجإلخطلحء 

جُشدئٕٝؾذ 
هٞجسبٝضْئخالءعر ِٚ٤

  12أقٔععععذًٔععععحٍأقٔععععذ  2117/9/19
جُرغط٣ٞغ ٢

  13أؽعععشفٓكٔعععذػِععع٠
جُر٤حع

  14ػرععععذجُٔحُععععيهحعععععْ
ٓكٔذآدّ 

ٓكٔععععٞدٗحفععععش
 15
ٓكٔذع٤ذجُطٞخ ٢

ٓ  16كٔذػحهقػرعحط
أقٔذ 

  17ئذعععععععشجْٔٓ٤ٛعععععععذٝـ
ؽٞهٓ٢كٔذ 

ضْ جُورل ػِ ٢جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ هٞز ٖٓ
جُؾشهسغْجهط٤حدٙذؼذرُيجٌُٓ٢حٕؿ٤شٓؼِ ّٞ

ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
"جُٔزًٞسعرنمرطٚك٢
جُون٤س سهْ /8686
 2117ؾ٘ف جًطٞذش ٝضْ
جخالءعر ِٚ٤
ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
"ُْ ٣غطذٍ ػِ ٢عحذوس
مرط"ٚ

ضْئُوحءجُورلػِ٠جُٔزًٞسٖٓهرَهٞجشجُؾشهس،
2117/7/3
غْئهط٤حدٙذؼذرُيئٌُٓ٠حٕؿ٤شٓؼِٝ،ّٞهذٗٔحئُ٠
ػِْرٚ٣ٝذأٗٓٚكطؿضُذ ٟجألٖٓجُٞه٘،٠ػِٔحذأٗٚ
هذٓشػِ٠ئخطلحت ٚأًػشٖٓػحّ٣ُْٝكذدٌٓحٕ أٝ
أعرحخئقطؿحصٝٙذحُطرغُْ٣ؼشكػِ٠جُ٘٤حذسقط٠
ضحس٣خ،ٚ
ضْ جُورل ػِ ٢جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ هٞز ٖٓ ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
 2117/12/4
جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
جُؾشهسغْجهط٤حدٙذؼذرُيجٌُٓ٢حٕؿ٤شٓؼِ ّٞ
"جُٔزًٞس عرن مرط ٚك٢
سهْ
جُون٤س
 2117/1469ئدجس١هغْ
ؽشهسؿشخجُ٘ٞذحس٣سٝضْ
ئخالءعر ِٚ٤
ضْ جُورل ػِ ٢جُٔزًٞس ( هحُد) ٖٓ دجخَ ُؿ٘س ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
 2117/6/18
جالٓطكحٕٖٓهرَػذدٖٓجألؽخحؿ٣شضذٕٓٝالذظ جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
ٓذٗ٤سضحذؼُٖ٤ألٖٓجُٞه٘ٝ٢جهط٤حدٙذؼذرُيجُ٢ؾٜس "جُٔزًٞس ٓكرٞط ذغؿٖ
جالعطورحٍ ذطشز ػِ ٢رٓس
ؿ٤شٓؼِٓٞس 
جُون٤س سهْ / 789
 2117ققش أٖٓ جُذُٝس
ػِ٤ح 
  2117/9/28ذطحس٣خ ٝ 2117 / 9 / 28قٞجُ ٢جُغحػس جُخحٓغس ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
ٓغحء خشؼ جُٔزًٞس ٖٓ ٓغطؾل ٢جُٜالٍ ذشٓغ٤ظ جُذجخِ٤سٓٝلحد"ٙجُٔزًٞس
ُطق٣ٞش جُرطحهس جُؾخق٤س ُٞجُذض ٚجُٔكطؿضز ٓكرٞط ذغؿٖ ئعطورحٍ
ذحُٔغطؾل٠ئالأٗ٣ُْٚؼذٝذحُغإجٍػ٘ٚك٢جُؾحسع ذطشزػِ٠رٓسجُون٤سسهْ
أٓحّ جُٔغطؾل ٢أكحد ؽٜٞد ػ٤حٕ ذأٗ ٚع٤حسز ضحذؼس  2117 / 1191ققش
ُِؾشهس جعطٞهلطٝ ٚهحٓص ذحُورل ػِ٘ٓٝ ٚ٤ز ٛزج أٖٓدُٝسػِ٤ح 
جُطحس٣خ ٝقط ٢ج ٕ٥كؾِص ًَ ٓكحٝالش ر ٚ٣ٝك٢
ٓؼشكسٌٓحٗٚػِٔحذإٔهذضْضكش٣شٓكنشذاخطلحتٚ
ذشهُْ15762غ٘س2117ئدجسٟجُٜشّ

ضْ جُورل ػِ ٢جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ هٞز ٖٓ ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
 2117/8/11
جُؾشهس"جألٖٓجُٞه٘ٝ"٢ئهط٤حدٙذؼذرُيجُ٢ؾٜس جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
ؿ٤ش ٓؼِٓٞس ٝذحُغإجٍ ػ٘ ٚذوغْ ؽشهس ئٓرحذس "ُْ ٣غطذٍ ػِ ٢عحذوس
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جالعْ 

ظشٝفجإلخطلحء 

ضحس٣خجإلخطلحء 

جُشدئٕٝؾذ 

أٌٗشٝجٓؼشكطْٜذ ٚ

مرط "ٚ

  18ػر٤ذٓٔعذٝـؽعٞه 2117/8/11 ٢
ٓكٔذػرذهللا 

ضْ جُورل ػِ ٢جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ هٞز ٖٓ
جُؾشهس"جألٖٓجُٞه٘ٝ"٢جهط٤حدٙذؼذرُيجُ٢ؾٜس
ؿ٤ش ٓؼِٓٞس ٝذحُغإجٍ ػ٘ ٚذوغْ ؽشهس ئٓرحذس
أٌٗشٝجٓؼشكطْٜذ ٚ

  19ععععٔ٤سٓعععحٛشأقٔعععذ  2117/11/17
خضٔ٣س 

ضْ جُورل ػِ ٢جُٔزًٞسز ٖٓ ٓ٘ضُٜح ك ٢جُغحػس
جُػحُػس فرحقح ٖٓ هرَ هٞز ٖٓ جُؾشهس ق٤ع هحٓٞج
ذطلط٤ؼ جُٔ٘ضٍ ٝجقطؿحصجُٜٞجضق جُٔكُٔٞس ٌَُ
جُٔٞؾٞد ٖ٣ذحُٔ٘ضٍ ًٝزُي أؾٜضز جُكحعد جألُ ٢غْ
جُورل ػِ ٢جُٔزًٞسز ٝٝجُذضٜح  /عكش فرش١
ٝجهط٤حد ْٛجٌُٓ ٢حٕ ؿ٤ش ٓؼِٝ ّٞك ٢جُ ّٞ٤جُطحُ ٢ضْ
جهالم عشجـ جُغ٤ذز  /عكش ٖٓ ٗ٤حذس أٖٓ جُذُٝس
ذحُطؿٔغ ٣ ُْ ٌُٖٝطٌٔ٘ٞج ٖٓ جُكق ٍٞػِ ٢أ١
ٓؼِٓٞحش ذؾإٔ جُٔزًٞسز عٞجء ٌٓحٕ أ ٝأعرحخ
جقطؿحصٛح 
ذطحس٣خ2117/6/16هحّجُٔزًٞسذطٞفَ٤صٝؾطٚ
جُ٘ٓ ٢ضٍ ؽو٤وٜح ًٝحٕ ٖٓ جُٔلطشك إٔ ٣ؼٞد ُ٤ال
الفطكحذٜح ٣ ُْ ٌُٚ٘ٝؼذ ٝكٞؾثص صٝؾطس ذؼذ رُي
ذطلط٤ؼٓ٘ضُٜحٖٓهرَجُؾشهس٘ٓٝزٛزججُطحس٣خُْ
ضؼشف ٌٓحٕ أ ٝأعرحخ جقطؿحص صٝؾٜح ٝهذ ٗٔح جُ٢
ػِٜٔح ذأٗٓ ٚكطؿض ُذ ١جألٖٓ جُٞه٘ ٢ك ٢جٌُِٞ٤
11.5ػِ٢هش٣نجُقكشٝج ١
ضْجُورلػِ٢جُٔزًٞسٓ٘زػحّضوش٣رحٝرُيجعط٘حدج
ُإلضٜحّ جُٔٞؾ ٚجُ ٚ٤ك ٢جُٔكنش سهْ ُ 483غ٘س
 2117ئدجس٤ٜٛ١حٝهذققَػِ٢ئخالءعرَٖٓ٤
هرَ جُ٘٤حذس جُؼحٓس ذطحس٣خ ٝ 2117 / 9 / 26أغ٘حء
ئٜٗحءئؾشجءجشئخالءعرِٖٓٓٚ٤شًضؽشهس٤ٜٛحضْ
جُورل ػِٝٝ ٚ٤مؼ ٚدجخَ ع٤حسز ٓقلكس ضحذؼس
ُألٖٓجُٞه٘ٝ٢جهط٤حدٙذؼذرُيجُ٢ؾٜسؿ٤شٓؼِٓٞس 
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ هرَ هٞز ٖٓ جُؾشهس،
ٝجهط٤حد ٙئُ ٠ؾٜس ؿ٤ش ٓؼِٓٞسٝ ،ذحُغإجٍ ػُ٘ ٚذٟ
جُؿٜحشجُٔؼ٘٤سأٌٗشٝجٝؾٞد ٙ

ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
"جُٔزًٞس ٓكرٞط ذغؿٖ
جُوحٛشز ػِ ٢رٓس جُون٤س
سهْ  2117 /13418ؼ
هغْئٓرحذس 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
"ُْ٣غطذٍػِ٢مرطٜح" 

  21أععععحٓسػرعععذجُؼظععع 2117/6/16 ْ٤
ٓكٔععععععععٞدػػٔععععععععحٕ
جُذ٣د 

  21ػرذهللآكٔذجُغع٤ذ  2117/9/26
ٓكٔذػرذهللا 

ٓ  22كٔععععذأقٔععععذػِعععع 2117/11/18 ٢
جُرِطحؾ ٢

٣  23ك٤عععٓ٠كٔعععٞدػرعععذ  2117/7/27
جُكِْٓ٤كٔذٞ٣عق 

ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
"جُٔزًٞس ٓكرٞط ذغؿٖ
ؽذ٣ذ جُكشجعس ذطشز ػِ٢
رٓس جُون٤س سهْ / 614
 2117ققش جٖٓ دُٝس
ػِ٤ح" 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
"جُٔزًٞس ٓكرٞط ذغؿٖ
جُضهحص٣ن جُؼٔ ٢ٓٞػِ٢
رٓس جُون٤س سهْ / 144
 2118ؾ٘ح٣حش أٖٓ دُٝس
هٞجسب 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
"جُٔزًٞس ٓكرٞط ذغؿٖ
جإلعطورحٍ هشز ػِ ٠رٓس
هن٤س سهْ 2117/911
ققش"أٖٓدُٝسػِ٤ح 
ضْ جُورل ػِ٘ٓ ٖٓ ٚ٤ضُ ٖٓ ٚهرَ هٞز ٖٓ جُؾشهس ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
(جألٖٓ جُٞه٘ٝ ،)٢جهط٤حد ٙذؼذ رُي ئُ ٠ؾٜس ؿ٤ش جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
ٓؼِٓٞسٝ ،ذحُغإجٍ ػُ٘ ٚذ ٟجُؿٜحش جُٔؼ٘٤س أٌٗشٝج "جُٔزًٞس ٓكرٞط ذغؿٖ
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ضحس٣خجإلخطلحء 
ٝؾٞد ٙ

  24ػر٤ععذٓكٔععذجُرععذس 2117/7/18 ١
ػرذهللا 

ذطحس٣خ  2117/7/18خشؼ جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُٚ
ٝجٗوطؼصأخرحسٝٙػِ٠أغشرُيهحّرٚ٣ٝذحُركعػ٘ٚ
كً٢حكسجألٓحًٖجُٔطحقسٌُٖٝذالؾذ،ٟٝئالأٗٚهذ
ٗٔح ئُ ٠ػِْ ر ٖٓ ٚ٣ٝخالٍ أقذ جألؽخحؿ ذأٗٚ
ٓطٞجؾذذغؿٖذشؼجُؼشخ 

  25أقٔععععذػٔععععشٓكٔععععذ  2117/11/28
ٓكٔذػٞك 

ضْ جُورل ػِ ٢جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ هٞز ٖٓ
جُؾشهسٝجهط٤حدٙذؼذرُيجُ٢ؾٜسؿ٤شٓؼِٓٞس 

ٛ  26رعععععسكعععععح٣نجُغععععع٤ذ
ٓٞع ٢

ٗ  27عععحد١ػرعععذٙقغعععٖ٤
كشؼ 

  28ػٔعععشٗٝعععحد١ػرعععذٙ
قغ ٖ٤

  29أعحٓسٓكٔذئذشجْ٤ٛ
جُغ٤ذ 

  2117/12/16ضْ جُورل ػِ ٢جُٔزًٞس ٖٓ ٓكَ ػِٔٓ " ٚكَ ذ٤غ
جالًغغٞسجش جُكش ٖٓ " ٢ٔ٣هرَ هٞز ٖٓ جُؾشهس
ٝجفطكحذ ٚذؼذ رُي جُ٘ٓ ٢ضُ ٚق٤ع هحٓٞج ذطلط٤ؼ
جُٔ٘ضٍ ٝأخزٝج ػذد  2الخ ضٞخ ٝٝجقذ ضحذِص 4ٝ
ضِ٤لٗٞحش ٓكٔٝ ٍٞضْ جهط٤حد ٙذؼذ رُي ُؿٜس ؿ٤ش
ٓؼِٓٞس 
  2117/11/19ضْجُورلػِ٢جُٔزًٞسأٓحّذٞجذسهش٣نجالعٌ٘ذس٣س
جُقكشجٝ ،١ٝجهط٤حد ٙذؼذ رُي ئُ ٠هغْ ؽشهس أٍٝ
جُؼحٓش٣س ،ق٤ع ضٞجفَ ٛحضل٤حً ٓغ ر ٖٓ ٚ٣ٝدجخَ
جُوغْٝ،ػِ٠أغشٛزجهحّر١ٝجُٔزًٞسذحُزٛحخُوغْ
ؽشهس جُؼحٓش٣س ُٔؼشكس أعرحخ جُورل ػٌُِٖٝ ،ٚ٤
أٌٗش جُٔغث ٖ٤ُٞذحُوغْ ٝؾٞدٔٗٝ ،ٙح ئُ ٠ػِْ رٚ٣ٝ
ذؾٌَ ؿ٤ش سعٔ ٢ذأٗ ٚهذ ضْ ٗوِ ٚئُٓ ٠وش جألٖٓ
جُٞه٘٢جُِٔكنذحُوغْ 
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ أٓحّ ٓذسعس جُؾؼد
 2117/11/21
ذٔشًضذ٘٢ع٣ٞقٖٓهرَهٞزٖٓجُؾشهسٝ،جهط٤حدٙ
ئُ٠ؾٜسؿ٤شٓؼِٓٞسٝ،هذٗٔحئُ٠ػِْرٚ٣ٝذؾٌَ
ؿ٤شسعٔ٢ذإٔجُٔزًٞسٓطٞجؾذذٔوشجألٖٓجُٞه٘٢
ذٔذ٣ش٣سأٖٓذ٘٢ع٣ٞق 
ضْ جُورل ػِ ٢جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ هٞز ٖٓ
 2117/7/9
جُؾشهسٝجهط٤حدٙذؼذرُيُؿٜسؿ٤شٓؼِٓٞسػِٔحذإٔ
هذ ضْ جُورل ػِ ٢ؽو٤ن جُٔزًٞس ٝٝجُذٝ ٙضْ ئخالء
عرِْٜ٤ذؼذرُي 

  31ػرذهللاع٤ذػرذهللا  2117/6/12
قغ ٖ٤

جُشدئٕٝؾذ 
جُو٘حهش سؾحٍ  1ػِ ٠رٓس
هن٤س سهْ 2117/1111
ققشأٖٓدُٝسػِ٤ح" 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
"ُْ ٣غطذٍ ػِ ٠عحذوس
مرطٝ ٚضْ ضكش٣ش ٓكنش
ذطحس٣خ
ُٚ
ؿ٤حخ
 2117/7/18
ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
"ُْ ٣غطذٍ ػِ ٢عحذوس
مرط "ٚ
ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
"جُٔزًٞسز عرن مرطٜح
ك ٢جُون٤س سهْ / 1468
 2117ؾ٘ف ذٞالم
جُذًشٝسٝضْئخالءعر ِٚ٤
ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
"جُٔزًٞس ٓكرٞط ذغؿٖ
ؽذ٣ذ جُكشجعس هشز ػِ٠
سهْ
هن٤س
رٓس
 2117/1174ققش أٖٓ
دُٝسػِ٤ح"ُٞجءجُػٞسز" 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
"ُْ ٣غطذٍ ػِ ٠عحذوس
مرط "ٚ

ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
"جُٔزًٞس ٓكرٞط ذغؿٖ
ٓشًض ؽش٣طس ًلش عؼذ
جُٔشًض١ػِ٢رٓسجُون٤س
سهْ  2117 / 761ققش
أٖٓجُذُٝس 
ضْ جُورل ػِ ٢جُٔزًٞس ( دًطٞس ف٤ذُ ٖٓ ) ٢ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُق٤ذُ٤سجُخحفسذٚذَٔ٘٤ؽ٤كسٝرُيٖٓهرَهٞز جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
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ضحذؼس ُألٖٓ جُٞه٘ٝ ٢رُي ٝكوح ُٔح أهشٝج ذ ٚػ٘ذ
جُورل ػِ ٚ٤ق٤ع ضْ جهط٤حد ٙذؼذ رُي ُؿٜس ؿ٤ش
ٓؼِٓٞسٝهذٗٔحجُ٢ػِْرٚ٣ٝذؾٌَؿ٤شسعٔ٢ذأٗٚ
ٓطٞجؾذذحألٖٓجُٞه٘٢ذأذٞجُ٘ٔشط 

"جُٔزًٞس ٓكرٞط ذغؿٖ
جُؿ٤ضز جُٔشًض ١ػِ ٢رٓس
جُون٤س سهْ / 911
 2117ققش أٖٓ دُٝس
ػِ٤ح 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
"جُٔزًٞس ٓكرٞط ذغؿٖ
ؽذ٣ذ جُكشجعس ذطش ٙػِ٢
رٓس جُون٤س سهْ / 761
 2117ققش أٖٓ دُٝس
ػِ٤ح 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
"جُٔزًٞس ٓكرٞط ذغؿٖ
ؽذ٣ذ جُكشجعس ذطش ٙػِ٢
رٓس جُون٤س سهْ / 421
 2117ققش أٖٓ
جُذُٝسػِ٤ح 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
"جُٔزًٞس ٓكرٞط ذغؿٖ
جإلعطورحٍ هشز ػِ ٠رٓس
هن٤سسهْ2117/1111
ققشأٖٓدُٝسػِ٤ح 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
"جُٔزًٞس ٓكرٞط ذغؿٖ
جإلعطورحٍ هشز ػِ ٠رٓس
هن٤س سهْ 2117/761
ققشأٖٓدُٝسػِ٤ح 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ ٝصجسز
جُذجخِ٤سٓٝلحد ٙ
"جُٔزًٞس عرن مرط ٚك٢
جُون٤س سهْ / 761
 2117ققش أٖٓ دُٝس
ػِ٤حٝضْئخالءعرِٚ٤

  31قٔعععععحدزعععععع٤ذػرعععععذ  2117/7/25
جُٞجقذسصم 

ضْ جُورل ػِ٘ٓ ٚ٤ز ضحس٣خ ُْٝ 2117 / 7 / 25
٣غطذٍػِ ٚ٤

  32قز٣لعععععععسجُؾعععععععكحش  2117/8/1
ٓكٔذٓقطل ٢

ك ٢ضحس٣خ  2117 / 8 / 1ضْ جُورل ػِ ٢جُٔزًٞس
ٖٓهرَهٞجشجألٖٓجُٞه٘٢ذٔ٘ضُٝٚجُورلػِٝٚ٤ضْ
جهط٤حد ٙجٌُٓ٢حٕٓؿٍٜٝٞال٣ؼِْػ٘ٚؽ٤ثح٣ُْٝطْ
ػشمٚػِ٢جُ٘٤حذس 

  33ػرعععذجُعععشجصمٓكٔعععذ 
ٓكٔذع٤ذ 

ًحٕهذضْجألٓشذاخالءعرِٚ٤ػِ٢رٓسجُون٤سسهْ
ُ 483غ٘س 2117ئدجس٤ٜ٤ٛ١حٓشًضؽشهس٤ٜ٤ٛح
٣ُْٝطْض٘ل٤زأٓشجإلخالء٣ُْٝغطذٍػٌِٓ٢حٗ ٚ

  34قر٤ععععععععدجُؾععععععععكحش  2117/8/1
ٓقطل٢ػِ ٢

ك ٢ضحس٣خ  2117 / 8 / 1ضْ جُورل ػِ ٢جُٔزًٞس
ٖٓهرَهٞجشجألٖٓجُٞه٘٢ذٔ٘ضُٝٚجُورلػِٝٚ٤ضْ
ئهط٤حد ٙجٌُٓ٢حٕٓؿٍٜٝٞال٣ؼِْػ٘ٚؽ٤ثح٣ُْٝطْ
ػشمٚػِ٢جُ٘٤حذس 

  35أٗظجُؾعكحشٓكٔعذ  2117/8/1
ٓقطل ٢

ك٢ضحس٣خ 2117/ 8/ 1ضْجُورلػِ٢جُٔزًٞس
ٖٓهرَهٞجشجألٖٓجُٞه٘٢ذٔ٘ضُٝٚجُورلػِٝٚ٤ضْ
ئهط٤حد ٙجٌُٓ٢حٕٓؿٍٜٝٞال٣ؼِْػ٘ٚؽ٤ثح٣ُْٝطْ
ػشمٚػِ٢جُ٘٤حذس 
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جُؼ٘ٞجٕ 

ضحس٣خجإلخطلحء 
 2117/12/17

1

ٓععععذقصػرععععذجُكل٤ع 61ػػِعععععع٠
ػرذهللاػرذجُؿٞجد  جُٔـشذعع–٠جُٜععشّ-
جُؿ٤ضز 

2

أعحٓٞ٣ٚعقٓكٔذ ػٓغععؿذجُععشقٖٔ  2118/1/31
ٓععععٖػجُٔذسعععععس
ٓكٔٞد 
ذؿعععٞجسٓذسععععسأٍ
صج٣ععذ–فععلوجُِععرٖ
–ذعععٞالمجُعععذًشٝس
–جُؿ٤ضز 

3

ٓكٔععععععععععذجُغعععععععععع٤ذ ٓقععطٚجُكٔح٣ععذز–  2117/2/21
ذشًسجُكحؼٓعٖػ
ػرذجُكِْ٤عِ ْ٤
ٓإعغعععسجُضًعععحز–
جُٔشؼ-جُوحٛشز 

4

ٓكٔعععذأقٔعععذجُغععع٤ذ قعع٠سٝجدجُؼععشخ–  2118/2/1
ٓؿحٝسز 35ؽوس5
أقٔذجُكش٣ش 
ٓ15-ح-ٞ٣قِٞجٕ 

847

ظشٝفجإلخطلحء 

ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓوش ػِٔٚ
(ٜٓ٘ذط ٓذٗ )٠ذحُطٞعؼحش جُؾشه٤س خِق
ٓٓ ٍٞقش  ٖٓ،هرَ هٞز ًحٗص ضغطوَ
ع٤حسضحٕ ئقذجٛح"ئُ٘٤طشج"ًكِٝ ٠جألخشٟ
ؾ٤د عٞدجء ق٤ع هحٓٞج ذطلط٤ؼ جُٔزًٞس
رجض٤حًأٓحّصٓالتٝ،ٚئهط٤حدٙذؼذرُيئٌُٓ٠حٕ
ؿ٤شٓؼِ ،ّٞ
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ
هٞز ٖٓ جُؾشهس ق٤ع هحُٞج ُز ٚ٣ٝأْٜٗ
ع٤أخز ٚٗٝئُ ٠هغْ ؽشهس ذٞالم جُذًشٝس
 ٌُٖٝ،ك ٠جُ ّٞ٤جُطحُٝ ٠ذحُغإجٍ ػ٘ ٚذوغْ
جُؾشهسأٌٗشجُٔغثٖ٤ُٞذحُوغْٝؾٞدٖٓٝ،ٙ
ضحس٣خ ٚكؾِص ًَ ٓكحٝالش رُِ ٚ٣ٝطؼشف
ػٌِٓ٠حٕأٝأعرحخئقطؿحص ،ٙ
ذطحس٣خ  2117/2/21خشؼ جُٔزًٞس ٖٓ
ٓ٘ضًُٝ ٚحٕ ٣وٞد ع٤حسض ٚجُخحف" ٚالٗغش
سٓحد"ٟسهْ"عؿ٣ُْٝ،"714ٝؼذقط٠
ضحس٣خٝ ٚهذ ضْ ضكش٣ش ٓكنش ذاخطلحت ٚذشهْ
ُ 1832غ٘س 2117ئدجس ٟجُٔشؼ ٝ،ذطحس٣خ
 2118/3/21ضِوص صٝؾس جُٔزًٞس سعحُس
ٖٓ ٓؿ ٍٜٞضل٤ذ ذإٔ صٝؾٜح ٓٞؾٞد ذوغْ
ؽشهس جُؾشٝم ٝ،ذٔكحُٝس جُطٞجفَ ٓغ
فحقدجُشعحُسأًػشٖٓٓشز سكلجإلكقحـ
ػٖ ٣ٞٛط ٌُٚ٘ ٚأًذ ذإٔ سأ ٟجُٔزًٞس ذوغْ
ؽشهس جُؾشٝم  ُْ ٌُٖٝ،ضغطط٤غ صٝؾس
جُٔزًٞسجُطأًذقط٠جألٕٖٓفكسرُي ،
ذطحس٣خ  2117/8/19هحّ جُٔزًٞس ذطغِْ٤
ٗلغٚئُ٠جألٖٓجُٞه٘٠ذحُؼرحع٤سٝرُيذؼذ
جُغإجٍ ػ٘ ٖٓ ٚهرَ جُؾشهس ُذ ٟأهحسذٚ
ٝ،ذطحس٣خ  2117/9/21ظٜش جُٔزًٞس
ذٔكٌٔس ؽرشج جُخٔ٤س ٓ ٞٛٝكطؿضػِ ٠رٓس
جُون٤س سهْ ُ 9943غ٘سٝ 2117ضْ قرغٚ
ئقط٤حه٤ح ً ٝجُطؿذ٣ذ ُ ٚأًػش ٖٓ ٓش ٙقط٠
ققَ ػِ ٠ئخالء عر َ٤ذطحس٣خ
ٝ، 2118/1/21ػِ٠أغشٛزجضْضكِٚ٣ٞئُ٠

جُشد 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
جُذجخِ٤س
ٝصجسز
ٓٝلحد٣ ُْ " ٙغرن
مرط "ٚ

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
جُذجخِ٤س
ٝصجسز
ٓٝلحد ٙ
" ؾحس ١جعطٌٔحٍ
ككـ" 

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
جُذجخِ٤س
ٝصجسز
ٓٝلحد ٙ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
جُذجخِ٤س
ٝصجسز
ٓٝلحد ٙ
" ضْ مرط ٚك٢
جُون٤س سهْ 571
ُغ٘س  2118ققش
أٖٓ دُٝس ػِ٤ح
ذغؿٖ
ٞٓٝدع
جالعطورحٍ ذٔ٘طوس
عؿٕٞهشز" 

ضحس٣خجإلخطلحء 

5

ٓكٔععععذكععععح٣ضًٔععععحٍ 13ػجُؼرحعععععع 2118/1/17 –٠
ٓذ٘٣ععععععسجُطِرععععععس–
ػرذجُو ٟٞ
جُٜٔ٘ذع-ٖ٤جُؿ٤ضز 

ظشٝفجإلخطلحء 

هغْ ؽشهس ؽرشج جُخٔ٤س(غحٕ) إلعطٌٔحٍ
ئؾشجءجشئخالءعرِٚ٤ق٤عظَٓكطؿضجًُٔذز
ػؾشز أ٣حّ ذحُوغْ ًحٗص ضطشدد كٜ٤ح ٝجُذز
جُٔزًٞس ػِ ٠جُوغْ ُض٣حسضٝ، ٚذطحس٣خ
 2118/2/1ئخطل ٠جُٔزًٞس ٖٓ جُوغْ
ٝذغإجٍٝجُذضٚػٌٖٓحٕئقطؿحصٗؿِٜحأكحد
جُنحذو جُٔغث ٍٞذأٗ ٚؿ٤ش ٓٞؾٞد ذحُوغْ
 ٞٛٝال٣ؼشف ػ٘ ٚؽة  ٖٓٝ،ضحس٣خٝ ٚقط٠
جألٕ هحٓص ٝجُذز جُٔزًٞس ذؼَٔ ؽٌحٟٝ
ٝضِـشجكحشٌُحكسجُؿٜحشجُٔؼ٘٤سُطكذ٣ذٌٓحٕ
ٗؿِٜحٌُٖٝدٕٝؾذ .ٟٝ
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس(هحُد ذٌِ٤س ٘ٛذعس
جُٔطش٣س ) أغ٘حء خشٝؾ ٖٓ ٚجإلٓطكحٕ ٞٛ
ٝصٓٝ ، ُٚ َ٤رُي ٖٓ هرَ هٞز ٖٓ جُؾشهس
ذؼن ْٜذضٓ ٟذٗٝ ٠ج٥خش ذض ٟؽشهس ،
ٝئهط٤حدٙذؼذرُيئُ٠ؾٜسؿ٤شٓؼِٓٞس .

ّ

جالعْ 

جُؼ٘ٞجٕ 

6

ٞ٣عقٓكٔذٓكٔعذ هش٣عععسجُٔكعععال 2117/11/11 –ٟٝ
جُؿٔحُ٤س-جُذه٤ِٜس 
جُغ٤ذص٤ٛش ٟ

ضْجُورلػِ٠جُٔزًٞسٖٓٓ٘ضُٚق٤عهحٓص
هٞزٖٓجُؾشهسذاهطكحّٓ٘ضٍجُٔزًٞسكؿشجً
ٝئهط٤حد ٙئُٓ ٠شًض ؽشهس جُؿٔحُ٤س ،ده٤ِٜس
ٝ،ذؼذ رُي ضْ ئهط٤حدٓ ٙشز أخش ٟئٌُٓ ٠حٕ
ؿ٤شٓؼِ ،ّٞ

7

ػرذهللاقٔذٟٓكٔذ ػأقٔععذأذٞجُععذٛد  2118/2/12
–ٓشًضجُرذسؽع-ٖ٤
ػرذجُِط٤ق 
جُؿ٤ضز 

ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ
هٞزأٓ٘٤سُْ٣ؼشفألٟؾٜسضطرغٝ،ئهط٤حدٙ
ذؼذرُئٌُحٕؿ٤شٓؼِ ،ّٞ

8

ٓكعععععععشٝطأقٔعععععععذ ؽطحٗٞف–جؽعٔ 2118/4/1 ٕٞ
جُٔ٘ٞك٤س ئذشجْ٤ٛجُضهْ 

ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓكَ ػِٔٚ
(ٓٞظقذٞصجسزجألٝهحف)ٝرُيٖٓهرَهٞز
ٖٓهغْؽشهسأؽٕٔٓٝٞؼْٜمرحهضحذؼٖ٤
ُؿٜحص جألٖٓ جُٞه٘ٝ ، ٠ئهط٤حد ٙذؼذ رُي
ٌُٔحٕؿ٤شٓؼِ ،ّٞ

848

جُشد 

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤س 
ٓٝلحد ٙ
" ٓكرٞط ػِ٢
رٓس جُون٤س سهْ
ُ 421غ٘س 2117
ققش أٖٓ دُٝس
ػِ٤ح ٓٞدع ذغؿٖ
ؽذ٣ذجُكشجعس" 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤س 
ٓٝلحد ٙ
" ٓكرٞط ػِ٢
رٓس  جُون٤س سهْ
ُ 123غ٘س 2118
ققش أٖٓ دُٝس
ػِ٤ح ٞٓٝدع ذغؿٖ
ؽذ٣ذ جُكشجعس هشز
"
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤س 
ٓٝلحد ٙ
" ٓكرٞط ػِ٢
رٓس  جُون٤س سهْ
ُغ٘س
16142
2119ؾ٘ف
جُرذسؽ "ٖ٤
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
جُذجخِ٤س
ٝصجسز
ٓٝلحد ٙ
" ؾحس ١جعطٌٔحٍ
جُلكـ" 

ّ
9

جالعْ 

جُؼ٘ٞجٕ 

ضحس٣خجإلخطلحء 

ػٔعععشسأكعععصؾٔعععحٍ 37ػأقٔععذأٗغعع 2118/2/23 ٠
–قِععععععععععععععععععععٞجٕ-
جُذٖٓ٣كٔٞد 
جُوحٛشز 

ظشٝفجإلخطلحء 

ضْجُورلػِ٠جُٔزًٞس(هحُدذؿحٓؼسجألصٛش
)ٖٓٓ٘ضُٖٓٚهرَهٞزٖٓجُؾشهسٝجألٖٓ
جُٞه٘ ٠ذؼن٣ ْٜشضذ ٟص ٟؽشهٝ ٚآخشٖ٣
صٓ ٟذٗٝ، ٠ئهط٤حدز ذؼذ رُي ٌُٔحٕ ؿ٤ش
ٓؼِ ،ّٞ

  11أقٔعععذسأكعععصؾٔعععحٍ 37ػأقٔععذأٗغعع 2118/2/23 ٠
–قِععععععععععععععععععععٞجٕ-
جُذٖٓ٣كٔٞد 
جُوحٛشز 

ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس(هحُد ذٌِ٤س جُطشذ٤س
ؾحٓؼس جألصٛش ) ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ هٞز ٖٓ
جُؾشهس ٝجألٖٓ جُٞه٘ ٠ذؼن٣ ْٜشضذ ٟصٟ
ؽشهس ٝأخش ٖ٣صٓ ٟذٗٝ، ٠ئهط٤حد ٙذؼذ رُي
ٌُٔحٕؿ٤شٓؼِ ،ّٞ

ٓ  11كٔذئذشجْٓ٤ٛكٔذ 77ػٓؿِععععععععععععظ  2118/4/6
جألٓعععععع–ٚجُغعععععع٤ذز
سٓنحٕ 
ص٘٣د-جُوحٛشز 

ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ هرَ هٞز ٖٓ
جُؾشهسٝ،ئهط٤حدزذؼذرُئٌُحٕؿ٤شٓؼِّٞ
،ػِٔح َ ذإٔرٟٝجُٔزًٞس هحٓٞج ذحُغإجٍ ػ٘ٚ
ك٠أهغحّجُؾشهسجُط٠ضوغكٜ٤حدجتشٓغٌ٘ٚ
٣ٌُُْٖٝغطذٍػِ ،ٚ٤

  12أٓععععٖ٤ػِعععع٠أٓعععع ٖ٤هش٣عسجٌُععّٞجألقٔععش  2117/12/31
–أٝع-ْ٤جُؿ٤ضز 
ػِٓ٠شؾف 

ضْجُورلػِ٠جُٔزًٞسأغ٘حءضٞجؾذٙذوش٣طٚ
ٖٓهرَهٞزٖٓجألٖٓٝ،ذحُغإجٍػ٘ٚذٔشًض
ؽشهس أٝع ْ٤أٌٗشٝج ٓؼشكط ْٜذًٝ ٚزُي ضْ
جُغإجٍ ػ٘ ٚذوغْ ؽشهس ئٓرحذ٣ ُْٝ ٚغطذٍ
ػِٚ٤أ٣نح ً ٘ٛحىٝ،هذٗٔحئُ٠ػِْرٚ٣ٝذإٔ
جُٔزًٞس ٓطٞجؾذ ُذ ٟجألٖٓ جُٞه٘ ٠ذٔ٘طوس
جٌُ11.5ِٞ٤ذــ6أًطٞذش ،
ضْ قرظ جُٔزًٞس ئقط٤حه٤ح ً ُٔذز ػحٖٓ٤
ٗٝقق ػِ ٠رٓس جُون٤س سهْ
ُ781غ٘س 2115ققش أٖٓ دُٝس ٝ،ذطحس٣خ
2118/2/28ضْئخالءعرِٖٓٚ٤هرَجُ٘٤حذس
جُؼحٓسٝ ،ػِ٠أغشرُيضْضشقِ٤سٖٓعؿٖ
ئعطورحٍ هش ٙذطحس٣خ  2118/3/3ئُ ٠هغْ
ؽشهس جُخِ٤لس  ٚ٘ٓٝئُ ٠هغْ أ ٍٝؽشهس

–خ 2118/3/4 -12
ٓ  13كٔععععذػرععععذجُكل٤ع 6ؼ
ػرذجُٜحدٟٓرحسى  ػٔعععععععحسجشٗؿعععععععّٞ
جُغعععلحسجش–ٓذ٘٣عععس
ٗقشأ-ٍٝجُوحٛشز 

849

جُشد 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
جُذجخِ٤س
ٝصجسز
ٓٝلحد ٙ
" ٓكٌ ّٞػِٚ٤
ذحُغؿٖ ُٔذز غالظ
ع٘ٞجشقنٞس٣حك٢
جُون٤س سهْ 2279
2118
ُغ٘س
قِٞجٕ
ؾ٘ح٣حش
ذغؿٖ
ٞٓٝدع
جالعطورحٍذطشز" 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
جُذجخِ٤س
ٝصجسز
ٓٝلحد ٙ
" ٓكٌ ّٞػِٚ٤
ذحُغؿُٖٔذزخٔغس
ػؾشػحٓحقنٞس٣ح
ك ٢جُون٤س سهْ
ُغ٘س
2279
ؾ٘ح٣حش
2118
ٞٓٝدع
قِٞجٕ
ذغؿٖ جالعطورحٍ
ذطشز" 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤س 
" ٓكرٞط ك٢
جُون٤سسهُْ 2غ٘س
 2116ققش جٖٓ
دُٝس ػِ٤ح  .جٗنٔحّ
ُؿٔحػسجسٛحذ٤س" 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤س 
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤س 
" ٓخِ ٢عر ِٚ٤ك٢
جُون٤س سهْ 781
ُغ٘س  2115ققش
أٖٓ دُٝس ػِ٤ح ُْٝ
٣طْمرطٚذؼذٛح" 


ّ

جالعْ 

جُؼ٘ٞجٕ 

ضحس٣خجإلخطلحء 

  14أعععحٓسٓكٔععذػرععذ2 ٙػجألٝسٓععععععععععععحٕ  2118/3/22
جُطعععشجخ–جُٜعععشّ-
ٓؿحٛذجُؿٔغ ٠
جُؿ٤ضز 

ظشٝفجإلخطلحء 

ٓذ٘٣س ٗقش ٝرُي إلٜٗحء ئؾشجءجش ئخالء
عرٝ،ِٚ٤ذطحس٣خ 2118/3/4ئخطل٠جُٔزًٞس
كؿأٝ ٙأٌٗش جُٔغث ُٕٞٞذحُوغْ ٓؼشكطْٜ
ذٌٔحٕ ضٞجؾذٝ ، ٙكؾِص ًَ ٓكحٝالش رٚ٣ٝ
ُِطؼشفػٌِٓ٠حٕئقطؿحصٙقط٠جألٕ .
ضْ جُورل ػِ٘ٓ ٖٓ ٚ٤ضُ ٖٓ ٚهرَ هٞز ٖٓ
جُؾشهس ق٤ع هحٓٞج ذطلط٤ؼ جُٔ٘ضٍ ٝئُوحء
جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٝ ،ئهط٤حد ٙذؼذ رُي
ٌُٔحٕؿ٤شٓؼِ ،ّٞ

  15أقٔعععذٓكٔعععذجُغععع٤ذ 56ػقغعععععععععععععععحٕ  2118/4/3
قغعععٓ–ٖ٤خِعععٞف-
جُغ٤ذئذشج ْ٤ٛ
جُؼؿٞصز-جُؿ٤ضز 

ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس أغ٘حء ؾِٞع ٚػِ٠
ًحك٤طش٣ح جُؾشهح ٟٝذؾحسع ضشػس جُضٓش
ذأسكجُِٞجءٝٞٛصَُٓٝٚ٤رُيٖٓهرَهٞز
ٖٓ جُؾشهس ٣شضذ ٕٝصٓ ٟذٗ٣ ٠شؾف أْٜٗ
ضحذؼُ ٖ٤ألٖٓ جُٞه٘ٝ، ٠ئهط٤حد ٙذؼذ رُي ئُ٠
ٌٓحٕ ؿ٤ش ٓؼِ، ّٞػِٔح ً ذإٔ ر ٟٝجُٔزًٞس
هحٓٞجذحُغإجٍػ٘ٚك٠أهغحّجُؾشهسٝجُ٘وحه
جُطحذؼس ُٜح  ٌُٖٝد ٕٝؾذًٔ ٟٝح ضْ ضكش٣ش
ٓكنش ذٞجهؼس ئخطلحت ٚذشهْ 2853
ُغ٘س 2118ئدجس ٟجُؼؿٞصز  ٝآخش ذشهْ
ُ2856غ٘س2118ئدجسٟجُؼؿٞصز ،
ضْجُورلػِ٠جُٔزًٞسٞٛٝك٠هش٣وٚئُ٠
ٓ٘ضُٝ ٚضكذ٣ذجً ذٔ٘طوس أسك جُِٞجء ك٠
جُغحػس جُػحٗ٤س ذؼذ ٓ٘طقق ُ ٝ 4/5 َ٤ضْ
ضكش٣شٓكنشذزُيذشهُْ1346غ٘س2118
ئدجسٟجُٜشّ،ػِٔح ً ذأٗٚهذعرنرُيئخطلحء
غالغسٖٓأفذهحءجُٔزًٞسهرَرُيذّٝٞ٤جقذ
ٝذ٘لظجألعِٞخٝ،هذٗٔحئُ٠ػِْرٚ٣ٝذأٗٚ
ٓطٞجؾذ ذٔوش جألٖٓ جُٞه٘ ٠ذأًطٞذش ذحٌُِٞ٤
 ،11.5

ٓ  17كٔععععععععذسٓنععععععععحٕ قعع٠جٌُ٣ٞععص-أسك  2118/4/22
جُؾععشًسجُؾععشه٤س–
ٓكٔذسمٞجٕ 
جألسذؼ-ٖ٤جُغ٣ٞظ 

ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ًٔ ٖ٤ذٔذ٘٣س
جُشقحخ ذحُوحٛشز أغ٘حء ػٞدض ٖٓ ٚجُؼَٔ
 ٖٓٝ،ضحس٣خ ٚقط ٠جألٕ ُْ ٣ؼشف ٓق٤شٙ
ٝ،هذٗٔحئُ٠ػِْ رٚ٣ٝذإٔجُٔزًٞسٓٞؾٞد
ك٠هغْأٍٓٝذ٘٣سٗقشٌُٖٝذحُغإجٍػ٘ٚ
ذحُوغْأٌٗشٝجٝؾٞدًٔ،ٙحٗٔحئُ٠ػِْرٚ٣ٝ

ٓ  16كٔععذعععؼ٤ذذ٤عع1 ٠ٓٞذععععشؼجُطكش٣ععععش–  2118/4/5
جُٔطرؼعععس–ك٤قعععَ-
ػرذجُؼض٣ض 
جُؿ٤ضز 

851

جُشد 

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤س 
"عرنئخالءعرِٚ٤
ذطحس٣خ / 12 / 12
 2118ػِ ٢رٓس
جُون٤س سهْ 441
ُغ٘س  2118ققش
أٖٓ دُٝس ػِ٤ح
ذطذجذ٤شجقطشجص٣س" 

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤س 
" ٓكرٞط ك٢
جُون٤س سهْ 1345
ُغ٘س  2118ققش
جٖٓ جُذُٝس ػِ٤ح .
جٗنٔحّ ُؿٔحػس
ذغؿٖ
ٓٞدع
جالعطورحٍ ذٔ٘طوس
عؿٕٞهشز" 

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤س 
" ٓكرٞط ك٢
جُون٤س سهْ 1345
ُغ٘س  2118ققش
أٖٓ دُٝس ػِ٤ح .
جٗنٔحّ ُؿٔحػس
ذغؿٖ
ٓٞدع
جالعطورحٍ ذٔ٘طوس
عؿٕٞهشز" 

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤س 
" ٓكرٞط ك٢
جُون٤س سهْ 81
2115
ُغ٘س
ؾ٘ح٣حش جُغ٣ٞظ
ٓٞدعذغؿٖؾٔقس

ّ

جالعْ 

جُؼ٘ٞجٕ 

ضحس٣خجإلخطلحء 

  18أقٔععععذػرععععذجُشقٖٔ 23ػضوعع٠ػِعع 2118/4/3 –٠
ػجُط٘عععععععععععععععحٗ–٠
ػرذجُغٔ٤غ 
ئٓرحذس-جُؿ٤ضز 

  19ػععالءػِععٓ٠ؼععٞك ؽعععععععععٜح–ٓشًعععععععععض  2116/4/12
جُٔ٘قعععععععععععععععععٞسز–
ػر٤ذ 
جُذه٤ِٜس 

ٓ  21كٔذئذشجْٓ٤ٛكٔذ ذٜٔعععععح–جُؼ٤عععععحه 2118/5/2 -
جُؿ٤ضز 
ػرذجُكحكع 

ٓ  21قععععععععطل٠أقٔععععععععذ 21صٛععععشجءٓذ٘٣ععععس  2118/2/11
ٗقش-جُوحٛشز 
ٓكٔذكطك ٠

850

ظشٝفجإلخطلحء 

أ٣نح ً ٖٓ خالٍ أقذ جألؽخحؿ ذأٗٞٓ ٚؾٞد " 
ُذٟجألٖٓجُٞه٘ ،٠

ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس أغ٘حء ؾِٞع ٚػِ٠
ًحك٤طش٣ح جُؾشهح ٟٝذؾحسع ضشػس جُضٓش
ذأسكجُِٞجءٝٞٛصَُٓٝٚ٤رُيٖٓهرَهٞز
ٖٓ جُؾشهس ٣شضذ ٕٝصٓ ٟذٗ٣ ٠شؾف أْٜٗ
ضحذؼُ ٖ٤ألٖٓ جُٞه٘ٝ، ٠ئهط٤حد جُٔزًٞس ذؼذ
رُي ئٌُٓ ٠حٕ ؿ٤ش ٓؼِ، ّٞػِٔح ً ذإٔ رٟٝ
جُٔزًٞس هحٓٞج ذحُغإجٍ ػ٘ ٚك ٠أهغحّ
جُؾشهسٝجُ٘وحهجُطحذؼسُٜحٌُٖٝدٕٝؾذٟٝ
ًٔح ضْ ضكش٣ش ٓكنش ذٞجهؼس ئخطلحت ٚذشهْ
ُ 2853غ٘س 2118ئدجس ٟجُؼؿٞصز  ٝآخش
ذشهُْ2856غ٘س2118ئدجسٟجُؼؿٞصز ،
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس  أغ٘حء علش ٙئُ٠
ئ٣شجٕ ٝ،ذؼذ جُورل ػِ ٖٓ ٚ٤جُٔطحس ضْ
ئهط٤حد ٖٓ ٙهرَ ه ٖٓ ٙٞجألٖٓ جُٞه٘ ٠ئُ٠
ٓ٘ضُٚق٤عضْضلط٤ؼجُٔ٘ضٍٝجإلعط٤الءػِ٠
جٌُطد ٝجألٝسجم جُخحفس ذًٝ ٚزُي ؾٜحص
جُكحعد جٝ، ٠ُ٥ئهط٤حد ٙذؼذ رُي ٌُٔحٕ ؿ٤ش
ٓؼِ ٖٓٝ، ّٞضحس٣خٝ ٚقط ٠جألٕ ُْ ٣ؼشف
ٓق٤ش ،ٙ
ذطحس٣خ 2118/5/2ضٞؾٚجُٔزًٞسٖٓٓكَ
عٌ٘ٚذحُوطحسئُ٠ؾحٓؼسجألصٛشق٤ع٣ذسط
ذٌِ٤سجُذسجعحشجإلعالٓ٤س٘ٓٝ،زٛزججُطحس٣خ
ٝقط ٠جألٕ ئٗوطؼص ًحكس ٝعحتَ جإلضقحٍ ذٚ
ٝ،ػِ ٠أغش ٛزج هحّ ر ٚ٣ٝذحُركع ػ٘ ٚك٠
أهغحّجُؾشهسٝجُٔغطؾل٤حشٌُٖٝذالؾذٟٝ
،ػِٔح ً ذأًٗٚحٕٞ٣ؾذقِٔس ٌٓرشز ٖٓجألٖٓ
جُٞه٘ ٠كٓ ٠ك٤و ؾحٓؼس جألصٛش 2،1 ٠ٓٞ٣
 ،2118/5/
ضْجُورلػِ٠جُٔزًٞس(هحُدؾحٓؼ)٠أغ٘حء
خشٝؾٖٓٚجُؿحٓؼسجٌُ٘ذ٣سذحُطؿٔغجُخحٓظ
ٖٓ هرَ ػذد ٖٓ جألؽخحؿ ٣شضذٓ ٕٝالذظ
ٓذٗ٤سٝ،ئهط٤حدٙذؼذرُيئٌُٓ٠حٕؿ٤شٓؼِّٞ
،ػِٔحًذأًٗٚحٕك٠قٞصضّٞ٣ٚئخطلحتٚع٤حسز
"كٌُٞظ"سهْ(ٝفع ،)615

جُشد 

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤س 
" ٓكرٞط ك٢
جُون٤س سهْ 1345
ُغ٘س  2118ققش
أٖٓ دُٝس ػِ٤ح .
جٗنٔحّ ُؿٔحػس
ذغؿٖ
ٓٞدع
جالعطورحٍ ذٔ٘طوس
عؿٕٞهشز 

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤س 
" ٓكرٞط ك٢
جُون٤س سهْ 6661
2118
ُغ٘س
ؾ٘ح٣حش هغْ ؽشهس
ٞٓٝدع
جُ٘ضٛس
ذِٔ٤حٕهشز 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤س 
" ٓطِٞخ مرطٚ
ك ٢جُونط ٖ٤سهٔ٢
" ُ 541غ٘س
 2114ققش جٖٓ
د ٍٝػِ٤ح 217 ،
2115
ُغ٘س
ؾ٘ح٣حش ػغٌش٣س
جعٔحػ٤ِ٤س ٛ .حسخ
"
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ضْ مرط ٚك٢
جُون٤س سهْ 61
2118
ُغ٘س
ؾ٘ح٣حش ػغٌش٣س
جُوحٛشز
ؽٔحٍ
ٝقحفَ ػِ ٢قٌْ
ذشجءز ٝأخِ ٢عرِٚ٤

ّ

جالعْ 

جُؼ٘ٞجٕ 

ضحس٣خجإلخطلحء 

ظشٝفجإلخطلحء 


جُشد 
ذطحس٣خ / 8 / 6
 2119

ٓ  22قعععععطلٓ٠كٔعععععٞد 5ػٓكٔععععذػِععععع 2118/4/18 ٠
سمعععععٞجٕٓعععععٖػ
كشقحش 
جُٔؾععععشٝع–ٓ٤ععععص
ػورععس–جُؼؿععٞصز-
جُؿ٤ضز 

  23أقٔعععععععععذئذعععععععععشج ْ٤ٛػذٞسععععععععععععؼ٤ذ–  2117/4/9
ٓشًضقٞػػ٤غ٠
ئذشجْ٤ٛعؼ٤ذ 
-جُرك٤شز 

ٓ  24كٔععععذػرذجُشؽعععع٤ذ ػجُطشػععس–جٌُعع 2118/8/8 ّٞ
جألقٔععش–أٝععع-ْ٤
ػرذجُكٔ٤ذأقٔذ 
جُؿ٤ضز 

ٓ  25قععععععععطل٠ػِعععععععع9 ٠ػٔحسجشجُلشجػ٘س  2118/4/7
–جُٔشٞ٣ه٤ععععععععععس–
ٓقطل٠ػِ ٠
جُٜشّ-جُؿ٤ضز 

858

ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس أغ٘حء ضٞجؾذ ٙك ٠ضْ جُشد ٖٓ هرَ
جُؾحسع ٖٓ هرَ ٓؿٔٞػس ٖٓ جألؽخحؿ ٝصجسزجُذجخِ٤س 
٣شضذٕٝصٟٓذٗ(٠أٖٓٝه٘ٝ،)٠ئهط٤حدٙذؼذ ذأٗ " ٚؾحس١
جعطٌٔحٍجُلكـ" 
رُي ئٌُٓ ٠حٕ ؿ٤ش ٓؼِٝ، ّٞهذ ٗٔح ئُ ٠ػِْ
ر ٖٓ ٚ٣ٝهرَ أقذ جألؽخحؿ ذأٗٓ ٚطٞجؾذ
ذوغْؽشهسجُذهٌُٖٝ،٠جُٔغثٖ٤ُٞذحُوغْ
ٗلٞجرُي ،
هحّ جُٔزًٞس ذؼَٔ ٓكنش ذٔشًض ؽشهس ضْ جُشد ٖٓ هرَ
قٞػػ٤غ٠ذؾإٔعشهسجُطِ٤لٕٞجُٔكٔٝ ٍٞصجسزجُذجخِ٤س 
جُخحؿ ذٝ، ٚػِ ٠أغش ٛزج ضْ ئعطذػحتٓٝ ٖٓ ٚلحد٣ ُْ " ٙغرن
مرط "ٚ
هرَٓشًضقٞػػ٤غ٠ذطحس٣خ2117/4/9
ٝ،ذؼذدخٍٞجُٔزًٞسئُٓ٠شًضؽشهسقٞػ
ػ٤غ٠ذشكوسؽو٤وٚئخطلٝ٠ضْؿِنجُطِ٤لٕٞ
جُٔكٍٔٞجُزًٟحٕ٣كِٔٚك٠رُيجُُْٝ،ّٞ٤
٣ؼشف ٓق٤ش ٖٓ ٙضحس٣خٝ ٚقطٝ ٠هط٘ح ٛزج
،ػِٔح ً ذأٗ ٚك ّٞ٣ ٠جإلخطلحء ٝأغ٘حء ضٞجؾذ
جُٔزًٞس ٓغ ؽو٤و ٚدجخَ جُٔشًض هحّ أقذ
سؾحٍ جُؾشهس ذحُطِد ٖٓ ؽو٤و ٚإٔ ٣زٛد
ٓؼ ٚئُ ٠ؿشكس جُطكش٣حش ٝذؼذ ٓشٝس ػؾش
دهحتن ػحد ٣ ُْٝؿذ جُٔزًٞس ٝ،ذغإجُ ٚأٖٓ٤
جُؾشهسجُٔطٞجؾذأٓحّؿشكسست٤ظجُٔرحقع
ػ٘ ٚهحٍ ُ" ٚأٓؾٓٝ ٠طٞد٣ؼ ٗلغي ك٠
دج٤ٛس" ٝ،هذ ضْ ػَٔ ٓكنش ضـ٤د ذ٘٤حذس
قٞػػ٤غ٠ذشهُْ3614غ٘س ،2117
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٚذٔ٘طوس ضْ جُشد ٖٓ هرَ
جُغ٤ذز ص٘٣د ٖٓ هرَ هٞز ٖٓ جُؾشهس ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ٓكرٞط ك٢
ٝ،ئهط٤حدٙذؼذرُئٌُحٕؿ٤شٓؼِ ،ّٞ
جُون٤س سهْ 1175
ُغ٘س  2118ققش
أٖٓ دُٝس ػِ٤ح ..
ذغؿٖ
ٞٓٝدع
جُو٘حهشسؾحٍ( )1
ذطحس٣خ  2118/4/7خشؼ جُٔزًٞس (هحُد ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ذٌِ٤سجُٜ٘ذعس)ٖٓٓ٘ضُٚك٠جُغحػسجُػحٗ٤س ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
ػؾش ظٜشجَ ٣ ُْٝ،شؾغ قط ٠ضحس٣خٝ ، ٚهذ " ٓط ْٜك ٢جُون٤س
سهْ ُ 137غ٘س
ٗٔح ئُ ٠ػِْ ر ٟٝجُٔزًٞس ذأٗٓ ٚكطؿض ُذٟ
ؾ٘ح٣حش
2118
ؽٔحٍ
جألٖٓ جُٞه٘ ٠ك ٠جٌُ 11.5 ِٞ٤ػِ ٠هش٣ن ػغٌش٣س
جعٌ٘ذس٣سجُقكشٝج ،ٟ
جُوحٛشزٛٝ..حسخ .

ّ

جالعْ 

جُؼ٘ٞجٕ 

ضحس٣خجإلخطلحء 

  26هعععععععٚػرذجُ٘حفعععععععش 17ػكحهٔعععععععععععععععس  2118/7/26
سؽععذ–ٟجُؼٔشجٗ٤ععس
ٓكٔذئذشج ْ٤ٛ
-جُؿ٤ضز 

ًٔ  27ععحٍفععالـٓكٔععذ ٗح٤ٛععح–ًشدجعععس–  2118/5/19
جُؿ٤ضز .
ػغٌش 

  28ؾععععععشؾظػععععععٞك 31ػأذٞسٓنععععحٕ  2118/9/12
جُغععععععٔحـٓععععععٖػ
ٓغؼٞدػٞك 
جُعععععععععععععععععععععععذًطٞس–
جُؼٔشجٗ٤س–جُؿ٤عضز
.

  29ػععععععضٝصٓكؿععععععٞخ 69ػػِ٠كشؿِع 2118/9/15 ٠
ٖٓػًٔحٍؾٔعضز
ػضٝص 
–ئٓرحذععس–جُؿ٤ععضز
.

853

ظشٝفجإلخطلحء 

ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ ضْ جُشد ٖٓ هرَ
هٞزٖٓجُؾشهسٝ،ئهط٤حدزذؼذرُيئٌُٓ٠حٕ ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ٓكرٞط ك٢
ؿ٤شٓؼِ ،ّٞ
جُون٤س سهْ 1175
ُغ٘س  2118ققش
أٖٓ د ٍٝػِ٤ح ..
ذغؿٖ
ٞٓٝدع
جُو٘حهشسؾحٍ( )1
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٚذطحس٣خ ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝ  2118/4/21رُي ٖٓ هرَ هٞز ٖٓ ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
جُؾشهس"جألٖٓجُٞه٘"٠ق٤عهحٓٞجذاهطكحّ " ٓكرٞط ك٢
جُون٤س سهْ 111
ٓ٘ضُٝ ٚئهط٤حدُ ٙؿٜس ؿ٤ش ٓؼِٓٞس ٝ،ذؼذ
ُغ٘س  2119ققش
غالغس أ٣حّ ظٜش جُٔزًٞس ذٔشًض ؽشهس أٖٓ دُٝس ػِ٤ح ..
ذغؿٖ
ًشدجعس ٝ،ذطحس٣خ  2118/5/19فذس هشجس ٞٓٝدع
ذاخالء عر َ٤جُٔزًٞس ذٌلحُس هذسٛح خٔغس جُو٘حهشسؾحٍ( )1
آالف ؾ٘٤س ٝ،هذ ضْ دكؼٜح ذٔشًض جُؾشهس
ٝك ٠كؿش جُ ّٞ٤جُطحُٔٗ ٠ح ئُ ٠ػِْ رٟٝ
جُٔزًٞس ذإٔ هٞز ضحذؼس ُألٖٓ جُٞه٘ ٠هذ
أخزضٓ ٖٓ ٚشًض ؽشهس ًشدجعس أٓحّ أػٖ٤
جُٔكطؿضٖٝ٣ئهطحدضٚئُ٠ؾٜسؿ٤شٓؼِٓٞس ،
هذضْئضٜحّجُٔزًٞسٝٞٛأخشٕٝك٠جُٔكنش ضْ جُشد ٖٓ هرَ
سهْ ُ 51415غ٘س  2118ؾ٘ف ٓذ٘٣س ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
ٗقشأٝ ٍٝهذ هشسش جُ٘٤حذس ئخالء عر٣ ُْ " َ٤غرن مرطٚ
"
جُٔطٖ٤ٜٔذنٔحٕٓكَئهحٓطْٜذؼذجُطخحُـ
ٝجُطقحُف ذ ٖ٤ؾٔ٤غ جألهشجف جُٔط٘حصػس
ذطحس٣خ ،2118/9/12
ئالأٗ٣ُْٚطْئخالءعرِٝٚ٤ذغإجٍجُٔؼٖ٘٤٤
ذوغْؽشهسأؾحذٞذإٔجُٔزًٞسؿ٤شٓٞؾٞد
ذذٞ٣جٕ جُوغْ ٝأٗ ٚػِ ٠رٓس جألٖٓ جُٞه٘٠
ٝ،هذ ٗٔح ئُ ٠ػِٔ ْٜذؾٌَ ؿ٤ش سعٔ ٠ذأٗٚ
ٓٞؾٞددجخَٓؼغٌشهٞجشجألٖٓخِقٗحدٟ
جُغٌٓ–ٚذ٘٣سٗقشغحٕ ،
ضْئخالءعرَ٤جُٔزًٞسذطحس٣خ 2118/9/4ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٖٓ ٓكٌٔس ؾ٘ح٣حش جُؿ٤ضز ٝ،ضْ ضشق ِٚ٤ئُٝ ٠صجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
هغْ ؽشهس ئٓرحذس ذطحس٣خ ٓ " 2118/9/9كرٞط ك٢
جُون٤س سهْ 1118
ٝ،ذطحس٣خ  2118/9/15أٌٗش جُٔؼٕ٘ٞ٤
ُغ٘س  2119ققش
ً
ذحُوغْٝؾٞد،ٙػِٔحذإٔصٝؾطًٚحٗصضضٝس ٙأٖٓ دُٝس ػِ٤ح ..
٤ٓٞ٣حًهٞجٍكطشزٝؾٞدٙذحُوغْ ،
ذغؿٖ
ٞٓٝدع
جُو٘حهشسؾحٍ 
جُشد 

ّ

جالعْ 

جُؼ٘ٞجٕ 

ضحس٣خجإلخطلحء 

ٗ  31ععععععععحؾفٓععععععععشصٝم ػٔععععععععععععععععععععحسز 2118/9/22 –7
ػرذجُكل٤عأذٞض  ٚ٤ؽععععععععععععععععععععععوس–11
جُٔؿٔٞػععععععععععععس25
ٓذ٘٣سجُشقحخ -

  31ػرعععذجُشقٖٔٓكٔعععذ ًلععععشػِٓ–ْ٤شًععععض  2117/8/11
ٓكٔععععععععععٞدػِعععععععععع ٠ذشًعععععععسجُغعععععععرغ–
جُٔ٘ٞك٤س 
أذٞجُ٘ؿح 

  32أقٔعععذكطكععع٠أقٔعععذ جالسدٗ٤ععععس–ٓشقِععععس  2118/8/19
سجذؼعععععععععععععععععععععسخ–
ٓكٔذ 
6أًطعععععععععععٞذشأ–ٍٝ
جُؿ٤ضز .

  33ػرعععععذجُؿٞجدجُغععععع٤ذ هش٣ععسؽعع٤شجذحؾ 2115/9/1 –٠
ؽعععععععرٖ٤جٌُععععععع–ّٞ
ػرذجُؿٞجدرس ٙ
جُٔ٘ٞك٤س .
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ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ
هٞز ٖٓ جُؾشهس ٝ،ئهط٤حد ٙذؼذ رُي ٌُٔحٕ
ؿ٤ش ٓؼِ، ّٞػِٔح ً ذإٔ هذ ضْ جُركع ػٖ
جُٔزًٞسك٠أٓحًٖجإلقطؿحصجُٔك٤طٚذٔ٘ضُٚ
ٌُٖٝ،ذالؾذ ،ٟٝ

ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ئقذ ٟمٞجق٠
جُوحٛشز ٖٓ هرَ هٞجش ضشضذٓ ٟالذظ خحفس
ٝ،ئهط٤حد ٙئُ ٠ؾٜس ؿ٤ش ٓؼِٓٞس ،ػِٔحً ذإٔ
رٟٝجُٔزًٞسهذهحٓٞجذحُركعػ٘ٚكً٠حكس
أٓحًٖجإلقطؿحصجُٔطحقسًٝزُيضوذْ٣ذالؿحش
ُِ٘حتد جُؼحّ ٝذطحس٣خ  2118/5/8ضْ
ئعطذػحءٝجُذجُٔزًٞسٖٓهرَجألٖٓجُٞه٘٠
ذحُٔ٘ٞك٤س ُ ٍإلعطٔحع ئُ ٠ؽٌٞج ٙكٝ ٠جهؼس
ئخطلحء ٗؿِ، ٚئال أٗ ٚقط ٠ضحس٣خ٣ ُْ ٚغطذٍ
ػٌِٓ ٠حٕ ئخطلحء جُٔزًٞس أ ٝجُؿٜس
جُٔغثُٞسػٖئخطلحت ،ٚ
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ أٓحّ ٓ٘ضُٖٓ ٚ
هرَ ٓؿٔٞػس ٖٓ جألكشجد ٣شضذٓ ٕٝالذظ
ٓذٗ٤س ٝرُي ك ٠جُغحػس جُشجذؼس ػقشج
ٝ،ئهط٤حدٙذؼذ رُيئٌُٓ٠حٕؿ٤شٓؼِٝ،ّٞك٠
جُّٞ٤جُطحُ٠قنشئُ٘ٓ٠ضٍجُٔزًٞسهٞزٖٓ
جُؾشهسضطأُقٖٓغالظع٤حسجشق٤عهحٓٞج
ذاهطكحّ جُٔ٘ضٍ ٝجإلعط٤الء ػِ ٠ذؼل
جُٔطؼِوحش جُخحفس ذحُٔزًٞس "الخ ضٞخ
،ضِ٤لٓ ٕٞكٔٓٝ، ٍٞغط٘ذجش ٛحٓس" ًٔح
أٌٗشٝج ٓؼشكط ْٜذٌٔحٕ أ ٝأعرحخ ئقطؿحص
جُٔزًٞس ًٝ،زُي ضْ سكل ضكش٣ش ٓكنش
ذاخطلحء ،ٙ
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٚجٌُحتٖ
ذك ٠جٌُٞغش ذٔذ٘٣س جُؾ٤خ ص٣ٝذ ذٔكحكظس
ؽٔحٍ ع٘٤حء ق٤ع ٣ؼ٤ؼ ٘ٛحى ذؾٌَ ٓإهص
ذغرد هر٤ؼس ػِٔ٣" ٚؼَٔ ٓٞظق ذحإلدجسز
جُطؼِ٤ٔ٤سذحُؾ٤خص٣ٝذ"ٝرُيٖٓهرَأكشجد
ضحذؼُِ ٖ٤وٞجش جُٔغِكس خالٍ قِٔس أٓ٘٤س
ٝ،ئهط٤حدٙذؼذرُيئُ٠ؾٜسؿ٤شٓؼِٓٞسٝ،هذ
ٗٔح ئُ ٠ػِْ ر ٚ٣ٝذأٗ ٚهذ ضْ ئقطؿحص ٙك٠
جٌُط٤رس  111ذحُؼش٣ؼ غْ ضشق ِٚ٤ئُ ٠عؿٖ

جُشد 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ٓكرٞط ك٢
جُون٤س سهْ 1345
ُغ٘س  2118ققش
أٖٓ دُٝس ػِ٤ح ..
ذغؿٖ
ٞٓٝدع
جالعطورحٍ ذٔ٘طوس
عؿٕٞهش .ٙ
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ٓط ْٜك ٢جُون٤س
سهْ ُ 1111غ٘س
 2117ققش أٖٓ
دُٝسػِ٤حٛٝ..حسخ
.

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ؾحس ١جعطٌٔحٍ
جُلكـ" 

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"

ّ

جالعْ 

جُؼ٘ٞجٕ 

ضحس٣خجإلخطلحء 

  34أعععٔحءعععؼ٤ذأقٔععذ 23ػٓكٔععذػِعع 2118/4/15 ٠
ٓطلعععععععشعٓعععععععٖػ
ٓكٔٞد 
ػضجُعععععععععععععععععععععذ–ٖ٣
ئعرحضظ–جُٜشّ–
جُؿ٤ضز .
  35ئععععععالّػرذجُٔؿ٤عععععذ ٓ54ؾعشٝعسجذؼعس  2118/11/18
جإلعععععععععععععععطػٔحس–ٟ
ئذشجْ٤ٛخِ َ٤
ٓذ٘٣ععسٗقععشأ–ٍٝ
جُوحٛشز .

  36أقٔعععذٓكٔعععذأقٔعععذ 21ػجُػععععععععععععععٞسز  2118/11/11
جُٔشٞ٣ه٤ععععععععععععععععس-
ٓؼطٞم 
جُؿ٤ضز 

  37أؽععععععععشفٞ٣عععععععععق 31ػٓكٔعععععععععععععٞد  2118/9/13
ػرععععحط–جُٜععععشّ-
قغٖػِ ٠
جُؿ٤ضز .

  38أقٔععععذقٔععععذٟسصم ٓ٤ععععععععصٛحؽععععععععْ–  2118/2/23
ععععٔ٘ٞد–جُـشذ٤عععس
خِل ٚ
.
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جُؼحص٠ُٝذحإلعٔحػ٤ِ٤سٝ،جُزٟضْضشقِٚ٘ٓٚ٤
أ٣نح ً ذطحس٣خ  2115/12/21ئُ ٠ؾٜس ؿ٤ش
ٓؼِٓٞس ،

جُشد 

ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞسز ٖٓ ٓطحس جُوحٛشز ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٖٓ هرَ أكشجد ؽشهس ضحذؼُ ٖ٤ؿٜحص جألٖٓ ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
جُٞه٘ٝ، ٠ئهط٤حدٛح ذؼذ رُي ئُ ٠ؾٜس ؿ٤ش " ُْ ٣غرن مرطٜح
"
ٓؼِٓٞس  ٖٓٝ،ضحس٣خٝ ٚقط ٠جألٕ ُْ ٣ؼشف
ٌٓحٕ أ ٝأعرحخ ئقطؿحصٛح ػِ ٠جُشؿْ ٖٓ
ٓشٝسأًػشٖٓغٔحٗ٤سأؽٜشػِ٠ئخطلحتٜح ،
ضْجُورلػِ٠جُٔزًٞسٖٓٓ٘ضٍ٣وطٖك ٚ٤ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٓغ صٓالؤ ٙذحُؿحٓؼس "هحُد ذٌِ٤س جُٜ٘ذعس ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
ؾحٓؼس جألصٛش" ٣وغ ك ٠دجتشز هغْ ؽشهس " ٓكرٞط ك٢
جُون٤س سهْ 1175
ٓذ٘٣س ٗقش غحٗٝ، ٠رُي ٖٓ هرَ هٞز ٖٓ
ُغ٘س  2118ققش
جُؾشهس أغ٘حء ه٤حٓ ْٜذكِٔس أٓ٘٤س ذحُٔ٘طوس أٖٓ دُٝس ػِ٤ح ..
ذغؿٖ
جُٔزًٞسز ٝ،ئهط٤حد ٙذؼذ رُي ئُ ٠ؾٜس ؿ٤ش ٞٓٝدع
ٓؼِٓٞس ،
جُو٘حهشسؾحٍ( )1
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٚك ٠ضْ جُشد ٖٓ هرَ
جُغحػس جُشجذؼس كؿشجً ٝرُي ٖٓ هرَ هٞز ٖٓ ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
جُؾشهس ق٤ع هحٓٞج ذطلط٤ؼ جُٔ٘ضٍ ٝئهط٤حدٓ " ٙكرٞط ك٢
جُون٤س سهْ 1552
ذؼذ رُي ئُ ٠ؾٜس ؿ٤ش ٓؼِٓٞس ،ػِٔحً ذإٔ
ُغ٘س  2118ققش
جُٔزًٞس٣ؼحٖٗٓٓ٠ؾحًَفك٤س٣ٝكطحؼئُ ٠أٖٓ دُٝس ػِ٤ح ..
ذغؿٖ
ػالؼ ذؾٌَ دٝسٝ، ٟهذ ٗٔح ئُ ٠ػِْ رٞٓٝ ٚ٣ٝدع
ذأٗٓٚطٞجؾذُذٟجألٖٓجُٞه٘٠ذوغْؽشهس جُو٘حهشسؾحٍ( )1
جُٜشّ ،
ذطحس٣خ13عرطٔرش2118ققَجُٔزًٞسػِ ٠ضْ جُشد ٖٓ هرَ
قٌْذحُرشجءزٝٞٛأخشٖٖٓٓ٣كٌٔسجُؿ٤ضز ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
ٝضْ ضك ِْٜ٣ٞػِ ٠أغش رُي ئُ ٠هغْ ؽشهس " ٓكرٞط ك٢
جُون٤س سهْ 1721
ئٓرحذس،ئالإٔجُوغُْْ٣وْذاخالءعرِْٜ٤ذَ
ُغ٘س  2118ققش
ضْ ضكُ ِْٜ٣ٞألٖٓ جُٞه٘ٝ ٠ذؼذ رُي ذ ٖ٤ٓٞ٤أٖٓ دُٝس ػِ٤ح ..
ذغؿٖ
ضْ ئخالء عر َ٤جُؿٔ٤غ ذاعطػ٘حء جُٔزًٞس ٞٓٝدع
،دٕٝإٔ٣طْضكذ٣ذٌٓحٕأٝعردئقطؿحصز  ،جُو٘حهشسؾحٍ() 1
"
ذطحس٣خ  2118/2/23رٛد جُٔزًٞس(هر٤د ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ئٓط٤حص)ئُ٠جُوحٛشزُِؼَٔٝضْ ئؾشجءئضقحٍ ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
ٝجقذ ذٝ ٚ٘٤ذ ٖ٤ر  ٚ٣ٝذؼذ ٝف ُٚٞئُ٣ ُْ " ٠غرن مرطٚ
"
جُوحٛشز  ٖٓٝذؼذٛح ئٗوطؼص جإلضقحالش ُْٝ
٣ؼشف ٌٓحٗٝ، ٚهذ ٗٔح ئُ ٠ػِْ ر ٚ٣ٝذؾٌَ
ؿ٤ش سعٔ ٠ذإٔ ٗؿِٓ ْٜكطؿض ُذ ٟجألٖٓ
جُٞه٘٣ٌُُْٖٝ٠ؼشفٌٓحٗٚضكذ٣ذجً ،

ّ

جالعْ 

جُؼ٘ٞجٕ 

ضحس٣خجإلخطلحء 

ٓ  39كٔعععععذػرذجُكٔ٤عععععذ 58ػجُٔؼطقعْ–  2117/1/11
ػرذهللاػرذجُكٔ٤ذ  غعععععععععحٗ٠ه٘طعععععععععح-
جُـشذ٤س .

  41ػرععععذجُشقٖٔأقٔععععذ 1قعععععحسزػععععع٣ٞظ  2117/12/11
ععععحُْ–ػٓغعععؿذ
ػرذجُكٔ٤ذػ٤ذ 
جُشقٔس–جُغحقَ–
جُوحٛشز .

  41ػرذجُشقٖٔئذعشج3 ْ٤ٛػخشهععسجُضهِععس  2118/11/16
–ػعععشخجُكقعععٖ-
ػرذجُلطحـ 
جُٔطش٣ععس–جُوععحٛشز
.

  42خحُعععععععععععععذأقٔعععععععععععععذ 21ػجُؾععععععععععععععع٤خ  2118/11/21
ػرذجُكٔ٤ذعِطحٕ  ػرذجُكٔ٤ععذعععِطحٕ
–جُوِؽ-جُوِٞ٤ذ٤عس
 .
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أغ٘حء ضٞؾ ٚجُٔزًٞس ٖٓ ٓكَ ئهحٓط ٚذط٘طح
ئُٓ ٠كحكظس جُوحٛشز ُض٣حسز  أهحسذحت ٚئخطل٠
٣ ُْٝغطذٍ ػِ، ٚ٤ػِٔح ً ذإٔ ر ٚ٣ٝأكحدٝج ذإٔ
أكشجد ٖٓ جُؾشهس ٣طرؼُ ٕٞؿٜحص جألٖٓ
جُٞه٘٠هذرٛرٞجئُ٘ٓ٠ضٍجُٔزًٞسأًػشٖٓ
ٓشُِٙغإجٍػ٘ٚهرَئخطلحتٝٚذؼذئخطلحت ،ٚ
ذطحس٣خ 2117/12/11خشؼجُٔزًٞس(هحُد
ذٌِ٤سجُطؿحسزؾحٓؼسجُوحٛشز)ٖٓٓ٘ضُُْٝٚ
٣ؼذ ٝ،ذؼذ ٓشٝس  ٖ٤ٓٞ٣ػِ ٠ئخطلحت ٚقنش
ئُ٘ٓ ٠ضٍ جُٔزًٞس ؽخـ أكحد ذأٗ ٚضحذغ
ُؿٜس أٓ٘٤س ٝأخرش ر ٚ٣ٝذإٔ جُؿٜس جُط٠
٣طرؼٜح ٓطكلظ ٚػِٗ ٠ؿِٝ، ْٜهحّ ذغإجٍ
جُؿٔ٤غ ػٖ ٓٝ ٍٞ٤ئٗطٔحءجش جُٔزًٞس ٝ،ذؼذ
ٓشٝس ػؾشز أ٣حّ ػِٛ ٠ز ٙجُٞجهؼس ضْ
ئعطذػحء ر ٟٝجُٔزًٞس ئُ٤ٗ ٠حذس ؽرشج
ٝهٔأٗط ْٜػِٗ ٠ؿِٝ ْٜأٗ ٚع٤ؼٞد ذؼذ ّٞ٣
ٝ 2118/1/11إٔ ئؾشجءجش جألٖٓ جُٞه٘٠
ذط٤ثس٠ٛٝعردضأخشجإلكشجؼػٌُُْ٘ٚ٘ٝ،ٚ
٣ؼذ ٝ،ك ٠ؽٜش أؿغطظ جُٔحمٔٗ ٠ح ئُ٠
ػِْرٟٝجُٔزًٞسٖٓأقذجُنرحهذإٔٗؿِْٜ
ًحٕٓكطؿضجً ك٠هطحعجألٖٓجُٞه٘٠ذحُؿ٤ضز
ٝضْٗوِٚئُ٠ئدجسزٓذ٘٣سٗقش .
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ
هٞز ٖٓ جُؾشهس "جألٖٓ جُٞه٘ "٠ذو٤حدز
محذو٣ذػٓ٠شٝجٕ،ػِٔح ً ذإٔٛزججألخ٤شهذ
هِدٖٓرٟٝجُٔزًٞسجإلدالءذأ٣سٓؼِٓٞحش
ذخقٞؿجُٔذػ/ٞػرذجُلطحـجُغ٤ذػرذجُلطحـ
"ٗؿَ ػْ جُٔزًٞس" ٝضشى سهْ ٛحضلٚ
ُإلضقحٍذٝ،ٚئؽطشهجُكقٍٞػِٓ٠ؼِٓٞحش
إلخالء عر َ٤جُٔزًٞس ٝ،هذ هحّ ذاهطكحّ
جُٔ٘ضٍأًػشٖٓٓشز ٝ،ك٠جُٔشز جألخ٤شزهحّ
ذحُورلػِ٠جُٔزًٞسٖٓٝضحس٣خٚقط٠جألٕ
ُْ٣كذدٌٓحٕأٝأعرحخئقطؿحص ،ٙ
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس كٓ ٠طحس جُوحٛشز
ٝرُيأغ٘حءػٞدضٖٓٚسقِسػَٔئُ٠جُقٖ٤
ٝرُي ٖٓ هرَ مرحه "جُؿٞصجش" ذحُٔطحس،
ٝئهط٤حدٙذؼذرُيئٌُٓ٠حٕؿ٤شٓؼِ ،ّٞ

جُشد 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ٓط ْٜك ٢جُون٤س
سهْ ُ 8643غ٘س
 2116ئدجس ١هغْ
غحٕه٘طحٛٝ..حسخ .
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" عرن جضٜحٓ ٚك٢
9967
جُون٤س
ُغ٘س  2118ئدجس١
ٝأخِ٢
جُٔطش٣س
عرِٚ٤كٜ٤ح .

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
ك٢
"ٓكرٞط
سهْ
جُون٤س
ُ1175غ٘س2118
ققش أٖٓ دُٝس
ػِ٤ح ٞٓٝ ..دع
ذغؿٖجُوحٛشز" 

ّ

جالعْ 

جُؼ٘ٞجٕ 

ضحس٣خجإلخطلحء 

  43ععععع٤ذقٔ٤ععععذأقٔععععذ هش٣سػشخجُٔ٘ؾ٤س  2118/11/14
–ٓشًععضًععّٞأٓرععٞ
قٔ٤ذ 
–أعٞجٕ .

  44ػرععذهللاقٔ٤ععذأقٔععذ هش٣سػشخجُٔ٘ؾ٤س  2118/11/14
–ٓشًععضًععّٞأٓرععٞ
قٔ٤ذ 
–أعٞجٕ .

  45ؽحدٟٓكٔذقغع5 ٖ٤ػئذععععععععععععععععشج 2118/12/22 ْ٤ٛ
جُذعععٞه–٠جُٔكِععس
جُشخح ٟٝ
جٌُرش–ٟجٌُرش .ٟ

  46ػرعععععذجٌُشْٓ٣كٔعععععذ 5ػجُكغععععععععععععٖ–  2119/1/1
جُذه–٠جُؿ٤ضز .
ٓؿذٓكٔذ 

  47أقٔععذعععؼذٓكٔععٞد 13ػجألهقعععععععش–  2118/11/5
ٓ٤عععععذجٕجُؿعععععحٓغ–
جُغ٤ذقغٗٞس 
ٓقععععععشجُؿذ٣عععععععذز-
جُوحٛشز .

ٓ  48كٔععذعععؼذٓكٔععٞد 13ػجألهقعععععععش–  2118/11/5
ٓ٤عععععذجٕجُؿعععععحٓغ–
جُغ٤ذقغٗٞس 
ٓقععععععشجُؿذ٣عععععععذز-
جُوحٛشز .
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ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس أغ٘حء ٝؾٞد ٙذؼ٤حدز
جُذًطٞس أقٔذ ػرذجُظحٛش ذٌ ّٞأٓر ٖٓ ٞهرَ
ٓؿٔٞػس ٖٓ جألكشجد ٣شضذ ٕٝصٓ ٟذٗ٠
٣ٝغطوِ ٕٞع٤حسزٓحسًس"ذٞؾ٤س"ٝ،ئهط٤حدٙ
ذؼذرُيئُ٠ؾٜسؿ٤شٓؼِٓٞس ،
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس(هحُد ذحُٔشقِس
جإلػذجد٣س)أغ٘حءٝؾٞدٙذؼ٤حدزجُذًطٞسأقٔذ
ػرذجُظحٛش ذٌ ّٞأٓر ٖٓ ٞهرَ ٓؿٔٞػس ٖٓ
جألكشجد ٣شضذ ٕٝصٓ ٟذٗ٣ٝ ٠غطوِ ٕٞع٤حسز
ٓحسًس"ذٞؾ٤س"ٝ،ئهط٤حدٙذؼذرُيئُ٠ؾٜس
ؿ٤شٓؼِٓٞس ،
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس أغ٘حء ػٞدضٖٓ ٚ
دُٝس جُطؾ٤ي ق٤ع ضْ ئعط٤وحك ٖٓ ٖٓ ٚهرَ
مرحه "جُؿٞصجش" ذحُٔطحس ٝضْ ئذالؿٚ
ذٞؾٞد ٓؾٌِس ك ٠ؾٞجص جُغلش جُخحؿ ذٚ
ٝ،ػِ٠أغشرُيهحّذحإلضقحٍذزٝٚ٣ٝأخرشْٛ
ذزُي ،ئال أٗ٣ ُْ ٚخشؼ ٖٓ جُٔطحس ٔٗٝح ئُ٠
ػِْ ر ٖٓ ٚ٣ٝهرَ أقذ سؾحٍ جألٖٓ ذحُٔطحس
ذأٗ ٚهذ ضْ ضك َ٣ٞجُٔزًٞس ئٌُٓ ٠طد جألٖٓ
جُٞه٘ ٠ذحُٔطحس ٘ٓٝ،ز ٛزج جُٞهص ُْ ٣ؼشف
ٌٓحٕأٝأعرحخئقطؿحص ،ٙ
ذطحس٣خ ٝ 2119/1/1أغ٘حء ػٞدز جُٔزًٞس
ٖٓ ص٣حسز أقذ أفذهحت ٚئُ٘ٓ ٠ضُ ٚهحّ
ذحإلضقحٍ ذزٝ ٚ٣ٝئخطحس ْٛذأٗ ٚهحدّ ُِٔ٘ضٍ
،ئال أٗ٘ٓ ٚز ضحس٣خٝ ٚقط ٠جألٕ ئٗوطؼص ًَ
أخرحسٝ، ٙهحّ ر ٚ٣ٝذحُركع ػ٘ ٚكً ٠حكس
جألٓحًٖ جُٔطحقس ًٔح هحٓٞج ذؼَٔ ٓكنش
ذاخطلحت ٚذوغْ ؽشهس جُذهٝ، ٠هذ ٗٔح ئُ٠
ػِٔ ْٜذؾٌَ ؿ٤ش سعٔ ٠ذإٔ جُٔزًٞس
ٓٞؾٞدُذٟجألٖٓجُٞه٘ ،٠
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ هرَ هٞز ٖٓ
جُؾشهس ضحذؼُ ٖ٤وطحع جألٖٓ جُٞهٖ٘ٓ ٠
ٓذ٘٣س6أًطٞذش ٝ،ئهط٤حد ٙذؼذ رُي ئُ ٠ؾٜس
ؿ٤ش ٓؼِٓٞس ٝ،هذ ٗٔح ئُ ٠ػِْ ر ٚ٣ٝذأٗٚ
ٓطٞجؾذُذٟجألٖٓجُٞه٘٠ذحُؼرحع٤س ،
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ هرَ هٞز ٖٓ
جُؾشهس ضحذؼُ ٖ٤وطحع جألٖٓ جُٞهٖ٘ٓ ٠
ٓذ٘٣س6أًطٞذش ٝ،ئهط٤حد ٙذؼذ رُي ئُ ٠ؾٜٚ
ؿ٤ش ٓؼِٓٞس ٝ،هذ ٗٔح ئُ ٠ػِْ ر ٚ٣ٝذأٗٚ

جُشد 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ٓكرٞط ك٢
جُون٤س سهْ 461
ُغ٘س 2119ققش
أٖٓ دُٝس ػِ٤ح ..
ذغؿٖ
ٞٓٝدع
جُو٘حهشسؾحٍ( )1

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ٛحسخ ..
ٓٝطِٞخ مرط ٚك٢
جُون٤س سهْ 1332
ُغ٘س  2118ققش
أٖٓدُٝسػِ٤ح 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
"ٛحسخٓٝ..طِٞخ
مرط ٚك ٢جُون٤س
سهْ ُ 1332غ٘س

ضحس٣خجإلخطلحء 
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ٓطٞجؾذ ُذ ٟجألٖٓ جُٞه٘ ٠ذحُؼرحع٤س ٝ،أٗ 2118 ٚققش أٖٓ
دُٝسػِ٤ح 
ٓقحخذطِنٗحسٟك٠جُوذّ ،

ّ

جالعْ 

جُؼ٘ٞجٕ 

  49أعععععععحٓسئعععععععٔحػ3 َ٤ػجُٔلطؾعععععععععس–  2117/11/15
ئذشجْ٤ٛئعٔحػٗ  َ٤قعععععععععععععععشجُػٞسز–
جُٜشّ–جُؿ٤ضز .

ق٤ع إٔ جُٔزًٞس خشؼ ٖٓ ٓ٘ضُ ٚذطحس٣خ ضْ جُشد ٖٓ هرَ
٣ ُْٝ 2117/11/15ؼذ ٝهذ ضْ جُركع ػ٘ٝ ٚصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
كً ٠حكس أٓحًٖ جإلقطؿحص جُٔطحق ٌُٖٝ ٚذال " ُْ ٣غرن مرطٚ
"
ؾذ، ٟٝغْ ٗٔح ئُ ٠ػِْ ر ٚ٣ٝذأٗ ٚهذ ضْ
جُورل ػِٝ ٚ٤هذ ئقطؿض ُلطش ٙذٔذ٣ش٣س أٖٓ
جُؿ٤ضزغْٗوَٜٓ٘حٌُٔحٕؿ٤شٓؼِ٘ٓٝ،ّٞز
قٞجُ ٠عطس أؽٜش ضِوص صٝؾس جُٔزًٞس
ئضقحٍ ٛحضل ٖٓ ٠أقذ جألؽخحؿ ٣ل٤ذ ذأٗٚ
ًحٕ ٓكرٞط ٓغ صٝؾٜح ك ٠عؿٖ
"جُؼحصٝ "٠ُٝك ٠ؽٜش د٣غٔرش جُٔحم٠
ضِوصئضقحٍأخشٖٓؽخـخشؼٓإخشجًٖٓ
عؿٖ "جُؼحص٣ "٠ُٝإًذ أ٣نح ً ذأًٗ ٚحٕ
ٓكطؿضٓغجُٔزًٞس ،
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ ضْ جُشد ٖٓ هرَ
هٞزٖٓجُؾشهسٝ،ئهط٤حدزذؼذرُيئُ٠ؾٜس ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
ؿ٤ش ٓؼِٓٞس ٝ،هذ ٗٔح ئُ ٠ػِْ ر ٚ٣ٝذؾٌَ " عرن مرط ٚك٢
جُون٤س سهْ 632
ؿ٤ش سعٔ ٠ذأٗٓ ٚكطؿض ذٔوش جألٖٓجُٞه٘٠
ُغ٘س  2119ئدجس١
ً
ذحُؼرحع٤س،ػِٔح ذإٔجُٔزًٞسٓقحخذاُطٜحخ جُٞجٝ .. ٢ِ٣أكشؼ
ستٟٞقحد٣ٝكطحؼئُ٠سػح٣سفك٤سٓغطٔش ٙػ٘ٚذطحس٣خ/2/ 4
،
 2119
ذطحس٣خ 2118/12/4هحٓصهٞزٖٓػ٘حفش ضْ جُشد ٖٓ هرَ
جُؾشهس جُِٔػٔ ٖ٤ذاهطكحّ ٓ٘ضٍ جُٔزًٞس ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
ٝضلط٤ؾٝ ٚجُورل ػِٗ ٠ؿِ ٚػالء ٓكٔٞد " ؾحس ١جعطٌٔحٍ
جُلكـ" 
ٓكٔذ ػِ ٠غْ ذؼذ رُي ضٞؾٜٞج ئُ ٠جُذٝس
جُػحٗ ٠ق٤ع ٣وطٖ أقٔذ ٓكٔٞد ٓكٔذ ػِ٠
جُ٘ؿَ جُػحُِٗٔ ٠زًٞس ٗٝظشجً ُؼذّ ٝؾٞدٙ
ذحُٔ٘ضٍكوذهحٓٞجذحُورلػِ٠صٝؾط/ٚسؾحء
ٓكٔذ ػرذجُؼحٍٝ ،هِد أقذ أكشجد جُوٞز
جإلضقحٍ ذحُٔزًٞس ٖٓ هرَ صٝؾطٝ ٚػ٘ذ
ٝفُِ٘ٔ ُٚٞضٍ ػود جإلضقحٍ ذ ٚضْ جُورل
ػِٚ٤أ٣نح ً ًٔ،حضْجُورلػِ٠جُ٘ؿَجُػحٗ٠
ُِٔزًٞس ٖٓ جُؾحسع أغ٘حء خشٝؼ جُوٞز ٖٓ
جُٔ٘ضٍ ٝ،ذؼذ رُي ضْ ئهط٤حد جُؿٔ٤غ جألخ
ٝجألذ٘حء(ػالء ٝأقٔذ)ٝصٝؾس جإلذٖ جُػحٗ٠
ئُ٠ؾٜسؿ٤شٓؼِٓٞس ،

  51ػٔشٓٝكٔٞدٓكٔذ 52ػذ٘عع٠كٜعع 2119/1/24 –ْ٤
جُؼرحع٤س-جُوحٛشز
فحُف 
 .

ٓ  51كٔٞدٓكٔذػِ5  ٠ػػرععععععععععععععععععذهللا  2118/12/4
جُعععذؾ–ٟٞجُٔ٘٤عععد
–جُؿ٤ضز .
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ّ

جالعْ 

جُؼ٘ٞجٕ 

ضحس٣خجإلخطلحء 

ٓ  52كٔعععععععععذػرعععععععععذهللا جُؿ٤الٗ–٠ئذؾٞج 2119/1/11 ٟ
ػرعععععععذجُكِْ٤ػِععععععع- ٠جُل .ّٞ٤
قغ ٖ٤
ٓ  53ععإٖٓٓكٔععذعععحُْ جُؿ٤الٗ–٠ئذؾٞج 2119/1/11 ٟ
جُل .ّٞ٤خِ٤لسؾٞدز 

ٓ  54كٔععععذذععععذسٓكٔععععذ ًعععععععّٞجُعععععععذسذ 2118/2/15 –٠
ٓشًععضجُٔ٘قععٞسز-
ػط٤سػط٤س 
جُذه٤ِٜس .

ٓ  55كٔٞدأدْٓٛكٔٞد 14ػضكعععععطٔظ–  2118/8/21
ٗقعشجُذ–ٖ٣جُٜععشّ
أذٞهحُد 
-جُؿ٤ضز .

ٓ  56كٔععععذكعععععطفػوعععععَ ٗطٔععح–ًععّٞقٔععحدز  2117/12/8
–جُرك٤شز .
ػؿالٕ 

  57أقٔعععذٓعععذقصععععؼذ 18ػِععع٠أقٔعععذػ  2119/2/1
ٓشعععععٓ٠كٔععععٞد–
أقٔذ 
أسكجُِععععععععععععٞجء–
جُؼؿععٞص–ٙجُؿ٤ععضز
.
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ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٚذ٘حق٤س
قذجتن جُٔؼحد ٖٓ ٟهرَ هٞز ٖٓ جُؾشهس
"جألٖٓجُٞه٘ٝ،"٠ئهط٤حدٙذؼذرُيئٌُٓ٠حٕ
ؿ٤شٓؼِ ،ّٞ
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٚذ٘حق٤س
قذجتن جُٔؼحد ٖٓ ٟهرَ هٞز ٖٓ جُؾشهس
"جألٖٓجُٞه٘ٝ،"٠ئهط٤حدٙذؼذرُيئٌُٓ٠حٕ
ؿ٤شٓؼِ ،ّٞ
ذطحس٣خ ٝ 2118/2/15أغ٘حء علش جُٔزًٞس
ٖٓ جُٔ٘قٞسز ئُ ٠جُوحٛشز  ذقكرس أقذ
أفذهحتٚهحّػذدٖٓجألكشجد٣شضذٕٓٝالذظ
ٓذٗ٤سذحُورلػِٝٚ٤ذغإجٍفذ٣نجُٔزًٞس
ػٖ عرد رُي هحُٞج ُٓ" ٚحٌُؼ دػٙٞ
ُ٘أخذىأٗصًٔحٕ"ٖٓٝضحس٣خٝٚقط٠جألٕ
ُْ٣غطذٍػٌِٓ٠حٕضٞجؾذ ،ٙ
ذطحس٣خ  21أؿغطظ  2118ضٞؾ ٚجُٔزًٞس
ئُ٤ٓ٠ذجٕجُؿ٤ضزُؾشجءٓالذظجُؼ٤ذٌُٚ٘ٝ
ُْ ٣ؼذ ٝػِ ٠أغش رُي هحّ ر ٚ٣ٝذحُركع ػ٘ٚ
ذٌحكسجألٓحًٖجُٔطحقسٌُٖٝذالؾذٟٝئُ٠إٔ
ضِوٞج ئضقح الً ٛحضل٤ح ً ٖٓ أقذ جألؽخحؿ ٣ل٤ذ
ذأًٗ ٚحٕ ٓكطؿضجً ٓؼ ٚذٔوش جألٖٓ جُٞه٘٠
ذحُؾ٤خصج٣ذ،ػِٔح ًذإٔجُٔزًٞسهحُدذحُغ٘س
جُشجذؼس ذٌِ٤س جُطؿحسز ؾحٓؼس جُوحٛشز ُْٝ
٣ذخَئٓطكحٕٗققجُؼحّ ،
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس أغ٘حء ٓشٝس ٙذ٘وطس
جُؾشهسجُٔٞؾٞدزك٠أٍٗٝلنجُؾ٤ٜذأقٔذ
قٔذ ٟذحُغ٣ٞظ ٖٓ هرَ سؾحٍ ؽشهس
ٝؾ٤ؼ ٝرُي ُذ ٟػٞدض ٖٓ ٚػِٔ ٚذل٘ذم
"ًٞسجٍع٘غحضٞس"ٟذؾشّجُؾ٤خٝ،ئهط٤حدٙ
ذؼذ رُي ئٌُٓ ٠حٕ ؿ٤ش ٓؼِٝ، ّٞهحّ رٚ٣ٝ
ذحُركع ػ٘ ٚكً ٠حكس أٓحًٖ جإلقطؿحص
ذٔكحكظسجُغ٣ٞظٌُٖٝذالؾذ ،ٟٝ
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ
خٔغسأكشجد٣شضذٕٓٝالذظٓذٗ٤سٝ ،ئهط٤حدٙ
ذؼذ رُي ئٌُٓ ٠حٕ ؿ٤ش ٓؼِٝ، ّٞذؼذ ٓشٝس
ئعرٞع ٝسد ئضقحٍ ئُ ٠ر ٟٝجُٔزًٞس ٣ل٤ذ
ذأٗٓٚكطؿضُذٟجألٖٓجُٞه٘٠ذوغْؽشهس
جُذه، ٠ئال إٔ جُٔغث ٖ٤ُٞذحُوغْ أٌٗشٝج رُي
ٝهحٓٞجذطشدٝجُذزجُٔزًٞس ،

جُشد 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ؾحس ١جعطٌٔحٍ
جُلكـ" 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ؾحس ١جعطٌٔحٍ
جُلكـ" 

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ؾحس ١جعطٌٔحٍ
جُلكـ" 

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"

ّ

جالعْ 

جُؼ٘ٞجٕ 

ضحس٣خجإلخطلحء 

ٛ  58ععععععععععحدٟسكؼععععععععععص هش٣عععععععسٓ٘ورعععععععحد–  2119/1/27
ػرذجُٞجقذٓقطلٓ ٠شًععععععضأعععععععٞ٤ه–
أعٞ٤ه .

  59عععع٤ذٗحفعععشٓكٔعععذ 31ػػرذجُشجمعع 2118/5/4 ٠
ٓكٔعععععذػجألٓعععععحّ
جُؾكحش 
جُـضجُ–٠ئٓرحذعس–
جُؿ٤ضز .

  61ػععععععحدٍػرععععععذجُٔ٘ؼْ جُو٤ععشجهٓ–ٖ٤شًععض  2119/2/5
أٝع–ْ٤جُؿ٤ضز .
ٓكٔذقغ ٖ٤

  61خحُععذأعععحٓسسكؼععص 22ػه٘عععععععععععععععح 2118/8/21 ٟٝ
ذ٤عععععع–٠ٓٞهش٣ععععععن
ٓكٔذ 
أذععٞصجسع–جُٔ٘٤ععد-
جُؿ٤ضز .

ٞٗ  62سجُذٖ٣قعحضْعع٤ذ 45ػٓكٔععععععععععععععععذ  2118/8/18
ٞ٣عععععععقالؽعععععع-ٖ٤
ئذشج ْ٤ٛ
جُطٞجذعععن-ك٤قعععَ-
جُؿ٤ضز .

861

ظشٝفجإلخطلحء 

ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس أغ٘حء ٝؾٞدٞٛ ٙ
ٝػذد ٖٓ أفذهحت ٚدجخَ ٓكَ إلفالـ
جُطِ٤لٗٞحشذوش٣سٓ٘ورحدٖٓهرَٓؿٔٞػسٖٓ
سؾحٍ جُؾشهس ٣شضذٓ ٕٝالذظ ٓذٗ٤س ق٤ع
هحٓٞجذغإجٍؾٔ٤غجُٔٞؾٞدٖ٣ػٖأعٔحتْٜ
ئُ ٠إٔ عأُٞج جُٔزًٞس ٝذٔؿشد جُطأًذ ٖٓ
٣ٞٛطٚهحٓٞجذحُورلػِٝٚ٤ئهط٤حدٙك٠ع٤حسز
جُؾشهسئٌُٓ٠حٕؿ٤شٓؼِ ،ّٞ
ذطحس٣خ ٓ4ح 2118 ٞ٣ضٔص ٓذجٔٛس ٓ٘ضٍ
جُٔزًٞسٖٓهرَهٞزٖٓٓرحقعهغْؽشهس
ئٓرحذس ٝهٞز ٖٓ ؾٜحص جألٖٓ جُٞه٘ ٠ق٤ع
هحٓٞج ذحُورل ػِٗ( ٖٓ ًَ ٠حفش ٓكٔذ
جُؾكحشٓ-كٔذ ٗحفش جُؾكحش-ع٤ذ ٗحفش
جُؾكحش) ٝ،ذؼذ ٓشٝس ئقذٝ ٟػؾشٓٞ٣ ٖ٣حً
ضْ ئخالء عرٗ ٖٓ ًَ َ٤حفشجُؾكحش ٓكٔذ
جُؾكحش،ئالأٗٝٚقط٠ضحس٣خ٣ُْٚؼشفٌٓحٕ
أٝأعرحخئقطؿحصع٤ذجُؾكحش٣ُْٝ،ؼشك
ػِ٠جُ٘٤حذسهٞجٍٛزٙجُلطشزػِ٠جُشؿْٖٓ
ٓشٝسأًػشٖٓػؾشزأؽٜشػِ٠ئخطلحت ،ٚ
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ
هٞز ٖٓ جُؾشهس ٝئهط٤حد ٙذؼذ رُي ئٌُٓ ٠حٕ
ؿ٤شٓؼِ ،ّٞ

جُشد 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ؾحس ١جعطٌٔحٍ
جُلكـ" 

ق٤ع أٗ ٚذطحس٣خ  2118/8/21خشؼ ضْ جُشد ٖٓ هرَ
جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٚجُغحػس جُػحٗ٤س ظٜشج ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
ُؾشجءٓالذظجُؼ٤ذٖٓٓ٤ذجٕجُؿ٤ضز٣ُْٝؼذ " ُْ ٣غرن مرطٚ
"
ٝ،ػِ٠أغشٛزجهحّرٟٝجُٔزًٞسذحُركعػ٘ٚ
كً ٠حكس جألٓحًٖ جُٔطحقس "أهغحّ جُؾشهس
ٝجُٔغطؾل٤حش ٝأٓحًٖ جإلقطؿحص"  ٌُٖٝذال
ؾذٝ ،ٟٝهذٗٔحئُ٠ػِْرٚ٣ٝذإٔجُٔزًٞس
ٓطٞجؾذذٔوشجألٖٓجُٞه٘٠ذحُؾ٤خصج٣ذ ،
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس(هحُد ؾحٓؼ ٖٓ )٠ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٓ٘ضُٖٓٚهرَهٞزٖٓجُؾشهسق٤عهحٓٞج ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
ذاهطكحّجُٔ٘ضٍٝضكطْٓ٤كط٣ٞحضٝٚجإلعط٤الء " ُْ ٣غرن مرطٚ
"
ػِ" ٠الخ ضٞخ ٝ،قحعد أُٝ، ٠جسذغ
ضِ٤لٗٞحش ٓكٔٓٝ ٍٞرِؾ ٓحُٝ "٠ئهط٤حد
جُٔزًٞسذؼذجإلػطذجءػِٚ٤أٓحّجُؿ٤شجٕئُ٠
ٌٓحٕؿ٤شٓؼِٝ،ّٞهذٗٔحئُ٠ػِْرٚ٣ٝذإٔ
جُٔزًٞس ٓكطؿض ذٔوش جألٖٓ جُٞه٘ ٠ذحُؾ٤خ
صج٣ذ ،

ّ

جالعْ 

جُؼ٘ٞجٕ 

ضحس٣خجإلخطلحء 

  63ػٔعععععشقعععععحضْعععععع٤ذ 45ػٓكٔععععععععععععععععذ  2118/8/18
ٞ٣عععععععقالؽعععععع-ٖ٤
ئذشج ْ٤ٛ
جُطٞجذعععن-ك٤قعععَ-
جُؿ٤ضز .

ٓ  64كٔععذسأكععصٓكٔععذ 15ػػرعععععذجُؿٞجد  2119/8/27
ػععععحٓش–جُٜععععشّ–
أذٞعش٣غ 
جُؿ٤ضز .

  65أقٔعععععععععععذععععععععععععحٓ1 ٠ػٓشجدٌٓغش–  2119/2/13
ٓ٤ععععذجٕجُغععععحػس–
ػرذجُ٘ر٠ػِ ٠
جُطحُر٤عس-ك٤قععَ–
جُؿ٤ضز .

  66أقٔععععععذػرععععععذجُؿِ16 َ٤ػٛٝرٓٚكٔعذ  2118/8/18
–جٌُعععععّٞجألخنعععععش
ذحص٣ذػرذجُؿِ َ٤
جُركععش–ٟجُٜعععشّ–
جُؿ٤ضز .

860

ظشٝفجإلخطلحء 

ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس(هحُد ذحُػحٗ٣ٞس
جُؼحٓس)ٖٓٓ٘ضُٖٓٚهرَهٞزٖٓجُؾشهس
ق٤عهحٓٞج ذاهطكحّجُٔ٘ضٍٝضكطْٓ٤كط٣ٞحضٚ
ٝجإلعط٤الء ػِ" ٠الخ ضٞخ ٝ،قحعد أُ٠
ٝ،جسذغ ضِ٤لٗٞحش ٓكٔٓٝ ٍٞرِؾ ٓحُ"٠
ٝئهط٤حد جُٔزًٞس ذؼذ جإلػطذجء ػِ ٚ٤أٓحّ
جُؿ٤شجٕ ئٌُٓ ٠حٕ ؿ٤ش ٓؼِٝ، ّٞهذ ٗٔح ئُ٠
ػِْ ر ٚ٣ٝذإٔ جُٔزًٞس ٓكطؿض ذٔوش جألٖٓ
جُٞه٘٠ذحُؾ٤خصج٣ذ ،
ق٤ع أٗ ٚذطحس٣خ  2119/8/27خشؼ
جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٚجُغحػس جُخحٓغس ٓغحء
ُؾشجء دٝجء ُٞجُذ٣ ُْٝ ٙؼذ ٝ،ػِ ٠أغش ٛزج
هحّ ر ٟٝجُٔزًٞس ذحُركع ػ٘ ٚكً ٠حكس
جألٓحًٖجُٔطحقسٌُٖٝذالؾذٝ،ٟٝهذٗٔحئُ٠
ػِْ ر ٚ٣ٝذإٔ جُٔزًٞس ٓطٞجؾذ ذٔوش جألٖٓ
جُٞه٘٠ذحُؾ٤خصج٣ذ ،

جُشد 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ٓكرٞط ػِ٢
رٓس جُون٤س سهْ
ُغ٘س
1331
 2118ققش أٖٓ
دُٝسػِ٤حٞٓٝ..دع
ذحُغؿٖ جُٔشًض١
ذحُؿ٤ضز .
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ ضْ جُشد ٖٓ هرَ
هٞز ٖٓ جُؾشهس ٓذؾؿ ٖ٤ذحألعِكس ذؼنٝ ْٜصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
٣شضذٟٓالذظٓذٗ٤سٝأخشٕٓٝالذظؽشه٤س " ُْ ٣غرن مرطٚ
"
،ق٤عهحٓٞجذاهطكحّجُٔ٘ضٍٝذؼػشزٓكط٣ٞحضٚ
ٝجإلعط٤الء ػِ" ٠الخ ضٞخ ،قحعد أُ8، ٠
ضِ٤لٗٞحش" ٝجُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٝئهط٤حدٙ
ئٌُٓ٠حٕؿ٤شٓؼِ ،ّٞ
ق٤ع أٗ ٚذطحس٣خ  2118/8/18خشؼ ضْ جُشد ٖٓ هرَ
جُٔزًٞس(هحُدؾحٓؼٖ٘ٓٓ)٠ضُ٤ُٚوحذَذؼل ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
أفذهحت ٚذٌٔحٕ ذؿٞجس جُٔ٘ضٍ ٣ ُْ ٌُٚ٘ٝؼذ " ُْ ٣غرن مرطٚ
"
ٝذغإجٍأفذهحتٚػ٘ٚأخرشٝجرٚ٣ٝذأًٗٚحٗص
ضٞؾذ ع٤حسز خحفس ذحُؾشهس ذحُؾحسع ٝضْ
جُورل ػِ ٠ػذد ٖٓ جألكشجد  ٖٓٝمْٜٔ٘
جُٔزًٞسٝ،ذؼذغالغسأؽٜشخشؼػذدٖٓٔضْ
جُورل ػِٝ ْٜ٤أخرشٝج ر ٟٝجُٔزًٞس ذأٗٚ
ٓكطؿض ذٔوش جألٖٓ جُٞه٘ ٠ذحُؾ٤خ صج٣ذ
،ػِٔح ً ذأٗ ٚك ٠جُ ّٞ٤جُطحُ ٠إلخطلحء جُٔزًٞس
هحٓصهٞزٖٓجُؾشهسذاهطكحّٓ٘ضُٝٚذؼػشز
ٓكط٣ٞحضس ٝجإلعط٤الء ػِ5" ٠ضِ٤لٗٞحش
ٝ،الخضٞخٝ،قحعدأُٓٝ،٠رِؾٖٓجُ٘وٞد"
.

ّ

جالعْ 

جُؼ٘ٞجٕ 

ضحس٣خجإلخطلحء 

ٓ  67ععشْٓ٣كٔععٞدجُغعع٤ذ 5ػعععععععععععععععععععع٤ذ 2119/1/21 ٟ
ػرذجُٔؿ٤عععذذكعععشٟ
جُوقحؿ 
جُرِععععععذ–ٗح٤ٛععععععح–
ًشدجعس–جُؿ٤ضز 

ٓ  68كٔعععذقغعععٖأقٔعععذ 5ػعععععععععععععععععععع٤ذ 2119/1/21 ٟ
ػرذجُٔؿ٤عععذذكعععشٟ
ػرذجُ٘ر ٠
جُرِععععععذ–ٗح٤ٛععععععح–
ًشدجعس–جُؿ٤ضز 

  69ػرعذهللاػِع٠ػرععذهللا 1ػع٤قجألععالّ  2119/2/19
–جُٔطرؼععععععععععععععععععس–
ٓكٔٞدجألؽوش 
جُؼٔشجٗ٤س–جُؿ٤عضز
.

  71قغععحّجُععذٖ٣عععٔ٤ش هش٣عععسجُخطحهرعععس–  2117/12/26
ٓذ٘٣ععععسجُغععععحدجش–
ػرذسذٓٚكٔذ 
جُٔ٘ٞك٤س .

868

ظشٝفجإلخطلحء 

أٗٚذطحس٣خٝ 2119/1/21سدئضقحٍٛحضل٠
ٖٓجُٔزًٞسزُزٜ٣ٝح٣ل٤ذذأٜٗح أغ٘حءض٘ضٜٛح
ٓغ صٝؾٜح جُٔذػٓ ٞكٔذ قغٖ أقٔذ
ػرذجُ٘ر٠ك٠قذ٣وسجُكٞ٤جٕذحُؿ٤ضزضْئُوحء
جُورل ػِ ٖٓ ْٜ٤هرَ هٞز ٖٓ جُؾشهس
ٝئهط٤حد ْٛذؼذ رُي ئُ ٠هغْ ؽشهس جُذه٠
ٝ،ػِ ٠أغش رُي هحّ ر ٟٝجُٔزًٞسز ذحُطٞؾٚ
ئُ٠هغْؽشهسجُذهُِ٠غإجٍػٜ٘ٔح،ئالأْٜٗ
أٌٗشٝج ٝؾٞد٘ٛ ْٛحى ٝ،أ٣نحً ضٞؾٜٞج ئُ٠
هغْ ؽشهس جُؿ٤ضز  ٌُْٜ٘ٝأٌٗشٝج ٝؾٞدْٛ
ًزُي،ػِٔحً ذإٌٔٓطدجألٖٓذكذ٣وسجُكٞ٤جٕ
أًذ قذٝظ جُٞجهؼس دجخَ جُكذ٣وس ٗٝ،ك٤و
ع٤حدضٌْ ػِٔح َ ذإٔ جُٔزًٞسز ُذٜ٣ح هلِٖ٤
فـحسٓحصجٍئقذٔٛحكٓ٠شقِسجُشمحػس ،
أٗٚذطحس٣خٝ 2119/1/21سدئضقحٍٛحضل٠
ٖٓ صٝؾس جُٔزًٞس ُزٜ٣ٝح ٣ل٤ذ ذأٜٗح أغ٘حء
ض٘ضٜٛحٓغصٝؾٜحجُٔذػٓٞكٔذقغٖأقٔذ
ػرذجُ٘ر٠ك٠قذ٣وسجُكٞ٤جٕذحُؿ٤ضزضْئُوحء
جُورل ػِ ٖٓ ْٜ٤هرَ هٞز ٖٓ جُؾشهس
ٝئهط٤حد ْٛذؼذ رُي ئُ ٠هغْ ؽشهس جُذه٠
ٝ،ػِ٠أغشرُيهحّرٟٝجُٔزًٞسذحُطٞؾٚئُ٠
هغْ ؽشهس جُذهُِ ٠غإجٍ ػٜ٘ٔح ،ئال أْٜٗ
أٌٗشٝج ٝؾٞد٘ٛ ْٛحى ٝ،أ٣نحً ضٞؾٜٞج ئُ٠
هغْ ؽشهس جُؿ٤ضز  ٌُْٜ٘ٝأٌٗشٝج ٝؾٞدْٛ
ًزُي،ػِٔحً ذإٌٔٓطدجألٖٓذكذ٣وسجُكٞ٤جٕ
أًذقذٝظجُٞجهؼسدجخَجُكذ٣وس ،
أٗٚذطحس٣خ 2119/2/19خشؼجُٔزًٞسٖٓ
ٓ٘ضُُ ٚؾشجء ذؼل ئقط٤حؾحش جُٔ٘ضٍ ٌُٚ٘ٝ
ُْ ٣ؼذ ٝ،كٗ ٠لظ جُ ّٞ٤قنش ئُ٘ٓ ٠ضٍ
جُٔزًٞس هٞز ٖٓ جُؾشهس ٝهحٓٞج ذطلط٤ؼ
جُٔ٘ضٍ ٝجإلعط٤الء ػِ" ٠جُالخ ضٞخ"
جُخحؿ ذ ٖٓٝ، ٚضحس٣خٝ ٚقط ٠جألٕ ُْ
٣غطذٍػٌِٓ٠حٗ ،ٚ
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ هرَ هٞز ٖٓ
جُؾشهس ٝرُي أغ٘حء ضأد٣ط ٚجإلٓطكحٗحش ذٌِ٤س
جُٜ٘ذعسؾحٓؼسجألصٛشٝ،ئهط٤حدٙذؼذرُيئُ٠
ؾٜس ؿ٤ش ٓؼِٓٞس ٝ،ػِ ٠جُشؿْ ٖٓ ٓشٝس
أسذؼس ػؾش ؽٜشجً ػِٝ ٠جهؼس ئخطلحتُْ ٚ
٣كذد قط ٠جألٕ ٌٓحٕ أ ٝأعرحخ ئقطؿحصٙ
ٝ،ػِ٠أغشرُيهحّٝجُذجُٔزًٞسذشكغدػٟٞ

جُشد 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٜح
"

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ؾحس ١ئعطٌٔحٍ
جُلكـ" 

ّ

جالعْ 

جُؼ٘ٞجٕ 

ضحس٣خجإلخطلحء 

  71ػِععع٠ػغعععٌشأقٔعععذ 49ػػرذجُكٔ٤عععععذ  2119/2/21
هِرععععععععععععععععععععع–ٚػ
أقٔذ 
جُِٔ٤ؿ–٠ك٤قَ–
ذعععٞالمجُعععذًشٝس–
جُؿ٤ضز .

ٓ  72قطلٗ٠رَٓ٤كٔعذ ػجُٞقذز–جُوِعؽ  2117/11/19
–جُخحٌٗعععععععععععععععععععس-
ذ ٠ٓٞ٤
جُوِرٞذ٤س 
  73ػرععععذجُشقٖٔأقٔععععذ ػأذٞذٌشجُقعذ٣ن  2119/2/15
قغٖػِ٘ٓ٠ؾح–  ٟٝجُؿعععععععععع–ٕٞأٍٝ
جُل–ّٞ٤جُل .ّٞ٤

ظشٝفجإلخطلحء 

هنحت٤س ذحُونحء جإلدجس ٟققَ ذٔوطنحٛح
ػِ٠جُكٌْسهُْ 23936غ٘س72مٝجؾد
جُ٘لحرذٌؾققحُسجُـٔٞكجُٔك٤طسذاخطلحء
جُٔزًٞس ٝئضخحر جإلؾشجءجش جُالصٓس ٝجُطذجذ٤ش
جُٔطِٞذسُِٞفٍٞئُٝٚ٤جٌُؾقػٖٓق٤شٙ
،
ذطحس٣خ2119/2/21ك٠ضٔحّجُغحػسجُػحٗ٤س
ظٜشج خشؼ جُٔزًٞس ٖٓ ٓوش ػِٔ ٚذؼ٤حدضٚ
جُخحفس ك 129 ٠ػ جُٔ٤شؿ٘٤ٓ– ٠ذجٕ
جُغرغػٔحسجشذٔقشجُؿذ٣ذزٝئخطل٠هرَإٔ
٣قَ ُغ٤حسض ٚجُٔٞؾٞد ٙك ٠جُؾحسع جُٔوحذَ
ٝرُي ٝكوح ً ٌُحٓ٤شجش جُٔشجهرس جُٔٞؾٞدز ك٠
جٌُٔحٕ ٝ،ػِ ٠أغش رُي هحّ ر ٟٝجُٔزًٞس
ذؼَٔ ٓكنش ذاخطلحت ٚك ٠دجتشز ٓكَ ئهحٓطٚ
ذشهْ  2314/99ئدجس ٟذٞالم جُذًشٝس
،ػِٔحًذإٔست٤ظجُٔرحقعذُْٜٖ٤أغ٘حءػَٔ
جُٔكنشذإٔئخطلحءجُٔزًٞسذٜزججُؾٌَٝك٠
ٛزججُٞهص٣ؾ٤شئُ٠ؾٜسأٓ٘٤سٝ،هذٗٔحئُ٠
ػِْ ر ٚ٣ٝذؼذ رُي ذؾٌَ ؿ٤ش سعٔ ٠ذإٔ
جُٔزًٞسُذٟجألٖٓجُٞه٘ ،٠
ضْجُورلػِ٠جُٔزًٞس(هحُد)أغ٘حءٝؾٞدٙ
ذٌِ٤س جُٜ٘ذعس كشع ؽرشج ٓقش ٖٓ هرَ هٞز
ٖٓجُؾشهسٝ،ئهط٤حدٙذؼذرُيئُ٠ؾٜسؿ٤ش
ٓؼِٓٞس ،
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ
هٞز ٖٓ جُؾشهس "جألٖٓ جُٞه٘ٝ "٠ئهط٤حدٙ
ذؼذرُيئٌُٓ٠حٕؿ٤شٓؼِ ،ّٞ

  74ػعععععععععحدٍٓكٔعععععععععٞد 16ػػِعع٠فععحُف  2119/3/5
ٓعععععععععٖػؾغعععععععععش
ػرذجُغالّ 
جٌُ٘٤غس–جُٔ٘٤د-
جُؿ٤ضز .

ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ
هٞز ٖٓ جُؾشهس "جألٖٓ جُٞه٘ٝ "٠ئهط٤حدٙ
ذؼذرُيئٌُٓ٠حٕؿ٤شٓؼِ ،ّٞ

  75أٔ٣ععععععٖجُؾععععععشج٣ك37 ٠ػععععع٤ذهععععش 2119/3/4 -ٙ
جُذعٞه٠جُرٜؿ  ٠ػػػٔعععحٕٓكعععشّ-
جُطحُر٤عععععس-جُٜعععععشّ-
جُؿ٤ضز .

ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ
هٞز ٖٓ جُؾشهس ٝئهط٤حد ٙذؼذ رُي ئٌُٓ ٠حٕ
ؿ٤ش ٓؼًِٔ ّٞح ضْ جإلعط٤الء ػِ ٠جُٔطؼِوحش
جُؾخق٤س ُ( ٚضِ٤لٓ ٕٞكٔ-ٍٞالخ ضٞخ-
ً٤غسًٔرٞ٤ضش) 

863

جُشد 

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ؾحس ١ئعطٌٔحٍ
جُلكـ" 

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ٓكرٞط ك٢
جُون٤س سهْ 488
ُغ٘س  2119ققش
أٖٓ دُٝس ػِ٤ح "
ئٗنٔحّ ُؿٔحػس "
ذغؿٖ
ٞٓٝدع
جُو٘حهشسؾحٍ .
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤س 
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"

ّ

جالعْ 

جُؼ٘ٞجٕ 

ضحس٣خجإلخطلحء 

  76ػٔععععععععععععشأٔ٣عععععععععععععٖ 37ػععععع٤ذهععععش 2119/3/4 -ٙ
جُؾشج٣ك٠جُذععٞه ٠ػػػٔعععحٕٓكعععشّ-
جُطحُر٤عععععس-جُٜعععععشّ-
جُرٜؿ ٠
جُؿ٤ضز .

ٞ٣  77عععععععععععقأٔ٣ععععععععععٖ 37ػععععع٤ذهععععش 2119/3/4 -ٙ
جُؾشج٣ك٠جُذععٞه ٠ػػػٔعععحٕٓكعععشّ-
جُطحُر٤عععععس-جُٜعععععشّ-
جُرٜؿ ٠
جُؿ٤ضز .

  78أقٔعععذػرذجُٔ٘قعععق جُكعععععععع٠جُكععععععععحد 2119/3/12 ٟ
ػؾععععععشٓ-ؿععععععحٝسز
جُغ٤ذٓكٔذ 
"–"2
ػٔععععععععععحسز"-"13
جُؿ٤ضز .

ٓ  79كٔععٞدٓكٔععذسصم دك٘عععععع–ٞئهغععععععح 2118/3/21 -
جُل .ّٞ٤
ٓكٔٞد 

ٓ  81كٔعععععععععٞدٓكٔعععععععععذ 11ـععع٤ذعععِٔ٤حٕ  2119/4/13
–ٓقعععشجُوذٔ٣عععس-
جُرذ٠٘٣ػِ ٠
جُوحٛشز 

  81ػععحدٍأقٔععذٓرععحسى ػٓغععؿذجُععشقٖٔ  2119/4/1
–ػععععٖ٤قِععععٞجٕ–
ػرذجُٔ٘ؼْ 
قِٞجٕ-جُوحٛشز 

864

ظشٝفجإلخطلحء 

ضْجُورلػِ٠جُٔزًٞس(هحُدذٌِ٤سجُطؿحسز
ؾحٓؼس جُوحٛشز) ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ هٞز ٖٓ
جُؾشهس ٝئهط٤حد ٙذؼذ رُي ئٌُٓ ٠حٕ ؿ٤ش
ٓؼًِٔ ّٞح ضْ جإلعط٤الء ػِ ٠جُٔطؼِوحش
جُؾخق٤س ُ( ٚضِ٤لٓ ٕٞكٔ-ٍٞالخ ضٞخ-
ً٤غسًٔرٞ٤ضش) 
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس (هحُد ذٔذسعس أّ
جألذطحٍجُػحٗ٣ٞس)ٖٓٓ٘ضُٖٓٚهرَهٞزٖٓ
جُؾشهس ٝئهط٤حد ٙذؼذ رُي ئٌُٓ ٠حٕ ؿ٤ش
ٓؼًِٔ ّٞح ضْ جإلعط٤الء ػِ ٠جُٔطؼِوحش
جُؾخق٤س ُ( ٚضِ٤لٓ ٕٞكٔ-ٍٞالخ ضٞخ-
ً٤غسًٔرٞ٤ضش) 
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ
جُؾشهس ٝ،ئهط٤حد ٙذؼذ رُي ئٌُٓ ٠حٕ ؿ٤ش
ٓؼِٝ، ّٞذحُغإجٍ ػ٘ ٚذوغْ ؽشهس غحٕ
جُؾ٤خ صج٣ذ أٌٗشٝج ٓؼشكط ْٜذًٔ ٚح سكنٞج
ػَٔ ٓكنش ذٞجهؼس ئخطلحءٝ، ٙهذ ٗٔح ئُ٠
ػِْرٚ٣ٝذؾٌَؿ٤شسعٔ٠ذأٗٞٓٚؾٞدُذٟ
جألٖٓجُٞه٘ ،٠
ضْجُورلػِ٠جُٔزًٞسٖٓٓكَػِٔ ٚق٤ع
أٗ٣ٚؼَٔذٔكَقِ٣ٞحش"م٠جُؤش"ذاهغح
ٖٓهرَػذدٖٓسؾحٍجُؾشهسٝ،ئهط٤حدٙذؼذ
رُيئٌُٓ٠حٕؿ٤شٓؼِ ،ّٞ
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس أغ٘حء ٝؾٞدٙ
ذٔغطؾل ٠جُذٓشدجػ ٓغ ٗؿِط ٚجُٔش٣نس
ذحُلؾَ جٌُِ ٟٞق٤ع هحٓص ٓؿٔٞػس ٖٓ
جُؾشهس ذحُورل ػِ ٖٓ ٚ٤جُٔغطؾل٠
ٝئهط٤حدٙذؼذرُئٌُحٕؿ٤شٓؼِٝ،ّٞذحُركع
ػٖ٘ٓٚهرَرٚ٣ٝضرُْٜٖ٤ذؾٌَؿ٤شسعٔ٠
ٖٓهرَأقذأٓ٘حءجُؾشهسذأٗٓٚكطؿضُذٟ
هغْجُغ٤ذزٌُٖٝضكصػٜذزجألٖٓجُٞه٘ ،٠
أغ٘حء ضٞجؾذ جُٔزًٞس أٓحّ ٓ٘ضُ ٚك ٠جُغحػس
جُٞجقذز ٖٓ فرحـ  ّٞ٣جألقذ جُٔٞجكن
 2119/4/1ؾحءش ع٤حسز ٓالً ٠ذ٤نحء
ٝذٜح غالغس أؽخحؿ ق٤ع هحٓٞج ذافطكحخ
جُٔزًٞسذحُغ٤حسزٝئهط٤حدٙذؼذرُيئُ٠ؾٜس
ؿ٤ش ٓؼِٓٞس ٝ،هرَ إٔ ٣و ّٞذحُشًٞخ ك٠
جُغ٤حسز أؽحس ئُ ٠ذؼل أفذهحتس جُزٖ٣
ؽحٛذٝججُٞجهؼسذأْٜٗؽشهٝ،ٚػِ٠أغشرُي
هحّرٟٝجُٔزًٞسذحُزٛحخهغْؽشهسقِٞجٕ

جُشد 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ؾحس ١جعطٌٔحٍ
جُلكـ" 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ٓط ْٜك ٢جُون٤س
سهْ ُ 4311غ٘س
ئدجس١
2119
جُٔؼحدٞٓٝ .. ١دع
جُوحٛشز
ذغؿٖ
ذطش .ٙ
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"

ّ

جالعْ 

جُؼ٘ٞجٕ 

ضحس٣خجإلخطلحء 

  82أقٔععذفععرشٟػِععع12 ٠ػجُغععشج٣حش–  2119/1/28
جُؼرحععع٤س–جُععٞج٠ِ٣
ٗحفقأذٞعِ ْ٤
-جُوحٛشز 

٣  83ك٤عع٠أعععحٓس٣ك٤عع8171 ٠جُٔوطععععععْ–  2119/4/11
جُوحٛشز 
أذٞعالٓس 

٤ُٝ  84عععذٓكٔعععذكطكععع٤٘ٓ ٠سٓكِعسدٓ٘عس–  2118/8/23
ٓشًضٓكِعسدٓ٘عس-
ػرذجُغالّ 
جُذه٤ِٜس 

  85أقٔذٓكٔذٓ٘ذ ٟ

ػجُؾعععحذِس–ذ٘ععع 2119/4/2 ٠
ٓضجس-جُٔ٘٤ح 

  86أقٔعععععذٗٞسجُضٛعععععٞس 25ػٗخِعععسأسك  2119/5/12
جُكٔقععععععععععععععععحٗ–٠
ؾٔؼٚأذٞجُؼال 
جُٔطش٣س-جُؿ٤ضز 

865

ظشٝفجإلخطلحء 

ُطكش٣ش ٓكنش ضـ٤د ٝضْ ػَٔ ٓكنش ُْٝ
٣طْ ئػطحت ْٜسهْ جُٔكنش ٝ،كّٞ٣ ٠
2119/4/4رٛرٞجٓشٙأخشُِٟوغْٖٓأؾَ
جُكق ٍٞػِ ٠سهْ جُٔكنش  ٌُٖٝأٖٓ٤
جُؾشهس سكل رُي ٝهحٍ ُ ْٜإٔ جُٔزًٞس
ٓٞؾٞدُذٟجألٖٓجُٞه٘ٝ،٠رٛدٓشٙغحُػس
ٌُٖٝذالؾذ ،ٟٝ

ذطحس٣خ  2119/1/28ققَ جُٔزًٞس ػِ٠
ئخالءعرَٖٓ٤جُ٘٤حذسػِ٠رٓسجُون٤سسهْ
 148أٖٓ دُٝس ػِ٤ح ٝ،ضْ ضشق ِٚ٤ئُ ٠هغْ
ؽشهس جُٞج ٠ِ٣جُطحذغ ُُ ٚط٘ل٤ز هشجس ئخالء
عر،ِٚ٤ئالأٗ٣ُْٚخشؼٖٓجُوغْ٣ُْٝؼشف
ٓق٤شٙقط٠جألٕ ،

جُشد 

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ٓكرٞط ك٢
جُون٤س سهْ 751
ُغ٘س  2119ققش
أٖٓ د ٍٝػِ٤ح ..
ذغؿٖ
ٞٓٝدع
جالعطورحٍذطشز .
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس أغ٘حء ٓشٝس ٙذٌٔ ٖ٤ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ذٔ٘طوسقذجتنجُٔؼحدٟك٠هش٣وسُض٣حسزأقذ ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
أفذهحت ٚذٔغطؾل ٠جُلحسٝم ٝ،ئهط٤حد ٙذؼذ " ؾحس ١ئعطٌٔحٍ
جُلكـ" 
رُيئُ٠ؾٜسؿ٤شٓؼِٓٞس ،
ضْجُورلػِ٠جُٔزًٞسأغ٘حءٝؾٞدٙذؾحسع ضْ جُشد ٖٓ هرَ
جُطغؼ ٖ٤ذحُوحٛشز جُؿذ٣ذز ٖٓ هرَ هٞز ٖٓ ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
جُؾشهس ٝ،ئهط٤حدز ذؼذ رُي ئُ ٠ؾٜس ؿ٤ش " ٓكرٞط ك٢
جُون٤س سهْ 1331
ٓؼِٓٞس ٝ،ػِ ٠جُشؿْ ٖٓ ٓشٝس أًػش ٖٓ
ُغ٘س  2118ققش
ضغؼسأؽٜشٓ٘زجُورلػِ٠جُٔزًٞسُْ٣طْ أٖٓدُٝسػِ٤ح/18
ضكذ٣ذٌٓحٕئقطؿحصٙأٝأعرحخجُورلػِ.. 2118 / 11 ٚ٤
،
ذغؿٖ
ٞٓٝدع
جُو٘حهشسؾحٍ .
ضْ قرظ جُٔزًٞس (هحُد ذحُقق جُػحٗ ٠ضْ جُشد ٖٓ هرَ
جُػحٗ )ٟٞئقط٤حه٤حً ذطحس٣خ  2118/7/1ػِٝ ٠صجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
رٓسجُون٤سسهُْ 6112غ٘س 2118ئدجسٓ " ٟكرٞط ػِ٢
رٓس جُون٤س سهْ
ذ٘ٓ٠ضجسٝ،هذضْئخالءعرِٚ٤ذنٔحٕٓكَ
ُغ٘س
4451
ئدجس١
ئهحٓط ٚذطحس٣خ ٝ 2119/4/2ضْ ضشق ِٚ٤ئُ2119 ٠
ٓشًضؽشهسذ٘ٓ٠ضجسُ٤خِ٠عرِٖ٘ٛٓٚ٤حى عٔحُٞه  /جُٔ٘٤ح ..
ذغؿٖ
،ئال أٗ ٚئخطلٗٝ ٠لٓ ٠شًض جُؾشهس ٓؼشكطٞٓٝ ٚدع
ذٌٔحٗٝ، ٚهذ ٗٔح ئُ ٠ػِْ ر ٚ٣ٝذؾٌَ ؿ٤ش جُٔ٘٤ح .
سعٔ ٠ذإٔ جُٔزًٞس ٓكطؿض ُذ ٟجألٖٓ
جُٞه٘٠ذحُٔ٘٤ح ،
ذطحس٣خ  2119/5/12ضِو ٠جُٔزًٞس ئضقحٍ ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٛحضلٖٓ٠هغْؽشهسجُٔشؼذؾإٔجُكنٞس ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
ُٔوش جُوغْ إلٜٗحء ئؾشجءجش ئخالء عر " َ٤ؾحس ١جعطٌٔحٍ
جُلكـ" 

ّ

جالعْ 

جُؼ٘ٞجٕ 

ضحس٣خجإلخطلحء 

ٓ  87كٔععععععععععذجُغعععععععععع٤ذ ؽرؾ٤شجُكقععععععععس–  2117/4/1
ػرعععععععععععععععععععععععععذجُؼض٣ض ه٘طح–جُـشذ٤س 
أذٞقغ ٖ٤

  88ػرععذجُشقٖٔعععالٓس 38ػٞ٣عععععععععق–  2119/2/11
ػُط٤ق–قِٞجٕ 
ػحؽٞسؽحكؼ ٠

  89ػرععععععععذهللاػععععععععٞك جُٔؾعععععشىهرِععععع 2119/5/7 –٠
ػرذجُوٟٓٞؼٞك  جذؾٞج-ٟجُل ّٞ٤

  91ضوععععٟٞػرذجُ٘حفععععش 26ػخعععععععععععاله–  2119/6/9
ػرذهللاػرذجُؼض٣ض  سٝكجُلعععععععععععشؼ–
جُوحٛشز 

866

ظشٝفجإلخطلحء 

ؽو٤وٓٚكٔٞد– ًحٕ٣ون٠ػوٞذسذحُغؿٖ
ُٔذز خٔظ ع٘ٞجش  ٖٓ  -جُوغْ ٝ،ػِ٠
جُلٞس رٛد جُٔزًٞس ٝٝ ٞٛجُذض ٚئُ ٠دٞ٣جٕ
ػحّ جُوغْ ٝ،ذٔؿشد دخُِ ُٚٞوغْ ٝجإلذالؽ
ػٖذ٤حٗحضٚؾحءأقذجُنرحهٝئهطحدٙئُ٠ؾٜس
ؿ٤ش ٓؼِٓٞس ٘ٓٝؼص ٝجُذض ٚقط ٖٓ ٠دخٍٞ
جُوغْ ٓش ٙأخش ٟذؼذ رُي ُإلذالؽ أ ٝػَٔ
ٓكنشذاخطلحءٗؿِٜح ،
ذطحس٣خ2117/4/1خشؼجُٔزًٞسٖٓٓ٘ضُٚ
٣ ُْٝشؾغ قط ٠ضحس٣خٝ، ٚهذ ٗٔح ئُ ٠ػِْ
ر ٚ٣ٝذؼذ إٔ هحٓٞج ذحُركع ػ٘ ٚكً ٠حكس
أٓحًٖ جإلقطؿحص جُٔطحقس ذأٗٓ ٚو٤ذ جُكش٣س
ُذ ٟئقذ ٟجُؿٜحش جألٓ٘٤سٝ ،هذ ضْ ضكش٣ش
ٓكنش ذاخطلحت ٚذشهْ ُ 4828غ٘س2117
ئدجس ،ٟ
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس(هحُد ذٜ٘ذعس
جُوحٛشز)أغ٘حءخشٝؾٖ٘ٓٓٚضُٖٓٚهرَػذد
ٖٓ جألؽخحؿ ذؼن٣ ْٜشضذ ٟصٓ ٟذٗ٠
ٝأخش ٕٝص ٟؽشهٝ ٚئهط٤حد ٙذؼذ رُي ئُ٠
ؾٜس ؿ٤ش ٓؼِٓٞس ٝهذ ضْ ػَٔ ٓزًشز ذزُي
ئُ ٠ست٤ظ ٗ٤حذس قِٞجٕ كٛ ٠زج جُقذد ضكص
سهُْ2714غ٘س ،2119
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس أغ٘حء ضٞجؾذٙ
ذحُٔ٘طوس جُق٘حػ٤س ذٔذ٘٣س جُغالّ ٖٓ هرَ
هٞز ٖٓ جُؾشهس ٝئهط٤حد ٙذؼذ رُي ئُ ٠ؾٜس
ؿ٤ش ٓؼِٓٞس ،ػِٔح ً ذإٔ جُٔزًٞس ٓش٣ل
عشهحٕ ٣ٝخنغ ُِؼالؼ ٝجُلكٞفحش جُطر٤س
ذؾٌَدٝسٟذٔغطؾل٠جُوقشجُؼ ،٠٘٤
ذطحس٣خ  2119/6/9أغ٘حء دخ ٍٞجُٔزًٞسز
ئُٓ ٠كطس ٓطش ٝقِٞجٕ ذقكرس ٝجُذضٜح هحّ
أقذجألؽخحؿ٣شضذٟصٓ ٟذٗ٠ذافطكحذٜح
دجخَ ٗوطس ؽشهس جُٔطش ٖٓ ٝأؾَ سؤ٣س
ٝؾٜٜح "ٓ٘طورس" ٝضْ ٓ٘غ ٝجُذضٜح ٖٓ
جُذخٓ ٍٞؼٜح ٝ،ذؼذٛح ٓرحؽشز ؾحءش ع٤حسز
"ضٞ٣ٞضح" ذ٤نحء جُِٞ٣ ٕٞؾذ ذذجخِٜح أسذؼس
أؽخحؿ ذضٓ ٟذٗٝ ٠محذو ٝهحٓٞج
ذافطكحخ جُٔزًٞسز ئُ ٠هغْ ؽشهس قِٞجٕ
٘ٛٝ،حى ٓ٘ؼٞج ٝجُذضٜح ٖٓ جُذخُِ ٍٞوغْ
ُشؤ٣طٜح ٝرُي ذؼذ إٔ هحٓص ذٔطحذؼس جُغ٤حسز
جُٔكطؿضذٜحٗؿِطٜحقط٠جُوغْٝ،ذؼذٓشٝس

جُشد 

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ؾحس ١ئعطٌٔحٍ
جُلكـ" 

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
جُذجخِ٤س
ٝصجسز
ٓلحد"ٙجُٔزًٞسز 
ٓكرٞعسك٢جُون٤س
سهْ ُ 931غ٘س
 2119ققش أٖٓ
دُٝس ػِ٤ح ..
ذغؿٖ
ٞٓٝدػس
جُو٘حهشٗغحء .

ّ

جالعْ 

جُؼ٘ٞجٕ 

ضحس٣خجإلخطلحء 

  91قععععععععععععحضْق٘لعععععععععععع19 ٠ػػضجُععععععععععذ 2119/5/23 ٖ٣
ػرذجُؼظْ٤ػػٔحٕ  هععععععععٓ–ٚععععععععٖػ
ئعٔحػَ٤جُورعحٗ–٠
ٓذ٘٣عععسٗقعععشأ-ٍٝ
جُوحٛشز 

  92أٔ٣ععععععٖػرععععععذجُؼظٓ ْ٤كِسذؾش–ٓشًعض  2119/3/18
ؽععععععععععععععععععععرشجخ٤ص-
ؽؼص 
جُرك٤شز 

ٛ  93ؾععحّػرذجُٔوقععٞد ٓكِسذؾش–ٓشًعض  2119/2/14
ؽععععععععععععععععععععرشجخ٤ص-
أقٔذؿرحؽ ٠
جُرك٤شز 

ظشٝفجإلخطلحء 

قٞجُ٠عحػسٖٓدخٍٞجُٔزًٞسزئُ٠جُوغْ
عٔكٞج ُُٞذضٜح ذحُذخ ٌُٖٝ ٍٞجُٔغثٖ٤ُٞ
ذوغْ ؽشهس قِٞجٕ أٌٗشٝج ٝؾٞد جُٔزًٞسز
ٝػذّٓؼشكطْٜأٟؽةػٜ٘ح ،
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ
ٓؿٔٞػس ٖٓ جألؽخحؿ ٣شضذٓ ٕٝالذظ
ٓذٗ٤س ٝ،ئهط٤حد ٙذؼذ رُي ئُ ٠ؾٜس ؿ٤ش
ٓؼِٓٞس ٝ،ضْ جُركع ػٖ جُٔزًٞس كً ٠حكس
أٓحًٖ جإلقطؿحص جُٔطحقس  ٌُٖٝذالؾذٟٝ
،ػِٔح ً ذإٔ جُٔزًٞس ٓقحخ ذٔشك ٓضٖٓ
"ضقِدٓطؼذد" ،
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ذؼذ خشٝؾٖٓ ٚ
ٓ٘ضُٝ ٚأغ٘حء رٛحذ ٚئُٓ ٠ذ٘٣س دٜٓ٘ٞس ٖٓ
هرَ ٓؿٔٞػس ٖٓ جألؽخحؿ ٣شضذ ٕٝصٟ
ٓذٗٝ،٠ئهط٤حدٙذؼذرُيئُ٠ؾٜسؿ٤شٓؼِّٞ
،
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ جٌُٔطرس جُط٠
ٌِٜٔ٣ح ذوش٣س ٓكِس ذؾش جُطحذؼس ُٔشًض
ؽرشجخ٤ص ٝرُي ٖٓ هرَ هٞز ٖٓ جُؾشهس
"جألٖٓ جُٞه٘ٝ "٠ئهط٤حد ٙذؼذ رُي ئُ ٠ؾٜس
ؿ٤ش ٓؼِٓٞس ٝ،ذحُركع ػ٘ ٚذٔشًض ؽشهس
ؽرشجخ٤صأٌٗشٝجأٟفِسُْٜذحُٔزًٞس ،

  94ػرععععذجُشقٖٔأقٔععععذ ًععّٞجُ٘ععٞستٓ٤ععص  2118/5/29
ؿٔشتجُذه٤ِٜس 
ػرذجُلطحـدٝجذ ٚ

ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ
هٖٓٙٞجُؾشهسٝئهط٤حدٙذؼذرُيئُ٠ؾٜس
ؿ٤شٓؼِٓٞس 

٘ٓ  95ععععحٍٔ٣ععععحٗ٠ػِعععع6 ٠ؽععععععحسعٓكٔععععععذ  2118/5/24
ػرذجُٔوقعععععععععععٞدت
ٔ٣حٗ ٠
جألٓ٤ش٣ستجُوحٛشز 

ضْجُورلػِ٠جُٔزًٞسزٖٓٓ٘ضُٜحٖٓهرَ
هٞزٖٓٓرحقعهغْجُؼرٞسٝئهط٤حدٛحذؼذرُي
ئُ٠ؾٜسؿ٤شٓؼِٓٞس 

6ؽعععحسعجُغعععٔش 2118/5/24 ٟ
أسكخِ٤عععععععععععععععَت
جُض٣طٕٞتجُوحٛشز 

ضْجُورلػِ٠جُٔزًٞسٖٓٓ٘ضُٖٓٚهرَهٞز
ٖٓٓرحقعهغْجُؼرٞسٝئهط٤حدٙذؼذرُيئُ٠
ؾٜسؿ٤شٓؼِٓٞس 

ًٔ  96حٍقغٖٜٓذ ٟ
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جُشد 

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ٓكرٞط ك٢
جُون٤س سهْ 931
ُغ٘س  2119ققش
أٖٓ دُٝس ػِ٤ح ..
ذغؿٖ
ٞٓٝدع
جُوحٛشز .
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ٓكرٞط ػِ٢
رٓس جُون٤س سهْ
ُغ٘س
1118
 2119ققش أٖٓ
دُٝسػِ٤حٞٓٝ..دع
ؽذ٣ذ
ذغؿٖ
جُكشجعسذطشز .
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ٓلشؼ ػٜ٘ح
ذطحس٣خ / 3 / 24
ٝ 2119ػِ ٢رٓس
جُون٤س سهْ 571
ُغ٘س  2118ققش
أٖٓدُٝسػِ٤ح .
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ٓكرٞط ػِ٢
رٓس جُون٤س سهْ
ُ 571غ٘س 2118
ققش أٖٓ دُٝس
ػِ٤ح .

ّ

جالعْ 

جُؼ٘ٞجٕ 

ضحس٣خجإلخطلحء 

ظشٝفجإلخطلحء 

ضْجُورلػِ٠جُٔزًٞسٖٓٓكَػِٔٚذشكف ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٖٓ هرَ ه ٖٓ ٙٞجُوٞجش جُٔغِكس   ٝئهط٤حدٝ ٙصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
ذؼذرُيئُ٠ؾٜسؿ٤شٓؼِٓٞس 
"
جُشد 

  97أقٔعععععذػرذجُرحععععععو
أذٞجُوحعْػرذجُؼحٍ 

ؽعععحسعػٔعععشٝذعععٖ  2115/2/11
جُؼععحؿٓطلععشعٓععٖ
ػضذسؽحًشٝص٣شٟ
تكشؽٞهته٘ح 
عععععؼٞدجُركش٣ععععس–  2119/1/14
جُكغععععععععععععععععععععع٤٘٤س-
جُؾشه٤س 

ٓععذخَ4ذِععٞى 2119/2/22 14
ٓغععععععحًٖأٟؾعععععع٠
ًععحخ–جُٜحٗٞك٤ععَ-
جإلعٌ٘ذس٣س 
ؽعععععحسعصؿِععععع 2117/7/1 -ٍٞ
ًلشجُؿرَ–ٓؾعؼَ
–جُٜشّ-جُؿ٤ضز 

  111ػٔععععععحدػرععععععذجُؼض٣ض
عؼذٓشع ٠

16ؽعععحسعٓغعععؿذ  2119/2/25
جٌُ٣ٞعععععص–جٌُعععععّٞ
جألقٔععش–أٝععع-ْ٤
جُؿ٤ضز 
ؽحسعٗعٞسجإلععالّ  2118/9/21
–جُخقععععععععععٞؿ–
جُٔعععععشؼجُؿذ٣عععععذز-
جُوِٞ٤ذ٤س 
ق٤ع أٗ ٚذطحس٣خ  2118/6/12ضِوص
9ػكحهٔعععععععععععععععععععس  2118/6/12
جُضٛععععشجء–جُٜععععشّجُٔزًٞسزئضقحٍٛحضلٖٓ٠أقذصٓالءٗؿِٜح
ك ٠جُؼَٔ ٣ل٤ذ ذإٔ هٞز ٖٓ جُؾشهس هحٓص
جُؿ٤ضز .ذاُوحء جُورل ػِٗ ٠ؿِٜح ٝرُي أٓحّ ذٞجذس
ٗحد 6 ٟأًطٞذش ذحُك ٠جُغحذغ ٓ -ذ٘٣س 6
أًطٞذشٝ -ئهط٤حد ٙذؼذ رُي ئُ ٠ؾٜس ؿ٤ش
ٓؼِٓٞس،ػِٔح ًذإٔهٞزٖٓجُؾشهسهحٓصك٠
ٗلظ  ّٞ٣ئخطلحت ٚذاهطكحّ ٓ٘ضٍ جُٔزًٞس
ٝضلط٤ؾ٘ٓٝ، ٚز ٛزج جُطحس٣خ ٝقط ٠جألٕ ُْ
٣كذدٌٓحٕأٝأعرحخئقطؿحصٙسؿْٓكحٝالش
ر٣ٝسجُذجتٔسُٔؼشكسٌٓحٗ ،ٚ
ق٤ع أٗ ٚذطحس٣خ  2118/11/3هحٓص هٞز
جُؾععععحسعجُورِعععع 2118/11/3 –٠
ضحذؼسُٔشًضؽشهسًشدجعسٓٝؼْٜمرحهٖٓ
ٗح٤ٛعععععح–ًشدجععععععس
جألٖٓجُٞه٘٠ذاُوحءجُورلػِ٠جُٔزًٞسٖٓ
جُؿ٤ضز ٓ٘ضُ ٚدٝ ٕٝؾٞد ئرٕ ٖٓ جُ٘٤حذس جُؼحٓس

  98قغععحّجُغعع٤ذٓكٔععذ
قغٖ 

  99أقٔعععععععععععذٓكٔعععععععععععذ
ػرععععععذجُكٌْ٤أقٔععععععذ
فحُف 
  111ؾٔععععحٍػرذجُ٘حفعععععش
ػشجذٓ٠كٔذ 

  112ػرععععذجُشقٖٔأقٔععععذ
ٓكٔٞدأذٞص٣ذ 

  113ػٔععشٝأقٔععذٓكٔععذ
كإجد 

ٗ  114حفععشقععحضْٓكٔععٞد
هٚجُؾ ٠ٔ٣ٞ
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ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓطحس جُوحٛشز ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝ،ئهط٤حدٙذؼذرُيئُ٠ؾٜسؿ٤شٓؼِٓٞسٝ  ،صجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘ضُ ٖٓ ٚهرَ ضْ جُشد ٖٓ هرَ
هٖٓٙٞجُؾشهسٝئهط٤حدٙذؼذرُيئُ٠ؾٜس ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ؾحس ١ئعطٌٔحٍ
ؿ٤شٓؼِٓٞس 
جُلكـ" 
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ؽحسع جُغحدجش ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ذحُٔ٘قٞس٣س أغ٘حء ػًِٔ ٚغحتن ضًٞطٞى ٖٓ ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
هرَهٞزٖٓجُؾشهسٝهذٗٔحئُ٠ػِْٝجُذض٣ ُْ " ٚغرن مرطٚ
"
أٗٚضْئهط٤حدٙئُٓ٠ر٘٠أٖٓجُذُٝسجُٔطٞجؾذ
ك٠جٌُ 11.5ِٞ٤
ضْ جُورل ػِ ٠جُٔزًٞسٖٓ أٓحّ ٓغشـ ضْ جُشد ٖٓ هرَ
جُرحُ ٕٞأغ٘حء رٛحذ ٚئُ ٠جُؼَٔ  ٖٓ هرَ هٞز ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
ٖٓجألٖٓجُٞه٘ٝ٠ئهط٤حدٙذؼذرُيئُ٠ؾٜس " ُْ ٣غرن مرطٚ
"
ؿ٤شٓؼِٓٞس 
ٗٔح ئُ ٠ػِْ ر ٚ٣ٝأُٗ ٚذ ٟؾٜس أٓ٘٤س ٝرُي ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ػود ػٞدض ٖٓ ٚػِٔ ٚذؼ٤حدجش جُ٘ٞس ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ؾحس ١جعطٌٔحٍ
جُٔكٔذٟذؾرشججُخٔ٤س 
جُلكـ" 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ؾحس ١ئعطٌٔحٍ
جُلكـ" 

ظشٝفجإلخطلحء 
ضحس٣خجإلخطلحء 
جُؼ٘ٞجٕ 
جالعْ 
ّ

ٝئهط٤حدٙذؼذرُيئُ٠ؾٜسؿ٤شٓؼِٓٞس٘ٓٝ،ز
ٛزج جُطحس٣خ ٝقط ٠جألٕ ُْ ٣كذد ٌٓحٕ أٝ
أعرحخ ئقطؿحص ٙسؿْ ٓكحٝالش ر٣ٝس جُذجتٔس
ُٔؼشكسٌٓحٗ ،ٚ
ق٤ع أٗ ٚذطحس٣خ  2118/2/13ضْ جُورل
ٗ  115قععععععععععععشسذ٤ععععععععععععغ ًلشجُؿض٣ععععععععععععععشز–  2118/2/13
ػِٖٓٚ٤هرَػذدٖٓأكشجدجُؾشهس٣شضذٕٝ
عععععععععععععععععععععععععععععععععع٠
ػرذجُشؤٝفٗقش 
صكطع
صٓ ٟذٗٝ ٠رُي ٖٓ ٓكَ ػِٔ٣" ٚؼَٔ
جُـشذ٤س .ذق٤ذُ٤سذحُك٠جُغحذغ"ٝ،هذضْجُركعػ٘ٚ
ك٠أٓحًٖجإلقطؿحصٝجألهغحّجُٔك٤طسذٌٔحٕ
ػِٔٓٝٚكَئهحٓطًٝٚزُيضْػَٔجُؼذ٣ذٖٓ
جُطِـشجكحش ٌُٔطد جُ٘حتد ٝ ٝصجسز جُذجخِ٤س
 ٌُٖٝذال ؾذ، ٟٝػِٔح ً ذأٗ ٚهذ ٓش ػِ٠
ئقطؿحص ٙجألٕ أًػش ٖٓ ضغؼس ؽٜٞس ُْٝ
٣غطذٍػٌِٓ٠حٕأٝأعرحخئقطؿحص ،ٙ
ٓ  116كٔٞدٓكٔعذأقٔعذ أهلععععع٤ف–ٓشًعععععض   2115/11/24ق٤ع أٗ ٚذطحس٣خ  2115/11/24ضْ جُورل
ػِ٠جُٔزًٞس"هحُدذٌِ٤سج٥دجخ"ٖٓهرَ
أهلعععععععععععععععععععععععععععععععع٤ف
ٓكٔذ 
أكشجد ٖٓ جُؾشهس ٣طرؼُ ٕٞؿٜحص جألٖٓ
جُؿ٤ضز .جُٞه٘ٝ٠رُيكٗ٠طحمٓكحكظسجُوحٛشزٝك٠
ٗلظ  ّٞ٣جُورل ػِ ٚ٤ضْ ئهطكحّ ٓ٘ضٍ
جُٔزًٞس ٖٓ هرَ جُؾشهس ٝضلط٤ؾس ٝ،هذ ضْ
ضكش٣ش ٓكنش ذحُٞجهؼس ذشهْ  178ئدجسٟ
أهل٤ف ُغ٘سٝ، 2116هذ ٗٔح ئُ ٠ػِْ رٚ٣ٝ
أٗ ٚهذ ضْ ئقطؿحص ٙذؼذ جُورل ػِٓ ٚ٤رحؽشز
ذلشع جألٖٓ جُٞه٘ ٠ذحُؾ٤خ صج٣ذ ذٔكحكظس
جُؿ٤ضزٝ،ذٔشٝسػحٖٓ٤ػِ٠ئخطلحءجُٔزًٞس
هحّ ٝجُذ ٙذشكغ جُذػ ٟٞسهْ 33851
ُغ٘س71م مذ ٝص٣ش جُذجخِ٤س إلُضجٓٚ
ذحٌُؾق ػٖ ٌٓحٕ ٗؿِٝ ٚهذ فذس جُكٌْ
ُقحُك ٚذطحس٣خ ، 2117/12/26ئال أُْٗ ٚ
٣طْض٘ل٤زٛزججُكٌْقط٠جألٕ٣ُْٝكذدٌٓحٕ
أٝأعرحخئقطؿحصٗؿِ ،ٚ

ق٤عأٗٚذطحس٣خ2118/11/3هحٓصهٞزٖٓ
ٓ  117كٔٞدؽؼرحٕؿعحْٗ هش٣عععععسك٤عععععذ 2118/11/3 –ٖ٤ٔ٣
جُؾشهس ذو٤حدز ست٤ظ ٓرحقع ع٘ٞسط
ععععع٘ٞسط
قغ ٖ٤
ٓشًععععععضعع
ذاهطكحّ ٓ٘ضٍ جُٔزًٞس ٝضكطٓ ْ٤كط٣ٞحضٚ
جُل .ّٞ٤
ٝجإلػطذجءػِٚ٤ذحُغدٝجُنشخًٝزُيػِ٠
صٝؾطٝ ٚأٝالدٝ، ٙػ٘ذٓح قحُٝص ٝجُذضٚ
جُطذخَضْجإلػطذجءػِٜ٤حأ٣نح ً ٝهحٍ ُٜحأقذ
أكشجد جُوٞز "ئذ٘ي دٓ ٙؼ ٛطؾٞك ٚ٤ضحٗ"٠
ٝ،ضْ ئهط٤حدز ذؼذ رُي ئُ ٠ئٌُٓ ٠حٕ ؿ٤ش
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جُشد 

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ٓكرٞط ك٢
جُون٤س سهْ 277
ُغ٘س  2119أٖٓ
دُٝسػِ٤حٞٓٝ..دع
ذغؿٖجُوحٛشزذطشٙ
.

ظشٝفجإلخطلحء 
ضحس٣خجإلخطلحء 
جُؼ٘ٞجٕ 
جالعْ 
ّ

ٓؼِٝ، ّٞػِ ٠أغش رُي هحّ ر ٟٝجُٔزًٞس
ذحُركع ػ٘ ٚكٓ ٠شًض ؽشهس ع٘ٞسط
ٓٝذ٣ش٣سجألٖٓذحُلًّٔٞ٤حضْضكش٣شٓكنش
ذحُٞجهؼس ك٤ٗ ٠حذس ع٘ٞسط ذطحس٣خ
ٝ 2118/11/28أغ٘حء ضكش٣ش جُٔكنش هحٍ
 َ٤ًٝجُ٘٤حذس ُٞجُذز جُٔزًٞس "إٔ ئذ٘ي ك٠
جألٖٓ جُٞه٘ٝ "٠هذ ضْ ضكش٣ش ٓكنش غحٗ٠
ذشهْ ُ 361غ٘س 2119ئدجس ٟع٘ٞسط
ٝ،قط٠جألُْٕ٣كذدٌٓحٕأٝأعرحخئقطؿحص
جُٔزًٞس ،
  118ػرذجُٔكغععععٖسذ٤ععععغ ػأقٔععذػشجذعع  2118/12/25 –٠ق٤ع أٗ ٚذطحس٣خ  2118/12/25هحٓص هٞز
ٖٓ جُؾشهس ذاهطكحّ ٓ٘ضٍ جُٔزًٞس ٝجُورل
ععععععع٠
ؽ٤رٞخػشجذ ٠
قععععععععٞػػ٤غع
ػِٚ٤دٕٝٝؾٞدئرٕٖٓ جُ٘٤حذسٝئهط٤حدٙذؼذ
جُرك٤شز 
رُيئٌُٓ٠حٕؿ٤شٓؼِ،ّٞػِٔحً ذإٔجُٔزًٞس
٣ؼحٗ ٖٓ ٠جٌُػ٤ش ٖٓ جألٓشجك (جُغٌش-ٟ
ك٤شٝط(ٝ،cهذٗٔحئُ٠ػِْرٚ٣ٝذؾٌَؿ٤ش
سعٔ ٠ذأٗٞٓ ٚؾٞد ُذ ٟجألٖٓ جُٞه٘٠
ذذٜٓ٘ٞس ،
ق٤عأٗٚذطحس٣خ2119/1/21هحٓصهٞزٖٓ
  119ذعععععععععععالٍقٔعععععععععععذ ٟهش٣ععععععسفععععععشجٝز–  2119/1/21
جُؾشهس ذحُورل ػِ ٠جُٔزًٞس ٖٓ ٓ٘طوس
ٓشًضأؽٔ-ٕٞ
ٓقطل٠ػٞجد 
جُطر ٚذٔذ٘٣س ٗقش  ،ػِٔح ً ذأًٗ ٚحٕ ٓطٞجؾذجً
جُٔ٘ٞك٤س 
ذوش٣ط ٚذحُٔ٘ٞك ٚ٤قط ٠جُغحػ ٚجُػحُػٖٓ ٚ
ٓغحءرُيجُّٞ٤غْضٞؾٚذؼذرُيئُٓ٠ذ٘٣س
ٗقشُِٔر٤صذحُؾوٚجُط٣٠غطأؾشٛحٝٞٛػذد
ٖٓ أفذهحت ٚألدجء جإلٓطكحٕ ك ٠جُ ّٞ٤جُطحُ٠
 ٌُٖٝضْ ئُوحء جُورل ػِٝ ، ٚ٤ػ٘ذ جُغٞجٍ
ػِ ٚ٤ذأهغحّ جُؾشه ٚأٌٗشٝ ٝؾٞدُ ٙذ، ْٜ٣
ٔٗٝح ئُ ٠ػِْ رٝ ٚ٣ٝؾٞد ٙذٔر٘ ٠جألٖٓ
جُٞه٘٠ذٔذ٘٣سٗقش ،
ضْجخطلحءجُٔزًٞسذؼذٓحٌٓعك٠هغْ 
14ػٓكٔذػِ 2118/5/23  ٠
ٓ  111ؼطضػِ٠جُغؼ٤ذٓكٔٞد 
جُٞج٠ِ٣جعرٞػح٠ٔٗٝجُ٠ػِْرٚ٣ٝأٗ ٚ
جُٞع-٠ٔ٤قذجتنجُورس 
ٓطٞجؾذذٔوشأٖٓجُذُٝسك٠جُؼرحع٤س .
جُوحٛشز 

  111ذحعْع٤قجُذ ٖ٣
ػرذجٌُش ْ٣

22ػجُطؼح -ٕٝ
جُٜشّ 
جُوحٛشز 

 2118/5/29
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ضْئخطلحءجُٔزًٞسذؼذئخالءعرِٚ٤ك ٠
جُون٤سسهْٖٓ434هغْجُطحُر٤س 
ٌُٔحٕؿ٤شٓؼِ ّٞ

جُشد 

ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ٓكرٞط ك٠
جُون٤س سهْ 624
ُغ٘س  2119أٖٓ
دُٝس هٞجسب ..
ذغؿٖ
ٞٓٝدع
دٜٓ٘ٞس 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" عرن مرط ٚك٢
جُون٤س سهْ 15
ُغ٘س  2119ققش
أٖٓ د ٍٝهٞجس١ء
هغْأٍٓٝذ٘٣سٗقش
" ئٗنٔحّ ُؿٔحػس
"  ٝأخِ ٢عرِٚ٤
ذوشجس ٖٓ جُ٘٤حذس
جُؼحٓسذطحس٣خ/ 11
 2119/2
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ٓكرٞط ك٢
جُون٤س سهْ 1331
ُغ٘س  2118ققش
أٖٓ دُٝس ػِ٤ح ..
ٞٓٝدعذغؿٖهش ٙ
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسز جُذجخِ٤س ذأٗٚ
" عرن مرط ٚك٢
جُون٤س سهْ 434
ُغ٘س  2118ققش
أٖٓ دُٝس ػِ٤ح ٝضْ

ّ

جالعْ 

جُؼ٘ٞجٕ 

ضحس٣خجإلخطلحء 

ظشٝفجإلخطلحء 


جُشد 
ئخالء عر ِٚ٤ذطحس٣خ
 2118/5/22

ؽش٣ققغٖجُغ٤ذقغٖ ػػرذجُلطحـ   2118/2/9
34
 112
ؽطح 
ٓذ٘٣سػشكحشأ ٍٝ
جُٔطش٣س-جُوحٛشز 
 2118/5/23
٤ُٝ  113ذخَِ٤جُغ٤ذعحُْ ٛ-ٙ175نرس 
جألٛشجّ 
جُؿ٤ضز 


جخطل٠جُٔزًٞسأغ٘حءضٞؾُِٜٚذًطٞس 
ٗٞسكشقحشٝػٖهش٣نجٍ  GPS
ػِٔ٘حأٗٓٚطٞجؾذدجخَجُٔؿٔغجُؾشه ٠
ذٔ٘طوسجُؼرحع٤س 

ػعحُْقغٖ٤خِق  2117/12/21
  114أقٔذٓؿذٟػرذجُؼظ ْ٤
جُ٘حدٟجُش٣حم ٠
س٣حك 
ذ٘٠ع٣ٞق 

ضْجُورلػِ٠جُٔزًٞسٖٓهرَجألٖٓ 
جُٞه٘٣ُْٝ٠ؼشكػِ٠جُ٘٤حذسقط ٠
ج .ٕ٥

  115ئذعععشجْ٤ٛػعععضجُعععذٖ٣
ئذشجْ٤ٛ

2119/6/11

  116أقٔذؾٔحٍص٣حدز

2119/1/29

ٓ  117كٔعععععععذٓقعععععععطل٢
ٓكٔذع٤ق

/11/13
2118

ضْجُورلػِ٠جُٔزًٞسٖٓهرَ 
هٞجشجألٖٓؿ٤شٓؼِّٖٓٞأٟؾ ٜٚ
ٝضْجهط٤حدٌُٔٙحٕؿ٤شٓؼِ ّٞ

ضْ جُورل ػِ ٢جُٔزًٞس ٖٓ دجخَ جُؾحسع
جُز٣ ١و ْ٤ذ ٚذك ٢جُٔوطْ ٝذحُغإجٍ ػ٘ٚ
ذوغْجُؾشهسجُطحذغذ٣ُْٚغطذٍػٌِٓ٢حٗٚ
أٓ ٝؼشكس أٓ ١ؼِٓٞحش ػ٘ ٚق٤ع جُْٗ ٚ
٣غطذٍػٌِٓ٢حٕضٞجؾذٙ
ضْ جُورل ػِ ٖٓ ٚ٤جُٔطحس / 1 / 29 ّٞ٣
 2119ذقحُس (  ) 3ذٔطحس جُوحٛشز جُذ٢ُٝ
ُذٝ ١ف ٖٓ ُٚٞضٗٞظ د ٕٝجهالػٜح ػِ٢
عرد جقطؿحصٝ ٙذغإجُ ٚػ٘ ٚذؼذ ٓشٝس 24
عحػس ػِ ٢جقطؿحص ٙذوغْ جُؾشهس جُطحذغ
ُِٔطحس ٝجُ٘٤حذس جُؼحٓس أكحدٝج ذؼذّ جُكنٞس
أٝٝؾٞدجعٔٚذحٌُؾٞف.

ضْجُورلػِٚ٤ك2118/ 8/ 31ّٞ٣٢
ػِ ٢رٓس جُون٤س سهْ ُ 658غ٘س 2118
ؾ٘ف أٖٓ دُٝس هٞجسب ػِ٤ح ذ٘ ٢ع٣ٞق
ٝػشك ػِ ٢جُ٘٤حذس ك2118 / 9 / 21 ٢
ٝقٌْ ػِ ٚ٤ذحُرشجءز ذطحس٣خ / 11 / 13
ٝ 2118جخالء عرُ ٌُٖٝ ِٚ٤ألٕ ُْ ٣طْ
جالكشجؼ ػ٘ٝ ٚقط ٢جالٕ ُْ ٗؼِْ ٌٓحٕ
جالقطؿحص .
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ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" عرن مرط ٚك٢
سهْ
جُون٤س
ُ441غ٘س 2118
ققش أٖٓ دُٝس
ػِ٤حٝ..قحُ٤حٓخِ٢
عر .ِٚ٤
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ُْ ٣غرن مرطٚ
"
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ؾحس ١ئعطٌٔحٍ
جُلكـ" 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗٚ
" عرن مرط ٚك٢
جُون٤س سهْ 67
ُغ٘س  2119ققش
أٖٓ د ٍٝهٞجسب
ٝأخِ٢
جُطحُر٤س
عر ِٚ٤ذنٔحٕ ٓحُ٢
ذطحس٣خ / 3 / 9
 2119ذؼذ عذجد
جُنٔحٕجُٔحُ.٢
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗٚ
" ؾحس ١ئعطٌٔحٍ
جُلكـ"

ّ

جالعْ 

جُؼ٘ٞجٕ 

ضحس٣خجإلخطلحء 

  118ضعععحٓشػعععحٓشكٜٔععع٢
أذٞخحهش

2119/1/24

  119ص٣عععحدجُغععع٤ذٓكٔعععذ
جذٞجُلنَ

2119/3/5

  121س٣ععحكػرععذجُٔعع٘ؼْ
ٓكٔذجذٞجُؼال

2119/3/26

  121جُغعععع٤ذٓكٔععععذػرععععذ
جُلطحـٓكٔذ

2119/2/11

  122ذٌعععععشػرعععععذجُلطعععععحـ
ٓإٔٓٞعِٔ٤حٕ

2119/1/21

  123قغععحّجُغعع٤ذٓكٔععذ
قغٖجُغ٤ذعؼذٕٝ

2119/1/14

أؽشفٓكٔعذٓكٔعذ

  124أقٔذ

2119/3/6

  125ػِععع٢ػغعععٌشأقٔعععذ
أقٔذ

2119/2/21

878

ظشٝفجإلخطلحء 

ضْجُورلػِٖ٘ٓٓٚ٤ضُٚكؿشّٞ٣جُخٔ٤ظ
 2119/ 1/ 24ذٔؼشكسهٞجشجألٖٓق٤ع
هحٓٞج ذطكطٓ ْ٤كط٣ٞحش جُٔ٘ضٍ ٝجإلػطذجء
ػِٓٝٚ٤قحدسزؾٜحصالخضٞخخحؿذأخص
جُٔورٞكػِٝٚ٤جهط٤حدٙجٌُٓ٢حٕؿ٤شٓؼِّٞ
ٝذحُغٞجٍ ػ٘ ٚأكحدش جُؾشهس ذأٗ ٚؿ٤ش
ٓٞؾٞد

جُشد 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ٓكرٞط ػِ٢
رٓس جُون٤س سهْ
 1739ققش أٖٓ
دُٝسػِ٤حٞٓٝ..دع
ذغؿٖجُو٘حهشسؾحٍ
( .)1
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ؾحس ١ئعطٌٔحٍ
جُلكـ"

ه٤حّ هٞجش جُؾشهس ٓ 5 ّٞ٣حسط ذحهطكحّ
ٓ٘ضٍؽو٤وطٝٚجُوحءجُورلػِٚ٤دٕٝجظٜحس
جرٕ جُ٘٤حذس ٝذطٞؾٓ ٚكحٓٝ ٚ٤جُغٞجٍ ػ٘ٚ
ذوغْ ؽشهس سَٓ أٗ ٍٝلٞج ضٞجؾذ ٙذحُوغْ
ٝأ٣نحُْ٣طْػشمٚػِ٢جُ٘٤حذس.
ه٤حٓ ٚذطغِٗ ْ٤لغُٔ ٚشًض ؽشهس أذً ٞر٤ش ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ذطحس٣خ ٣ ُْٝ 2119 / 3 / 26غطذٍ ػِٝ ٢صجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
"ضْمرطٚذٔؼشكس
ٌٓحٕجقطؿحصٙ
جُشهحذس
٤ٛثس
جإلدجس٣س"
ٝجُز ١ضنٖٔ إٔ ٓرحقع ٓشًض ؽشهس ضْ جُشد ٖٓ هرَ
جُكغ٤٘٤س ق٤ع هحٓٞج ك ٢ضٔحّ جُغحػٝ ٚصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
جُٞجقذز ٝجُ٘قق ُ٤ال ٖٓ  " / 2 / 11 ّٞ٣ؾحس ١جعطٌٔحٍ
جُلكـ"
2119ذحُورلػِٚ٤
ضْجُوحءجُورلػِٖ٘ٓٓٚ٤ضُٚذطحس٣خ /21ضْ جُشد ٖٓ هرَ
 2119 / 1دٓ ٕٝؼشكس جألعرحخ ٝضٞؾٝ ٜٚصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
جُ٢هغْؽشهسجُؾشجذ٤سٝذغإجٍرٚ٣ٝػ٘٣ ُْ " ٚغرن مرطٚ
دجخَجُوغُْْ٣طْجالكقحـػٌٖٓحٕضٞجؾذ" ٙ
ذحُطكذ٣ذ  ٌُٖٝضٞفِٞج جُ ٢جقطٔحٍ ضٞجؾذٙ
دجخَٓوشهطحعأٖٓجُذُٝسذحُوحٛشز.
ػ٘ذهذٖٓٚٓٝجُغٞدجٕجُٓ٢قشػٖهش٣ن ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٓطحسجُوحٛشزُكنٞسكشـجخٞجضٚضْجُورل ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
ػِٖٓٓٚ٤طحسجُوحٛشز٣ُْٝظٜشقط٢جالٕ " ؾحس ١ئعطٌٔحٍ
جُلكـ"
ضْجُورل ػِٚ٤جُغحػسجُػحُػس ٝجُ٘ققٖٓ ضْ جُشد ٖٓ هرَ
كؿش  ّٞ٣جُػالغحء  2119 / 3 / 6ق٤ع ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
ضٞجؾذش  3ع٤حسجش ضحذؼس ُِؾشهس هحٓص ٓكرٞط ػِ ٢رٓس
ذحُذخ ٍٞذحُٔغٌٖ جُخحؿ ذٝ ٚهِرص ٓ٘ ٚجُون٤س سهْ1739
جسضذجء ٓالذظ ٝجفطكرط ُْٝ ٚضؼِٖ ؾٜس ُغ٘س  2119ققش
أٖٓ دُٝس ػِ٤ح ..
جُورلػٖٝؾٜطٜح
ذغؿٖ
ٞٓٝدع
جُوحٛشزذطش.ٙ
جخطلحء جُٔزًٞس  ّٞ٣جُخٔ٤ظ  / 2 / 21ضْ جُشد ٖٓ هرَ
 2119جُغحػسجُػحٗ٤س ػؾش ظٜشج ٣ ُْٝطْ ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ؾحس ١جعطٌٔحٍ
جُؼػٞسػٌِٓ٢حٗٚقط٢جألٕ
جُلكـ"

ّ

جالعْ 

ٓعععع٣٢ك٤ععععٓ٢كٔععععذ

  126ػضجّ

ٓ  127كٔعععذػٗٞعععصػرعععذ
جُكٓ٢كٔٞد

  128ػععٞكػٗٞععصػرععذ
جُكٓ٢كٔٞد

  129ععععكشػٗٞعععصػرعععذ
جُكٓ٢كٔٞد

  131قٔذ١قًِٔ٢حَٓ

  131أقٔعععذجُغععع٤ذٓكٔعععذ 
ػرذجُلطحـ 

جُؼ٘ٞجٕ 

ظشٝفجإلخطلحء 
ضحس٣خجإلخطلحء 

ضْجُورلػِٜ٤حٖٓهرَجغٖٖ٘ٓ٤أٖٓجُذُٝس ضْ جُشد ٖٓ هرَ
/11/13
ٝأخزجٛحجٌُٓ٢حٕؿ٤شٓؼِّٞألعشضٜحٝرُي ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
2118
" ٓكرٞعس ػِ٢
2118/11/13ّٞ٣
رٓس جُون٤س سهْ
ُ 488غ٘س 2119
ققش أٖٓ دُٝس
ػِ٤ح ٞٓٝ ..دػس
ذغؿٖجُو٘حهشٗغحء
 2119/1/23ضْجُورلػِٖ٘ٓٓٚ٤ضُ٤ُٚالذطحس٣خ / 23
ٝ 2119 / 1جهط٤حد ٙجُٓ ٢شًض ؽشهس أٝال ضْ جُشد ٖٓ هرَ
جُذجخِ٤س
فوش غْ ٓذ٣ش٣س أٖٓ دٓ٤حه ٝذؼذٛح جُٝ ٢صجسز
ٓرحقع جُضسهح ذحُذه٤ِٜس ٝذحُغإجٍ ػ٘ ْٜذؼذ ٓٝلحد ٙ
رُيُْ٣غطذُٞجػٌِٓ٢حٕجقطؿحصٙقط٢جألٕ "ُْ ٣غطذٍ ػِ٠
عحذوسمرط"ٚ
 2119/1/23ضْجُورلػِٖ٘ٓٓٚ٤ضُ٤ُٚالذطحس٣خ / 23ضْ جُشد ٖٓ هرَ
جُذجخِ٤س
ٝ 2119 / 1جهط٤حد ٙجُٓ ٢شًض ؽشهس أٝال ٝصجسز
فوش غْ ٓذ٣ش٣س أٖٓ دٓ٤حه ٝذؼذٛح جُٓٝ ٢لحد ٙ
ٓرحقع جُضسهح ذحُذه٤ِٜس ٝذحُغإجٍ ػ٘ ْٜذؼذ "ضْمرطٚذٔؼشكس
رُيُْ٣غطذُٞجػٌِٓ٢حٕجقطؿحصٙقط٢جألٕ ٝقذز ٓرحقع ٓشًض
جُضسهح
ؽشهس
ذٔذ٣ش٣س أٖٓ دٓ٤حه
إلضٜحٓٝ ٚأخشٖ٣
ذؿشٔ٣س هطَ أغ٘حء
ؽشٝػ ْٜك ٢عشهس
ٓٞجؽٞٓ ( ٢مٞع
جُون٤س سهْ / 89
 2119ئدجسٓ١شًض
ؽشهسجُضسهح"
 2119/1/23ضْجُورلػِٜ٤حٖٓٓ٘ضُٜحُ٤الذطحس٣خ /23ضْ جُشد ٖٓ هرَ
جُذجخِ٤س
ٝ 2119 / 1جهط٤حد ٙجُٓ ٢شًض ؽشهس أٝال ٝصجسز
فوش غْ ٓذ٣ش٣س أٖٓ دٓ٤حه ٝذؼذٛح جُٓٝ ٢لحد ٙ
ٓرحقع جُضسهح ذحُذه٤ِٜس ٝذحُغإجٍ ػ٘ ْٜذؼذ "ُْ ٣غطذٍ ػِ٠
رُي ُْ ٣غطذُٞج ػٌِٓ ٢حٕ جقطؿحصٛح قط ٢عحذوسمرطٜح"
جألٕ
ضْجُوحءجُورلػِ٢جُٔزًٞسذطحس٣خ 8/31ضْ جُشد ٖٓ هرَ
/11/13
 2118 /غْ ضْ ػشم ٚػِ ٢جُ٘٤حذس ذطحس٣خ ٝصجسزجُذجخِ٤س 
2118
ٝ 2118 / 9 / 21ضْ جُكٌْ ػِ ٚ٤ذحُرشجءز " ؾحس ١ئعطٌٔحٍ
ٝجخالءعرِٚ٤ذطحس٣خ 2118/ 11/ 13ئال جُلكـ" 
إُْٔ٣طْجالكشجؼػ٘ٚقط٢جألٕٝأ٣نحُْ٣طْ
ٓؼشكٌٓٚحٕجقطؿحص.ٙ
  2119/2/11ضنٖٔ إٔ ٓرحقع ٓشًض ؽشهس جُكغ٤٘٤س ضْ جُشد ٖٓ هرَ
هحٓٞجك٢ضٔحّجُغحػسجُٞجقذزٝجُ٘ققُ٤ال ٝصجسز جُذجخِ٤س  "
ئعطٌٔحٍ
ذحُورل ػِ ٚ٤ق٤ع هحٓٞج ذأخز ٙجُ ٢ق٤ع ال ؾحس١
جُلكـ" 
ٗؼِْٝالٗذس .١
جُشد 

873

ّ

جُؼ٘ٞجٕ 

جالعْ 

  132ذحعععْجُغعع٤ذٓكٔععذ 
قغٖجُغ٤ذعؼذ ٕٝ

ٛ  133ذ١ػرذجُٔ٘ؼْ 

ظشٝفجإلخطلحء 
ضحس٣خجإلخطلحء 

  2119/2/21ضْجُورلػِٖٓٚ٤هرَأٖٓ٤جُؾشهسجُخحؿ ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ذٔشًض  جُكغ٤٘٤س ٖٓ ٓكِ ٚجُز٣ ١ؼَٔ ذٝ ٚصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
"ُْ٣غرنمرط "ٚ
أٓحّجُؿ٤شجٕذطحس٣خ .2119/2/21
جُشد 



  2118/11/6ق٤ع ضْ جُورل ػِٜ٤ح ٓغ أخشٝ ٖ٣ال ضؼشف
جألعشزٝالٓكحٜٓ٤حٌٓحٕضٞجؾذٛزٙجُغ٤ذز
ٝالجالضٜحّجُٔٞؾٚجُٜ٤ح .

  134أقٔععذػرععذجُععشقٖٔ 
ػرذجُٔؿ٤ذكشقحش 

  2119/3/14جُوحءجُورلػِٚ٤ذطحس٣خ2119/ 3/ 14
ٖٓ دجخَ جُٔغطؾل ٢ػ ٖ٤ؽٔظ جُؼحّ ُْٝ
٣ؼشفٌٓحٗٚقط٢جألٕ .

  135ػر٤عععشٛؾعععحّٓكٔعععذ 
جُقلط ٢

  2119/4/22ضْضشقِٜ٤حٖٓهغًْشٓٞصذحالعٌ٘ذس٣سجُ٢
عؿٖجُو٘حهشٝال٣ؼشكٌٕٓٞحٜٗحجُ٢جألٕ 

 136ضعععحٓشػرعععذجُعععشقٖٔ 
أقٔذػِ٢جُؾ ٢ٔ٤

  2119/4/18خشؼُِؼَّٔٞ٣جُخٔ٤ظجُٔٞجكن/ 4/ 18
 2119جُغحػس جُغحذؼس فرحقح ًٝحٕ ذٔوش
جُؾشًسك٢ػرحطجُؼوحدغْضْأخزٖٓٙجٓحّ
جُؾشًس ذٞجعطس ست٤ظ ٓرحقع أٓ ٍٝذ٘٣س
ٗقش ٝذحُغإجٍ ػ٘ ٚك ٢جُوغْ جُٔزًٞس ُْ
ٗغطذٍػِٝ٢ؾٞدٓٝٙحصجٍٓطـ٤دقط٢جالٕ 
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ضْ جُشد ٖٓ هرَ
جُٞصجسز
ستحعس
ذٔخحهرطٜح ُِذجخِ٤س
ٝجكحدش  "أٗ ٚضْ
ذٔشجؾؼس جُغِطس
جُٔخطقس ٝجُٔ٘ط٢ٜ
جُ ٚ٤ذإٔ جُغ٤ذز
جُٔزًٞسزٓطٜٔسك٢
جُون٤س / 1552
 2118ققش أٖٓ
جُذُٝس جُؼِ٤ح "
جُٔحُ٢
جُطكشى
ُؿٔحػس جإلخٞجٕ
"
جإلسٛحذ٤س
ذغؿٖ
ٞٓٝدػس
جُو٘حهش" 
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ٓكرٞط ك٢
جُون٤س سهْ 488
ُغ٘س  2119قـ
أٖٓ دُٝس ػِ٤ح "
ئٗنٔحّ ُؿٔحػس "
ذغؿٖ
ٞٓٝدع
جُوحٛشزذطشز .
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٜٗح 
" ٓكرٞعس ك٢
جُون٤س سهْ 674
ُغ٘س  2119ققش
أٖٓ دُٝس ػِ٤ح ..
ذغؿٖ
ٞٓٝدػس
جُو٘حهشٗغحء .
ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ٓكرٞط ك٢
جُون٤س سهْ 7115
ُغ٘س  2119ئدجس١
هغْ أ ٍٝؽرشج
ٞٓٝدع
جُخٔ٤س
ذغؿٖجُو٘حهشسؾحٍ
( .)1

ّ

جالعْ 

 137أقٔعععععععععععذقغعععععععععععٖ 
ٓقطل ٢

 138ػرذجُشقٖٔٓكغٖ 
جُغعععععععععع٤ذػرععععععععععحط
جُض٤ٛش ١

 139قغٖٓكٔذٓكٔعٞد 
جُغ٤ذ 

 141ػرعععذجُكٔ٤عععذجُغععع٤ذ 
جُغ٤ذٓكٔذػالّ 

جُؼ٘ٞجٕ 

ظشٝفجإلخطلحء 
ضحس٣خجإلخطلحء 

ضْ جُورل ػِ ٚ٤أغ٘حء رٛحذ ٚجًُٞ ٢سعحش ضْ جُشد ٖٓ هرَ
 2119/4/1
ذٔذ٘٣س ٗقش  2119 / 4 / 1 ّٞ٣فرحقح ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
" ؾحس ١جعطٌٔحٍ
جخطلٝ٢أؿِنٛحضلٚجُٔكٔ .ٍٞ
جُلكـ" 
  2119/8/29أغ٘حءخشٝؾّٞ٣ٚجُخٔ٤ظ 2119/8/29ضْ جُشد ٖٓ هرَ
ٓغ أفذهحتٝ ٚذؼذ عحػس ضْ ؿِن جُٜحضق ٝصجسز جُذجخِ٤س ذأٗٚ
ٝذزٛحخ ٝجُذ ٙجُ ٢هغْ جُذسخ جألقٔش ُؼَٔ " ُْ ٣غرن مرطٚ
ٓكنش ذحخطلحء ٗؿِ ٚجال جٗ ّٞ٣ ٚجُغرص " 
جُٔٞجكن2119/8/31كٞؾةذٔؿ٤ةهٞز
ٖٓهغْجُذسخجألقٔشٓؼحٕٝجُٔرحقعٓٝؼٚ
هٞز ضشضذٓ ١الذظ ؽشه٤س ػذد 8 ْٛأكشجد
دجخَ جُؾوس ٝهحٓٞج ذطلط٤ؼ دٝالذ ٚك ٢أهَ
ٖٓ ٗقق عحػس ضوش٣رح ذٔؼشكس ٓؼحٕٝ
جُٔرحقع ضْ جعطذػحء ٝجُذُ ٙطلؼ َ٤جُٔكنش
ٖٓهرَٓرحقعجُوغْجُذسخجالقٔشُؼشمٚ
ػِ٢جُ٘٤حذس .2119/9/8ّٞ٣
  2119/9/17ق٤عجٗوطغجالضقحٍٓغصٝؾطٚذطحس٣خ / 17ضْ جُشد ٖٓ هرَ
، 2119/ 9قٞجُ٢جُغحػس 12ظٜشجٖٓ ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
ٗلظ جُطحس٣خ جُٔزًٞس ٝضْ جُركع ػ٘ ٚك " ٢ؾحس ١جعطٌٔحٍ
جُؿٜحش جُٔخطِلس ٣ ُْٝطْ جُؼػٞس ػِ ٚ٤قط ٢جُلكـ" 
جألٕ .
  2118/8/16ضْجُورلػِ٢جُٔزًٞسذٔك٤وٓكطسٓ٤ذجٕ ضْ جُشد ٖٓ هرَ
جُؼطرس ٝضكذ٣ذج أٓحّ ؾشجؼ جُؼطرس ٝأغ٘حء ٝصجسزجُذجخِ٤سذأٗ ٚ
ٝؾٞدقِٔسأٓ٘٤سك٢رُيجُٞهصذ٘لظٌٓحٕ " ُٓخِ ٢عر ِٚ٤ك٢
ضٞجؾذٝٙفَ جُ٢ػِٔ٘ح أٗٚضْجعط٤وحك ٖٓٚجُون٤س سهْ 541
هرَأقذجالؽخحؿٝجفطكحذٓٚؼٚجٌُٓ٢حٕ ُغ٘س  2114ققش
أٖٓ دُٝس ػِ٤ح.
الٗؼِٔ .ٚ
ٝققَػِ٢جُرشجءز
كٜ٤ح .
جُشد 
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ممحق رقم ( ) 3
تقرير المجمس القومي لحقوق اإل نسان عن أوضاع حقوق اإل نسان في مصر
المقدم إلى آلية المراجعة الدورية الشاممة
مارس ()8109
حرص المجمس عمى إعداد ىذا التقرير في إطار عممية تشاكرية كاسعة مع منظمات
المجتمع المدني ركعي فييا التمثيؿ الجغرافي كتنكع مجاالت النشاط حكؿ مسار حقكؽ
اإلنساف في الببلد كمتابعة تنفيذ التكصيات التي قبمتيا مصر في نكفمبر َُِْ كيبمغ
عددىا ِِْ تكصية مف إجمالي ََّ تكصية تمقتيا.
جرل الحكار عبر ثبلثة لقاءات مكسعة ،يع ًقد أكليا في القاىرة يكـ ُٖ فبراير َُِٗ،

كشارؾ فيو نحك َّ جمعية مف القاىرة كالجيزة كالقميكبية ،كعقد الثاني في ُِ فبراير

َُِٗ بمحافظة أسيكط بصعيد مصر لجمعيات الكجو القبمي ،كشارؾ فيو َٕ مشارنكا

كمشاركة ،ك يع ًقد الثالث في محافظة كفر الشيخ لممثميف عف جمعيات الكجو البحرم في
ممثبل لمحافظات الكجو البحرم في كفر الشيخ
ُْ فبراير َُِٗ بمشاركة ٖٗ
ن

كاإلسكندرية كالبحيرة.
كذلؾ أثرل الحكار مشاركة ممثميف عف عدد مف الك ازرات كالمجالس القكمية في ُٔ يناير
َُِٗ ،كىي ك ازرات :الخارجية ،كالقكل العاممة كاليجرة ،كالتضامف االجتماعي،
كالشباب ،كالثقافة ،كالمجمس القكمي لممرأة ،كالمجمس القكمي لؤلمكمة كالطفكلة.
كما أسيمت بعض الييئات الرسمية -بناء عمى طمب المجمس -بتقارير عف مكضكعات
الحكار ،كىي :ك ازرة الشباب ،كك ازرة القكل العاممة ،كادارة حقكؽ اإلنساف بالنيابة العامة.
أكنال :اإلطار القانكني:
تقدما في تكسيع نطاؽ التزاماتيا بالصككؾ اإلقميمية لحقكؽ اإلنساف ،حيث
أحرزت الدكلة ن
أعمنت انضماميا لمميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف الصادر عف الجامعة العربية عاـ
ََِْ ،كاالتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة الصادرة في ُِ ،ََُِ /ُِ /كما
سحبت تحفظاتيا عمى المادة ُِ ِ/مف الميثاؽ اإلفريقي لحقكؽ الطفؿ كرفاىيتو لسنة
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َُٗٗ الخاصة بحظر زكاج األطفاؿ دكف الثامنة عشرة ،كاالنضماـ إلى اتفاقية االتحاد
اإلفريقي لمنع الفساد كمكافحتو لسنة ََِِ.
كبينما كاصمت الحككمة تعاكنيا مع المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف في إجبلء ما يحيمو
إلييا مف ادعاءات االختفاء القسرم كانشاء "مجمس المشاركة المجتمعية" لدعـ المسجكنيف
كالمفرج عنيـ كأسرىـ برئاسة مساعد كزير الداخمية كعضكية ممثميف عف الكزرات المعنية
كبينيـ المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف ،فقد كاصمت الحككمة عزكفيا عف االنضماـ إلى
االتفاقية الدكلية المعنية باالختفاء القسرم.
كما خطت الحككمة خطكة إيجابية لتعزيز البنية المؤسسية لحقكؽ اإلنساف مف خبلؿ
إصدار قكانيف عززت استقبلؿ كصبلحيات كدكر كؿ مف :المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف
(يكليك َُِٕ) ،كالمجمس القكمي لممرأة (َُِٖ) ،كالمجمس القكمي لؤلشخاص ذكل
اإلعاقة كالئحتو التنفيذية (َُِٖ) ،كما عززت تشكيؿ المجنة الكطنية المعنية بآلية
المراجعة الدكرية الشاممة باألمـ المتحدة بضـ خمسة ممثميف عف المجتمع المدني إلى
البنية الرسمية لمجنة ،كانشاء اإلدارة العامة لحقكؽ اإلنساف بمكتب النائب العاـ برئاسة
محاـ عاـ -عمى األقؿ -يعاكنو عدد و
كاؼ مف السادة أعضاء النيابة.
كأجرت الدكلة تعديميف في نياية َُِٕ كربيع َُِٖ لقانكف العقكبات استيدفا تغميظ
العقكبات عمى جرائـ االعتداء عمى األطفاؿ كالنساء بيدؼ مكافحة جرائـ العنؼ ضد
األطفاؿ كالنساء ،كتغميظ العقكبات عمى مف يتكرط في حيازة المكاد المتفجرة أك االتجار
فييا بغرض استخداميا في جرائـ.
كال يزاؿ التباطؤ يشكؿ سمة أساسية تعيؽ ظيكر مشركع قانكف اإلجراءات الجنائية الجديد
الذم يترقبو العاممكف في مجاؿ العدالة؛ إذ يفتح الباب لمعالجة التعقيدات الجكىرية ،كفي
مقدمتيا تحكؿ الحبس االحتياطي إلى ممارسة شائعة باتت تشكؿ األصؿ كليس
االستثناء ،مما فاقـ مف أثره السمبي عمى أزمة التكدس في أماكف االحتجاز.
ثانيا :الحقكؽ المدنية كالسياسية:
ن

استمرت جرائـ اإلرىاب تمثؿ التحدم الرئيس لحقكؽ اإلنساف كالحريات العامة في الببلد
رغـ الجيكد المتطكرة لمكافحة اإلرىاب ،حيث تطكرت أساليب ارتكاب الجرائـ اإلرىابية
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كاندمجت مع جرائـ تيريب السبلح كالمخدرات كاليجرة غير الشرعية ،كما تطكرت أىدافيا
بالتحكؿ إلى استيداؼ المدنييف كخاصة ركاد أماكف العبادة مف كنائس كأديرة كمساجد
ّْ
لبث الفرقة داخؿ المجتمع ،كقد التزمت الدكلة بكؿ التكصيات المتعمقة باحتراـ حقكؽ
اإلنساف في سياؽ مكافحة اإلرىاب ،فأعطت األكلكية في عممياتيا لحماية المدنييف،
كحافظت عمى النيكض منفردة بعمميات مكافحة اإلرىاب كالحيمكلة دكف تكرط القبائؿ في
العمؿ العسكرم ضد اإلرىابييف ،كتعكيض أسر الشيداء كغيرىـ مف المضاريف جراء
العمميات العسكرية في سيناء ،كاطبلؽ عممية تنمية كاسعة النطاؽ بالتكازم مع جيكد
مكافحة اإلرىاب.
كالى جانب ذلؾ انعكست مكاجية جرائـ اإلرىاب عمى مجمؿ الحقكؽ المدنية كالسياسية،
كمركر بالتمديد المستمر لحالة الطكارئ عمى صمة بيذا
نا
بد نءا مف انتياؾ الحؽ في الحياة،
ِّ
ِّ
كدكليا مف منظكر حقكؽ اإلنساف حكؿ أربع قضايا ،ىي:
كطنيا
المكضكع ،كيتركز الجدؿ
ادعاءات االختفاء القسرم:
يتمقى المجمس منذ ثكرة يكنيك َُِّ –ال سيما بعد فض اعتصامي رابعة كالنيضة-
شكاكل عديدة تتعمؽ بادعاءات اختفاء قسرم ،كمف ثـ فقد بادر المجمس بإنشاء لجنة
مختصة لفحص ىذه االدعاءات كرصدىا كالتكاصؿ مع ك ازرة الداخمية كالنيابة العامة
كالشاكيف لتدقيؽ ىذه الشكاكل كاجبلء مصير الغائبيف ،كبمغ عدد الشكاكل التي تمقاىا
المجمس ْْٖ شككل.
كأكدت ك ازرة الداخمية عدـ احتفاظيا بأم عناصر بخبلؼ السجناء كالمحبكسيف بأكامر
قضائية ،كاستنتجت أف يككف الغائبكف قد انضمكا إلى الجماعات اإلرىابية في سياؽ
مكجة االلتحاؽ بيذه الجماعات التي شيدتيا الببلد كغيرىا مف البمداف العربية ،لكف
المجمس أصر عمى تقصي كؿ الشكاكل كاالدعاءات المتعمقة باالختفاء القسرم ،كأعد
قكائـ بالحاالت التي تكافرت عنيا معمكمات.
نجحت جيكد ك ازرة الداخمية كالنيابة العامة في إجبلء مصير ما يزيد عف نصؼ عدد
الببلغات التي تمقاىا المجمس ،كأكضحت النتائج كالتحقيقات أف بعض المدعى اختفاؤىـ
محبكسكف احت ِّ
أحكاما قضائية بالسجف (كفي ىاتيف
ياطيا عمى ذمة قضايا ،أك ينفذكف
ن
الحالتيف يح ّْددت أماكف االحتجاز) ،كلـ ييستدؿ عمى احتجاز سابؽ لمبعض ،كما تبيف أف
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فاركف مف أسرىـ أك مخمى سبيميـ بعد احتجازىـ عمى ذمة قضايا،
بعض الغائبيف ُّ
كبعضيـ كانكا أعضاء في تشكيبلت إرىابية كنعتيـ ىذه التنظيمات بعد مقتميـ ،كبعضيـ
مخمى سبيميـ ،كالذيف تكاصمت المجنة معيـ كانكا قيد االحتجاز كعزفكا عف الحديث عف
تجنبا لممشكبلت.
فترة غيابيـ ن

كفي ضكء مجمؿ ىذه العكامؿ اقترح المجمس أف تمثؿ إدارة حقكؽ اإلنساف بمكتب النائب
العاـ آلية تصب فييا كؿ معمكمات االحتجاز مف جميع مراكز االحتجاز عمى مستكل
الجميكرية ،كأف يككف المكتب المرجع الرئيس لؤلسر كالمحاميف ،كقد أضاؼ السيد
المستشار رئيس المكتب أنو يعتزـ إجراء تحقيؽ قضائي بشأف الجيات المعنية إذا
تفصيبل إجراءات النيابة العامة
تقاعست عف تكفير المعمكمات المتكافرة لدييا ،كما شرح
ن
في التفتيش عمى السجكف ،كقكاعد التفتيش برئاسة رؤساء نيابة تتكافر لدييـ ىذه الخبرات.
التعذيب:
لـ تتحفظ مصر عمى أم مف أحكاـ اتفاقية مناىضة التعذيب التي انضمت إلييا عاـ
ُٖٔٗ ،كيعدىا الدستكر المصرم كالقانكف الكطني جريمة ال تسقط بالتقادـ ،لكف مع
تكاتر ادعاءات التعذيب مف جانب الدفاع في المحاكمات إلسقاط االعترافات التي قد
يككف المتيمكف قد أدلكا بيا ،فقد قصر القانكف رفع قضايا التعذيب عمى النيابة العامة.
كيعطي المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف أكلكية قصكل لقضايا التعذيب ،كيطالب بإلحاح
منذ تأسيسو بإستراتيجية تقكـ عمى المحاكر اآلتية:
أكنال :تعديؿ المادة ُِٔ مف قانكف العقكبات كي تتبلءـ مع نص المادة األكلى مف اتفاقية
مناىضة التعذيب.
ثانيا :إعداد تشريع يقر حؽ المدعي المدني في االدعاء المباشر أماـ محكمة الجنايات
ن
في جرائـ التعذيب دكف قصره عمى النيابة العامة.

ثالثنا :تعزيز التزاـ مصر باالتفاقية الدكلية لمناىضة التعذيب.
ابعا :تعديؿ قانكف اإلجراءات الجنائية بما يتيح لممتيـ حؽ االستعانة بمحاـ في الجنايات
رن
كالجنح المعاقب عمييا بالحبس الكجكبي أثناء سؤالو بأقساـ الشرطة.
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محاكمة المدنييف أماـ القضاء العسكرم:
رغـ قناعة المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف بتكافر مقكمات العدالة في القضاء العسكرم –
ال سيما بعد ّْ
تبنيو منظكمة اإلجراءات المتبعة في القضاء المدني بما في ذلؾ مرحمة
ِّ
طبيعيا لمعسكرييف كحدىـ ،كال
قاضيا
الطعف بالنقض -إال أف القضاء العسكرم يبقى
ن
ينسحب عمى المدنييف المتيميف باإلرىاب الذيف ال يي ىع ُّدكف عسكرييف كيمكف محاكمتيـ

أماـ محاكـ أمف الدكلة العميا طكارئ.
الحريات العامة:

في مجاؿ حرية الرأم كالتعبير :تابعت الحككمة تقييد حرية التعبير بقكانيف إضافية ،بإقرار
قكانيف الصحافة كاإلعبلـ ،كتنظـ الصحافة كاإلعبلـ ،كالمجمس األعمى لتنظيـ اإلعبلـ،
كالييئة الكطنية لمصحافة ،كالييئة الكطنية لئلعبلـ في منتصؼ َُِٖ ،كقد أثارت ىذه
القكانيف احتجاجات شديدة ،كاف مف أبرزىا تمؾ المتعمقة بالعقكبات السالبة لمحريات في
كيسمح -كفقنا ليذه القكانيف -بإغبلؽ أم مكقع إلكتركني
جرائـ النشر حتى بعد تعديميا ،ي

أك حساب شخصي عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي يتجاكز عدد مستخدميو خمسة آالؼ

مستخدـ عمى صمة بنشر أخبار كاذبة أك تسيء إلى الدكلة أك تحض عمى الكراىية
كالتمييز.
كذلؾ أصدر المجمس األعمى لتنظيـ اإلعبلـ في مارس َُِٗ "الئحة الجزاءات كالتدابير
التي يجكز تكقيعيا عمى الجيات الخاضعة ألحكاـ قانكف تنظيـ الصحافة كاإلعبلـ
كالمجمس األعمى لتنظيـ اإلعبلـ" تضمنت مكاد عديدة تنتيؾ بشكؿ مباشر المعايير التي
أقرىا الدستكر كنظمتيا الصككؾ الدكلية التي صادقت عمييا الدكلة ،كمنيا المادة (ٖ) مف
البلئحة التي تجعؿ المجمس األعمى لئلعبلـ كصيِّا عمى النقابات؛ إذ تنص عمى حؽ
المجمس في إحالة الصحفي أك اإلعبلمي لممساءلة التأديبية أماـ نقابتو ،كىك حؽ أصيؿ
لمنقابات ،كما منحت لممجمس حؽ فرض عقكبات تأديبية لمصحفييف كاإلعبلمييف (تحت
مسمى تدابير كقائية) -كالمنع مف الظيكر في الصحؼ أك كسائؿ اإلعبلـ أك المكاقع
اإللكتركنية -إلى حيف االنتياء مف المساءلة التأديبية أماـ نقابتو ،كما فرضت المادة
مبالغا فييا لـ ينص عمييا قانكف العقكبات تصؿ بالغرامة إلى ما
(ُٕ) عقكبات جنائية
ن
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أخبار مجيكلة المصدر ،كىك ما يعني أف
نا
يقرب مف َِٓ ألؼ جنيو لكؿ مف نشر

الصحؼ لف تنشر سكل البيانات الصادرة عف الجيات الرسمية.

كمنيا المادة (ِٕ) التي أعطت لممجمس حؽ منع اإلعبلمييف مف الظيكر لفترة غير
محدكدة (لـ يي ىنص عمى حد أقصى ليا) بدعكل ارتكابيـ مخالفات ،مثؿ :اإلساءة إلى

مؤسسات الدكلة ،أك اإلضرار بمصالحيا العامة ،أك إثارة الجماىير ،كىي عبارات
فضبل عف أف قانكف العقكبات بو ما يكفي لمعاقبة مرتكبي
فضفاضة كاف يجب ضبطيا،
ن

مثؿ ىذه المخالفات.
كفي مجاؿ الحؽ في تككيف الجمعيات شيد التعامؿ مع نشطاء المجتمع المدني كالحؽ في
تككيف الجمعيات األىمية انفراجة مقدرة بتبرئة المحكمة لممتيميف في قضية التمكيؿ
األجنبي كاإلفراج عنيـ ،كتجاكب السيد رئيس الجميكرية مع مطالب الجمعيات األىمية
بإلغاء القانكف رقـ َٕ لسنة َُِٕ الذم عزفت الحككمة عف إصدار الئحتو التنفيذية
مف ناحية ،كما تسبب مف الناحية العممية في غؿ يد منظمات المجتمع المدني.
كشارؾ المجتمع المدني في سمسمة مف الحكارات االجتماعية بدأىا المجمس القكمي لحقكؽ
كثير منيا االتحاد العاـ لمجمعيات كالمنظمات األىمية عمى مستكل إقميمي،
اإلنساف كنظـ نا
بداية مف القاىرة ،فاإلسكندرية ،ثـ مدف القناة كالصعيد ،كأجمعت ىذه الحكارات عمى عدة
نقاط ،أبرزىا :إلغاء الباب الخاص بالعقكبات السالبة لمحرية كاحالتيا إلى قانكف العقكبات،
كتحديد الحاالت الخاصة بحؿ الجمعية عمى أف يككف الحؿ بحكـ قضائي ،كعدـ جكاز
إيقاؼ نشاط الجمعية إال بحكـ قضائي ،كاقرار مبدأ تكازف الجزاء مع المخالفة بحيث يككف
الجزاء إدارِّيا فقط ،كاقرار مبدأ شخصية العقكبة؛ بحيث يقع الجزاء عمى مرتكبي المخالفة
فقط ،كتأكيد أف الجمعيات شريؾ رئيس في التنمية.
ككاكب ذلؾ جكلة مف الحكارات المكسعة دعا إلييا رئيس الجميكرية كنفذتيا ك ازرة
التضامف االجتماعي ،كاستمعت خبلليا إلى كجيات نظر المنظمات الدكلية في الحكار
مصرحا ليا بالعمؿ في مصر كممثمي
المجتمعي بحضكر ٓٓ جية كمنظمة أجنبية
ن
بعض السفارات كالمنظمات األممية كأعضاء لجنة شركاء التنمية باألمـ المتحدة.
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كتدرس لجنة صياغة تعديبلت قانكف الجمعيات األىمية جميع المقترحات الناتجة عف
ىذه الحكارات لصياغة المكاد المقترح تعديميا لعرضيا عمى مجمسي الكزراء كالنكاب.
ثالثنا :الحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية:
كبير بالحقكؽ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية انعكس عمى
اىتماما نا
ٍأكلىت الحككمة
ن
المستكل االقتصادم في زيادة معدؿ النمك مف ْ %ْ.عاـ َُِْ إلى ّ %ٓ.في
منتصؼ َُِٖ ،كانخفاض معدؿ التضخـ إلى ٗ ،%ُِ.ككذا انخفاض معدؿ البطالة
مف ِ %ُّ.إلى ٔ ،%ٗ.كتنامي االستثمار األجنبي المباشر ليبمغ نحك ِ ٕ.مميارات
ِّ
فصيميا
بيانا ت
دكالر ،كأكرد كتاب تكثيقي لمدكتكر /مصطفي مدبكلي رئيس الكزراء ن
لممشركعات التي ينفّْذت خبلؿ الفترة مف يكليك َُِْ إلى َُِٖ كعددىا ٕٕٕٕ

مشركعا بتكمفة ُُّ.
مشركعا بتكمفة بمغت ُٔ ُ.ترليكف جنيو ،كما يجرم تنفيذ ِّّٗ
ن
ن
ض ُّخ في المشركعات الجارم
ترليكف جنيو ،كمف المقرر أف تبمغ قيمة االستثمارات التي تي ى
تنفيذىا كتمؾ المخطط تنفيذىا نحك ْٓ ّ.ترليكف جنيو.

كقد أعادت ىذه االستثمارات بناء البنية األساسية لبلقتصاد الكطني بعد أف كانت قد
كصمت إلى الحضيض ،فأحدثت نقمة نكعية في قطاع الكيرباء ،كتطكير شبكة الطرؽ،
كالسكة الحديد ،كمترك األنفاؽ ،كقطاع المكانئ ،كالطيراف المدني ،كما حققت طفرة في
تجمعا عمر ِّ
انيا
مجاؿ التنمية العمرانية بتطكير التجمعات العمرانية القائمة كتنفيذ ُّ
ن
جديدا في شتى أنحاء الببلد.
ن

ككاكب ىذه اإلنجازات في المجاؿ االقتصادم إنجازات مماثمة في تمبية الحقكؽ
بدءا مف العشكائيات الخطرة بتنفيذ ّٕ
االجتماعية ،كاف أبرزىا اقتحاـ مشكمة العشكائيات ن
ألؼ كحدة لتسكيف قاطني الكحدات بالمناطؽ ذات الخطكرة الميددة لمحياة ،كالعمؿ عمى
إزالة مصدر الخطكرة عف تمؾ التي تعانى مف التمكث الصناعي أك تقع تحت خطكط
كيرباء الضغط العالي ،إلى جانب تكفير السكف المبلئـ لممكاطنيف بمختمؼ طبقاتيـ بمف
فييـ محدكدك الدخؿ كمتكسطك الدخؿ ،ككذا تكفير المياه النقية كالصرؼ الصحي
لممناطؽ المحركمة.

888

كرغـ تعدد المقاربات التي تفاعمت معيا الحككمة في القضايا االجتماعية فقد كاف أبرزىا
الحماية االجتماعية مف خبلؿ برنامج " تكافؿ ككرامة " الذم تتكاله ك ازرة التضامف ،كبرامج
الدعـ العيني التي تتكالىا ك ازرة التمكيف ،كاالستيداؼ الجغرافي لمفقر في سياؽ مبادرة
فقر التي كشفت عنيا دراسات الجياز المركزم
السيد رئيس الجميكرية لدعـ القرم األكثر نا

لمتعبئة كاإلحصاء.

كرغـ أف قطاع الصحة قد حظي بعناية مبكرة مف الدكلة مف خبلؿ التكسع في العبلج
عمى نفقة الدكلة كالجكلة األكلى مف مكافحة االلتياب الكبدم الكبائي (فيركس  )cكتكفير
منتج محمي لدكاء فعاؿ كاصدار قانكف لمتأميف الصحي يكفؿ تقديـ الرعاية الصحية
الشاممة لممجتمع في يناير َُِٖ ،إال أف قانكف التأميف الصحي الذم كاف مثار
مناقشات عمى مدار العقديف األخيريف لـ يضع ِّ
حدا لمجدؿ ،حيث لـ تتكفر المكارد المالية
البلزمة لو بالنسبة التي حددىا الدستكر ،كأيًق َّر تنفيذه عمى نحك تدريجي يمتد إلى نحك ُّ
كثير مف االنتقادات ال سيما مع االرتفاع الشديد في أسعار الدكاء منذ
عاما ،كقد أثار نا
ن
تعكيـ الجنيو المصرم ،لكف في المقابؿ نجحت الدكلة في إطبلؽ ثبلث مبادرات ميمة
بنياية العاـ َُِٖ ،كىي :تجنيد كؿ اإلمكانات المتاحة في الدكلة لمقضاء عمى قكائـ
ائعا ،كمبادرة ََُ مميكف صحة التي استيدفت
نا
انتظار العمميات التي أينجزت
إنجاز ر ن

فحص َٓ مميكف مكاطف بشأف فيركس  cكاألمراض غير السارية مثؿ السكر كالسمنة،
كتخصيص مميار جنيو مف صندكؽ "تحيا مصر" لعبلج ضعيفي البصر ،كالبدء في حممة
القضاء عمى األنيميا بيف األطفاؿ ،كالكشؼ عف أمراض السمنة كالتقزـ ،كتستيؼ ىذه
الحممة األطفاؿ مف سف ٔ سنكات إلى ُٓ سنة في مختمؼ المدارس بكؿ محافظات
مصر.
كما حظي التعميـ باىتماـ غير مسبكؽ مف جانب الدكلة ،كطرحت ك ازرة التربية كالتعميـ
شامبل لمنيكض بو بعد اإلخفاقات المتكررة في محاكلة إصبلح التعميـ بحيث
كعا
ن
مشر ن

متاحا لمجميع في إطار مؤسسي كؼء كعادؿ كمستداـ
يركز عمى جكدتو ،كأف يككف
ن
َّ
الممكف تكنكلكجيِّا ،كيسيـ في بناء الشخصية المتكاممة،
كمرف ،كيرتكز عمى المتعمـ
كيحترـ االختبلؼ ،كأف يككف ىدفو التعمـ ال الحصكؿ عمى شيادة أك معرفة؛ ألنيا

أصبحت متاحة لمف يريد ،بؿ يككف اليدؼ مف التعمـ بناء شخصية متكاممة لممكاطف.
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تغيير جذرِّيا في نظاـ التعميـ كاالعتماد عمى "األلكاح
نا
كقد تضمف طرح ىذا المشركع

تمييدا إللغاء الكتب المدرسية ،كما أعمنت ك ازرة التربية كالتعميـ كقؼ مراكز
اإللكتركنية"
ن
الدركس الخصكصية لدفع التبلميذ لبللتحاؽ بالمدارس ،كأجرت تجارب لمتأكد مف

صبلحية الخطكات التي شرعت فييا ،لكف لؤلسؼ ما يزاؿ مشركع التطكير محؿ ارتياب
األسر ،كيكاجو صعكبات تتعمؽ بعدد المدارس ،كأخرل تتعمؽ باالنتقاؿ المفاجئ بشكؿ
كمي دكف أف تتكافر بعد كؿ مقكماتو ،مما اضطر ك ازرة التربية كالتعميـ إلى التراجع عف
قرار منع مراكز الدركس الخصكصية ،كاجراء تجارب تجمع بيف االمتحانات الكرقية
كاالمتحانات اإللكتركنية لطمأنة األسر.
مف ناحية أخرل اتجيت ك ازرة التعميـ إلى االىتماـ بالتدريب في المدارس الفنية ،كيحظى
ىذا التكجو بإقباؿ شديد كدعـ مف جانب رجاؿ الصناعة كالشركات األجنبية في إطار
التكسع الصناعي لمدكلة كالشركات األجنبية العاممة في مصر ،بؿ تيكجو بعض الدكؿ
اىتماما لدعـ جيكد الدكلة في ىذا الشأف لتكفير العمالة المدربة
الصناعية الكبرل
ن
لمصناعات الجارم العمؿ فييا.
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ممحق رقم ()4
(بيان صحفي)
ُٗ يكنيك َُِٖ
يمقي األستاذ /محمد فايؽ -رئيس المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف -كممة في االحتفالية
الكبرل التي تقيميا "أكاديمية الىام لمقانكف الدكلي" بالتعاكف مع السفارة المصرية في
يما السـ الدكتكر /بطرس بطرس غالي  -األميف العاـ
ىكلندا بعد غد الخميس تكر ن
األسبؽ لؤلمـ المتحدة كرئيس مجمس إدارة األكاديمية السابؽ ،حيث يتحدث عف دكره
كجيكده في إقامة السبلـ كالعدؿ كنشر ثقافة حقكؽ اإلنساف في مصر كالعالـ.
كيعمف السيد /فايؽ خبلؿ ىذه االحتفالية إقامة مؤسسة تحمؿ اسـ الدكتكر /غالي كمؤسسة
غير حككمية تي ٍع ىنى بترسيخ المعرفة كنشرىا كقيـ السبلـ كثقافتو.
نائبا عف كزير الخارجية ،كالسفير /أمجد عبد
يشارؾ في االحتفالية السفير /أحمد فاركؽ ن
الغفار  -سفير مصر في ىكلندا ،باإلضافة إلى شخصيات دكلية بارزة في مجاؿ القانكف
الدكلي كالسياسة الدكلية.
عاما حتى
يي ٍذ ىكر أف الدكتكر /بطرس غالي قد ترأس مجمس إدارة األكاديمية لمدة ُٓ ن
كفاتو ،عبلكة عمى ترأسو منظمات دكلية عديدة ،كىك صاحب مبادرة البرنامج الخارجي
الذم يتيح لطبلب كأبناء العالـ الثالث االلتحاؽ باألكاديمية في أحد فصكليا التي تنظميا
بالخارج في ىذه الدكؿ.
ــــــــــــــــــــــــــــ
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ممحق رقم ()5
(بيان صحفي)
"قطب" يطالب بضرورة تدخل المجتمع الدولي الفوري إلجياض
محاولة ضرب أمريكا لسوريا
ِٖ أغسطس َُِٖ
أعرب السفير /مخمص قطب أميف عاـ المجمس القكمى لحقكؽ اإلنساف عف قمقو مف تزايد
امنا مع حشد عسكرم بحرم أمريكي غير
الضغكط األمريكية كتصاعدىا في سكريا تز ن
مسبكؽ في منطقة المتكسط كالخميج كقاعدة كاشنطف في قطر بحجة احتمالية قياـ سكريا
باستخداـ سبلح كيماكم ضد المعارضة.
كي ىرَّجح في ظؿ كجكد سابقة مكثقة
كأشار في تصريح لو اليكـ إلى أف ىذا القمؽ يتضاعؼ ي
لمكاليات المتحدة باستغبلليا غطاء غير مبرر لمشركعية التدخؿ العسكرم في العراؽ،
كذلؾ بتزييؼ تقرير خبراء الككالة الدكلية لمتفتيش عف السبلح النككم في العراؽ ،حيث
طمبت مف المدير العاـ لمككالة آنذاؾ إضافة فقرة تشير إلى احتمالية إنتاج سبلح نككم،
كىك ما تأكد عدـ صحتو.
كأكضح السفير /قطب أف تقرير الخبراء األصمي كاف قد جزـ -عمى سبيؿ القطع -بعدـ
مستقببل في العراؽ.
كجكد سبلح نككم لدل العراؽ كصعكبة إنتاجو
ن
كطالب في ختاـ تصريحو بضركرة التدخؿ الفكرم لممجتمع الدكلي إلجياض محاكلة
ضرب أمريكا لسكريا لخطكرة ذلؾ عمى أمف منطقة الشرؽ األكسط كاستقرارىا بما فييا
كخصكصا الرئيس الفرنسي
حكض البحر المتكسط ،كىك ما يعتبر رسالة لقادة أكربا،
ن

ماكركف -بصفتو الرئيس الحالي لدكؿ االتحاد مف أجؿ المتكسط -الذم يسعى إلى عقد
قمة لدكؿ االتحاد بحمكؿ العاـ القادـ لمناقشة المشكبلت كالتداعيات كالتأثيرات السمبية
عمى أمف حكض البحر المتكسط.
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ممحق رقم ()6
(بيان صحفي)
ِ أغسطس َُِٖ
أشاد السيد /محمد فايؽ رئيس المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف بمكافقة مجمس الكزراء
عمى مشركع قرار رئيس الجميكرية بشأف انضماـ جميكرية مصر العربية إلى الميثاؽ
العربي لحقكؽ اإلنساف كالتكقيع عميو في عاـ ََِْ ،كاعتماده مف قبؿ مجمس جامعة
الدكؿ العربية عمى مستكل القمة في العاـ نفسو.
كأكد رئيس المجمس أىمية انضماـ مصر إلى الميثاؽ العربي؛ لما لو مف دكر ميـ في
تعزيز حقكؽ اإلنساف كحمايتيا في كطننا العربي عمى المستكييف الكطني كاإلقميمي.
يذكر أف الميثاؽ العربي لحقكؽ اإلنساف ييدؼ إلى كضع حقكؽ اإلنساف في الدكؿ
العربية ضمف األكلكيات الكطنية كتكعية الفرد العربي بيكيتو كحضارتو ،إلى جانب ترسيخ
مبدأ ككنية حقكؽ اإلنساف في ظؿ احتراـ الخصكصيات المحمية ،كينظـ الميثاؽ الحقكؽ
اإلنسانية المدنية كالسياسية كاالقتصادية كالثقافية ككذلؾ آلية عمؿ لجنة حقكؽ اإلنساف
العربية المعنية بمتابعة التزامات الدكؿ األطراؼ في الميثاؽ.
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ممحق رقم ()7
(بيان صحفي)
"فايق" في مؤتمر قضايا حقوق اإل نسان بتونس :اإلرىاب أكبر تحد لحقوق اإل نسان
َّ سبتمبر َُِٖ
أكضح السيد /محمد فايؽ -رئيس المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف -أنو مضى سبعكف
عاما عمى مؤتمر "فيينا
عاما عمى اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف كخمسة كعشركف ن
ن

الدكلي لحقكؽ اإلنساف ُّٗٗ" ،كخبلؿ ىذه السنكات اتسعت دائرة حقكؽ اإلنساف بشكؿ
كبير حتى شممت كؿ مناحي الحياة ،كليس أدؿ عمى ذلؾ مف برنامج التنمية المستدامة
ََِّ الذم أقره رؤساء دكؿ كحككمات العالـ في قمة األمـ المتحدة عاـ َُِٓ.
جاء ذلؾ في كممتو في الجمسة التي رأسيا تحت عنكاف" :التحديات الكبرل التي تكاجو
إعماؿ حقكؽ اإلنساف" ،كأقيمت خبلؿ مؤتمر "قضايا السبلـ" بتكنس.
كأكد أنو أصبح مف الضركرم دمج حقكؽ اإلنساف في خطط التنمية ،كشدد عمى أف
التحديات التي تكاجو إعماؿ حقكؽ اإلنساف ما زالت كبيرة كمتعددة ،كمنيا :اإلرىاب الذم
ينتيؾ الحؽ في الحياة كالحؽ في األماف ،كمف ثـ يحرـ اإلنساف مف التمتع بحقكقو
األخرل.
كرغـ أننا -كمؤسسات كطنية لحقكؽ اإلنساف كمنظمات كىيئات معنية بحقكؽ اإلنساف
دائما عمى أال تككف محاربة اإلرىاب كتحقيؽ األمف عمى حساب حقكؽ
األخرل -نحرص ن
اإلنساف ،فبل أمف بدكف حقكؽ إنساف ،كال حقكؽ إنساف في غياب األمف ،إال أف المعادلة
–رغـ أىميتيا– صعبة التطبيؽ في كاقع األمر؛ فقد تضطر الدكلة التي تحارب اإلرىاب
أف تفرض حالة الطكارئ ،كما أف إجياض بعض العمميات اإلرىابية قد يفضي إلى
التكسع في تقييد حرية البعض.
كما ألمح إلى خطكرة تسييس حقكؽ اإلنساف كاستخداميا ككسيمة لمتدخؿ في شئكف الغير،
سببا في
كما حدث في العراؽ كاحتبللو كما حدث في سكريا؛ حيث كاف التدخؿ الخارجي ن
تحكؿ ثكرة حقيقية ليا أسبابيا إلى أف تصبح -بالتدخبلت الخارجية -حرنبا أىمية بالككالة،
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مباشر في إعماؿ حقكؽ اإلنساف،
نا
تأثير
كرأل أف النزاعات اإلقميمية كغياب السبلـ يؤثراف نا

حيث ال تكجد منطقة في العالـ تعاني مف ىذا التحدم كتحتاج إلى السبلـ كما تحتاجو
منطقتنا.
قائما عمى أساس مف العدؿ حتى
كفي ىذا السياؽ ال يمكف أف يتحقؽ السبلـ إال إذا كاف ن
دائما.
يصبح ىذا السبلـ ن
كىناؾ األفكار المتخمفة ،مثؿ :التعصب ،كالتطرؼ ،كالعنؼ ،كالكراىية كالحض عمييا،
كالجيؿ ،كاستخداـ الديف بشكؿ خاطئ لترسيخ التخمؼ كمقاكمة األفكار الجديدة.
شارؾ في المائدة السيد /محمد النسكر  -رئيس مكتب منطقة الشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا
بالمفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف ،كالسيد /عبد الباسط حسف  -رئيس المعيد العربي
لحقكؽ اإلنساف.
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ممحق رقم ()8
(بيان صحفي)
وفد المجنة اإلفريقية لحقوق اإل نسان يزور المجمس القومي لحقوق اإل نسان
ُٗ سبتمبرَُِٖ
استقبؿ األستاذ /محمد فايؽ -رئيس المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف -بمقر المجمس
السيدة /سكايتا مايجا -رئيسة المجنة اإلفريقية لحقكؽ اإلنساف كالشعكب -كالكفد المرافؽ
ليا يكـ األربعاء ُٗ سبتمبر ،كقد أعرب عف إيمانو بأىمية الكحدة اإلفريقية مف أجؿ
ِّ
أساسيا لتقدـ شعكب القارة كتنميتيا.
عنصر
نا
التكامؿ لمنيكض بيذه القارة باعتبارىا
عرضا لمكفد عف دكر المجمس كرسالتو في نشر ثقافة حقكؽ اإلنساف
كقدـ األستاذ /فايؽ
ن
كتطكير التشريعات بما يعزز احتراـ حقكؽ اإلنساف.

كقاؿ :إف مصر تيتـ بمساكاة المرأة كتمكينيا ،فيناؾ ثماني كزيرات في الحككمة ،كىناؾ
تمثيؿ لممرأة في مجمس النكاب ،كما يكجد مجمس قكمي لممرأة ،كرغـ ذلؾ فإف المجمس
القكمي لحقكؽ اإلنساف ييتـ بقضايا المرأة ،كيرل أف مساكاة المرأة كتمكينيا لحصكليا
عمى حقكقيا ليس مف أجؿ إنصافيا فحسب ،كلكف مف أجؿ إنصاؼ المجتمع في عالـ
تشتد فيو المنافسة.
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ممحق رقم ()9
(بيان صحفي)
"القومي لحقوق اإل نسان" يستكمل تعاونو مع الصميب األحمر 8109
ُٔ أكتكبر َُِٖ
استقبؿ السيد /محمد فايؽ -رئيس المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف -بمقر المجمس رئيس
بعثة الصميب األحمر السيد /ركنالد أكفتر ينجر كالكفد المرافؽ لو صباح الثبلثاء
ُٔ.َُِٖ/َُ/
كأثنى رئيس المجمس عمى دكر المجنة الدكلية لمصميب األحمر في المساعدة في الجانب
اإلنساني لضحايا النزاعات المسمحة ،كتعزيز احتراـ القانكف الدكلي اإلنساني كادراجو في
القكانيف الدكلية ،ككذلؾ الدكر الذم تقكـ بو في ّْلـ الشمؿ العائمي نتيجة النزاعات مف
خبلؿ بعثاتيا في دكؿ العالـ.
كقد اتفؽ الجانباف عمى استكماؿ التعاكف المشترؾ خبلؿ عاـ َُِٗ بما يسيـ في تعزيز
احتراـ القانكف الدكلي اإلنساني.
كمف الجدير بالذكر أف المجنة الدكلية لمصميب األحمر أنشئت عاـ ُّٖٔ ،كتعمؿ في
مصر مف أجؿ تعزيز احتراـ القانكف الدكلي اإلنساني كتنفيذه عمى المستكل الكطني بيف
الدكؿ األعضاء في جامعة الدكؿ العربية.
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ممحق رقم ()01
(خبر صحفي)
"قومي حقوق اإل نسان" يشرف عمى انتخابات حزب الوفد
ٗ نكفمبرَُِٖ
في إطار اىتماـ المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف بالدفع بالمشاركة السياسية أشرؼ فريؽ
مف المجمس مككف مف ٕٔ باحثنا كباحثة عمى العممية االنتخابية كأدارىا الختيار أعضاء
الييئة العميا كالسكرتارية لحزب الكفد صباح يكـ الجمعة ٗ نكفمبر َُِٖ بمقر الحزب.
كقد تابع المجمس سير العممية االنتخابية بمرحمتي التصكيت كالفرز كاعبلف النتائج التي
صباحا كاستمرت عمى مدار اليكـ.
بدأت في الثامنة
ن
كاف السيد /محمد فايؽ -رئيس المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف -قد رحب بطمب حزب
إيمانا منو بدكر األحزاب في دعـ الدكلة بما
الكفد باإلشراؼ عمى إدارة العممية االنتخابية ،ن
مشير إلى أف ىذه
نا
تتكيجا لمديمقراطية كاستكماال لممسئكلية الممقاة عمى عاتؽ الدكلة،
يعد
ن

االنتخابات رغـ طابعيا المحمي إال أنيا تحث عمى المشاركة في النيكض بالكطف
كالمكاطف.
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ممحق رقم ()00
(بيان صحفي)
براءة جميع المتيمين في قضية التمويل األجنبي
المجمس القومي يطالب بحفظ التحقيق في القضية ( )073لسنة 8100
َِ ديسمبر َُِٖ
متيما في قضية التمكيؿ
قضت محكمة جنايات القاىرة التي نظرت إعادة محاكمة َْ
ِّ
األجنبي بالبراءة بعد أف قبمت محكمة النقض الطعكف المقدمة منيـ عمى أحكاـ إدانتيـ
عددا مف التيـ،
الصادرة في يكنيك َُِّ ،كالجدير بالذكر أف النيابة العامة كجيت ليـ ن
أكليا :تأسيس فركع لمنظمة دكلية بغير ترخيص مف الحككمة المصرية كادارتيا ،كتنفيذ
تدريب سياسي ألحزاب ،كاجراء بحكث كاستطبلعات أرم عمى عينات عشكائية مف
المكاطنيف ،كدعـ حمبلت انتخابية لممثمي أحزاب سياسية ،كحشد ناخبيف لبلنتخابات
البرلمانية بغير ترخيص ،كاعداد تقرير بيذا النشاط كارسالو إلى المركز الرئيس بالكاليات
المتحدة األمريكية ،كتمكيؿ أشخاص ككيانات غير حككمية كبغير ترخيص بما يخؿ
بسيادة الدكلة المصرية.
ثانيا :تسمـ كقبكؿ أمكاؿ كمنافع مف منظمة دكلية عف طريؽ تمكيؿ مباشر عمى
حساباتيـ البنكية مف خبلؿ شركات تحكيؿ األمكاؿ كبطاقات ائتماف خاصة متصمة
قانكنا
بحسابات بنكية خارج مصر في سبيؿ ممارسة نشاط محؿ التيمة األكلى المحظكرة ن

مما أخؿ بسيادة الدكلة المصرية.

كيرحب المجمس بيذه الخطكة كيعتبرىا خطكة جيدة لكفالة الحؽ في التجمع كالتنظيـ
كتعزيز الديمقراطية ،كيطالب المجمس بحفظ التحقيقات في القضية رقـ (ُّٕ) لسنة
استنادا إلى حكـ البراءة المشار إليو ،كمف أجؿ بناء عبلقة تعاقدية جديدة بيف
َُُِ
ن

الجمعيات األىمية كالحككمة تقكـ عمى احتراـ مبادئ الدستكر كالقكانيف كاالتفاقيات الدكلية
المعنية بحقكؽ اإلنساف.
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ممحق رقم ()08
(بيان صحفي)
 5ديسمبر 8108
عقد المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف اجتماعو الشيرم يكـ ٓ َُِٖ/ُِ/برئاسة
السيد /محمد فايؽ  -رئيس المجمس ،حيث استعرض حالة حقكؽ اإلنساف في مصر،
عددا مف المكضكعات ،مف بينيا مسألة التعذيب ،كصدكر حكـ محكمة جنايات
كناقش ن
القاىرة في ُُ نكفمبر َُِٖ في القضية رقـ َٕٓ لسنة َُِٖ بشأف مقتؿ /محمد
عبد الحكيـ الشيير بػ "عفركتك" مف جراء التعذيب في قسـ شرطة المقطـ بعد إلقاء القبض

عميو فيٓ ،َُِٖ/ُ/حيث أدانت المحكمة الضابط المتيـ بتعذيبو ،ككقعت عميو عقكبة

السجف لمدة ثبلث سنكات ،كما كقعت المحكمة عقكبة السجف لمدة ستة أشير عمى أميف

الشرطة المتيـ في القضية ذاتيا.

كأكد المجمس أنو إذ يي ٌكف كؿ التقدير كاالحتراـ ألحكاـ القضاء ،إال أنو يرل أف القصكر
في تعريؼ جريمة التعذيب في المادة ُِٔ مف قانكف العقكبات المصرم جعؿ العقكبة
المنصكص عمييا في القانكف غير متناسبة مع جريمة التعذيب المفضي إلى المكت ،ذلؾ

أف المادة ُِٔ تربط بيف فعؿ التعذيب كتكافر قصد جنائي خاص ،كىك أف يككف
ثـ فإف لـ يتكافر ىذا القصد الجنائي فبل
التعذيب بغرض الحصكؿ عمى اعتراؼ ،كمف ٌ
يي ًع ُّد القانكف ذلؾ جريمة تعذيب ،كانما سكء معاممة.

لذا يرل المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف أىمية تعديؿ المادتيف ُِٔ ُِٗ ،مف قانكف

العقكبات بحيث يككف تعريؼ جريمة التعذيب عمى نحك ما تقضي بو اتفاقية "مناىضة
التعذيب كغيره مف ضركب المعاممة أك العقكبة القاسية أك البلإنسانية أك الميينة" ،كىي

االتفاقية التي أصبح ليا قكة القانكف بمقتضى الدستكر منذ أف أصبحت مصر طرفنا فييا
فيِٓ ،ُٖٗٔ/ٔ/كيكد المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف بيذه المناسبة التذكير بأنو سبؽ
تعديبل لياتيف المادتيف في قانكف العقكبات.
لو أف اقترح في تقاريره السنكية السابقة
ن
كفى ىذا السياؽ ،فإف المرجك مف مجمس النكاب تعديؿ قانكف العقكبات ،مع األخذ بعيف
االعتبار ما أكصى بو المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف في ىذا الشأف.

894

ممحق رقم ()03
(بيان صحفي)
المجمس القومي لحقوق اإل نسان يطالب المجتمع الدولي بالتعاون مع مصر لمقضاء عمى
اإلرىاب
ُٕ فبراير َُِٗ
يعرب المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف عف إدانتو كاستنكاره الشديديف لمعممية اإلرىابية
الجبانة الخسيسة التي استيدفت أحد الكمائف بمحافظة شماؿ سيناء كأدت إلى استشياد
ضابط كُْ مف الدرجات العسكرية األخرل.
كيجدد المجمس تأكيد ما تشكمو االعتداءات اإلرىابية مف انتياؾ جسيـ لحقكؽ اإلنساف
يجب مكافحتو كمبلحقة مرتكبيو.
كيطالب المجمس المجتمع الدكلي بالتعاكف مع مصر لضماف القضاء عمى اإلرىاب
كمكافحتو كجريمة منظمة عابرة لمحدكد تؤثر عمى السمـ كاألمف الدكلييف.
كيقدـ المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف خالص تعازيو ألسر الشيداء ،كيتمنى الشفاء العاجؿ
لممصابيف.
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ممحق رقم ()04
(بيان صحفي)
"القومي لحقوق اإل نسان" يتسمم شيادة اعتماد تصنيفو
 84مارس 8109
تسمـ المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف شيادة اعتماد تصنيفو بدرجة "أ" في اجتماع
الجمعية العامة لمتحالؼ العالمي لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف الذم يعقد بجنيؼ
عمى ىامش الدكرة األربعيف لمجمس حقكؽ اإلنساف التابع لؤلمـ المتحدة بجنيؼ.

كأكد السيد /محمد فايؽ -رئيس المجمس -بمناسبة حصكؿ المجمس القكمي لحقكؽ
اإلنساف عمى ىذه الشيادة أف ىذا االعتماد جاء مف خبلؿ تكافؽ عمؿ المجمس مع مبادئ
باريس التي نصت في مكاضع عديدة منيا عمى االستقبللية كالمصداقية في عمؿ
المجالس الكطنية لحقكؽ اإلنساف ،كمف خبلؿ الممارسات العممية كالعطاء اليكمي الذم
تميز بالمصداقية كاالستقبللية.
كقدـ رئيس المجمس الشكر إلى أعضاء المجمس كأمانتو الفنية لمجيد الذم يبًذ ىؿ خبلؿ
مشددا عمى ضركرة بذؿ مزيد مف الجيد كالعمؿ كالعطاء مف أجؿ
السنكات الماضية،
ن

الحفاظ عمى ىذه الدرجة مف التقييـ.

جدير بالذكر أف التصنيؼ "أ" أعمى تصنيؼ ييمنح لممؤسسات الكطنية لحقكؽ اإلنساف
تاما لمبادئ باريس.
التي تمتثؿ
امتثاال ِّ
ن
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ممحق رقم ()05
(بيان صحفي)
"قومي حقوق اإل نسان" يناقش ًلئحة الجزاءات والتدابير الخاصة بتنظيم الصحافة واإلعالم
َِ مارس َُِٗ
عقد المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف اجتماعو األربعاء َِ مارس َُِٗ برئاسة السيد/
محمد فايؽ  -رئيس المجمس ،كحضكر السفير /مخمص قطب  -األميف العاـ لممجمس،
كالسادة أعضاء المجمس ،كقد ناقش المجمس عدة ممفات ،مف بينيا الئحة الجزاءات
كالتدابير الخاصة بأحكاـ قانكف تنظيـ الصحافة كاإلعبلـ التي أصدرىا المجمس األعمى
مؤخر.
نا
لتنظيـ اإلعبلـ
قيكدا عمى ممارسة حرية الرأم
كقد خمصت المناقشات إلى أف بنكد ىذه البلئحة تضمنت ن
كالتعبير كالصحافة بكافة كسائميا سكاء المطبكعة أك المرئية أك اإللكتركنية.

كيبلحظ المجمس أف صياغة بنكد البلئحة المذككرة جاءت عمى نحك جعميا تتعارض مع
نصكص الدستكر كالقانكف باعتبار أف السمطة القضائية ىي صاحبة الحؽ األصيؿ في
إصدار أحكاـ اإلدانة كالعقاب طبقنا لمقانكف.
كيرل المجمس أف ىذه البلئحة ال تتكافؽ مع الحؽ في حرية الرأم كالتعبير ،كيدعك إلى
مراجعتيا كتنقيتيا بما يتفؽ مع أحكاـ الدستكر كالقانكف.
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ممحق رقم ()06
(بيان صحفي)
"القومي لحقوق اإل نسان" ينعى شيداء الشرطة ويؤكد إدانتو لكافة األعمال اإلرىابية
 86يونيو 8109
يعرب المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف برئاسة السيد /محمد فايؽ عف إدانتو كاستنكاره
عددا مف رجاؿ الشرطة أمس بكسط
بأشد العبارات الحادث اإلرىابي الذم استيدؼ ن

العريش ،كأسفر عف كقكع عدد مف الشيداء كاصابة آخريف.

كيجدد المجمس القكمي لحقكؽ اإلنساف إدانتو القكية كالقاطعة لئلرىاب بجميع أشكالو
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.
كيتقدـ المجمس بخالص العزاء كالمكاساة إلى أسر شيداء الكاجب الكطني كيتمنى الشفاء
العاجؿ لممصابيف.
*********
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