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يصدر هذا التقرير السنوى الثانى للمجلس القـومى لحقـوق اإلنسـان وسـط              
متغيرات محلية وإقليمية ودولية تكتسب فيها قضية حقوق اإلنسان من االهتمام المحلـى             

  والعالمى ما يبعث على األمل ، ويفتح أمامها آفاقاً واسـعة  علـى الـرغم مـن كـل                     
 . وتحديات ما تواجهه  من صعوبات 

 االنتخابـات الرئاسـية و االنتخابـات        ٢٠٠٥فعلى الصعيد المحلى شهد عام      
التشريعية وكانتا معاً اختباراً هاماً  لممارسة المجتمع المصرى حقـه فـى المشـاركة               

 مع انتخابات تشريعية تمت فـى       - على الصعيد اإلقليمى     -السياسية ، وقد تزامن ذلك      
على خلفية من تنامى خطاب اإلصالح السياسى والحقوقى        بعض البلدان العربية ، وذلك      

فى المنطقة العربية وهو خطاب  مازال تتعالى أصداؤه ربمـا بـأكثر ممـا تمضـى                 
 !خطواته

أما على الصعيد الدولى فقد كشفت الحركة النشيطة لمنظمات المجتمع المـدنى            
 ظـل العولمـة     العالمى عن أن الهموم المحلية فى مجال حقوق اإلنسان قد أصبحت فى           

شأناً دولياً يهم العالم بأسره، ولهذا كان حرص المجلس القومى لحقـوق اإلنسـان فـى                
مصر على المساهمة فى التجمعات والفعاليات الدولية لحقوق اإلنسان إدراكـاً منـه أن              
القضية شأن إنسانى ال ينبغى التخلف عن ركبه من ناحيـة ، وأن فـى القضـية رؤى                  

من ناحية أخرى، ولكن هذا المدى الذى تشـهده قضـية حقـوق             محلية جديرة بالنقاش    
اإلنسان مازال يصطدم أحياناً بواقع دولى ال يخلو مـن ظـاهرة ازدواجيـة النظـرة                
النتهاكات حقوق اإلنسان تارة ، ومن تجاهل ألوضاع حقـوق اإلنسـان فـى منـاطق       

ضية الحاجة  الصراعات والنزاعات المسلحة تارة أخرى، وهو األمر الذى يطرح بشدة ق          
  . إلى تفعيل مبادئ وأحكام القانون الدولى اإلنسانى 
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وهكذا يصدر هذا التقرير فى مناخ تكتسب فيه قضية حقوق اإلنسان تحـديات             
  .. خاصة وأبعاداً جديدة 

 قد  ٢٠٠٥فالتحديات مبعثها أن التطور الذى شهده المجتمع المصرى خالل عام           
ن ، وإن تفاوت الرأى فـى إيقـاع هـذا           كشف عن حالة حراك سياسى ال تخطئه العي       

الحراك أو مداه، وهو األمر الذى يعنى أن عجلة التحول الديمقراطى للمجتمع المصرى             
لكن هذا التطور مازال يواجه ـ شأن كل مراحل التحـول الـديمقراطى    .. قد انطلقت 

 للمجتمعات ـ مجموعة من الصعاب والمعوقات ، فلئن كان التعديل الدستورى للمـادة  
 قـد أتـاح اختيـار رئـيس         - كأبرز أحداث هذا العـام       - من الدستور المصرى     ٧٦

الجمهورية بطريق االنتخاب العام المباشر من بين عدة مرشـحين بـديالً عـن نظـام                
االستفتاء الذى لم يكن يضمن فى واقع األمر تعددية تنافسية وال احتكاماً مباشراً وحقيقياً              

ه فإن الطريقة التى تم بها هذا التعديل جاءت مثقلـة           إلرادة الشعب فى اختيار من يحكم     
بعدد من القيود التى جعلت من شروط الترشيح للمنصب الرئاسـى أمـراً فـى غايـة                 
الصعوبة ، السيما فى ظل حالة الوهن الحزبى الذى تعانيه أحزاب المعارضة المصرية             

 .ألسباب تاريخية ومعاصرة عديدة ومعقدة 

ريعية التى أعقبت االنتخابات الرئاسية لتدفع  بـدورها  ثم جاءت االنتخابات التش   
عجلة الحراك السياسى فى المجتمع ، إذ أتاحت الفرصة لألحزاب والتيـارات والقـوى              
السياسية كافة ولألشخاص المستقلين لممارسة حقهم األصيل والطبيعى فى الترشـيح ،            

ياد األمنى ساد فـى     وقد تمت االنتخابات تحت إشراف قضائى ، وفى مناخ عام من الح           
البداية ، ثم ما لبث أن تراجع بدرجات متفاوتة فى المرحلتين الثانية والثالثة مـن هـذه                 

  .االنتخابات 

ومع اعتراف المجلس بما كشفت عنه  هذه االنتخابات من إيجابيات فإنه يعبـر              
مرة أخرى عن قلقه إزاء ما اتسمت به من بعض الظواهر السلبية التى يرجع بعضـها                

ى ممارسات أمنية تمثلت فى  إغالق بعض اللجان االنتخابية ، وضرب حصار حولها               إل
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مما أعاق الناخبين عن دخول هذه اللجان لممارسة حقهم بل وتأدية واجبهم الدسـتورى              
فى اختيار نوابهم، وكذلك ما شاب الطريقة التى تم بها إعالن النتـائج مـن سـلبيات                 

ن ظواهر سلبية تحملها المرشحون والناخبون أنفسهم       والتباسات ، ثم كان هناك العديد م      
  .مثل ظاهرة البلطجة واستخدام العنف والتأثير على الناخبين بسالح المال 

وقد أصدر المجلس فى هذا اإلطار تقريراً خاصاً عن االنتخابـات التشـريعية             
ها بهدف استخالص الدروس الكفيلة بتعظيم ما كشفت عنه من إيجابيات وتدارك ما شاب            

من سلبيات ، األمر الذى دفع المجلس إلى التأكيد على إنشـاء هيئـة مسـتقلة دائمـة                  
لإلشراف على االنتخابات فى كل مراحلها تتشكل من الشخصـيات العامـة المسـتقلة              

 .المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ، على غرار بعض التجارب اإلقليمية والدولية 

 بمجموعة من التحديات    ٢٠٠٥ل العام   ومثلما اقترنت قضية حقوق اإلنسان خال     
فإنها قد اكتسبت فى ذات الوقت أبعاداً جديدة ، حيث لم تقتصر فقط على حقوق اإلنسان                
المدنية والسياسية بل شملت أيضاً حقوقاً أساسية أخـرى فـى المجـاالت االقتصـادية               

التـى تـربط     واالجتماعية والثقافية وهو األمر الذى يؤكد على الصلة الوثيقة والعميقة           
وقد تصدى المجلس فى هذا اإلطـار      . حقوق اإلنسان بقضية التنمية فى مفهومها الشامل      

من خالل ما نظمه على مدار العام المنصرم من مؤتمرات ونـدوات وورش عمـل               ( 
إلى معالجة وسـائل حمايـة      ) وجلسات استماع شارك فيها بعض الوزراء والمسئولين        

ل حق اإلنسان فى المساواة ، وتكافؤ فرص التعيين فى          وتعزيز هذه الحقوق والقضايا مث    
الوظائف العامة ، وحق اإلنسان فى التنمية ، وحقه فى الرعاية الصحية ، وحقـه فـى                 
ممارسة حرية الرأى والتعبير ، وحقه فى المشاركة السياسية والمجتمعية المرتكزة على            

  . رة الفسادمبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة من خالل التصدى لظاه

كما أولى المجلس أيضا اهتمامه بقضية حقوق اإلنسان فى المناهج الدراسـية ،             
وكيفية العمل على إعالء ثقافة حقوق اإلنسان لدى الصغار والنشء السيما على صعيد             

 .نشر قيم الحوار والتسامح واالنفتاح
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كافـة  وقد كشف النقاش المتعمق حول هذه الحقوق والقضايا والذى اشترك فيه            
الفرقاء المعنيين عن أن هناك جهوداً كبيرة يتعين بذلها ألجل حماية وتعزيز هذه الحقوق           
منها ما يتطلب تحديث البنية التشريعية المنظمة لهذه الحقوق والحريات ، ومنهـا مـا               
يوجب تطوير ثقافة السلوك لدى القائمين على التطبيق ، وذلك فى إطـار مـن تفعيـل                 

 . القانون القائمة بالفعل نصوص الدستور وأحكام

والمجلس إذ يرصد ، بالكثير من التفاؤل ، تصاعد الوعى المجتمعى بقيم حقوق             
اإلنسان خالل العامين الماضيين وكذلك ما حظيت به هذه القضية من اهتمام رسمى من              
خالل تجاوب سلطات الدولة فى الرد على الشكاوى التى أحيلت إليها من قبل المجلس ،               

 )١(ر المجلس أيضاً عن تقديره لمذكرة رد الحكومة على تقريره السـنوى األول              وإذ يعب 
فإنه يكرر ترحيبه بإنشاء لجنه حقوق اإلنسان بمجلس الشعب ، كما يرحب بقرار رئيس              

 بتحديد اختصاصات   ٢٠٠٦ لسنة   ٧٤  برقم    ٢٠٠٦ فبراير   ٢٢الجمهورية الصادر فى    
لنيابية الذى نص فى الفقرة الخامسة منه ضمن        وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس ا     

التنسيق بين الحكومة والمجلس القـومى لحقـوق اإلنسـان ،           " اختصـاصاته على   
وإبداء رأى الحكومة فيما يرد فى تقارير هذا المجلس من مالحظــات وتوصيــات              

 ، وهى خطوة تبرز اهتمام الحكومة بأعمـال         "وذلك بالتعاون مع الوزارات المختصة      
إال أن المجلـس مـازال      . مجلس  ودوره فى مجال تعزيز حقوق اإلنسان فى مصـر          ال

يساوره القلق بشأن ما كشفت عنه أوضاع حقوق اإلنسان خالل العام المنصـرم مـن               
  . انتهاكات يتوجب إصـالحها ، وسلبيات يتعين تداركها 

ثـة  وانطالقاً من مباشرة المجلس الختصاصاته المنصوص عليها فى المادة الثال         
 ، واقتناعاً منه بأن الدفاع عن حقوق وحريـات          ٢٠٠٣ لسنة   ٩٤من قانون إنشائه رقم     

                                 
  ) راجع المالحق ( رد الحكومة على التقرير السنوى األول للمجلس القومى لحقوق اإلنسان  )١(
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اإلنسان قضية وطنية وإنسانية معاً يتحد فيها الهـدف وإن تنوعـت األدوار واختلفـت               
 :المواقع، فإن المجلس يحرص على تسجيل ما يلى 

وما يـرتبط بهـا مـن        يؤكد المجلس على توصياته السابقة بإنهاء حالة الطوارئ          :أوالً
تطبيق أحكام قانونية استثنائية تهدر أو تنتقص من حقـوق وحريـات األفـراد ،               
والمجلس إذ يؤمن أن الحفاظ على أمن الوطن واستقرار المجتمع قضـية إجمـاع              
وطنى تعلو على كل خالف فهو يرى فى ذات الوقت أنه ليس ثمة تنـاقض بـين                 

 بل أن التوفيق بينهما هو المدخل األول        تحقيق أمن الوطن وكفالة حقوق المواطن ،      
وربما الوحيد نحو صياغة عقد اجتماعى جديد تحتاج إليه األمة بشـدة فـى هـذه     

  .المرحلة الفارقة من تاريخها 

والمجلس إذ يؤكد على موقفه من ضرورة سرعة إنهاء حالة الطوارئ وتصفية            
رهاب والجريمـة المنظمـة     أوضاع المعتقلين ، فإنه يرى أن أى قانون يعالج قضايا اإل          

ينبغى أن يأخذ فى االعتبار حماية الحقوق والحريات العامة ، كما يدعو ألن يطرح أى               
مشروع قانون فى هذا الخصوص لنقاش تشترك فيه قطاعات الدولة المختلفة ومنظمات            

  . المجتمع المدنى والرأى العام 

لذين تـم اعتقـالهم بموجـب        يدعو المجلس إلى سرعة معالجة قضية المعتقلين ا        :ثانياً
قرارات إدارية دون اتباع اإلجراءات والضمانات القانونية المنصوص عليها فـى           
الدستور والقانون ، وال يملك المجلس سوى التعبير عن قلقه إزاء تفاقم الظـاهرة              
سواء من حيث أعـداد المعتقلين أو طول مدة االعتقال ، وكذلك ما يرتبط بهـذه               

هرة االعتقال اإلدارى المتكرر وعدم تنفيذ األحكام القضائية        القضية من شيوع ظا   
  .النهائية باإلفراج عن بعض المعتقلين 

ومن هنا فإن المجلس يدعو إلى المطالبة بتفعيل األحكام والضمانات التى نص             
عليها الدستور المصرى ، وكذلك الوفاء بااللتزامات القانونية الناشئة عن تصديق مصر            
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 مـن   ١٥١ولى للحقوق المدنية والسياسية فى ضوء ما توجبـه المـادة            على العهد الد  
  .الدستور المصرى 

 

 يهيب المجلس بالسلطة التشريعية سرعة العمـل علـى تطـوير نظـام الحـبس              :ثالثاً
االحتياطى فى إطار التوفيق المنشود بين ضرورات أمن المجتمع وفعالية التحقيق           

وحريات األفراد من ناحيـة أخـرى،       من ناحية ، ومقتضيات الحفاظ على حقوق        
نظراً لما يمثله من انتهاك لقرينة البراءة فيما تقضى به من اعتبار كل متهم بريئاً               

  . حتى تثبت إدانته بحكم قضائى نهائى 
  

وفى هذا اإلطار يدعو المجلس إلى وجوب قصر األمر بالحبس االحتياطى على            
مة ، ال سيما وأن النصوص الحاليـة        الجرائم التى تنطوى على درجة معقولة من الجسا       

فى التشريع المصرى تجيز الحبس االحتياطى فى جرائم بسيطة ذات عقوبات دنيـا ال              
تبرر اللجوء لمثل هذا اإلجراء الخطير ، كذلك العمل على الحد من طول مدة الحـبس                
االحتياطى ، ووجوب تسبيبه مع ضرورة اعتباره فى جميع األحوال استثناًء ال ينبغـى              
العمل به إال فى حالة عدم كفاية اإلجراءات والتدابير األخرى مثل المراقبـة القضـائية             

  .التى ينبغى األخذ بها على اختالف صورها 

 وإذ يقدر المجلس إرهاصات التطور اإليجابى فى مجال مكافحة التعـذيب مـن              :رابعاً
ـ           ة فإنـه   خالل تقديم بعض رجال األمن المتهمين بممارسة التعذيب إلى المحاكم

مازال يؤكد أهمية المضى قدماً لمكافحة ممارسـات التعـذيب وسـوء معاملـة              
  .المحتجزين والمقبوض عليهم 

  

والمجلس إذ يساوره القلق بشأن ما كشفت عنـه منظمـات حقـوق اإلنسـان               
والتقارير الدولية فى هذا الخصوص فإنه يدعو إلى ضرورة مواجهة هذه الممارسـات             

سلوك لدى رجال األمن وتحديث رؤيتهم األمنية بقدر ما يـدعو           من خالل تغيير ثقافة ال    
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فى ذات الوقت إلى تعديل النصوص التشريعية المتعلقة بجريمة التعذيب بحيـث يتسـع              
نطاق التجريم ليشمل ليس فقط تعذيب المتهمين بل أيضاً تعذيب أى محتجز أيـاً كـان                

ألمـاكن الغيـر خاضـعة      مكان احتجازه ، سواء فى أماكن االحتجـاز القانونيـة أو ا           
المبانى والمقار واألماكن الخاصـة بمباحـث أمـن         ( إلشـراف النيابة العامـة مثـل     

، وما يرتبط بذلك مـن  ) الدولـة أو معسكرات األمن المركزى التابعة لوزارة الداخلية       
  .تعديل الجوانب األخرى المتعلقة بنطاق التجريم أو بتشديد العقوبة

خر بالدور الذى يضطلع به القضاء المصرى  فى حماية حقوق            والمجلس إذ يف   :خامساً
اإلنسان من خالل المبادئ واألحكام التى أرستها المحـاكم العاديـة والقضـاء             
اإلدارى والمحكمة الدستورية العليا ، فإنه يدعو إلى مزيد من تفعيـل وتعزيـز              

 هذا الحـق  الحق فى الدفاع أمام جهات االستدالل والتحقيق والمحاكمة لكى ينتقل    
األساسى واألصيل من مصاف المبادئ الدستورية التى كفلها الدستور المصرى          

وقد أعد المجلـس    . إلى واقع اآلليات والُمكنات اإلجرائية التى ينظمها التشريع         
فى هذا اإلطار مقترحاً بمشروع قانون لحماية الحريات يضم الجوانب الجـديرة            

 ، وجريمة التعـذيب ، وتعزيـز حـق          بالتعديل فى مجاالت الحبس االحتياطى    
  .الدفاع

والمجلس إذ يقدم هذا المقترح بمشروع القانون إعماالً الختصاصه المنصوص            
عليه فى الفقرة األولى من المادة الثالثة من قـانون إنشـائه ، وفـى ضـوء الحقـوق                   

اً على  والحريات التى كفلها الدستور المصرى لألفراد فى بابيه الثالث والرابع ، و ترتيب            
التزامات مصر الناشئة عن تصديقها على المواثيق واالتفاقات الدولية الخاصة بحقـوق            
اإلنسان ، فإن المجلس يأمل أن يحظى مقترح مشروع قانون حماية الحريـات بتأييـد               
وتبنّى كافة جهات االختصاص بالدولة لكى يأخذ طريقه إلى الصدور فى أقرب وقـت              

  .ممكن 
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إطالق حرية تكوين األحزاب والجمعيات ، فضالً  عن         ويؤكد المجلس ضرورة      
حرية الرأى والفكر واإلبداع باعتبارها أحد الحقوق األساسية لإلنسان وما يرتبط بها من             
حرية التعبير بكافة الوسائل المكتوبة والمسموعة والمرئية ، على أن يكـون الدسـتور              

  .    والقانون هو المرجع الذى ينظم ويحمى الحريات 

 وإذ يرصد المجلس ببالغ القلق انتهاكات حقوق اإلنسان ، سـواء تلـك التـى                :ادساًس
تضمنتها الشكاوى التى وردت إليه بشأن مزاعم انتهاكات أو مظـالم قانونيـة             

 شكوى، أو تلك الشكاوى التـى  ٦٥٠٠ نحو ٢٠٠٥والتى قارب عددها فى عام  
المظـالم القانونيـة مـا      تابعها المجلس، فإنه يدعو إلى ايالء هذه االنتهاكات و        

  .تستحقه من اهتمام وانتباه

والمجلس إذ يقدر مبادرة بعض الجهات بالرد على شكاوى االنتهاكات والمظالم             
متضمنة اتخاذ تدابير إيجابية لمعالجة هذه االنتهاكات وإحقاق تلك المظالم ، فإنه يـرى              

 دون ما يجب أن تلتـزم  أن االستجابة لما يحيله من شكاوى إلى الجهات المعنية مازالت         
  .به هذه الهيئات 

وفى هذا اإلطار يؤكد المجلس على ضرورة التزام سائر األجهـزة والهيئـات               
والمؤسسات الحكومية بايالء االهتمام الواجب لما يحيله إليها المجلـس مـن شـكاوى              

  .ومظالم 

 -يسـجل    وعلى صعيد انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية، فإن المجلـس إذ            :سابعاً  
تقديره لعدم إعاقة  الحق فى التظاهر السلمى للقوى الحزبيـة والشـعبية             -ابتداًء  

والنقابية ، إال أنه يعبر عن أسفه الشديد لما شهدته بعض التظاهرات والتجمعات             
السلمية من انتهاكات لحقوق اإلنسان وصلت إلى حد المساس بأعراض بعـض            

ر وعرضته بعض الفضائيات فـى   المتظاهرات فى مشهد سجلته عدسات التصوي     
انتهاك صارخ ليس فقط للحق فى التظاهر والتجمع السـلمى وحريـة الـرأى              
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والتعبير ولنصوص قانون العقوبات ، بل أيضاً لقواعد األخالق وقيم الحياء التى            
  . عرفها المجتمع المصرى 

وعلى ذات صعيد الحقوق المدنية والسياسية فإن المجلس يؤكد على مـا سـبق                
النه من ضرورة إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر والرأى إعماالً لمـا سـبق أن                إع

أعلنه  السيد رئيس الجمهورية ، ومسايرةً لخطاب اإلصالح التشريعى للحكومة والـذى             
  .بعث فى نفوس الصحفيين وعموم المجتمع المصرى آماالً عريضة

انب اإلصالح التشريعى   والمجلس إذ يعيد التأكيد على أهمية هذا الجانب من جو           
إلزالة حالة االحتقان الصحفى السائد، فأنه يدعو إلى إجراء هذا التعديل فى إطار منشود              
من التوازن المطلوب بين ممارسة حرية الرأى والتعبير التى كفلها الدستور المصـرى             
من ناحية ، وبين الحفاظ على كرامة الناس وشرفهم من اإلساءة والتجاوز مـن ناحيـة                

  .رى أخ

 وفى إطار تحفيز مناخ المشاركة الديمقراطية لشتى فئات المجتمع وعلى رأسهم            :ثامناً  
من مجموع عدد السكان    % ٦٠الشباب فى دولة فتية تمثل نسبة الشباب فيها نحو          

 والتـى   ١٩٧٩فإن المجلس يدعو إلى إعادة النظر فى الالئحة الطالبيـة لسـنة             
 مبرر للممارسة الديمقراطيـة للنشـاط   تنطوى فى بعض جوانبها على تقييد غير   

الطالبى وهو تقييد لم يعد يتناسب مع مرحلة التطـور الـديمقراطى للمجتمـع              
المصرى وال مع ضرورة إيقاظ مشاعر المواطنة واالنتماء لدى هذه الشـريحة            

 .الهامة من شرائح المجتمع 

فية فإن المجلـس إذ      على صعيد انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا       :تاسعاً
يرصد بالتقدير بعض أوجه التقدم الملحوظ من خالل إعالء حقوق المـرأة فـى              
السنوات األخيرة مثل صدور قانون جديد لألحوال الشخصية ، وإنشاء محـاكم            
األسرة ، وتعديل قانون الجنسية ، فإنه يعبر فى ذات الوقت عن قلقه إزاء تنامى               
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د األطفال ، ومخالفة التشريعات الوطنيـة       ظاهرة أطفال الشوارع ، والعنف ض     
كمـا ينـوه    . واالتفاقات الدولية فيما تنص عليه من حظر وتقنين عمالة األطفال         

المجلس بضرورة ايالء قضية ذوى االحتياجات الخاصة ما هى جديرة به مـن             
مـن  % ٤,٢ ماليين فرد بنسـبة تبلـغ        ٣اهتمام ال سيما مع ارتفاع عددهم إلى        

ان فى مصر، ومازالت الحقوق العمالية والتأمينية والحق فـى          إجمالى عدد السك  
  .الرعاية الصحية والحق فى العمل تمثل قضايا ذات أولوية وأهمية خاصة 

وإذ يدرك المجلس صعوبة هذه القضايا وارتباطها بمعدالت التنمية وقلة الموارد           
يم هذه الحقوق   واإلمكانيات فإنه يرى رغم ذلك ضرورة السعى الجاد والحثيث إلى تدع          

لفئات هى فى الواقع األشد ضعفاً واألولى بالرعاية السيما فى ظل التفاوت المتصـاعد              
بين الفقراء واألغنياء وارتفاع نسبة من هم دون خط الفقر فى المجتمع المصرى إلـى               
مستويات مقلقة، وما يرتبط بذلك أيضاً من ضرورة اعتبار ظاهرة الفساد قضية ملحـة              

  . كافة الجهود لمكافحتها على األصعدة التشريعية والمؤسسية والوقائيةينبغى أن تحشد

كما يدعو المجلس إلى مراعاة حقوق ومكتسبات العاملين فـى ظـل مرحلـة              
التحول االقتصادى إلى الخصخصة ، وذلك فى إطار التوازن المطلوب بين متطلبـات             

 خرىالحرية االقتصادية من ناحية والحقوق االجتماعية من ناحية أ

 وإذ يدرك المجلس األبعاد الدولية التـى اكتسـبتها قضـية حقـوق اإلنسـان                :عاشراً
وصيرورتها شأناً عالمياً فإنه يرى صعوبة الفصـل بـين أبعادهـا المحليـة              

  .واإلقليمية والدولية 

لذا يدعو المجلس كافة الفرقاء المعنيين بحقوق اإلنسان فى الداخل والخـارج إلـى              
 لمواجهة التحديات المستجدة والتى تحد من انطـالق قضـية           ضرورة  تكاتف الجهود   

حقوق اإلنسان وربما تهدد مسيرتها ، كذلك يرى المجلس أن تحقيق ديمقراطية النظـام              
الدولى يمثل حجر زاوية لقضية حقوق اإلنسان ، وان ما يصيب هذه الديمقراطية مـن               
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مجلس أن مناخ اتهام ثقافات     كما يرى ال  . خلل أو ازدواجية تمثل انتكاسة لحقوق اإلنسان      
الغير بالدونية وما ارتبط بذلك من دعاوى التحقير الدينى والتحريض الثقافى هو أمـر              
بالغ الخطورة، وفى هذا اإلطار يشير المجلس إلى الحاجة الملحة للمجتمع الدولى فـى              

الـرأى  تبنى قرار دولى أو اتفاقية دولية ألجل إقامة التوازن المفقود بين ممارسة حرية              
والتعبير من ناحية ، وبين احترام المقدسات الدينية لكل األديان من ناحية أخرى ، فـى                
إطار من التأكيد على حق الشعوب والمجتمعات فى التنوع الثقافى على نحو ما أقرتـه               

  .٢٠٠٥االتفاقية الدولية الصادرة عن منظمة اليونسكو فى نهاية عام 

خالل هذه الدورة البرلمانية وفى أسرع وقت       ويتطلع المجلس أن تتقدم الحكومة      
بمشروعات القوانين التى تضمنها هذا التقرير، باإلضافة لمشروعات القوانين الخاصـة           
بإلغاء الحبس فى قضايا النشر ، وقانون السلطة القضائية ، وقانون بناء دور العبـادة ،                

 ، وهى القوانين التى إن      وكذلك األحزاب السياسية والجمعيات األهلية والنقابات المهنية      
تم إعدادها بحكمة تأخذ مصلحة المجتمع والقائمين عليه بعين االعتبار كفيلـة بتحقيـق              
انفراجه سياسة ضرورية تعمق الثقة فيما تضمنه ووعد به برنامج السيد الـرئيس مـن               
إصالحات سياسية تكرس للحقوق والحريات ، والثقة المتبادلة التى هى المـدخل األول             

  .يق أمن المجتمع واستقراره وتواصل خطواته على طريق النمو والتقدم لتحق

والمجلس القومى لحقوق اإلنسان إذ يعبر فى النهاية عن تقديره لجهود منظمات            
المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق اإلنسان والتى اضطلعت خالل العام المنصـرم             

نتهاكاتها ، وإذ يقدم المجلس شكره      بدور ملحوظ فى الدعوة لقيم حقوق اإلنسان ورصد ا        
للمؤسسات والمنظمات الدولية على تعاونها معه فى العديد من األنشطة والفاعليات التى            
قام بها  ، وإذ يعلن عن تقديره لما تتخذه الدولة من خطوات على طريق تدعيم حقـوق                  

 فإنـه   وحريات اإلنسان وترحيبه برد الحكومة المصرية على تقريره السـنوى األول،          
يدرك أن الطريق مازال طويالً وشاقاً يتطلب عزيمة المخلصين المؤمنين بعدالة قضـية           

فـى  .. حقوق اإلنسان قدر احتياجه إلى إرادة سياسية تدفع هذه القضية قدماً إلى األمـام     
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وكالهمـا  .. ظل اإليمان المشترك بأن المواطن الحر هو دعامة االستقرار لوطن حر            
  . مزدهرة يسودها العدل والحق والسالم ضمان إلنسانية آمنة 
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   تجــربتين لالنتخابــات ـ الرئاســية  ٢٠٠٥شــهدت مصــر خــالل عــام 
 ٧٦ـ على خلفية جدل واسع أثارته التعديالت الدستورية ـ تعديل المادة  )٢(والبرلمانية

فى تاريخ مصر اختيـار رئـيس الجمهوريـة    من الدستور ـ والتى أتاحت ألول مرة  
باالقتراع المباشر بين متنافسين، وكذلك تعديل قوانين مباشرة الحقوق السياسية ، األمر            
الذى حدا بالبعض العتبار تلك بداية لتدشين عمليـة إصـالح شـاملة فـى المجتمـع                 

ـ            ى المصرى، وشجع البعض للمطالبة باستكمال مسيرة اإلصالح وتحقيق المطالـب الت
طالما نادى بها دعاة اإلصالح فى مصر وعلى رأسها إلغاء حالة الطـوارئ وجميـع               

  .القوانين المقيدة للحريات

 من الدسـتور المصـري بعـد        ٧٦افق مجلس الشعب على تعديل المادة       فقد و 
 ثالثـة أعضـاء     وامتنع عـن التصـويت    ،    من األعضاء على المشروع    ٤٠٥موافقة  

  .  عضوا١٢ً الجلسة ا وغاب عن عضو٣٤التعديل ورفض  

 وسط آراء مختلفـة     ٢٠٠٥ مايو   ٢٥وقد جرى االستفتاء على هذا التعديل يوم        
بين مؤيد ومعارض لنص التعديل حيث صاحب عملية االستفتاء احتجاجات مـن ِقبـل              
بعض المعارضين شهدت عنفاً ضد المتظاهرين وصل لذروته أمام ضريح سعد زغلول            

  . ء على بعض الصحفيين لمنعهم من التظاهر ونقابة الصحفيين حيث تم االعتدا

  
                                 

  .راجع تقريرى المجلس عن االنتخابات الرئاسية والبرلمانية  )٢(
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  :كالتالى  وقد جاءت نتائج االستفتاء 
 من الدستور قـد بلغـت بعـد فـرز           ٧٦ن نسبة الموافقين على تعديل المادة       إ  

  % .١٧,١٤موافقين الفى حين بلغت نسبة غير % ٨٢,٨٦األصوات الصحيحة 

،  ٣٢,٠٣٦,٣٥٣اء كان   ستفتمجموع الناخبين المدعوين لال   والجدير بالذكر أن      
بنسـبة مشـاركة بلغـت       صوت   ١٧,١٨٤,٩٠٢دلوا بأصواتهم   أعدد الناخبين الذين    و

  . نتخابية دين بالجداول االيجمالى المقإمن % ٥٣,٦٤

كما أجريت االنتخابات الرئاسية والبرلمانية على خلفية هذه التطورات لـتعكس           
سياسية فى العام الماضى ، حيث      عمق حالة الحراك السياسى التى أحدثتها التطورات ال       

برزت على السطح قوى سياسية محظورة قانوناً لكنها تحتل نفوذاً كبيراً فـى الشـارع               
المصرى ، فى حين توارت عن الصورة قوى سياسية شرعية ظلت لفترة طويلة تبـدو               

  .صاحبة تواجد فى الشارع السياسى على عكس ما أظهرته نتائج هذه االنتخابات

@QM@×bïÜa@@ôÉî‹“nÜaZ@ @

 هى األولى فى مصـر      ٢٠٠٥تعد االنتخابات الرئاسية التى جرت خالل عام            
 من  ٧٦التى تجرى بين أكثر من مرشح وفق التعديل الدستورى الذى جرى على المادة              

 و أقر تعديل هام فى نص المادة ٢٠٠٥ مايو ٢٥الدستور والتى تم االستفتاء عليها يوم        
ئيس الجمهورية لعل أهمها أن يكون باالقتراع السرى        وضع ضوابط الترشيح لمنصب ر    

وأن يؤيد المرشح المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على األقـل مـن             ، المباشر  
األعضاء المنتخبين لمجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظـات علـى أال            

لـس   مـن أعضـاء مج     ٢٥ من أعضاء مجلس الشعب و     ٦٥( يقل عدد المؤيدين عن     
، )  محافظة على األقـل      ١٤ من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من         ١٠الشورى و 

ويزداد العدد بما يعادل نسبة ما طرأ على أعضاء أى من هذه المجالس ، ولألحـزاب                
السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على األقل قبل إعالن فتح باب              
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  حصول أعضاء هذه األحزاب علـى نسـبة   الترشيح واستمرت فى ممارسة نشاطها مع    
على األقل من مقاعد الناخبين فى كل من مجلسى الشعب والشورى أن ترشح أحد              % ٥

أعضاء هيئتها العليا وفق نظامها األساسى شرط أن يكون مضى عام علـى عضـوية               
  .الهيئة على األقل 

 واستثناء من حكم الفقرة السابق يجوز لكل حزب سياسى أن يرشـح فـى أول              
 وفـق نظامـه     ١٠/٥/٢٠٠٥انتخابات رئاسية أحد أعضاء هيئته العليا المشكّلة قبـل          

  . األساسى 

 من الدستور يمثل فى ذاته تطوراً إيجابياً وهاماً من          ٧٦ولئن كان تعديل المادة       
حيث أنه قد كّرس ، للمرة األولى عبر العقود الخمسة الماضية مبـدأ اختيـار رئـيس                 

اع العام المباشر ومن بين عدة مرشحين ، فإن هذا التعديل قد            الجمهورية بطريق االقتر  
جاء مثقالً بعدد من القيود التى تكاد تفرغ مبدأ التعديل الدستورى من محتواه السيما فى               

  .ظل معطيات من واقع الحياة السياسية المصرية 

وقد أدت الطريقة التى تم بها التعديل إلى إحجام حزبين من األحزاب المصرية               
  .عن التقدم بمرشحين للمنصب الرئاسى ، وهما حزب التجمع ، والحزب الناصرى 

كما لم ينجح أى من المرشحين المستقلين فى الحصول على النسبة المبالغ فيها               
وإذا كانت العديد من الدساتير والتشريعات المقارنـة فـى دول أخـرى             . وفقاً لتعديل   

اسى لحصول المرشح على موافقة عدد من       تشترط ضماناً لجدية الترشيح للمنصب الرئ     
أعضاء المجلس النيابى ، أو تذكية عدد آخر من المواطنين فإن ذلك ظـل فـى كافـة                  

  .األحوال أمراً مرتبطاً بواقع الحياة السياسية والحزبية 

والحاصل اليوم أنه من الصعوبة بمكان ألى مرشح مسـتقل الحصـول علـى                
ره الدستور بمائتى وخمسين عضـواً مـن األعضـاء          موافقة هذا العدد الكبير الذى قدّ     

المنتخبين لمجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية للمحافظات ، كما اشترط حصول           
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من مقاعد الناخبين فى كل من مجلس الشعب والشورى لكـى           % ٥األحزاب على نسبة    
مراً بـالغ  يتمكن أحد أعضاء هيئاتها العليا من الترشيح للمنصب الرئاسى ويبقى بدورة أ          

اإلرهاق والصعوبة ال سيما فى ظل واقع ضعف األحزاب المصرية بصرف النظر عن             
  .ظروف ومسببات هذا الضعف الحزبى 

وفيما يخص االنتخـابات البرلمانيــة فقـد تضــمن الدسـتور المصـرى             
 التى تحكم الحياة النيابية فـى        ، العديد من المواد    ١٩٧١ سبتمبر سنة    ١١ادر فى   ـالص
 إلـى   ٨٦ تضمن الفصل الثانى من الباب الخامس من الدستور المواد من            يثر ، ح  مص
 كما تضمن الفصل األول من الباب السابع المـواد مـن            ، الخاصة بمجلس الشعب   ١٣٦
  .   الخاصة بأحكام مجلس الشورى٢٠٥ إلى ١٩٤

 األحكام الواردة فى الدستور بشأن انتخـاب أعضـاء           بعض ونقتصر على بيان  
ب اإلشارة إلى أن انتخاب أعضاء مجلس الشعب يكـون بـاالقتراع             فيج مجلس الشعب 

، )٨٧(السرى المباشر العام ، ويكون نصف األعضاء من العمال والفالحين وفقاً للمادة             
يحدد الدوائر   فى شأن مجلس الشعب      ١٩٧٢ لسنة   ٣٨القانون رقم   وتنص أيضاً على أن     

ا علـى األقـل مـن العمـال         االنتخابية على أن ينتخب عن كل دائرة عضوان أحدهم        
 فلـرئيس  ٨٧والفالحين ، وفى نفس السياق تجدر اإلشارة إلى أنه طبقاً لـنص المـادة            

الجمهورية تعيين عدًد من األعضاء ال يزيد عن عشرة ، أما عـن صـحة العضـوية                 
 اختصـاص    من الدسـتور علـى     ٩٣ نصت المادة    بالنسبة ألعضاء مجلس الشعب فقد    

ضوية أعضائه بعد انتهاء التحقيـق بواسـطة محكمـة        المجلس فى الفصل فى صحة ع     
النقض ، وال تعتبر العضوية باطلة إال بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضـاء المجلـس ،                

 عليه صحة العضوية فى حالة عدم توافر النصاب السابق كذلك ، فـإن              ظوهو ما يالح  
 رغـم   حكم محكمة النقض غير ملزم للمجلس  بل يعد فى نظر المجلـس بمثابـة رأى               

ويذكر أن المجلس خالف رأى المحكمة      . صدوره من أعلى محكمة فى التنظيم القضائى        
، كما أنه يجب على محكمة الـنقض االنتهـاء مـن             فى عدد غير قليل مرات عديدة       
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، غير أن التطبيق العملـى       التحقيق فيما أحيل إليها من مجلس الشعب خالل ستين يوماً         
ون قيد التحقيق بمحكمة النقض حتى قرب انتهاء        أفرز غير ذلك حيث ظلت بعض الطع      

أدوار انعقاد المجلس ، كما لم يلتزم المجلس أيضا بمدة الفصل فى صحة عضوية بعض               
  . أعضائه 

 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية   الخاص   ١٩٥٦ لسنة   ٧٣القانون رقم   كما ينظم   
 فـى شـأن     ١٩٧٢ لسنة   ٣٨ والقانون رقم     ، ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٣والمعدل بالقانون رقم    

 بإدخال تعديالت بغرض تدعيم     ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٥ والمعدل بالقانون رقم     مجلس الشعب 
ضمانات نزاهة وحيدة االنتخابات ، مثل إنشاء اللجنـة العليـا لالنتخابـات ، والحبـر                

   .الفسفورى ، وضوابط الحملة االنتخابية 

ن مباشرة  أما عن شروط الترشيح لمجلس الشعب والتى وردت بالدستور وقانو         
الحقوق السياسية وفى قانون مجلس الشعب ، فقد أثار بعضها جدالً واسعاً فيما يتعلـق               
بحرمان مزدوجى الجنسية والذى حسمته المحكمة اإلدارية العليـا فـى الحكـم رقـم               

 الفقه من أن القوانين المنظمـة للترشـيح         ى قضائية على عكس ما ير     ٤٧لسنة  ١٢٥٩
يرد بها ما يحرم مزدوجى الجنسية من عضوية المجـالس          لعضوية المجالس النيابية لم     

النيابية خاصة مع ما يتيحه قانون الجنسية من إجازة الحصول على جنسية دولة أخرى              
.  

 فإن حرمان المتهربين من أداء الخدمة العسكرية حرماناً أبـدياً وفـق              وبالمثل
 ق  ٢٤لسـنة   ٢٠٠٣ أغسـطس    ١٧ فـى      العلياة  المحكمة الدستوري التفسير الملزم من    

 ٥٨ فى ضوء المادة      من المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب       ٥البند  لنص  ) تفسير(
 حتى ولو لم يحكم عليهم بعقوبة الحبس أو أية عقوبة جنائية أخرى، وهـو               من الدستور 

ـ سانسان األ األمر الذى ينطوى على مصادرة حق من حقوق اإل         ية بالنسـبة لهـؤالء     س
نهم طوال حياتهم من ممارسة حقهم فى الترشـيح لعضـوية            وذلك بحرما  ،المواطنين  

فى القـانون   ) ٥(من المادة   ) ٥( مما يتطلب النظر فى تعديل نص البند         المجالس النيابية 
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ويسمح بوقف  ،   التنظيم القانونى المصرى الذى يجيز العفو عن العقوبة          ةخالفالحالى لم 
العتبار فـى سـائر الجـرائم حتـى         ويتيح رد ا  ،  تنفيذ العقوبة وقفا يشمل كافة اآلثار       

المادة (الجنايات منها، ويرتب على ذلك السماح للمحكوم عليه بمباشرة حقوقه السياسية            
 فى  ،  كما أن هذا النص يخالف المواثيق الدولية       .) من قانون مباشرة الحقوق السياسية     ٢

لحـق فـى    وبالنسـبة ل  . من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       ٢٥المادة  
 ليس حقـا     من قانون مباشرة الحقوق السياسية     )١( المادة    علية    نصت  الذى   التصويت

   .ذ مائة جنيه لكنها ال تنفزولكنه التزام يترتب على من يتخلف عنه غرامة ال تتجاو

على أنه إذا كان القانون قد منح الحق فى االنتخاب لكل مصرى ومصرية بلـغ               
ـ          عشرة سنة، إال   ثمانىمن العمر    رين ـ أنه أعفى بعض الفئات من االنتخاب وحرم آخ

ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القـوات المسـلحة الرئيسـية              ": مثل   هـمن
والفرعية واإلضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة           

مبررة على الحق فى    خل فى القيود ال   دوعلى الرغم من أن هذا اإلعفاء ي       ، " الشرطة أو
، إال أن الجداول االنتخابية القائمة مازالت تعج بأسماء آالف المواطنين الذين             االنتخاب

ـ             ىءينتمون لهاتين المؤسستين بما يسمح لبعض المرشحين باستخدام أصواتهم بشكل يس
  .للعملية االنتخابية برمتها

الحظ أن التشـريع    ي،  .حاالت الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية     وبالنسبة ل 
فقد حرم من صدر حكم من      ،  المصرى قد توسع فى حاالت الحرمان من حق االنتخاب          

ن االنتخاب لمدة خمس سنوات بالرغم مـن أن الحكـم           ممحكمة القيم بمصادرة أمواله     
ما يضعف  مالصادر من محكمة القيم يستند إلى مجرد الدالئل وليس إلى األدلة القانونية             

السيد رئيس الجمهورية فى برنامجه االنتخابى بالعمل علـى إلغـاء            وقد تعهد    .حجيته
 .تعديال دستوريا وذلك يتطلب، محكمة القيم والمدعى االشتراكى 

كما حرم من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام ألسباب مخلـة               
 بين  وبذلك ساوى المشرع  . لمدة خمس سنوات من تاريخ الفصل     ، من االنتخاب    بالشرف
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وتفقـد  ،  األحكام التأديبية واألحكام الجنائية التى ترتب الحرمان من الحقوق السياسـية            
فضال عن ذلك فقد     . وهو توسع وإفراط ال مبرر له     ،  بالتالى المواطن أهلية التصويت     

فلم يضـع القـانون      ،   أغفل المشرع تنظيم إجراءات االنتخاب بالنسبة لبعض الطوائف       
والمعتقلين الواجب معـاملتهم    ،  صويت بالنسبة للمحبوسين احتياطيا     تنظيما ألداء حق الت   

 ١٩٥٦ لسـنة    ٣٩٦ مكرر من القانون رقم      )٢ (معاملة المحبوسين احتياطيا طبقا للمادة    
فى شأن تنظيم السجون، وال للمحبوسين تنفيذا ألحكام قضـائية فـى غيـر الجـرائم                

مباشرة الحقوق السياسية، وهـم      من قانون    )٢ ( من المادة  ٤المنصوص عليها فى البند     
  .غير محرومين قانونا من مباشرة حقوقهم السياسية

كما لم يضع القانون تنظيما إلجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج           
 من قانون مباشرة    )٣ (يضاف إلى ما سلف، أن المادة      ،   بالرغم من حقهم فى االنتخاب    

المحجـور  لكل مـن    رة الحقوق السياسية     تقف مباش  "الحقوق السياسية نصت على أن      
شـهر  أالذين  ، و  مدة حجزهم  المحجوزينالمصابون بأمراض عقلية    و ،عليهم مدة الحجر  

 ". إليهم اعتبارهم قبل ذلك    إفالسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفالسهم ما لم يردّ          
وبهذا اعتبر التشريع المصرى هؤالء األشخاص عديمى األهلية فـى شـأن ممارسـة              

  . لحقوق السياسيةا

 المحجوزين مدة حجـزهم      و على أنه إن جاز حرمان المصابين بأمراض عقلية       
 ممارسـة   من ه حرمان كل من أشهر إفالس     غمن ممارسة حقوقهم السياسية فإنه ال يسو      

وهى شئون مدنية ال يقبل     ،   وذلك لتعلق أحكام اإلفالس بأمور التجارة        ،الحقوق السياسية 
لحرمان المفلس من حقوقه السياسية إال إذا كان إفالسه قـد وقـع             أن تكون سببا بذاتها     

وبالمثل، ليس من المقبـول حرمـان جميـع       . بالتدليس وصدر قبله حكم جنائى باإلدانة     
، وقد يكون سبب الحجر على الشـخص         المحجور عليهم من ممارسة حقوقهم السياسية     

ير كاف للمساس بقدرته    هو السفه أى إساءة التصرف فى أمواله، وهو سبب قد يكون غ           
   .على ممارسة حقوقه السياسية
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التدابير التمييزية فى القيد بالجداول     وفيما يتعلق بالجداول االنتخابية توجد بعض       
المساواة فى القيد بالجـداول االنتخابيـة بـين           ، فرغم أن القانون ينص على      االنتخابية

 لقـانون   لية بالالئحـة التنفيذيـة    من قرار وزير الداخ    ) ٦( المادة  الرجال والنساء فإن    
مباشرة الحقوق السياسية أوجب ضرورة التقدم بطلب كتابى من النساء لـرئيس لجنـة              

. القيد فى الجداول، أما الرجال فيتم قيدهم تلقائياً األمر الذى يتنافى مـع روح القـانون       
 بمعرفة  لقرى فيتم فى ا   إعداد جداول الناخبين  وفيما يخص القيد فى الجداول االنتخابية و      

 ، وتحت سيطرة وزارة الداخليـة ،      أعضاء غير مؤهلين سوى باإللمام بالقراءة والكتابة      
 عـدم    إلـى  على األقل  يؤدى   داول، أو ـوهو ما يفتح الباب أيضاً للتالعب فى هذه الج        

 وكذلك اقتصار فترة التسجيل فى الجداول من شهر  نـوفمبر            دقتها، وصعوبة ضبطها  
نة التالية مما يؤدى لحرمان الكثيرين من التصويت، كما أن هناك            يناير من الس   ٣١إلى  

 وهو ما يؤدي إلى زيادة نفوذ العائالت وتشـجيع          ى تحديد الموطن االنتخاب    فى   صعوبة
يفـتح البـاب    هو األمر الـذى     العصبيات على خلق تكتالت مؤثرة فى االنتخابات ، و        

رار القيـد أو الـدفع بقيـد كتـل          للتالعب بشأن عمليات القيد، وقد يؤدي أيضاً إلى تك        
وهو ما يطلـق    .  امات الوهمية لصالح مرشح أو حزب معين      إلقتصويتية على أساس ا   

 ، األمر الذى يسـتدعى      وهي عملية القيد الجماعي   "  الكتل التصويتية المتحركة    " عليه  
ة إلغاء النص وإحكام عملية ضبط القيد فى الجداول االنتخابية وجعلها على أساس اإلقام            

الفعلية ، كما أن القانون لم يتطرق لوضع المصريين فى الخارج مـن المشـاركة فـى      
 الـدوائر االنتخابيـة     تعديل حدود االنتخابات أو االستفتاءات ، كذلك هناك حاجة إلعادة         

الجغرافية بما يتناسب مع التغيرات التي تحدث على جداول إعداد الناخبين مـن بلـوغ               
ة ، هذا   ويت، أو ارتفاع الكثافة السكانية فى الدائر      ـة للتص ن القانوني ـبعض السكان الس  

رغم ما أورده من ضمانات لاللتزام بحياد عملية االنتخابات التى تجرى تحت إشـراف              
قضائى كامل، فحظر دخول الشرطة أو القوة العسكرية قاعة االنتخاب إال بنـاء علـى               

 غير قابل لإلزالة إال بعـد       طلب من رئيس اللجنة ، يقوم الناخب بغمس إصبعه فى مداد          
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أربع وعشرين ساعة على األقل بعد اإلدالء بصوته ، ويوقع قرين اسمه فـى كشـف                
الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه ، وعلى رئيس لجنة االنتخاب أن يوقع على الشـهادة               
االنتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ، وعلى أمين اللجنة أن يوقع فى كشـف                 

ن أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك ويضع رأيه على بطاقة انتخابية               الناخبي
يسلمها له رئيس اللجنة ، ويتم االقتراع والفرز فى حضور مندوبين عن كل مرشـح ،                
كما وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية عقوبات جنائية تصل إلى حد عقوبة الجنايـة              

 أو أعضائها ، أو كل من يستعمل القوة أو التهديد           على كل من يعتدى على رئيس اللجنة      
لمنع شخص من إبداء الرأى فى االنتخاب أو إلكراهه على إبداء الرأى، أو كل من يقدم                

  .رشوة للناخب لكى يحمله على االمتناع عن إبداء الرأى أو إبدائه على وجه معين 

R@M@pbibƒnäýa@ôÝÈ@ô÷b›ÕÜa@Óa‹’fia@@Z@ @

 بتنظيم االنتخابات ٢٠٠٥لسنة ١٧٤ من الدستور والقانون    ٧٦/بموجب تعديل م      
 على إنشاء لجنة لإلشراف على االنتخابات الرئاسية ، برئاسـة  ٥/الرئاسية ، نص فى م  

تعـديل بعـض    ب ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٣صدر القانون رقم    رئيس المحكمة الدستورية ، كما      
ف علـى االنتخابـات      والذى أنشأ لجنة لإلشـرا     أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية    

  .  البرلمانية برئاسة وزير العدل 

ويالحظ على تشكيل اللجنتين وجود شخصيات غير قضائية ينال من استقاللهما           
رغم أن اللجنة المشرفة على االنتخابات الرئاسية صاحبة اختصاص واسع فى كل مـا              

ا بـأى صـورة      بالعملية االنتخابية ، كما أنه قد حصنت أعمالها من الطعن عليه           قيتعل
كانت أمام أية جهة قضائية ، أما اللجنة المشرفة على االنتخابات البرلمانية فإن رأيها ال               

 عن كونه استشارياً وبالتالى فإنها  صاحبة اختصاص ضعيف قلّص من قـدرتها              جيخر
على اإلشراف على عملية االنتخابات وإدارتها ، وكان ينبغـى أن يكـون لهـا مـن                 

ها من أداء مهمتها إال أن المشرع جردها من صـالحيات أساسـية             الصالحيات ما يمكّن  
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 وإعـداد الجـداول      اللجان العامة والفرعية    وتحديد  تعيين موعد االنتخابات العامة    مثل
االنتخابية وهى اختصاصات تقوم بها وزارة الداخلية ، كما يؤثر على أعمـال اللجنـة               

 لسنة  ٥٦٣٥لعليا لالنتخابات رقم     قرار وزير العدل بصفته رئيس اللجنة ا       ورصدأيضاً  
أ مـن   / مكـرر  ٣إعماالً للمادة   ،    بتشكيل األمانة الفنية للجنة العليا لالنتخابات         ٢٠٠٥
، وقد غلب على تشكيل هذه األمانة عناصر التفتيش القضـائي وهـي الجهـة                القانون

، هم وندبهم   أداء أعضاء الهيئات القضائية، وترقياتهم ونقل     عن  المنوط بها إعداد التقارير     
وهو ما يؤدى إلى اهتزاز الثقة فى العملية االنتخابية ، ويفتح الباب الحتماالت السـعى               

  .للتأثير على القضاة وهم يباشرون اإلشراف على العملية االنتخابية 

وقد أثارت تجربة اإلشراف القضائى على االنتخابات فكـرة المسـاس بهيبـة             
 يمدها بالحماية ، ساعد على ذلك وجود خالفات         القضاء التى ظل المجتمع لفترة طويلة     

ونزاعات بحيث أصبح العمل يتجه للناحية السياسية والذى يجب أن يكون القضاء بعيداً             
عنها ، حتى أن تصريحات البعض طالبت بتأمين القوة العسكرية للقضاة خالل إشرافهم             

دور القضـاة فـى     على االنتخابات وهو من وجهة نظر أخرى يثير تساؤالً هاماً حول            
االنتخابات هل هو إشراف أم إدارة بما يجب حسمه قبل أى انتخابات قادمـة ، ومـن                 
تداعيات الموقف ما أثير حول استدعاء ثالثة من القضاة فى الخامس عشر من فبرايـر               

 للمثول أمام نيابة أمن الدولة لسماع أقوالهم فى تصريحات صحفية تخـص أداء              ٢٠٠٦
تخابات البرلمانية ، وهو األمر الذى يطرح تساؤالً حـول دور           بعض القضاة خالل االن   

  . القضاء فى االنتخابات بما يضمن الحفاظ على استقالله وهيبته 

SM@óïibƒnäýa@óîbÈ‡Üa@@Z@ @

 أسابيع تسبق يوم االقتراع بيـومين وبحـد         ٣تستمر االنتخابات الرئاسية لمدة     
اعدة ماليـة مـن الدولـة لكافـة          على مليون جنيه ، وسمحت بتقديم مس       دأقصى ال يزي  
  .المرشحين
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وضعت اللجنة العليا لالنتخابات البرلمانية حداً أقصى لإلنفاق علـى الدعايـة            
 ألف  جنيه ، على أن توقف حمالت الدعاية االنتخابية قبل يومين             ٧٠االنتخابية مقداره   

  .من إجراء االقتراع 

TM@pbibƒnäþÜ@Ý1a@ójÔa‹à@Z@ @

  :لية الرقابة الدو) أ ( 

فى اجتماع المجلس لشهر يوليو رأى المجلس أهمية المراقبة الدولية لالنتخابات           
الرئاسية والبرلمانية من خالل دعوة ممثلين للمنظمات الدولية التى تعد الدولة عضـواً             
مؤسساً فيها ولها خبرات فى هذا المجال ، على سبيل المثال األمم المتحدة ، الجامعـة                

ألفريقى ، المنظمة الفرانكوفونية  باعتبار أن ذلك يمثل دعماً للتجربة           العربية ،االتحاد ا  
المصرية ، وطرح السيد رئيس المجلس ، األمر عبر أكثر من لقاء سواء بـالمجلس أو                
خارجه مع شخصيات عدة ممن لهم صلة بالموضوع ، األمر الذى رفضته الدولة و كل               

ن قبيل التدخل فى الشئون الداخلية للبالد       القوى السياسية فى حينه باعتبار أن ذلك يعد م        
ويمس بالسيادة الوطنية ، كما رفضه القضاة باعتبارهم أصحاب الحـق األصـيل فـى               
اإلشراف على االنتخابات وفق نص القانون ،  ورغم هذا الموقف من الرقابة الدوليـة،               

ر بعض اللجان   إال أن ذلك لم ُيحل دون قيام بعض ممثلى البعثات الدبلوماسية بزيارة مقا            
االنتخابية بمحافظات مختلفة إلى جانب تواجد بعض ممثلى المنظمات الدولية العاملة فى            
مجال مراقبة االنتخابات ـ التى تعمل على توفيق أوضاعها القانونية بمصر ـ قبل بدء   
العملية االنتخابية، بالتعاون مع بعض المنظمات األهلية المصرية فى اإلعـداد المبكـر             

بة، حيث نظموا بعض  الدورات التدريبية المتخصصة على أعمـال المراقبـة،             للمراق
المعهد الجمهورى  ( وأصدروا تقارير بنتائج المراقبة، عددوا فيها بعض االنتهاكات مثل          

كما تواجد ما يقرب مـن ألـف إعالمـى          ) المعهد الوطنى الديمقراطى    (، و ) الدولى  
عالمات ما بين صحفيين ومراسلى وكاالت      صدرت لهم تصاريح من الهيئة العامة لالست      
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أنباء وقنوات تلفزيونية عالمية قاموا بتغطية إعالمية لسير العملية االنتخابية فى العديـد             
من الدوائر شكلت وجهاً آخر ألعمال المراقبة، كل ذلك ارتبط بتغيـر موقـف بعـض                

راقبين دوليـين   القوى السياسية واألحزاب من رفض المراقبة الدولية للمطالبة بوجود م         
فى االنتخابات البرلمانية مستندين فى ذلك لمشاركة مصر فى مراقبة االنتخابـات فـى              
دول مختلفة، وهو المطلب الذى تردد كثيراً خالل إجراء االنتخابات خاصة عند حدوث             

  . بعض االنتهاكات التى صاحبت سير العملية االنتخابية فى بعض مراحلها

  :الرقابة المحلية ) ب(

قر المجلس منذ البداية بأحقية منظمات المجتمع المدنى فى القيام بدورها خالل            أ  
االنتخابات ، وعقد المجلس فى هذا اإلطار أكثر من لقاء مع تحمله عبء االتصـاالت               
الالزمة لتيسير مهمة مراقبتها على أن يراقب المجلس أيضاً وفق اإلمكانات المتاحـة ،              

عوة السـتخدام الصـناديق الزجاجيـة الشـفافة فـى      ويذكر أيضا أن المجلس تبنى الد  
االنتخابات فقام بالتوصية لدى السيد وزير الداخلية والمستشار وزير العدل رئيس اللجنة            
العليا المشرفة على االنتخابات البرلمانية بضرورة استخدام صناديق شـفافة لضـمان            

هذه الصناديق مـن    نزاهة االنتخابات، كما قام المجلس بالحصول على عروض لتوريد          
 دوالراً للصندوق الواحد ، كمـا قـام         ٢٣ زمورد كندى وآخر أوروبى بتكلفة ال تتجاو      

المجلس بإحضار عينة من هذه الصناديق للعرض على وزارة الداخلية، وقد اسـتجابت             
وزارة الداخلية لمساعى المجلس وقامت باستخدام الصناديق الزجاجيـة والتـى تعتبـر             

  . نزاهة االنتخابات خطوة إيجابية لضمان

  :المتابعة الميدانية ) ج(

لالنتخابـات  لجان فرعية من أعضائه للمتابعـة الميدانيـة         شكل المجلس ست      
حرصت رئاسة المجلس على المشاركة الفعليـة فـى مباشـرة           و الرئاسية والبرلمانية ،  

دكتور رئـيس    ال  السيد فقام كل من  . نتخابية  المتابعة الميدانية والنزول لمقار اللجان اال     
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 للمجلس وبعـض األعضـاء        األمين العام     و  الدكتور نائب الرئيس ،     ، والسيد  المجلس
  لجنة عامة وفرعيـة  فـى نطـاق محافظـات القـاهرة ،                 ٦٠ة مقار أكثر من     بزيار

 بغرض إجراء رصـد إحصـائى       والقليوبية ، واإلسكندرية ، والبحيرة، ليس     ‘ والجيزة
ابية، ولكن بهدف المشاهدة عن قرب لعينة مـن اللجـان            نتخبالمعنى العلمى للعملية اال   
إلى جانـب    -نتخابية، يمكنها   تجاهات العامة لسير العملية اال    لوضع مؤشرات حول اال   

 -نتخابات  عمل غرفة المتابعة وتقارير منظمات المجتمع المدنى المشاركة فى متابعة اال          
لمجلس على االطـالع     ، حيث حرص  ا     نتخاباتأن تعطى صورة متكاملة عن سير اال      

على جميع  بيانات وتقارير المنظمـات التى راقبت االنتخـابات سـواء الرئاسية  أو             
البرلمانية  وأخذ فى االعتبار الكثير من مالحظات وتوصيات تلك التقارير عند إعـداده              
لتقريريه عن االنتخابات الرئاسية والبرلمانية ، كما اعتمد المجلس علـى فريـق مـن               

ن مدققى الشكاوى تم تدريبهم منتشرين فى كل الدوائر االنتخابية على مسـتوى             المحامي
الجمهورية سواء فى االنتخابات الرئاسية أو البرلمانية  بواقع محام فـى كـل دائـرة                
انتخابية وذلك لتدقيق ما يرد لغرفة المتابعة بالمجلس من شكاوى بحيث يتم التأكد مـن               

زمة حتى يتمكن المجلس من اتخاذ اإلجراءات الالزمة        المعلومات واستكمال البيانات الال   
  .بالتدخل لدى الجهة المختصة لحلها 

  :غرفة الشكاوى ) د(

تعمـل  لمتابعة  لغرفة  شكل المجلس خالل االنتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية         
بالتوازى مع لجنة الشكاوى على تلقى الشكاوى الواردة إلـى المجلـس طـوال فتـرة                

نتخابات ، كما اعتمـدت     ت منذ بدء الحملة اإلعالمية حتى توقفها وأثناء يوم اال         نتخابااال
الغرفة فى رصدها للشكاوى والتحقق منها على مشاهدات لجان المتابعة الميدانية التـى             

اعتمد عمل الغرفة علـى تلقـى       و ‘شكلها المجلس من عدد من أعضائه وأمانته العامة         
منظمات المجتمع المدنى التى يتضررون فيها مـن        الشكاوى من الناخبين والمرشحين و    

على عدة وسائل منهـا    ، وقوع مساس بحقهم فى المشاركة فى إدارة الشأن العام للبالد       
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تلقى الشكاوى عن طريـق إرسـالها       .الحضور إلى مقر الغرفة وتقديم شكوى مكتوبة        
 الشـكوى   إرسـال ،  فونيـاً   يإخطار الباحثين بالغرفة بمضمون الشـكوى تل      ،  بالفاكس  

وبلغ عدد الشكاوى التـى تلقتهـا الغرفـة فـى     لكترونى إلكترونياً عن طريق البريد اإل  
 ٤٠٦ فى االنتخابات الرئاسية و      ١٠٦)  شكوى   ٥١٢(االنتخابات الرئاسية والبرلمانية      

 ) .  فى االنتخابات البرلمانية 

يـد  تلقى الشكوى عن طريق التليفون وأجهـزة الفـاكس والبر          وسائلوقد مثلت   
ستخداما لما تمتاز به من سرعة وصول الشـكوى للغرفـة           ااإللكترونى الوسائل األكثر    

  . وسرعة التحرك لبحثها ومخاطبة الجهات المختصة والتدخل إلزالة أسبابها

     :إجراءات التصرف فى الشكاوى ) هـ(

 تلقى الشكوى بغرفة المتابعة بالمجلس يتم االتصال الفورى  بمدقق           تم   ي بعد أن 
 ما ورد بهـا مـن        وتدقيق هاتحقيقلشكاوى التى تدخل الشكوى فى دائرته االنتخابية  ل        ا

وإرسال تقرير مفصل بالشكوى شامل لكل المعلومات والبيانات واإلجراءات         معلومات،  
والتـدخل  ،   كوىإبالغ الجهات المختصة بمضمون الش    ب المجلس   ، يقوم التى تم اتخاذها    

 من اإلجـراءات     والذى يعد    ل خطوط الربط التليفونية      من خال  هاالمطلوب إلزالة أسباب  
 ، على سـبيل      لسرعتها فى بحث الشكوى والتصرف فيها وإزالة أسبابها        نظراًالهامة و 
                -:المثال 

وأنصارها يوم االستفتاء على    ) كفاية(أثارت واقعة التعدى على أعضاء حركة        -١
م الماضى أمام نقابة الصـحفيين       مايو من العا   ٢٥ من الدستور فى     ٧٦المادة  

وضريح سعد زغلول موجة من االستياء واالحتقان فى الشـارع المصـرى ،             
وفور وقوعها واتصال علم المجلس قام األمين العام ظهر نفس اليوم باالتصال            
الفورى بمكتب النائب العام ووزارة الداخلية لإلبالغ بما حدث ، وتابع ذلك فى             

عادل السعيد مدير المكتب الفنى للنائب      / لسيد المستشار اليوم التالى بمخاطبة ا   
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العام بمضمون الشكوى التى وردت من جمعيـات حقـوق اإلنسـان بـنفس              
وهى جمعية شموع لرعاية المعاقين وحقوق اإلنسان ، الجمعية         ( الموضوع ،   

الوطنية لحقوق اإلنسان والتنمية البشرية ، المركز العربى الستقالل القضـاء           
ة ، مركز هشام مبارك للقانون ، الشبكة العربية لمعلومـات حقـوق             والمحاما

اإلنسان ، المركز المصرى لحقوق السكن ، جمعية المساعدة القانونية لحقـوق   
اإلنسان ، مركز الكلمة لحقوق اإلنسان ، مركز حابى للحقوق البيئية ، الجمعية             

لنفسـى لضـحايا    المصرية لمناهضة التعذيب ، مركز النديم للعالج والتأهيل ا        
للتحقيق ) العنف ، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، مؤسسة قضايا المرأة         

  . فيما ورد بها 

وتخلص الواقعة محل الشكاوى السابقة أنه خالل توجه بعض أعضـاء حركـة             
وأنصارها للتظاهر السلمى أمام مقر نقابة الصحفيين وأمام ضريح سعد زغلول           ) كفاية(

 مـن الدسـتور     ٧٦عبير عن رفضهم االستفتاء علـى المـادة            للت ٢٥/٥/٢٠٠٥يوم  
بتعديالتها، وهو ما ال يسمح حسب رؤيتهم بوجود إمكانية منافسة حقيقية على منصـب              
رئيس الجمهورية ، فوجئوا باالعتداء عليهم من بعض األشخاص فى ظل تواجد أمنـى              

ض الضباط وأعضـاء    كثيف من قيادات وزارة الداخلية واتهموا فى تحقيقات النيابة بع         
ووصـل  . الحزب الوطنى بتدبير ذلك بواسطة بعض البلطجية من الرجال والسـيدات            

األمر لتمزيق المالبس الخارجية والداخلية لبعض المشاركات فى التظاهر ، فى مشـهد             
سجلته بعض كاميرات التلفزيون وعرضته بعض الفضائيات وفى انتهاك بشع ، لـيس             

رية الرأى والتعبير وال لنصوص قانون العقوبات فحسـب         للحق فى التجمع السلمى وح    
  . بل أيضاً ألبسط قواعد األخالق وقيم الحياء التى عرفها المجتمع المصرى 

واستمر المجلس فى مخاطبة مدير المكتب الفنى للنائب العام أوالً بأول بما يرد                
عربـى   من البرنـامج ال    د بما ور  ٢٠٠٥/ ٢٨/٥بخصوص هذا الموضوع فخاطبه فى      

لنشطاء حقوق اإلنسان حول إحدى الشهادات الحيـة على تلك الواقعة ، كما واصــل              
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 بما ورد من مركز الكلمة لحقوق اإلنسان والـذى تضـمن            ٢٠٠٥ / ٢٢/٦متابعته فى   
اإلشارة إلى وجود تهديدات أمنية لصحفيين بجريدة الدستور لعدم اإلدالء بشهادتهم فـى             

  .هذا الموضوع 

نائب العام قد تلقى عدة بالغات فى نفس الموضـوع تحـررت            كما أن مكتب ال   
  -:عنها عدة محاضر وعرائض هى  

 مايو بمعرفة   ٢٥ جنح قصر النيل فى      ٢٠٠٥ لسنة   ٧١٦٥محضر شرطة رقم     -١
 بشـأن تعرضـها     – صحفية بجريدة الجيـل      -نوال محمد أحمد      / األستاذة  

تهـا بواسـطة    لالعتداء وتمزيق مالبسها الداخلية والخارجيـة وسـرقة حقيب        
  . مجموعة من أعضاء الحزب الوطنى وأنصار

 التى تقدم بها للنائب العـام األسـتاذ         ٢٠٠٥لسنة  ٢٦٢عريضة الدعوى رقم     -٢
منتصر الزيات المحامى بخصوص تعرض األستاذة رابعة فهمـى المحاميـة           

 .للضرب وتمزيق المالبس 

 مـايو   ٣٠عريضة مقدمة من جمعية المساعدة القانونية لحقوق اإلنسان فـى            -٣
بشأن التعدى على المتظاهرين ومحاولة هتك عرض كل من الشيماء أبو الخير            
وعبير أحمد العسكرى الصحفيتين بجريدة الدستور، وكـذلك نشـوى طلعـت          

 . المحررة الصحفية 

مـايو بشـأن   / ٣١حسن كريم ، للنائب العام فى       / عريضة مقدمة من األستاذ      -٤
السب والقذف والقبض مـن     تعرض خمسة من أعضاء حزب العمل للضرب و       

رجال تابعين للحزب الوطنى وقوات األمن خالل تظاهرهم أمام ضريح سـعد            
 . زغلول 
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 مايو تضـمنت تعـرض بعـض        ١٣عريضة مقدمة من نقيب الصحفيين فى        -٥
الصحفيات لالعتداء بالضرب بما فى ذلك هتك العرض فى مظاهرة أمام نقابة            

 .الصحفيين 

) محاميـة (مها محمود يوسف    / ن األستاذة   يونيه م ١٨عريضتان مقدمتان فى     -٦
وفاء عبـد السـالم     / واألستاذة  ) مهندس  ( وعبد العزيز محمد حسن األنور      

 .يطلبون فيها االستماع لشهادتهم ) محامية ( محمد المصرى 

 جنح قصر النيل ، المقيدة      ٢٠٠٥ لسنة   ٧١٦٥وقد تم ضم ما سبق فى القضية        
  .يابة استئناف القاهرة  حصر تحقيق ن٢٠٠٥لسنة ) ١١٢(برقم 

وقد استمعت النيابة ألقوال المجنى عليهم والشهود والمتهمين وأثبتـت وقـوع            
نوال على محمد ، أكرم على حلمـى  ،          ( جريمة التعدى بالضرب على المجنى عليهم       

إيمان طه كامل، أحمد البدوى محمد ، عبير أحمد حسن العسـكرى ، هـانى إسـحاق                 
ان، نشوى طلعت حسن ، فؤاد كامل سيد ، رابعـة فهمـى             سمعان ، ضياء الدين سليم    

كدمات ( ، وتراوحت اإلصابات بين     ) محمد ، محمد توفيق حسن ، جمال فهمى حسين          
مختلفة بأنحاء الجسم بمناطق الظهر واألكتاف والركبة والعانة وبعض الجروح القطعية           

ليهم والذى تم   حسب ما ورد  فى الكشف الطبى على المجنى ع         ) والسطحية والسحجات   
  .بناء على قرار النيابة

وانتهت النيابة بأن ال وجه إلقامة الدعوى مؤقتاً لعدم معرفة الفاعـل وتكليـف              
الشرطة بمواالة البحث والتحرى واستندت إلى تراخى المجنى عليهم فى تقديم بالغـات             

. االتهـام بالواقعة وأن األدلة المقدمة من المجنى عليهم ضعيفة مما استحال معه إسناد             
كما استندت لعدم تقديمها من المجنى عليهم شخصياً وهو ما يتنافى مع ما نصت عليـة                

من قانون اإلجراءات الجنائية والتى تعطى حقاً قانونياً لكل من علم بجريمة            ) ٢٥(المادة  
  .أن يبلغ عنها 
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وفى هذا اإلطار وتضرراً من قرار النيابة العامة فقد حضـر ممثلـو المجنـى               
 عمله كرد فعل على حفـظ التحقيـق ، وأفـادوا أنهـم              ن للمجلس لبحث ما يمك    عليهم  

سيستمرون فى اإلجراءات القانونية حتى يتم إجالء الموقف بما فى ذلك اختصام النائب             
  .العام 

وقد أثار قرار حفظ التحقيق انتقادات كل القوى السياسية والمهتمين بالعمل العام            
 االعتداء تم فى ظل تواجد قوات أمن كثيفة لم تأخـذ             والمنظمات الحقوقية ، خاصة وأن    

التدابير الالزمة لمنع وقوع الجريمة أو ضبط مرتكبيها فى الحال  أو حتـى مالحقـتهم                
ـ           ةوتقديمهم لجهات التحقيق األمر الذى ال يخلو من شكوك حول موافقة ضمنية أو حماي

بعض المؤيدين للحزب    فى تأديب المحتجين تحت نظر األمن من قبل          ةمستترة أو رغب  
  .الوطنى 

ورد بالغ من مركز ماعت للدراسات الحقوقيـة والدسـتورية  بشـأن بعـض                -٢  
نتهاكات التى وقعت بدائرة قفط بمحافظة قنا فى الجولة األولى مـن المرحلـة              اال

 والتى تمثلت فى عثور األهالى بالـدائرة علـى            البرلمانية   الثانية من االنتخابات  
بداء الرأى ، كما حضر إلـى مقـر         إتى تحتوى على بطاقات     بعض األظرف  ال   

ومختوم بالشـمع األحمـر عـن       " طرد محرز    " ز ومعه   ـالمجلس مدير المرك  
  . محافظة قنا  - بدائرة  قفط  ١٢٥اللجنة 

 لمدير مركـز    ورتب  لقاءً   خاطب المجلس اللجنة العليا المشرفة على االنتخابات      
مـع أحـد      عضو األمانة الفنية بالمجلس    هية صحب ماعت للدراسات الحقوقية والدستور   

تخـاذ  المستشارين فى اللجنة العليا لالنتخابات لتسليم الوثائق لتكون رهن نظر اللجنة ال           
   .ما تراه مناسبا من إجراءات فى هذا الشأن
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  :الردود ) هـ(

 تلقى المجلس ردوداً على بعض الشكاوى المرسلة من الغرفة خالل االنتخابات            -ا
   -:ئاسية من وزارة الداخلية والنائب العام ، منها الر

 مـن   هتضرربخصوص  أحد أعضاء الهيئة العليا لحزب الغد        رداً على شكوى  
بمدينـة  ) ٤(نتخابات الرئاسـية وعـددهم      القبض على بعض أنصار مرشح الحزب لال      

  .  نتخابية لمرشحهمأبوحمص بمحافظة البحيرة خالل قيامهم بتعليق الالفتات اال

نتخابيـة  اعضاء الحزب قاموا بتمزيق الفتات دعايـة        أ من   ٤د أفاد الرد أن     فق
نتج عن ذلك مشادة كالمية مع أهالى المنطقة تطـورت          . تخص مرشح الحزب الوطنى   

شـرطة    جـنح مركـز    ٢٠٠٥ لسـنة    ٢٢٨٥٤تحرر عنها المحضر رقم     ،  لمشاجرة  
 سـبيلهم    التى قـررت إخـالء     ٣٠/٨/٢٠٠٥وتم عرضهم على النيابة فى      ،  أبوحمص

   .  بضمان محل إقامتهم من ديوان المركز

الداخلية على شكوى أحد المحامين مـن محافظـة مرسـى           وزارة  كما أفاد رد    
ـ  ويتضرر فيها من كثافة التواجد األمنى خارج اللجان اال  ،  مطروح   دى ؤنتخابية ممـا ي

 خارج اللجان   نتخابية من بأن التواجد األمنى يهدف لتأمين العملية اال      . لتخويف الناخبين   
دون التدخل فى مسارها أو التأثير عليها أو على الناخبين ونفى الرد أن يكون التواجـد                

  .األمنى بكثافة أو بصورة غير مناسبة أدى إلى تخويف الناخبين 

خلية بخصوص الشكاوى المتكررة بشـأن موضـوع الجـداول          ارد وزارة الد  
أن ضبط هذه الجداول هو هدف بـالغ        أكد على   وما بها من أخطاء      نتخابيةوالكشوف اال 

 مـن   ١٥األهمية يتجاوز دور الوزارة فقط ليشمل مسئولية المواطن وفق نص المـادة             
كما يمتد أيضـاً ليشـمل      ،  قانون مباشرة الحقوق السياسية فى قيد األسماء وتصحيحها         

نتخابى للمواطنين، ومن ثـم فـإن       مؤسسات المجتمع المدنى لدورها فى رفع الوعى اال       
  .نتخابيةقتراحات لتجاوز مشكالت الجداول والكشوف االوزارة ترحب بكل اآلراء واالال
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قتراحات التى يمكن أن    وفى هذا اإلطار جاء رد المجلس القومى لحقوق اإلنسان باال         
  :     تسهم فى حل هذه المشكلة، والتى تركزت فى

قة التقليدية  وف والجداول االنتخابية بالطري   ـر فى التحول من إعداد الكش     ـالنظ  -أ 
بآثارها إلى إدخال التكنولوجيا فى إعداد الجداول من خالل         ) الورقية  ( القديمة  

برامج الحاسب اآللى المخصصة لذلك مما يساعد على دقة البيانـات المدونـة             
وتسهيل عملية البحث عن اسم الناخـب وذلـك         ،  للناخب وعدم تكرار األسماء     

 اللجان مع ضرورة القيـام بحمـالت        بتوفير أجهزة الحاسب اآللى داخل مقار     
 .التوعية المكثفة حول ضرورة استخراج البطاقة االنتخابية من قبل المواطنين

إتاحة االطالع على الجداول االنتخابية قبل االنتخابـات بفتـرة مناسـبة لكـل                -ب 
) مشرفة على االنتخابـات     اللجنة   ال –حزاب  األ –ن  يمرشحال( الجهات المعنية   
 .لمساهمة فى تنقية الكشوف وضبط األسماء مما يساعد على ا

 .بحث تطبيق نظام االنتخاب ببطاقة الرقم القومى دون الحاجة للبطاقة االنتخابية  -ج 

النظر من قبل وزارة الداخلية بالتقدم بتعديل تشريعى يتيح للمواطنين تصـحيح              -د 
  .وتعديل وإضافة أسمائهم فى الجداول االنتخابية طوال العام 

 س بعض الردود على مخاطباته خالل االنتخابات البرلمانيـة ،         كذلك ورد للمجل  
رداً مـن وزارة     )  ١٦٠( اثنان من اللجنة العليا المشرفة على االنتخابات البرلمانية و        

رداً بخصوص الشكاوى التى أرسلها  المجلس والتى تضرر فيها          )  ٨٦(الداخلية ، منها    
للجان االنتخابية ، وقيـام قـوات األمـن         الشاكون من كثافة التواجد األمنى أمام مقار ا       

المركزى بإغالق بعض اللجان االنتخابية ومنع الناخبين من دخولها لإلدالء بأصواتهم ،            
واستخدام الغازات المسيلة للدموع أمام مقار عدد من اللجان ، وقد أفاد مضمون الرد ما               

   -:يلى 
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خبين والمرشحين والسادة   اقتصار دور األمن على تأمين العملية االنتخابية والنا        •
 .القضاة المشرفين على االنتخابات وكذا مقار اللجان 

تم تكثيف التواجد األمنى أمام بعض مقـار اللجـان االنتخابيـة التـى وردت                •
معلومات مؤكدة حول اعتزام عناصر البلطجة والشغب ممارسة أنشطة إجرامية          

 .  ار أمامها لصالح بعض المرشحين واإلخالل باألمن واالستقر

تم التعامل والتصدى ألعمال الشغب والبلطجة فى إطار القوانين والحفاظ علـى             •
األمن واالستقرار والتدرج فى  استخدام القوة من توجيه اإلنذار،إلى اسـتخدام            
الغازات المسيلة  للدموع ، ويشار أنه تم اللجوء إلى استخدام الغازات المسـيلة              

دت أعمال شـغب وعنـف بـين أنصـار     للدموع أمام عدد من اللجان التى شه  
المرشحين بهدف الحيلولة دون تصاعد حالة الشغب وأعمال البلطجة مما يـؤثر            

 . سلباً على األمن واالستقرار 

عدم تدخل قوات األمن فى مسار العملية االنتخابية ولم تقم بمنع أى ناخب مـن                •
 .اإلدالء بصوته

تى تم ضبطها فى أعمال الشـغب       تم اتخاذ اإلجراءات القانونية حيال العناصر ال       •
 .والبلطجة  وتم عرضها على النيابة العامة للتصرف 

 رداً فكانت تتعلق بشكاوى أرسلها المجلس يتضـرر         ٧٤أما بقية الردود وعدها     
فيها بعض المواطنين من منع بعض القضاة لمندوبى المرشحين من حضور عملية فرز             

خابية مراقبى منظمات المجتمع المدنى من      أصوات الناخبين ، ومنع رؤساء اللجان االنت      
دخول تلك اللجان ، وتعنت بعض السادة القضاة مع الناخبين ، والتشـكيك فـى نتـائج                 
بعض الدوائر االنتخابية ، ومجاملة بعض السادة القضاة لبعض المرشحين فى مواجهـة        

الناخبين أمام  منافسيهم ، وبطء العملية االنتخابية فى عدد من اللجان مما نجم عنه تكدس              
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مقراتها ، حيث أفاد الرد بعدم اختصاص وزارة الداخلية بتلـك الشـكاوى التصـالها               
  .بأعمال السادة أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على إدارة العملية االنتخابية 

UM@óïÝèÿa@pbïÉá§a@Êà@çìbÉnÜa@Z@ @

ة سواء قبـل    عقد المجلس اجتماعات تنسيقية متعددة مع ممثلى المنظمات األهلي        
االنتخابات الرئاسية بلقائه مع ممثلى االئتالف المدنى لمراقبة االنتخابات ، كما أصـدر             
دليالً تدريباً لمراقبة االنتخابات تم توزيعه على نطاق واسع لمساعدة المـراقبين علـى              
تحسين قيامهم بأعمال المراقبة ، أو خالل االنتخابات البرلمانية بعقد أكثـر مـن لقـاء                

قى حضره أغلب المنظمات التى شاركت فى أعمال المراقبة تم التوصـل خاللهـا              تنسي
تشكيل لجنة مصغرة مشتركة من المجلس وممثلـى الجمعيـات لصـياغة مقترحـات              ل

 خلصـت إلـي      و تفصيلية لتنظيم دورها فى عملية المراقبة ومخاطبة الجهات المعنيـة         
"  سان ومنظمات المجتمع المـدنى    مشروع آللية التنسيق بين المجلس القومى لحقوق اإلن       "

لجمعيات مقترحات المجلس وتم رفعها فى      و ا أقر ممثل و ،أوجه التنسيق والتعاون    تضمن  
  .نتخابات البرلمانية  المشرفة على اال العليا إلى رئيس اللجنة

  :التدريب ) أ ( 

دعماً لحق المنظمات فى المراقبة على االنتخابات الرئاسية عقد المجلس خـالل        
ى أغسطس وسبتمبر أربع دورات تدريبية للصحفيين باالشـتراك مـع المؤسسـة             شهر

 صحفياً من مختلف الصحف      ٧٠المصرية للتدريب وحقوق اإلنسان ، استهدفت تدريب        
للتعرف على مهارات التغطية الصحفية لالنتخابات ، كما نظم المجلـس أيضـا لقـاًء               

تخابات الذين يقـدمون التـدريب فـى        تنشيطياً مع مدربى االئتالف المدنى لمراقبة االن      
  . مدرباً ١٧دورات االئتالف المختلفة على مستوى الجمهورية وعددهم 
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كما نظم المجلس ، باالشتراك مع النقابة العامة للمحامين والمنظمة المصـرية            
 محامياً للقيام بتدقيق الشـكاوى التـى تـرد          ٢٤٥لحقوق اإلنسان ، يوماً تدريبياً لتأهيل       

  . ابعة بالمجلس على مستوى الجمهورية بواقع مدقق فى كل دائرة لغرفة المت

وفى االنتخابات البرلمانية نظم المجلس برنامجاً تدريبياً استهدف دعم قـدرات           
منظمات المجتمع المدنى على أعمال المراقبة ، خاصة تلك التى تخوض التجربة ألول             

 جمعيـة أهليـة ،   ١٦ثلون  محافظة يم١١ مراقب  من   ٦٠٠مرة ، استفاد من التدريب      
ـ آ و هشمل محتوى التدريب التعريف بالمجلس ولجان      ، نتخابـات  فـى مراقبـة اال     هليات

  ، وقـانون مباشـرة الحقـوق السياسـية       ،  نتخابات الحرة النزيهة    الدولية لال  المعاييرو
، الصفات التى يجب توافرها فى المراقب       ، و القواعد التى تحكم طبيعة عمل المراقب       و

إعـداد   ، وقتراع البيئة الداخلية والخارجية لمراكز اال ،نتهاكاتد وتوثيق االوكيفية رص 
ر، كما أصدر المجلس دليالً تدريبياً يساعد المراقبين على كيفية المراقبـة            وكتابة التقاري 

  . تم توزيعه على مراقبى الجمعيات األهلية خالل الدورات التدريبية التى نظمها المجلس

  :يات لحقها فى المراقبة دعم موقف الجمع) ب(

أجرى المجلس اتصاالت عديدة لنقل وجهة نظره ورؤيته للمتابعـة المحليـة فـى               -
االنتخابات الرئاسية ، فخاطب اللجنة المشرفة على االنتخابات تكراراً ليوضح تلك           

 تنظيم طريقة المراقبة المحلية ، وظل تعاون        لالرؤية وليتخذ من الترتيبات ما يسه     
   ، ولم ترد على مخاطبات المجلس حتى اسـتقبل أمينهـا العـام فـى                اللجنة سلبياً 

 أمين عام المجلس ثم التقى رئيس اللجنة مع نائب رئـيس المجلـس              ٢٣/٨/٢٠٠٥
 سبتمبر ، يوم االنتخاب ، وهو ما اعتبر تعديالً متأخراً فـى موقـف               ٧صباح يوم   

لجان االنتخابية ،   اللجنة ، حيث سمحت اللجنة للمجلس والمنظمات بالدخول لمقار ال         
األمر الذى لم يعمم على السادة القضاة ، وفّرغ المراقبة من مضمونها المسـتهدف              
فى حين ردت اللجنة العليا المشرفة على االنتخابات البرلمانية على مشروع آليـة             

للجمعيات والمؤسسات  التنسيق مع المنظمات غير الحكومية بالموافقة على السماح         
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، ولكن ظل الخالف قائما طـوال       متابعة سير العملية االنتخابية     األهلية المصرية ب  
فترة اإلعداد لالنتخابات على من له حق المراقبة ، ويذكر  فى هـذا الشـأن أنـه                   

 حضر األمين العام للمجلس  لقاء مع مسـئولى وزارتـى            ٢٠٠٥/ ١١/ ٥بتاريخ  
قبـة االنتخابـات   العدل والداخلية والهيئة العامة لالستعالمات لتنظـيم عمليـة مرا         

البرلمانية واستصدار التصاريح الالزمة ، حيث عبر مسئولو وزارتـى الداخليـة            
والعدل عن رفضهم منح التصاريح للمنظمات األهلية غير المشهرة  وفقا لقـانون             

، أو التى لم توفق  أوضاعها ، وطرح  األمين العـام             ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤الجمعيات    
ؤية المجلس وأكد على ضرورة تمكين منظمات       للمجلس القومى لحقوق اإلنسان  ر     

المجتمع المدنى من عملية المراقبة  خاصة أن التطبيق األمنى أو القانونى الضـيق              
ستكون له آثار عكسية ، ولن يمنع منظمات المجتمع المدنى من عمليـة المراقبـة               

ـ               ة الفعلية بشكل أو بآخر ، بصرف النظر عما إذا كانت قد وفقت أوضاعها القانوني
أم ال ، وبعد العديد من المناقشات والمداوالت بين المجلس واللجنة العليا المشـرفة              
على االنتخابات البرلمانية ومسئولى وزارة الداخلية وإزاء تمسكهم  بهذا الموقـف            

 .وإصرارهم عليه 

وإدراكاً من المجلس ألهمية ممارسة منظمات المجتمع المدنى لدورها فى مراقبـة             -
برلمانية ، فقد طرح  المجلس من خالل اتصاالته بـالمراكز البحثيـة             االنتخابات ال 

والشركات المدنية التى ال تهدف للربح أن تنسق مع منظمات أهليـة أخـرى ذات               
 .وضع قانونى 

وتمشيا مع ذلك فقد أضاف المجلس ألمانته الفنية بعض مراقبـى هـذه المراكـز                -
تواكب ذلك مع قيام األمين العام       ،   والشركات دعما لمشاركتها فى العملية االنتخابية     

 "للمجلس بمخاطبة األمين العام للجنة العليا على االنتخابـات البرلمانيـة بتصـور            
المقترحة من قبل المجلس والتى تم إرسالها إلى السـيد رئـيس الهيئـة              " للبادجات

 ، كما عبر المجلـس عـن كامـل          لها العامة لالستعالمات للنظر فى إعداد نموذج     
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حكم المحكمة بتمكين منظمات المجتمع المدنى من أعمال المراقبـة دون            ل ارتياحه
التنسيق مع المجلس وحقها فى التوجه مباشرة إلى اللجنة كذلك حق المراقبين فـى              

  .حضور لجان الفرز

   فى تلقى طلبات منظمـات المجتمـع المـدنى المختلفـة             بعد ذلك    بدأ المجلس 
لمراقبيهـا  " شـارات   " ستخراج تصـاريح    ال)  شركات مدنية    – نقابات   –جمعيات  ( 

  . البرلمانية نتخاباتلمراقبة اال

واستمر المجلس فى استقبال ممثلى منظمات المجتمع المدنى حتى الجولة الثانية           
  بلغ عدد التصاريح التى تم استصدارها       عة حيث  سا ٢٤من المرحلة الثالثة وعلى مدار      

ـ     من منظمـات    )  منظمة   ٥٢لـ(قبة   طلب مرا  ٥٤١٨ رة ـالمجتمـع المـدنى والمنتش
  .البالد جغرافيا فى أنحاء 
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   :مرحلة الدعاية) أ ( 

كان التليفزيون المصرى خالل االنتخابات الرئاسية حيادياً فى عملية التغطيـة              
م المقـروءة  حيث خصص مساحات متساوية لكل مرشح ، فى حين كانت وسائل اإلعال           

المملوكة للدولة أكثر انحيازاً لمرشح الحزب الوطنى على حساب باقى المرشحين خلطاً            
بين كونه مرشح الحزب الحاكم  ودوره كرئيس للجمهورية ، و تباينت مواقف الصحف              
القومية بين االلتزام بقدر من الحياد والموضـوعية واالنحيـاز السـلبى ضـد أحـد                

حزبية فقد ركزت على التجاوزات التى حدثت أثنـاء فتـرة           المرشحين، أما الصحف ال   
الدعاية االنتخابية خاصة الصحف الناطقة بلسان األحزاب التى قدمت مرشحين للرئاسة           

وجاءت المادة اإلعالمية المنشورة بها  بشكل أساسى        . وكذلك عرض برامج مرشحيها   
تركزت حول إزالة   ضد أنصار الحزب الوطنى ومسئولى األحياء واألمن المركزى ، و         

  .  الفتات دعاية وتعطيل بعض المؤتمرات والمسيرات 
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تغطيتهـا ،    الصحف القومية فى     عدم حياد أما االنتخابات البرلمانية فقد  ظهر         
لتغطية اإلعالمية لحمالت الدعاية االنتخابية للحزب الوطني       ا إلى اتجاه بعضها لوحظ  و

متابعة ما تتخذه الحكومة    وزات الحكومة   ومرشحيه في االنتخابات من ناحية، ونشر إنجا      
 وفـي الصـفحات الداخليـة       إيجابيـة، والسيما الحزب الوطني من سياسات وقرارات       

مساحات كبيرة لتغطيـة المـؤتمرات      و  بارزة  أماكن خصصت بعض الصحف القومية   
والسيما الوزراء والشخصيات البارزة والمسئولة فـي       ،  الحزب  ا  يعقده االنتخابية التي 

الوطني والحكومة بشكل يتضح معه مدي التفـاوت فـي التغطيـة اإلعالميـة       الحزب  
   .وباقي التيارات السياسية من ناحية أخرى، لمرشحي الحزب الحاكم من ناحية 

بعـض الظـواهر    فقد أبرزت    بمختلف أنواعها    الخاصة الصحافة   وفيما يخص 
ال وشـراء األصـوات     السلبية التي سادت العملية االنتخابية مثل استفحال استخدام الم        

وتفشي العنف والبلطجة والتدخل األمني وسيطرة العصبيات والعائالت علـى العمليـة            
االنتخابية في بعض المناطق ، وإن اختلفت طبيعة التناول بين الصحف القومية وبـين              

حيث تعمدت الصحف القومية في معظم تغطيتهـا تجهيـل          والحزبية  الصحف المستقلة   
س الصحف المستقلة وعلى    ـعلى عك  ، من تجاه هذه االنتهاكات   مسئولية الحكومة واأل  

 بشكل يـومي    ن  كانتا تنقال ن  تيلال) نهضة مصر    ( و) وم  ـالمصري الي ( وجه أخص   
تقارير منظمات المراقبة الميدانية وشهادات القضاة وغيـرهم حـول نزاهـة العمليـة              

التجنـي علـى أي     االنتخابية بشكل أكثر موضوعية وحرفية دون تجهيل أي جهـة أو            
فـي  عن النشـر    حجب إعالنات ومقاالت     وقد   .طرف من أطراف المنافسة االنتخابية    

 للرقابة الشعبية على االنتخابات فـي       "مشايفنك"إعالن حركة     مثل منع     الصحف القومية 
 ٢٦بتـاريخ   اليـوم    جريـدة المصـري    ب  نشـر  ، و جريدة األهرام المملوكة للدولـة    

   .٢٠٠٥نوفمبر
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  :راء االنتخابات وإعالن النتائج مرحلة إج) ب(

اتفقت معظم التقارير سواء من وفود المتابعة الميدانية بالمجلس أو من خـالل             
الشكاوى التى تلقتها غرفة المتابعة أو التى وردت بتقارير منظمات حقوق اإلنسان على             

  -:اآلتى 

  : الكشوف االنتخابية -١

ن أخطاء  متكررة  فى أسـماء        عدم دقة الكشوف االنتخابية بما احتوت عليه م       
الناخبين وعدم وجود أسماء أخرى منهم ، وقد ظهر ذلـك  مبكـراً فـى االنتخابـات                  
الرئاسية، وتكرر فى االنتخابات البرلمانية ،التى زاد فيها أيضاً عدم تسليم المرشـحين             
صوراً من تلك الكشوف قبل إجراء االنتخاب بوقت كاف ، ووجود تمييز بين المرشحين             

مواعيد التسليم ، كما تكررت األخطاء فـى األقـراص المدمجـة التـى سـلمت                فى  
وتغيير مقر بعض اللجان    .للمرشحين، كما لم يتم تعليق صورة منها أمام  بعض اللجان            

  .األخرى 

 : دور األجهزة األمنية -٢

تميز دور األجهزة األمنية بالحياد فى المراحل األولى من االنتخابات البرلمانية            
تميز به فى االنتخابات الرئاسية ، إال أن درجة الحياد وصلت حد السـلبية وعـدم                كما  

 واألسـلحة بأشـكالها     ،دث متعددة من البلطجة واستخدام العنف     احال وقوع حو  التدخل  
  قوات األمن مقار    كما حاصرت  . ناخبين وإصابة العشرات     ٤ لمقتل   ىالمختلفة والتى أد  

 أمنى لمنـع النـاخبين مـن اإلدالء بأصـواتهم           نتخابية بعمل كردون   اللجان اال  بعض
فى العديد من الدوائر ، وذلك بصفة خاصة خالل المرحلة الثالثة من مراحل             نتخابية  اال

 الشرطة فى استخدام القنابل المسيلة للدموع والرصـاص         ط رجال فركما أ . االنتخابات  
 صـاحب   )ندرية   اإلسك – كفر الشيخ    –دمياط  ( نتخابية  المطاطى فى بعض الدوائر اال    

بعض  كذلك نفذت    .ذلك وفاة أربعة مواطنين ، مع ورود تقارير تفيد ارتفاع عدد القتلى             
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حمالت القبض على أنصار بعض المرشحين  من التيار الدينى معظمهـم مـن الـذين                
 بعض مراقبى منظمـات      ومنعت أجهزة األمن     .يحملون توكيالت عامة عن مرشحيهم      

وكذلك منع مندوبى بعض المرشحين من الـدخول        ،  بدورهم  المجتمع المدنى من القيام     
  . لمقار اللجان 

  :اإلشراف القضائى -٣     

 فبينمـا كـان    ٢٠٠٥كان للسلطة التقديرية للقضاة دور مؤثر فى انتخابات عام          
السماح لمندوبى المرشحين بالدخول لمقار اللجان  قاعدة عامة فى االنتخابات الرئاسـية            

ك منع للبعض اآلخر، كذلك األمر بالنسبة للسماح لمراقبى منظمات          والبرلمانية كان هنا  
المجتمع المدنى ، فقد كان السماح لهم بأعمال الرقابة فى االنتخابات الرئاسية فى حدود              
ضيقة إال أنها اتسمت فى االنتخابات البرلمانية بالمرونة ، وفى ذات الوقت منع الكثيـر               

 الكما جرت عمليات فرز األصـوات بطريقـة         من المراقبين من دخول لجان الفرز،       
ـ   يهم  تسمح بمراقبتها وأحيانا مشاهدتها سواء مـن المرشـحين أو منـدوب              ىأو مراقب

 لـبعض رجـال       الملحوظ جود بالو ح بعض القضاة    سم كما    ىنمنظمات المجتمع المد  
، وتجاوز بعض القضاة عن تنفيـذ       األمن داخل مقار اللجان العامة خالل عمليات الفرز       

التصويت خلف الستائر  فى االنتخابات الرئاسية والبرلمانية ، بل لم توجد ستائر أساساً              
فى بعض اللجان ، مما سمح لبعض موظفى اللجان بتوجيه الناخبين بالتصويت لصـالح              

ـ      .  مرشح معين     اسـتخدامه، واسـتعمال     نوعدم توافر الحبر الفسفورى والتجاوز ع
  .ة فى بعض الحاالت ختامات عادية من حبر قابل لإلزال

  :استخدام إمكانات الدولة  -٤

نتخابات الرئاسية لنقل الناخبين إلـى      سيارات حكومية طول يوم اال    ستخدام  اتم  
اتصـال   و مقار اللجان االنتخابية لصالح مرشح الحزب الوطنى فى بعض الـدوائر ،             

لحـزب  الجهات األمنية بالتجار وأصحاب المحالت لعمل دعايات انتخابيـة لصـالح ا           
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سائقى السيارات األجرة لنقل الناخبين إلـى اللجـان وذلـك بسـحب              إجبار و الوطنى،
 من قبل األمـن     بتوجيه حافظات بالم  ببعض استخدام العمد والمشايخ  و،  . الرخص منهم 

  .إلرغام الناخبين على التصويت لمرشح الحزب الوطنى 

سئولين فى الجهاز   المستخدم بعض المرشحين    انتخابات البرلمانية فقد    ما فى اال  أ
ى مملوكة لبعض إدارات الدولة فـى الدعايـة         آلوسائل النقل وأجهزة حاسب     الحكومى  
  .لصالحهم

   :نتخابيةاوى االش الر-٥

ووصلت لحد شـراء    ،  نتخابية فى العديد من الدوائر      تفشت ظاهرة الرشاوى اال   
قـد شـاهدت   و،  المعنية من األجهزة أصوات الناخبين بمبالغ مالية على مرأى ومسمع        

مصـر  ( لجان المتابعة الميدانية بالمجلس عمليات شراء أصوات بالعديد من الـدوائر            
استغالل وكان الدافع وراءها    ) .مصر الجديدة    - مدينة نصر    – السيدة زينب    –القديمة  

وشكل غياب أو نقص الوعى السياسى العام واقعـاً سـاعد            ،قتصادية للناخبين الحالة اال 
  .األصوات االنتخابيةالمرشحين فى شراء 

  : القيد الجماعى  -٦  

  ،ثبت قيام بعض المرشحين بعمليات قيـد جمـاعى لـبعض العـاملين لـديهم              
نتخابية األصـلية إلـى      حاالت القيد الجماعى للناخبين بنقلهم من مقارهم اال        واتضحت  

 فـى    قضائى و يذكر أنه صدر حكم    ،  هدف إنجاح مرشحين معينين     بمقار لجان أخرى    
نتخاب ، و لم يصـل      صدد ببطالن حاالت القيد الجماعى فى اليوم السابق على اال         هذا ال 

 لجنـة المتابعـة الميدانيـة      لتقى أعضاء   وانتخابات ،   للسادة القضاة المشرفين على اال    
ـ             بـدائرة  (اهرة  ـبناخبين من الدقهلية و القليوبية و الغربية و شرم الشيخ يصوتون بالق

  .نة من ذلك بإجراء حوارات معهمو قد تأكدت اللج. ) مدينة نصر
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  :أعمال العنف  -٧

زادت بـين   غابت أعمال العنف والبلطجة عن االنتخابات الرئاسـية ، بينمـا            
مختلفـة  مـن     فيها أشكاالً  واستخدمت  فى االنتخابات البرلمانية ،    المرشحين وأنصارهم 

لـوطنى أو   وذلك من جميع المرشحين سواء كانوا من أنصار الحزب ا       األسلحة البيضاء 
وقوع اشتباكات عديدة بين أنصـار      وقد ظهر ذلك فى     . اإلخوان المسلمين أو المستقلين   

، للتيـار الـدينى     ون ينتمون   حـمرشيوجد بها   المرشحين خاصة فى تلك الدوائر التى       
 فـى مـداها حتـى     وتعدت) اإلسماعيلية – الشرقية –البحيرة ( حدث ذلك بمحافظات  

  .نتخابية ين على بعض اللجان االطالت بعض القضاة من المشرف

  : ذوو االحتياجات الخاصة -٨

صُعب وصول الناخبين من ذوى االحتياجات الخاصة لصندوق االنتخاب بسبب          
، وعـدم وجـود     " باألدوار العليا   " مشكالت إنشائية مثل وجود بعض لجان االنتخاب        

  .إرشادات مكتوبة أو مصورة للصم والبكم على كيفية التصويت

  :لمراقبة ا -٩

 خـالل   تكرر منع المراقبين من القيام بأعمال المراقبة فى عدد مـن الـدوائر            
 فـى   حتجازهم بمقار الشرطة  ا والقبض على بعضهم و    االنتخابات الرئاسية والبرلمانية ،   

منظمات المجتمع المدنى فى أعمال المراقبـة علـى         الوقت الذى ارتفعت فيه مشاركة      
مع  محافظة مختلفة    ١٢ جمعية أهلية فى     ٥٢ الجمعيات     هذه  عدد بلغوقد  ،  نتخابات  اال

 مما أدى إلى عدم تمكينهم مـن القيـام          عدم تأهيل بعض المراقبين بشكل كافٍ     وضوح  
لتزام بالحيادية مـن قبـل بعـض         اال فضالً عن عدم  بأعمال المراقبة بالشكل المطلوب     

المراقبـة بمسـاندة    ال تخرج عن عملية     ـواستغاللهم لصفاتهم للقيام بأعم   ،  المراقبين  
  . مرشحيهم والقيام بدور المندوب العام 
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   :نتخابات اال على نتائج نظرة-١٠

بنظرة تحليلية نجد أنه مازال هناك عزوف عن المشاركة السياسية فـى إدارة                
 اإلدالء باألصوات بالنسبة لعدد المقيدين      الشئون العامة للبالد ، وهو ما تمثل فى ضعف        

ية فى االنتخابات الرئاسية حيث وصل عدد النـاخبين المقيـدين فـى             بالجداول االنتخاب 
 ناخباً ، وبلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم        ٢٨٤ ألفاً و  ٨٢٦ مليوناً و  ٣١الجداول االنتخابية   

ممـن  % ٩٨ بنسبة   ٧١٣١٨٥١، وعدد األصوات الصحيحة     %٢٣ بنسبة   ٧٣٠٥٠٣٦
  .أدلوا بأصواتهم 

م ما اعتمد عليه التيار الدينى فى شـعاراته،         وفى االنتخابات البرلمانية ، و رغ       
والمستقلون فى عالقاتهم الشخصية بالناخبين للتصويت لصالحهم والذى ظهر واضحاً،          

نتائجها ال تعبر عن القوة التصويتية الحقيقية للشعب المصرى والتى تصل إلى            إال أن     
فـى جـداول     مليون مواطن ، كما أنها ال تعبر عن عـدد المـواطنين المقيـدين                ٤٥

مـن مقاعـد    % ٧٢االنتخابات ، فعلى الرغم من حصول الحزب الوطنى على نسـبة            
من المقيدين فى الجداول االنتخابية     % ١٨,٦البرلمان إال أن تلك النسبة تعبر عن إرادة         

  -:من الناخبين المشاركين وقد ظهر ذلك فى تقسيم النسب اآلتية % ٧١ونسبة 

من المقيدين بالجـداول    % ٦ى نسبة   حصول مرشحى اإلخوان المسلمين عل     -
 .من الناخبين المشاركين % ٢٣االنتخابية وتمثل 

من المقيدين فى الجداول االنتخابية بما      % ١,٤حصل المستقلون على نسبة      -
 .من الناخبين المشاركين % ٥,٣يمثل 

من المقيدين بالجداول بمـا     % ٠,٦حصل مرشحو األحزاب السياسية على       -
 . الناخبين المشاركين من % ٢,٤يمثل إرادة 

بقراءة النتائج ، نجد أنها ال تعبر عن القوى االجتماعية والسياسية الموجودة             -
بالشارع المصرى ، والتى لم تشارك فـى االنتخابـات ألسـباب جـديرة              
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مـوزعين  % ٣٥من الناخبين ، و   % ٦٥باالهتمام والدراسة وإنما تعبر عن      
  .لمرشحين المستقلينعلى أحزاب المعارضة واإلخوان المسلمين وا
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 ، حيث تجمـع عـدد       ٢٠٠٥ سبتمبر   ٢٩تعود أزمة الالجئين السودانيين إلى        
منهم أمام مقر مفوضية األمم المتحدة لشئون الالجئين بالقاهرة مطالبين بمـنحهم حـق              

 لم تصغ إلى طلبـاتهم      اللجوء فى إحدى البالد األوربية أو األمريكية ، إال أن المفوضية          
مما دفعهم إلى إعالن االعتصام أمام مقر المفوضية ، وبدأت أعدادهم تتزايـد بمـرور               
الوقت حتى وصلت إلى أكثر  من ألفين من الرجال والنساء واألطفال ، افترشوا أرض               

 . حديقة مسجد مصطفى محمود المالصق لمقر المفوضية 

قليمى لمفوضية الالجئين بالقـاهرة      ، قام المكتب اإل    ٢٠٠٥ أكتوبر   ١٠بتاريخ  
 مـواطن   ١٥٠٠بإخطار القطاع القنصلى بوزارة الخارجية كتابة بأن هنـاك حـوالى            

سودانى يقومون بالتظاهر ضد المفوضية فى الحديقة التى يستقبل فيها األشخاص الذين            
وفى ذات التاريخ    . ٢٠٠٥ سبتمبر   ٢٩يقعون فى دائرة اختصاصها ، وذلك اعتباراً من       

 وجه مكتب المفوضية إلى وزارة الخارجية كتابـاً إلبالغهـا رسـمياً بتزايـد عـدد                 ،
المتظاهرين لتعديها نطاق والية الحماية الدوليـة للمكتـب ، حيـث يقـوم الالجئـون                
السودانيون بخلق حالة متصاعدة من التوتر ، ولذلك لم يصبح أمام المفوضـية خيـار               

الوضع مع ضمان أمن وسـالمة موظفيهـا        سوى التجميد المؤقت لعملها حتى يتم حل        
  .ومقرها 

وكانت مطالب المعتصمين من المفوضية تتلخص بصفة أساسـية فـى إعـادة             
 أو أستراليا ، وعدم النيـة فـى البقـاء           اتوطنيهم فى الواليات المتحدة األمريكية أو كند      

 العودة  بمصر ، والمطالبة بإعادة فتح جميع الملفات المغلقة لالجئين السودانيين ورفض          
  .الطوعية إلى السودان 
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 :مرحلة ما قبل فض االعتصام 

منذ اليوم األول لبدء االعتصام دارت حوارات مكثفة بين الخارجية المصـرية            
ومفوضية الالجئين مع قادة االعتصام لبحث سبل احتواء األزمة بـالطرق السـلمية إال              

  .أنها لألسف باءت بالفشل 

ى لمكتب المفوضية أكثر من مرة  من قبل مساعد          فقد تم استدعاء المدير اإلقليم    
وزير الخارجية المصرية  للشئون القنصلية الستيضاح األمر وأسباب قـرار التجميـد             
المؤقت لعمل المفوضية ، وكان رد مسئولو المفوضية علـى وزارة الخارجيـة بـأن               

ـ            ية ،  مطالب المعتصمين ال يمكن  االستجابة لها نظراً لتجاوزها اختصاصات المفوض
وأكدوا على أن سبب قرار التجميد المؤقت لعملها هو تخـوفهم مـن تعـرض أمـن                 
المفوضية وأعضائها للخطر ، كما أكد مساعد وزير الخارجية فى رده على مسـئولى              
المفوضية عن قيام السلطات المصرية بمنح تأشيرات بأعداد كبيـرة إلـى السـودانيين              

 أمر سيادى وتحكمه ضوابط ، وأشار إلى        الراغبين فى دخول مصر، بأن هذا األمر هو       
أن طبيعة عمل المفوضية تحتمل مواجهة مثل هذه الظروف التى يجب التعامـل معهـا         
مباشرة بالحوار وأنه ال داعى لتعليق عمل المفوضية وطالبها بالتعامل الفورى وتنفيـذ             

 ، كما أكد أن     التزاماتهما تجاه المتظاهرين من الالجئين أو طالبى اللجوء من السودانيين         
السلطات المصرية من جانبها ملتزمة بتأمين المكتب وموظفيه ، وفى ذات التوقيت قـام         
مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بإبالغ جميع الجهات األمنية باتخاذ مـا يلـزم              
لتوفير الحماية الالزمة لمكتب المفوضية وأعضائه حتى يتمكن من أداء مهامه بالشـكل             

 .حديد هوية وتصنيف المعتصمين المناسب وت

ولقد طلبت وزارة الخارجية المصرية من مسئولى مكتب المفوضـية توجيـه            
مذكرة تتضمن تحديد صفة المعتصمين والمتجمهرين داخل الحديقة ومـا قامـت بـه              
المفوضية من إجراءات لالستجابة لمطالبهم ، وببعض المقترحات للمساهمة فـى حـل             

 التعرف على هوية المعتصـمين وتصـنيفهم مـن صـميم            األزمة ، وذلك ألن مسألة    
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اختصاص المفوضية وأن دور السلطات المصرية هو توفير المنـاخ المناسـب لقيـام              
 .المفوضية بدورها 

تم الرد من المكتب اإلقليمى للمفوضية بأن معظم مطالب المعتصـمين ال تقـع              
 الفـورى بأفضـل     ضمن سلطة المفوضية ، وطالب الجهات المصرية المعنية بالتدخل        

 .طريقة إلنهاء االعتصام سلمياً 

عقدت وزارة الخارجية المصرية سلسلة اجتماعات موسعة مع ممثلـى وزارة           
الداخلية واألمن القومى لبحث األزمة حيث طالبت بعدم اللجوء للتدخل األمنـى وإبقـاء            

 .الوضع كما هو عليه واستمرار التعامل من خالل  الحوار 

كلة على اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة أثنـاء         كذلك تم عرض المش   
انعقادها بالقاهرة  ونتائج اللقاء الذى نظمته السفارة السودانية بالقاهرة مـع مجموعـة              

على عثمان طه نائب رئيس جمهورية السودان خالل زيارتـه          /المعتصمين على السيد    
بتحفيز الالجئين على العـودة إلـى       للقاهرة الذى أبدى اهتماما باألمر وأصدر تعليماته        

السودان وتقديم كافة التسهيالت الالزمة فى هذا الشأن ، وتشكيل لجنة خاصة بالخرطوم             
الستقبالهم ، تتمثل مهامها فى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوفيـق أوضـاعهم وإعـادة              

كافـة  وقامت السفارة السودانية من جانبهـا باتخـاذ         . إدماجهم فى المجتمع السودانى     
 .التدابير الالزمة إلمكانية إعادتهم إلى السودان 

ونتيجة عدم تقديم مقترحات و مبادرات لحل األزمة وفض االعتصام من جانب            
المفوضية إلى وزارة الخارجية وتأكيد الوزارة على ذلك أكثر من مرة فقد تم اإلجمـاع               

هناك تقصـيراً مـن     من جميع ممثلى األجهزة األمنية فى اجتماعهم التنسيقى على أن           
 .المفوضية فى التعامل مع األزمة وأن التدهور يرجع إلى سلبية المفوضية 

تم عقد أكثر من اجتماع مع ممثلى المعتصمين للوصول ألية حلـول لألزمـة              
سواء من جانب وزارة الخارجية المصرية أو السودانية ، ومسئولى مكتب المفوضـية             
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نى السودانى أو وزارة الداخلية المصـرية إال أن         بالقاهرة أو بعض ممثلى المجتمع المد     
  .جميعها انتهت بالفشل إلصرار الالجئين على مطالبهم 

 قامت سلطات األمن بتنفيذ الخطة األمنيـة بفـض          ٢٠٠٥ ديسمبر   ٣٠بتاريخ  
االعتصام حيث بدأت بجولة من مفاوضات قوبلت برفض المعتصمين فض االعتصـام            

ما أسفر عن وقوع عدد من القتلـى والجرحـى بـين            مما دعا قوات األمن للتدخل ، م      
  .الالجئين 

تحركات المجلس القومى لحقوق اإلنسان تجاه أزمة الالجئين السودانيين 
  :المعتصمين 

تابع المجلس باهتمام كبير أزمة المعتصمين السودانيين وتطوراتها، حيث بـادر    
مساعدة القانونية بشـأن    بمخاطبة وزارة الخارجية المصرية بما جاء فى بيان جمعية ال         

اعتصام الالجئين السودانيين ، كما تابع تطورات القضية فى أعقاب فـض االعتصـام              
، وما أسفر عنه من وقوع قتلى وجرحى فـى صـفوف            ٢٠٠٥ ديسمبر   ٣٠بالقوة فى   

الالجئين السودانيين ، فتحرك المجلس على الفور الستجالء األمر والوقوف على حقيقة            
  :مالبسات الواقعة 
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 ٢٠٠٦ ينـاير    ٥عقدت اللجنة االجتماعية بالمجلس القومى لحقوق اإلنسان يوم         
جلسة استماع حول واقعة فض اعتصام الالجئين السودانيين بميدان مصطفى محمود ،            
بحضور ممثلى وزارة الخارجية وممثلى وزارة الداخلية وبعـض أعضـاء المجلـس             

  .ادثوشهود عيان على الح

وقد دارت الجلسة حول هدف رئيسى هو رغبة أعضاء المجلس القومى لحقوق            
اإلنسان فى التعرف من ذوى االختصاص على مالبسات واقعة فض االعتصـام ومـا              
أسفرت عنه من وقوع قتلى وجرحى فى صفوف المعتصمين ، وأثار ذلـك مـن ردود                
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رجى ، حيث عرض السـادة  فعل واسعة سواء على مستوى الرأى العام الداخلى أو الخا      
  :الحضور األزمة وتطورها والرد على األسئلة التى طرحت وتتمثل فيما يلى 

  :ممثل وزارة الخارجية  •

عرض السيد السفير مساعد وزير الخارجية جهود الخارجيـة المصـرية فـى             
احتواء األزمة، مشيراً فى البداية إلى أن الحكومة المصرية ليست طرفـاً فـى قضـية                

 السودانيين ، وإنما دورها اقتصر على الوساطة بـين الالجئـين والمفوضـية              الالجئين
السامية لشئون الالجئين بالقاهرة ، وأنه ال توجد مشكلة من أى نـوع تجـاه االخـوة                 
السودانيين، بدليل أن هناك أكثر من ثالثة ماليين سودانى يقيمون ويعملون فى مصـر              

 السيد السفير أن المشـكلة التـى نحـن          منذ سنوات طويلة دون أية مشاكل، ثم أوضح       
بصددها انفجرت عندما عجزت المفوضية السامية فى القاهرة فى التعامل مع طلبـات             
الالجئين السودانيين التى تقدموا بها منذ فترة طويلة وكانت تتمثل فى جوهرها فى إعادة              

تـى أغلقتهـا    توطينهم فى إحدى البالد األوروبية أو األمريكية وإعادة فتح الملفـات ال           
  .المفوضية فى أعقاب اتفاق ماشاكوس واعتبرت أصحابها ال ينطبق عليهم صفة الجئ 

كما أوضح السيد السفير أن الطلبات فى البداية كانت تقدم إلى المفوضية بشكل             
فردى وعادى، إال أن تكرار إهمال ورفض المفوضية للطلبات خلق فكـرة االعتصـام              

ثم بدأ يضم أعداداً كبيرة يراودها حلم التوطين فى الـبالد           الذى كان محدوداً فى البداية      
الغربية، مشيراً إلى أنه بعد حدوث االعتصام تدخلت الخارجية المصرية ـ وهى غيـر   
ملزمة بذلك ـ للوساطة لدى المفوضية السامية وبادرت بالضغط لتحقيق مطالب اإلخوة  

مرة بشكل رسـمى إلبالغـه      السودانيين ، واستدعت بالفعل رئيس المفوضية أكثر من         
بذلك، وبالفعل تم الحصول على بعض التنازالت من أهمها إعادة فتح بعـض الملفـات               
المغلقة والنظر فيها، باإلضافة إلى تسكينهم فى معسكرات مخصصة لهم، وتـم إبـرام              
اتفاق بهذا الصدد تم عرضه على قادة االعتصام، الذين قاموا برفضه وأبدوا عدم ثقتهم              

  .تنفيذهفى جدية 
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ومع تفاقم االعتصام واستمراره لفترة طويلة امتدت ما يزيد على الثالثة أشـهر             
تلقت الخارجية المصرية طلبات عدة من المفوضية بتأمين مكتبهـا وبضـرورة فـض              
االعتصام خشية احتمال االعتداء على ممثليها وموظفيها، وقد بحث األمر مـن خـالل              

 المختصة  ت من أجل هذا األمر من ممثلين للوزارا       اللجنة الوزارية الخاصة التى تشكلت    
والتى اتخـذت قرارهـا بضـرورة فـض         ) وغيرها... الخارجية والداخلية والصحة  (

  .االعتصام

كما أشار السيد السفير أنه فى اليوم التالى لفض االعتصام ونقل المعتصمين إلى             
ها تجاه الالجئـين،  معسكرات إيواء طلبت الخارجية المصرية من المفوضية القيام بمهام    

  .ومنح المساعدات االستثنائية لهم

  ممثل وزارة الداخلية •

استعرض السيد اللواء ممثل وزارة الداخلية مالبسات واقعة فض االعتصام وما           
أسفر عنه من نتائج ، مؤكداً فى البداية على أن وزارة الداخلية تعاملت مع القضية منذ                

 وليست أمنية فقـط ، كمـا أوضـح أن دور وزارة             البداية باعتبار أن لها بعداً سياسياً     
الداخلية فى البداية كان تأمين المفوضية والمنطقة التى يوجد أمامها االعتصام، حيـث             

  .نجح األمن فى احتواء الوضع طوال الفترة السابقة على قرار الفض 

وعن خطة فض االعتصام قال السيد اللواء أن الخطة اعتمـدت علـى كثافـة               
مين المنطقة مع عدم حمل أى سالح نارى أو حتى إطالق الغازات المسـيلة              القوات لتأ 

 أتوبيساً مخصصة لنقل الالجئين، ولم تبـدأ        ٦٠للدموع ، وتم تطويق المكان مع تواجد        
 من أربع ساعات من التفاوض مـع قـادة االعتصـام            بعملية اإلخالء إال بعد ما يقر     

حرصاً على سالمة األطفال والنساء، لكن      إلقناعهم بإخالء المكان دون صدام أو مقاومة        
كل محاوالت التفاوض باءت بالفشل، حيث كان محرضو االعتصام المتشددون يرهبون           
المعتصمين معنوياً ومادياً إلجبارهم على البقاء، وقد استمرت عملية التفاوض هذه منـذ             
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ن بدء عملية   الساعة الثانية عشرة مساء وحتى الرابعة صباحاً دون جدوى، فكان ال بد م            
  .اإلخالء

وأشار السيد اللواء أنه حتى فى بدء فض االعتصام كان األمن حريصـاً علـى     
عدم استخدام العنف ، فعمد فى البداية إلى استخدام المياه لتفريق المعتصمين، إال أنهـم               
تدافعوا للتجمع فى وسط الحديقة وهو ما أدى إلى وفاة بعض األطفال والنسـاء تحـت                

فعين ، ثم بدأ دخول القوات بدون سالح يـذكر لحمـل المعتصـمون إلـى                أقدام المتدا 
األتوبيسات ، عندئذ بدأ المعتصمين فى إلقاء الزجاجات الفارغـة والحجـارة وأفـرع              
األشجار على القوات بعنف شديد، فتوقفت القوات عن التقدم مما دعا المعتصمين إلـى              

طفال والنساء مما أدى إلـى وفـاة       التدافع بشكل كبير نحو وسط الحديقة حيث تواجد األ        
  .بعض المعتصمين 

كما أوضح السيد اللواء أن عدد القتلى أثناء عملية الفض كان عشـر حـاالت               
 طفـالً ،    ١١ رجـال ، و    ٧( حالة وفاة    ٢٧فقط، ثم وصل أعداد الوفيات بعد ذلك إلى         

ـ            )سيدات٩ لت ، وكان سبب الوفاة بالكشف الظاهرى هو االختناق، فى الوقت الذى وص
  . مصابين ١٠٨فيه اإلصابات بين رجال قوات األمن إلى 

محمد فائق ، عضو المجلس عن أن بعض المصادر منها          / وفى مداخلة لألستاذ    
 حالة فى موقع الحدث باإلضـافة       ٢٤٠جمعيات للسودانيين تقول إن عدد المتوفين بلغ        

  .إلى من توفوا فى المستشفيات 

عامر ، وأكد على أن الحاالت المحصـورة        وصفى  /  السيد اللواء    هوهو ما نفا  
  . حالة وأن هذا مثبت فى المستشفيات التى استقبلت تلك الحاالت٢٧هى فقط 

  :شاهد عيان  •

ذكر أحد شهود العيان من سكان منطقة مصطفى محمود أنه شاهد الحدث منـذ              
بداية االعتصام وحتى فضه، حيث قال إنه فى حديثه مع بعض قادة االعتصام علـم أن                
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لالجئين طلبوا أن يقابلوا أحد مسئولى المفوضية للتفاوض معه بشأن االتفـاق المقـدم              ا
لنقلهم إلى أماكن أخرى ، وكان رد المفوضية هو التجاهل التام لطلبهم، كما أشار أنـه                

 شخصاً وأن اآلخـرين     ٩٥بعد فض االعتصام قال له بعضهم أن عدد القتلى يزيد على            
ل، والمصابين منهم تُركوا فى الشـمس لمـدة يـومين           تم إبداعهم فى معسكرات اعتقا    

وحدثت وفيات كثيرة فى هذه الفترة لم يتم حصرها بعد ، كما أقر أنه من واقع مشاهدته                 
لالعتصام عن قرب لم يشاهد أى من االدعاءات التى تقول بسلوكيات غير الئقة بـين               

حدث ، األمر اآلخر    الالجئين مثل ممارسات جنسية أو شرب للخمور أو غيره فهذا لم ت           
  للمعاملة السيئة من جانب األمـن فـى          مالذى ذكره من أقوال المعتصمين هو تعرضه      

بعض األحيان، وأضاف أن المعتصمين رفضوا أى معونات حتى ال يفسر ذلك على أنه              
  .نوع من التسول

  :ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان  •

 باحث فى   –وهو  سودانى    ( نسان    بدأ ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق اإل      
) الجامعة األمريكية، ومتابع لشئون الالجئين السودانيين فى مصر منـذ فتـرة طويلـة             

شهادته بالحديث حول اختالف أرقام المتوفين من واقع شهادات الالجئين المعتصـمين            
ـ                 ى أنفسهم الذين أقروا بأن عدد المتوفين كبير جداً ، نتيجة استخدام األمـن للعصـى ف

عملية الفض االعتصام ، فمجموعة من الشهود أقروا أن جزءاً من المتـوفين قضـوا               
نحبهم نتيجة تدافع قوات الشرطة، والجزء اآلخر نتيجة تـدافع المعتصـمين أنفسـهم ،      

  .والجزء الثالث نتيجة الضرب بالعصى 

ـ             ة أما بالنسبة ألعداد المتوفين فقد أشار إلى أن بعض المنظمات الدولية والمحلي
 فرداً مفقـودين غيـر      ٧٠ ، وقال بعض الالجئين أن هناك        ٥٦قالت أنها تجاوزت الـ     

معلوم مكانهم ، وهناك بعض المنظمات التى تبالغ على حد قوله لتصل بالرقم إلى أكثر               
 .  قتيالً ٧٠ قتيل ، إال أنه يرجح رقم الـ ٢٠٠من 
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طرح سؤاالً حول   وقد أثنى على الدور الذى قامت به الخارجية المصرية، لكنه           
مدى قانونية ترحيل الالجئين إلى معسكرات مغلقة فى حين أن الالجئين فى أى دولـة               
ليسو تحت حماية الدولة المضيفة وإنما هم تحت مظلة مفوضية األمم المتحدة، كما أشار              
إلى  الجدل الدائر بين المفوضية والخارجية المصرية بشأن مسئولية ما حدث، وطـرح              

الخارجية المصرية للوثائق المتبادلة بيناً وبين المفوضية، خاصة بعـد مـا         إمكانية نشر   
  .تردد من نية ترحيل بعض الالجئين إلى السودان

  :أعضاء المجلس القومى لحقوق اإلنسان  •

بعد االستماع إلى السادة الحضور  بدأ السادة أعضاء المجلس فى االستفسـار             
  :حو التالىوإبداء المالحظات على بعض النقاط على الن

فؤاد عبد المنعم رياض ، تساؤالً حول أداء قوات الشرطة وإذا           / طرح الدكتور   
ما كان قد تجاوز األمر حدود الدفاع الشرعى عن النفس مما أدى إلى وقوع اإلصابات               
والوفيات، األمر الثانى الذى طرحه الدكتور رياض لماذا تركت الشرطة حرية الدخول            

  صمين ؟والخروج من معسكر المعت

 حـول قانونيـة     :األول  : جورجيت قلينى ، تسـاؤلين      / كما طرحت الدكتورة    
اعتصام الالجئين فى أى دولة حتى وإن كان ذلك يهدد األمن فى الدولة المضيفة ؟  أما                 

 فكان حول مدى صحة القرار الذى اتخذته الداخلية لتـرك االعتصـام            :الثانى  التساؤل  
  ول تفشى أمراض وبائية مثل اإليدز؟طوال هذه الفترة رغم ما أثير ح

منير فخرى عبد النور ، تساؤالً حول ما إذا كان قـد تـم              / كما طرح األستاذ    
  إعالم المعتصمين بالمكان المزمع إيوائهم به بعد اإلخالء كسبيل لطمأنتهم ؟

مصطفى الفقى ، بعض المالحظـات حـول آثـار فـض            / كما أبدى الدكتور    
ولها الصورة السلبية التى ظهرت بها مصر فـى الخـارج ،            االعتصام بهذه الطريقة وأ   

والثانية هى توتر العالقة بين الشعبين المصرى والسودانى ، وتساءل الدكتور الفقى عن             
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سبب غياب العنصر السياسى فى اتخاذ قرار فض االعتصام ، كـذلك لمـاذا لـم يـتم       
  .توضيح حقيقة األمر عالمياً خالل فترة االعتصام 

 األستاذ محمد فائق عن المصابين من جانب قوات الشرطة وحقهـم            كما تساءل 
فى االعتناء بهم ، كما أبدى مالحظة حول دور اإلعالم الذى قد يسىء إلـى القضـية                 
ويؤدى إلى فهم خاطئ ، وأكد على انه لم يكن هناك مبرر إلجالء هذه األعداد الكبيـرة                 

ا فى بالد أخرى إلخالء أعداد      فى ساعات قليلة فى حين أن تجارب بعض الدول رأيناه         
  .    أقل استغرقت عدة أيام حفاظاً على أرواح المعتصمين 

وأكد الدكتور أسامة الغزالى حرب على اتفاقه على غياب التقـدير السياسـى             
للقضية وضرب مثاالً على ذلك بزيارة رئيس الوزراء المصرى للمصابين من أفـراد             

يين، كما أشار إلى ضرورة محاسبة مفوضية       قوات الشرطة دون المصابين من السودان     
الالجئين ألنها تصرفت بشكل غير مسئول مع القضية ، مع ضرورة اسـتجالء األمـر               
حول األرقام المتضاربة ألعداد المتوفين، كما أشار إلى أن هذه الواقعة أوضحت عـدم              

  .كفاءة الشرطة المصرية فى التعامل مع مثل هذه الحاالت من التجمعات

منى ذو الفقار ، عما إذا كان هناك بدائل مختلفة لخطـة            / ءلت األستاذة   تم تسا 
فض االعتصام مما يقلل احتماالت حدوث إصابات ، كما استفسرت عما إذا كانت هناك              
سيارات إسعاف كافية لنقل المصابين على الفور السيما وخطة الفـض تتوقـع وقـوع               

  .تدافع

عد السياسى للقضية وتقصير الخارجية     حافظ أبو سعدة ، على الب     / وأكد األستاذ   
المصرية فى الضغط على الجهات المختصة سواء المفوضية أو االتحاد األوروبى لتلبية            

أبو سعده ، أيضاً قضية كفاءة األجهزة األمنيـة         / مطالب الالجئين ، وكما أثار األستاذ       
ت السـلمية   فى التعامل مع مثل هذه األحداث وضرورة اتباع منهج مختلف مع التجمعا           

وعدم معاملتها معاملة أعمال الشغب، كما أشار إلى فكرة التعامل مع نتائج الحدث مـن               
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حيث شفافية المعلومات، كذلك أكد على أهمية االعتذار عن الخطأ الذى أسـفرت عنـه          
  .العملية

سليمان عبد المنعم ، عما إذا كانت  هناك آلية للتعامل مع            / كما تساءل الدكتور    
شكل من الوزارات المختلفة ذات الصلة بالقضية، كما أكـد علـى أهميـة              األزمات تت 

  .المعالجة السياسية لألزمات األمنية وتحديث مفهوم التعامل األمنى بشأنها

  :تعقيب السادة الضيوف  •

بعد أن انتهى السادة األعضاء من تقديم استفساراتهم ومالحظاتهم قدم الـدكتور             
دد من أعضاء المجلس لزيارة أماكن إيواء الالجئين، ثم         حسام بدراوى ، اقتراحاً باسم ع     

  .أعطى الكلمة للسادة الضيوف للتعليق على مالحظات واستفسارات السادة األعضاء

وفى تعليقه على استفسارات السادة األعضاء أوضح السيد اللواء مساعد وزير           
ة لفض االعتصـام ،     الداخلية لألمن العام أنه ليس صحيحاً أنه لم يكن هناك بدائل مختلف           

بدليل البدء بالتفاوض فى البداية ثم بدء تحرك القوات بطريقة منظمة من ثالثة أضـالع    
وترك ضلع خال إلعطاء فرصة للمعتصمين للخروج دون مواجهة، لكن ما حدث هـو              

  .إصرار المعتصمين على البقاء بل واالعتداء على القوات

ضح السيد اللواء أنهم نقلوا إلى      أما بخصوص نقل الالجئين إلى معسكرات ، فأو       
أماكن فرز وليس معسكرات اعتقال ، وذلك حتى نتمكن من التعرف على مـن يحمـل                

 ١٥٤٣بطاقات لإلقامة الشرعية ومن ال يحمل تلك البطاقات ، حيث تم إخـالء سـبيل                
 الجئاً يتواجد معهم موظفو المفوضية لفحص حاالتهم        ٦٣٠فرداً فى اليوم التالى، ويبقى      

  . ما كان لهم الحق فى طلب اللجوء أم ال إذا

أما فيما يتعلق بالتساؤل عن سبب عدم محاصرة االعتصام منذ البداية إلجبـار             
المعتصمين على االنصراف ، فقد أجاب السيد اللواء أن وزارة الداخلية راعـت منـذ               

  .البداية البعد السياسى، وأن مصر ليست طرفاً فى القضية
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عالن المعتصمين بمكان إيوائهم بعد اإلخالء أوضح السيد        وعما إذا كان قد تم إ     
  . اللواء أنه تم إعالمهم بذلك قبل عملية فض االعتصام ، ورغم ذلك لم يقبلوا

وعن التساؤل حول مدى قانونية اعتصام الالجئين فى الدولـة المضـيفة فـى              
  .يسمح بذلك أن القانون ال ةالقانون الدولى أوضح السيد السفير مساعد وزير الخارجي
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 ١٧زار وفد من أعضاء المجلس القومى لحقوق اإلنسان واألمانة الفنيـة فـى              
 سجن القناطر الخيرية للنساء حيـث أودعـت  الالجئـات السـودانيات              ٢٠٠٦يناير  

  .المحتجزات على ذمة الترحيل فى واقعة االعتصام 

 بداية الزيارة عرض السيد  اللواء مساعد وزير الداخلية لقطـاع مصـلحة              فى
السجون  وضع الالجئين السودانيين المتبقين داخل السجون المصرية المقبوض علـيهم            
على أثر فض اعتصامهم فى ميدان مصطفى محمود ، حيث ذكر أن العـدد الموجـود                

 بسجـن  ٩٦و زعبل رجــال و    بسجن أب  ١٧٤ سودانياً، مقسمين إلى     ٤٦٦حالياً يبلغ   
أطفال بسجن القناطر للنساء ، وهم المتبقون من        ١٠٨ سـيدة و    ٨٦شبين الكوم رجال ،     

 منهم بعد تسوية إقامتهم من قبـل مفوضـية          ٢١٦ سودانياً حيث تم اإلفراج عن       ٦٨٠
الالجئين بالقاهرة ، كما أوضح أن هؤالء المتبقين حيث يـتم تصـنيفهم علـى أنهـم                 

ات على ذمة الترحيل، وأنهم يتمتعون بالرعاية المعيشـية والصـحية           محتجزون جواز 
  .الالزمة حتى خروجهم

كما أشار السيد اللواء أن ممثلى مفوضية الالجئين بالقاهرة قـاموا بزيـارتهم             
ثالث مرات لبحث تسوية أوضاعهم أو إمكانية عودتهم إلى السـودان ، األمـر الـذى                

  .يرفضه الكثير منهم

أوضح أعضاء المجلس بدايةً أنه وفقاً للقانون الدولى ال يجوز          وفى هذا الصدد    
الترحيل القسرى ألى الجئ إلى بلده إذا كان ذلك يشكل خطراً عليه، إضافة إلى التـزام   
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مصر بموجب اتفاقية الحريات األربع المبرمة مع السودان بحق السودانيين والمصريين           
ة إلى البعد السياسى الهام فى القضية والذى        فى التنقل واإلقامة والتعلم والعمل، باإلضاف     

يتمثل فيما قد تسفر عنه هذه المشكلة من توتر للعالقات مع اإلخوة السودانيين خاصـة               
  .فى إطار الظروف التى تمر بها السودان حالياً

ثم انتقل الوفد إلى مكان إيداع الالجئات وأطفالهن ، وهو عبارة عن فناء واسع              
، ملحق به عنبر اإلقامـة      ) متراً على وجه التقريب    ١٢ و عرضه     متراً ٢٥يبلغ طوله   (

 سريراً على صفين ، كل سرير يتكون من ثالثة طوابـق، بعـض األّسـرة                ٢٤يحوى  
مفروشة بالبطاطين دون مراتب، باإلضافة إلى افتراش بعض الالجئات لألرض لعـدم            

ثالثـة طوابـق ،     كفاية األّسرة، إلى جانب إلى عنبر آخر صغير به أربعة أّسرة مـن              
  .وملحق بالعنبرين دورة مياه واسعة

التقى وفد المجلس بالالجئات واستمع إلى مشاكلهن وطلباتهن ، والتى تركـزت            
   :باألساس فى أربع نقاط رئيسية هى

 .استجالء مصير المفقودين من ذويهن من أطفال وأزواج وأقارب -١

 مصر أو فى أى بلد       تسوية أوضاعهم من قبل المفوضية ، سواء باإلقامة داخل         -٢
 . من يرغب منهم إلى السودانةآخر أو عود

 .إطالق سراحهم من السجون -٣

  .التحقيق فى وقائع فض االعتصام بميدان مصطفى محمود -٤

 .وهذا ما خلص إليه أعضاء المجلس من خالل العديد من شكاوى الالجئات 
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 كما انتقل الوفد إلى مستشفى السجن والتى يوجد بها بعض الحاالت من
  : الالجئات 

)  شـهور  ٨(آمال حسن بشارة ، وجد فى المستشفى منذ ثالثة أيام مع ابنتها             * 
علـى حـد قـول      (التى تعانى من التهاب رئوى بسبب البرد الشديد فى عنابر اإلقامة            

حذيفة حسـن   (حيث إن النوافذ غير محكمة الغلق ، وذكرت أنها فقدت ولديها            ) الالجئة
أثناء فض االعتصام وال تعرف عنهمـا       )  سنة ١٦سى   سنة، وأحمد حسن مو    ١٣موسى  
  .شيئا اآلن

اشتياق ، وتوجد فى المستشفى للعالج من كسر فى ذراعها األيمن أثناء فض             * 
أثناء زيارتها لهـن فـى      ) وتدعى رانيا (االعتصام ، وقد أفادت بأن مسئولة المفوضية        
جودها فى مصر منـذ     ، رغم و  ) حرقها(السجن قالت لهن أن ملفاتهن تم التخلص منها         

  . وتحمل بطاقة المفوضية الصفراء٢٠٠١عام 

 يناير ،   ١٢من جنوب السودان وتوجد فى المستشفى منذ تاريخ         (تريزا بوال   * 
بسبب متاعب فى الحمل وآالم فى األذن اليسرى، وتطلب عرضها على طبيب تخصص             

انتهاء إقامتهـا   أنف وأذن وحنجرة ، وأفادت أنها توجد فى مصر منذ سبعة أشهر ، بعد               
المحددة بثالثة شهور اعتصمت مع زمالئها ، وأن لديها طفلين يقيمان معها فى عنبـر               

  .المستشفى

وقد أكد وفد المجلس أثناء حديثه مع الالجئات أن المجلـس القـومى لحقـوق               
  .اإلنسان سوف يرفع مطالبهن للجهات المعنية لبحثها والبت فيها فى أقرب فرصة

وفى نهاية اللقاء أعرب وفد المجلس عن شكره لقيادات وزارة الداخلية لحسن تعـاونهم              
  .وتوفيرهم الرعاية الصحية والمعيشية لالّجئين 
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 ،  ٢٠٠٦ ينـاير    ٢٥أقر المجلس القومى لحقوق اإلنسان فـى جلسـته يـوم            
  : التوصيات اآلتية  

ين بتسوية أوضاع الالجئين بصورة عاجلـة        قيام مفوضية األمم المتحدة لالجئ     -١
  .وتحديد مصيرهم 

 - أبـو زعبـل      –طرة  (  اإلفراج عن جميع الالجئين المتواجدين فى سجون         -٢
 ) . القناطر –شبين الكوم 

 . متابعة تحقيقات النيابة العامة وتوقيع العقوبة على من يثبت إدانته  -٣

 السـفارة السـودانية      سرعة دفن جثث الضحايا من السودانيين بالتسوية مـع         -٤
 .بالقاهرة، وصرف التعويضات الالزمة لجميع المضارين 

 إعداد تقرير من قبل اللجنة االجتماعية بالمجلس يشمل نتائج جلسة االستماع ،             -٥
وزيارة السجون وتقارير المجتمع المدنى ، متضمناً فى خاتمته التأكيـد علـى             

 . ر الحقيقية أهمية العالقة المصرية السودانية لبيان صورة مص

 إعداد بيان صحفي وعرضه فى وسائل اإلعالم المختلفة عن هذه التوصـيات             -٦
 .وموقف المجلس من هذا الموضوع 

 أهمية أن تقوم الحكومة المصرية بإجراء للحفاظ على صورة مصر أمام العالم             -٧
 السودانية ، وينظر فى هذا الصــدد ببحــث تقـديم            –والعالقات المصرية   

  .اعدات للمضارين فضالً عن االعتذار عما حدث تعويضات أو مس

  متضمناً التوصـيات     ٢٠٠٦ يناير   ٢٦كما أصدر المجلس بياناً صحفياً بتاريخ       
وقد خاطب المجلس وزارة الداخلية بنتائج التقرير الـذى أعـده بشـأن             . المشار إليها   
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ة فـى ردهـا     الالجئين السودانيين والتوصيات المنبثقة عنه ، ومن جانبها أفادت الوزار         
  :للمجلس التقرير باآلتى 

أنه عقب االنتهاء من فض اعتصام الالجئين السودانيين بالحديقة الكائنـة أمـام           
 الجئا سودانياً بأربعة  ٢١٧٤مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بالجيزة تم إيداع         

لالجئـين  معسكرات تتوافر فيها أماكن اإلقامة واإلعاشة والرعاية الطبية، كما تم فرز ا           
  :المذكورين وفقاً لمواقفهم القانونية ، حيث تم إخالء سبيل الفئات التالية 

وكذا من ثبـت إقامتـه بـالبالد        )  صفراء –زرقاء  ( كافة حاملى بطاقات الالجئين      -١
  .بصورة شرعية

  . كافة السيدات واألطفال مراعاة لظروفهم اإلنسانية-٢

جيلهم كالجئين لدى المفوضية العليا لشـئون        أبناء إقليم دارفور والذين لم يسبق تس       -٣
  .الالجئين على ضوء تدهور األوضاع اإلنسانية باإلقليم

بناء على طلب   (كما أفاد رد وزارة الداخلية بأنه تم السماح لمسئولى المفوضية           
بالتردد على أماكن احتجاز السودانيين المذكورين بصـفة يوميـة لفحـص            ) المفوضية

  .قديم كافة التسهيالت الالزمة لهم ألداء مهمتهممواقفهم ، إلى جانب ت

ثم أفاد الرد بأنه تم تقديم كافة أوجه الرعايـة الصـحية والعـالج الالزمـْين                
للمحتجزين السودانيين من خالل لجان طبية متخصصة متواجدة بصفة دائمـة بأمـاكن             

لعديـد مـن     المعيشية والشخصية ، وتقديم ا     ماحتجازهم فضالً عن تلبية كافة احتياجاته     
  .المتعلقات الحياتية والغذاء المناسب لهم

وأخيــراً ، أفاد الــرد بأنه تم اإلفراج عن جميع السـودانيين المـذكورين             
  .٢٠٠ ٦ فبراير١١بتاريخ 
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تحتل قضية المعاقين ورعايتهم اهتماماً متصاعداً من قبل العاملين فـى مجـال             
حقوق اإلنسان والعمل األهلى فى مصر مع تزايد الوعى بأهمية إعادة دمـج المعـاقين               
داخل المجتمع باعتبارهم طاقة بشرية هامة يمكن اإلفادة منها إذا مـا تـوفرت بعـض                
التسهيالت لهم ، هذا باإلضافة إلى حق هؤالء على المجتمع الستيعابهم وتـوفير كافـة               

هم األصحاء ، األمر الذى تلعب فيه الدولة دوراً كبيراً          سبل العيش الكريم لهم بين أقران     
فى إطار اإلعداد لخطط التنمية البشرية والمجتمعية التى يجب أن تراعى حقوق بعـض       

  .الفئات الخاصة فى القلب ومنها المعاقون

وفى هذا اإلطار أولى المجلس القومى لحقوق اإلنسان من خالل عمـل لجنتـه              
اً بقضية المعاقين فى مصر ، حيث اهتمت اللجنة فـى عملهـا     االجتماعية اهتماماً خاص  

بدراسة كافة أبعاد القضية للوقوف على مظاهر النقص التى تحتاجها هذه الفئة من أجل              
اندماجها بشكل كامل وصحى داخل المجتمع ، وقد توجت جهود اللجنة هذه بعقد نـدوة               

 والمدافعين عن حقوق المعاقين     كبيرة دعت إليها كافة األطراف المعنية بقضية المعاقين       
فى مصر للحوار والبحث فى متطلبات معاقى مصر ، والخروج بتوصيات تعمل علـى              

  .االرتقاء بواقعهم وتصحيح االختالالت التى قد يواجهونها

ناقشت الندوة قضية ذوى االحتياجات الخاصة على خلفية المرجعية الدولية التى           
ذلك المواثيق العربية ذات الصلة ، وكذلك دراسة واقع         تمثلها تعهدات األمم المتحدة ، وك     

  .المعوقين فى مصر وقراءة فى المرجعية التشريعية المصرية التى تنظم حقوقهم

  :واقع المعاقين فى مصر

تشير األدبيات فى مجال دراسة المعوقين إلى وجود صعوبة بالغة فـى تقـدير              
ا المختلفة ، كما ليس لدينا ما يشير        حجم المشكلة ، ومدى انتشارها وتوزيعها على فئاته       

إلى االتجاه فى نمو أعداد المعوقين زيادة ونقصاناً ، وتجاهل هذه اإلحصاءات الدقيقة قد              
يرجع إلى أن مشكلة اإلعاقة مازالت لم تطرح نفسها بعد كقضـية اجتماعيـة تسـتحق                
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ـ            وح ، بـل    المواجهة ، فالقضية مازالت تواجه بأسلوب جزئى باإلضافة إلى ندرة المس
والبحوث الميدانية التى أجريت لهذا الهدف فى العالم بصفة خاصة ، وأن ما أجرى من               
هذه البحوث قد يقلل من دقته االختالف الكبير فى تحديد من هو الشخص المعوق إلـى                
جانب اختالف المعايير التى استخدمت فى كل بحث ، وبالتالى فى طبيعة وتركيب حجم              

ها الدراسة، أضف إلى ذلـك قصـور األدوات التـى يمكـن             العينات التى تجرى علي   
استخدامها فى قياس وتحديد نوع ودرجة اإلعاقة بشكل عام ، فضالً عن حجم كل فئـة                
من فئات اإلعاقة من حيث التوزيـع الجغرافـى والعمـرى أو النـوعى أو المهنـى،                

  .مارستهباإلضافة إلى أن اإلعاقة شئ نسبى ، وتتوقف على نوع النشاط المطلوب م

على كل األحوال ، ورغم أن التقديرات اإلحصائية العالمية قد أشارت إلـى أن              
من إجمـالى عـدد     % ١٢ و   ١٠نسبة اإلعاقة فى منطقة الشرق األوسط تصل ما بين          
 كما تبينها مصادر الجهـاز      ١٩٩٦السكان ، إال أن التقديرات التقريبية لإلعاقة فى عام          

  .من إجمالى السكان% ٣,٤إلى حوالى المركزى للتعبئة واإلحصاء تصل 

ويتضح أن اإلعاقة الفكرية تمثل مركز الثقل فى عدد ونسبة المعوقين ، حيـث يصـل                
ـ من % ٧٣عدد المعوقين فكرياً إلى أكثر من مليون ونصف مليون معوق ـ حوالى  

قة ، بينما ال تشكل اإلعا    % ١٤,٥إجمالى المعوقين ، يليها اإلعاقة الحركية بنسبة حوالى         
من إجمـالى المعـوقين ، وتشـير        % ١٢,٥البصرية والسمعية أكثر من حوالى نسبة       

  .البيانات أيضاً إلى تركز اإلعاقة فى المحافظات الكبرى

  

   )٣()٢٠١٦ – ١٩٩٦(تقديرات اإلعاقة فى مصر 

                                 
 ١٩٩٦اإلستراتيجية القومية للتصدى لمشاكل اإلعاقة فى مصر، يوليو : المصدر )٣(
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  ٢٠١٦  ٢٠١١  ٢٠٠٦  ٢٠٠١  ١٩٩٦  البيان
  ٢١٣١٧٥  ١٩٧٥٣٥  ١٨٣٠٩٨  ١٦٩٨٠٥  ١٥١٥١٠  اإلعاقة البصرية 

  ١٢٧٩٠٥  ١١٨٥٢١  ١٠٩٨٥٩  ١٠١٨٨٣  ٩٠٩٠٦  عاقة السمعية اإل
  ٢١٣١٧٥٠  ١٩٧٥٣٥٠  ١٨٣٠٩٧٥  ١٦٩٨٠٥٠  ١٥١٥١٠٠  اإلعاقة الفكرية 
  ٤٢٦٣٥٠  ٣٩٥٠٧٠  ٣٦٦١٩٥  ٣٣٩٦١٠  ٣٠٣٠٢٠  اإلعاقة الحركية 

  ٢٨٩٩١٨٠  ٢٦٨٦٤٧٦  ٢٤٩٠١٢٧  ٢٣٠٩٣٤٨  ٢٠٦٠٥٣٦  إجمالى عدد المعوقين
  

 فتقدر ١٩٩٦ سنة ـ فى عام  ١٦وات إلى  سن٦أما اإلعاقة بين األطفال ـ من  
كما وردت فى تقديرات الجهاز المركزى للتعبئة واإلحصاء ، إال          % ٣,٤نسبتها بحوالى   

وفقاً للبحوث الميدانية التى قامت بها منظمـة اليونسـيف    % ٨أنها قد تصل إلى حوالى      
  . بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة واألمومة 

نسبة المعوقين فى تقديرات الجهاز المركـزى للتعبئـة         وترجع االختالفات بين    
واإلحصاء وبين نسبتهم وفقاً لدراسة اليونيسف إلى شمول دراسـة اليونيسـف علـى              

التخلف العقلى البسيط،   (مختلف أنواع اإلعاقة ، وتمثل اإلعاقة الفكرية بأشكالها المختلفة          
مركز ) انية ، وصعوبات التعليم   والتخلف العقلى الشديد، واالضطرابات االنفعالية والوجد     

 سنة ، بينما    ١٦ – ٦من السكان فى الفئة العمرية من       % ٢,٥الثقل ، حيث تصل نسبة      
من إجمالى عدد األطفال فى مصر كما وردت فى دراسـة اليونيسـف،             % ٤تصل إلى   

مـن  % ١٠وهذه النسب جميعها تقل عن التقديرات الدولية التى تصـل إلـى حـوالى               
  . معوق ٦,١٥٠٠٠٠دينا فى مصر ما يقرب من السكان، أى أن ل

  

  

  :ذوو االحتياجات الخاصة والمجتمع الدولى 
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اهتم المجتمع الدولى مبكراً بقضية ذوى االحتياجات الخاصـة ، مـن خـالل              
منظماته الدولية ، فقد تضمنت أكثر من وثيقة صادرة عن األمم المتحدة مبـادئ تحـدد           

 ديسـمبر   ٩ فصدر إعالن حقوق المعوقين فـى        قضية اإلعاقة وواجبات التعامل معها،    
، كما تضمن برنامج العمل الدولى العديد من التشريعات لضمان حقوق المعوقين            ١٩٧٥

وتحقيق المشاركة الكاملة والمساواة ، كما صدر العقـد العربـى لـذوى االحتياجـات               
  ).٢٠١٣ – ٢٠٠٤(الخاصة 
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 أقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة اإلعـالن الخـاص          ١٩٧٥ر   ديسمب ٩فى  
بحقوق المعوقين والذى دعا إلى اتخاذ تدابير على الصعيدين القومى والـدولى تكفـل              

  :اتخاذ هذا اإلعالن أساساً مشتركاً ومرجعاً لحماية الحقوق التالية

بكامل إن لفظ معوق يدل على كل شخص ال يملك القدرة على أن يضطلع بمفرده                
أو بعض متطلبات حياة شخصية أو اجتماعية طبيعية بسبب نقص خلقى أو غيره             

 .فى قدراته الجسمية أو الذهنية

يجب أن يتمتع الشخص المعوق بكل الحقوق المذكورة فى هذا اإلعالن ، ويجـب               
أن يعترف بهذه الحقوق لكل المعوقين بدون أدنى استثناء وبدون تفرقة أو تمييـز              

نس ، أو الِعرق ، أو اللـون أو اللغـة أو الـدين أو اآلراء العامـة                  قائم على الج  
وغيرها، أو األصل القومى أو االجتماعى أو درجة الثروة أو المولـد ، أو قـائم                

 .على أية وضعية أخرى غير هذه ، ويطبق  على المعوق نفسه أو أسرته

ان مصـدر   للمعوق حق أساسى فى أن تحترم كرامته اإلنسانية ، وللمعوق مهما ك            
االختالالت ووجوه اإلعاقة لديه أو طبيعتها أو خطورتها نفس الحقوق األساسـية            
التى لمواطنيه من نفس السن وهو ما يعنى بصفة عامة أن يتمتع بحياة الئقة أقرب               

 .ما تكون إلى الحياة الطبيعية المنتعشة
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وتطبـق  للمعوق نفس الحقوق المدنية والسياسية التى لغيره من بنـى اإلنسـان ،               
الفقرة السابعة من إعالن حقوق المعوق ذهنياً بالنسبة إلى كل حد أو إلغـاء لهـذه      

 .الحقوق يمكن أن يتعرض له المعوقون ذهنياً

أن للمعوق الحق فى اإلجراءات المخولة لتمكينه من اكتساب أوسع ما يمكن مـن               
 .االستقاللية

فى ذلك آليات الرعايـة     للمعوق الحق فى العالج الطبى والنفسى والوظيفى ، بما           
والتقويم، وفى إعادة التأهيل الطبى واالجتماعى ، وفى التربية والتكوين وإعـادة            
التأهيل المهنى ، وفى المساعدات واإلرشادات وخدمات االستيعاب وغيرها مـن           
الخدمات التى تضمن أقصى ما يتسنى له من توظيف قدراته ومؤهالته وتسـرع             

 .اجه فى المجتمع بمسار إدماجه أو إعادة إدم

للمعاق الحق فى األمان االقتصادى واالجتماعى ، وفى مستوى معيشى الئق لـه              
وفقاً إلمكانياته ، والحق  فى الحصول على عمل والمحافظة عليه أو فى ممارسة              
عمل مفيد منتج ذى مقابل ، وفى االنتساب إلى المنظمات النقابية ، وللمعوق الحق              

صة بعين االعتبار فى كل مراحل التخطيط االقتصـادى         فى أن تؤخذ حاجياته الخا    
 .واالجتماعى 

للمعوق الحق فى أن يعيش بين أسرته أو فى مأوى مالئم، وحقه فى المشاركة فى                
كل نشاط اجتماعى مفيد أو ترفيهى ، وال يمكن إكراه أحد المعوقين على معاملـة               

ه، فـإذا كانـت إقامـة       متميزة ال تتطلبها حالته أو التحسن الذى يمكن أن يحقق ل          
الشخص المعوق بمؤسسة مختصة أمراً ضـرورياً فيجـب أن يكـون المحـيط              
وظروف الحياة أقرب إلى ما يمكن إلى محيط وظروف الحياة الطبيعية لألشخاص            

 .اآلخرين من نفس سنه
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يجب أن ُيحمى المعوق من كل استغالل أو إجراء أو معاملة تمييز فيهـا تجـاوز                 
 .وحط من كرامته

 أن يتمكن الشخص المعوق من التمتع بمساعدة قانونية مناسبة عندما يتبـين             يجب 
أن مثل هذه المساعدة ضرورية لحماية شخصه وممتلكاته فإذا كان محـل تتبـع              
عدلى فيجب أن تشمله إجراءات سليمة تأخذ فى الحسبان وبصورة كاملة وضـعه             

 .البدنى والذهنى

 فى المسـائل المتعلقـة بحقـوق        يجب أن تستشار منظمات المعوقين بشكل مجد       
 .المعوقين

يجب أن يتم إعالم المعوق وأسرته وعشيرته بصورة كاملة وبواسطة كل الوسائل             
 .المناسبة بالحقوق التى يتضمنها هذا اإلعالن
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ه على  استهدفت الجمعية لألمم المتحدة من إعالن حقوق المعوقين تركيز االنتبا         
ضرورة تمتع المعوقين ، بالحقوق وإتاحة الفرص لهم لالشتراك الكامل واالندماج فـى             

  " .المشاركة الكاملة والمساواة " المجتمع، ورفعت شعاراً للسنة الدولية للمعوقين 

وقد تضمن عقد الثمانينات مبادئ قانونية ، كما وردت ببرنامج العمل الـدولى             
  :معوقين ، نورد ملخصها على النحو التالى بعض التشريعات المتعلقة بال

ضمان حقوق وفرص االلتحاق بالمدارس والتعليم والتشغيل والوصـول إلـى             . أ 
 .المرافق العامة والضمان االجتماعى والحماية من المعاملة الالإنسانية

 .وضع وسائل النقل فى تناول المعوقين . ب 

والوطنية واإلقليميـة   إنشاء منظمات مكونة من المعوقين على األصعدة المحلية           . ج 
 .والدولية فى تخطيط برامج وخدمات المعوقين
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إنشاء لجنة تنسيقية على المستوى الوطنى واإلقليمى لبحث ومتابعـة األنشـطة              .د 
المتعلقة بالمعوقين على أن تضم جميع األطراف المعنية بما فى ذلك منظمـات             

 .المعوقين

 : التزام الحكومات بما يلى.هـ

ل األنشـطة الخاصـة بـالمعوقين علـى كـل           تخطيط وتنظيم وتموي   •
  .المستويات

 .إتاحة فرص المشاركة الكاملة بإزالة الحواجز التى تعترض سبيلها •

توفير خدمات إعادة التأهيل من مساعدة اجتماعيـة وغذائيـة وطبيـة             •
 .وتعليمية ومهنية وأجهزة تعويضية

 .إنشاء المنظمات العامة والخاصة ذات الصلة بالمعوقين •

 .نشاء ونمو منظمات المعوقينمساندة إ •

إلزام أجهزة اإلعالم بإعداد ونشر المعلومات عـن المعـوقين علـى             •
 .المجتمع وتعزيز التثقيف العام

اتخاذ اإلجراءات المالئمة للوقاية من االعتالل والعجز عـن طريـق            •
برامج منسقة على جميع مستويات المجتمع ، تشمل الرعاية الصـحية           

والتثقيف الصحى حول األغذيـة ، والتحصـين        األولية لألم والطفل ،     
واالكتشاف المبكر والتدخل المبكر ، ووضع أنظمة السالمة والوقايـة          
من الحوادث ، وتوفير برامج الصحة المهنية ، ومراقبـة االسـتعمال            

 .السيئ لألدوية وتوفير التدريب المالئم للعاملين فى الحقل الطبى

 .بالمعوقينإلغاء الضرائب على الواردات الخاصة  •
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اتخاذ ترتيبات سهلة التطبيق ليستطيع بمقتضاها المعوقـون وأسـرهم           •
الطعن أمـام هيئـات قضـائية فـى القـرارات المتعلقـة بحقـوقهم               

 .واستحقاقاتهم

حق استخدام المطاعم ودور السينما والمسارح والمكتبات والسـاحات           •
 .الرياضية والفنادق والشواطئ للمعوقين دون أى تمييز

ريب العمالة الفنية الالزمة للعمل مع المعوقين ومنحهم بدالت         توفير تد  •
مالية لطبيعة العمل المكلفين به ، على أن يكون لهم صـفة الضـبطية              

 .القضائية لضمان حقوق المعوقين المكفولة قانوناً
  

وفى إطار استمرار الجهد الدولى الستكمال المنظومة القانونية الدولية الالزمـة           
عاقين على مستوى العالم ، تواصل اللجنة الدولية المعنية بوضع اتفاقية           لحماية حقوق الم  

دولية لحقوق المعوقين وكرامتهم اجتماعتها ، حيث عقدت دورتها السابعة التى امتـدت             
المندوب الدائم لنيوزيلندا لدى    " دون ماكين " برئاسة   ٢٠٠٦ فبراير   ١٦ إلى   ٣للفترة من   

  .عة من الدول والمنظمات غير الحكوميةاألمم المتحدة سابقاً، مشاركة واس
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 جهود عربية من أشخاص معاقين      لذوى االحتياجات محصلة   جاء العقد العربى  
 كافي بطلباتهم ممـا دعـى       ديوجد وع  ومنظمات للمعاقين العرب الذين شعروا بأنه ال      

ـ ، نفسهم للمطالبة بحقوقهم من الـدول العربيـة   أقين الجمعيات المكونة من المعا    ذل وُب
مجهود كبير من خالل المنظمة العربية للمعاقين بالتعاون مع جامعة الدول العربية إلى             

  .بل رؤساء الدولقد العربي وتم التوقيع عليه من ِق الِعإيجاد تم أن
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ليم الـديانات    إلى القيم العربية األصـيلة وتعـا       لعقدل تعود المرجعية األساسية  
تفاقيات الدولية  سترشاد ببعض المواثيق واإلعالنات الدولية واال      وباال السماوية السمحة ،  

  . العقد قتالتي سب

  :لذوى االحتياجات الخاصة إلى تحقيق ما يلىالعقد العربي يهدف و
تعزيز رؤية األشخاص المعاقين ألنفسهم وتثمين لقدراته والعمل علـى تغييـر              . أ 

  لسلبية له نظرة المجتمع ا
هتمامـات  احتياجات األشخاص المعـاقين علـى سـلم    اإدراج قضية اإلعاقة و   . ب 

 .الحكومات
وضـرورة  ،  دعم وتسهيل إنشاء الجمعيات الخاصة لألشخاص المعاقين أنفسهم           . ج 

تمثيلهم فى الهيئات والمجالس العليا لإلعاقة لضمان المشاركة الفاعلة فى رسـم            
 .نهوض باألشخاص المعاقين ووضع الخطط والبرامج لل، السياسات 

 .إنشاء قاعدة بيانات شاملة عن األشخاص المعاقين   .د 
تطوير وتحسين الخدمات والبرامج الحكومية واألهلية القائمة والتـي تسـاعد           .هـ

 .المعاقين وتقدم لهم الخدمات 
 .توحيد مصطلحات اإلعاقة وتعريفها وتصنيفها   . و
 .توفير التكنولوجيا الداعمة للمعاقين   . ز
 المادي والمعنـوي لألشـخاص المعـاقين وأسـرهم وتزويـدهم            الدعم تقديم .  س

 .بالمعلومات
 .إجراء دراسات وأبحاث علمية حول قضايا اإلعاقة  .  ش
 .تطوير مهارات وقدرات العاملين على خدمة األشخاص المعاقين   .  ص
وضع الخطط والبرامج الالزمة لتحقيق دمج األشخاص المعاقين فى المـدارس             .  ض

 والنوادي الرياضية والثقافية والعلمية والمواقـع األخـرى         ومواقع العمل والسكن  
 .المختلفة 
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نتخابـات للمجـالس    دعم وتشجيع األشخاص المعاقين المؤهلين عند الترشـيح لال          .  ط
 .البرلمانية والنيابية

، إال أنـه     حقوق المعاقين حتى السياسية منها       كلتفاقية تشمل   وبهذا يتضح أن اال   
د رغم أن الحكومات العربية قد صدقت عليه فإن له الصـفة            يجب التنويه إلى أن هذا العق     

  .االستشارية وغير ملزم

  :ذوو االحتياجات الخاصة فى التشريع المصرى 

اهتم المشرع المصرى بسن التشريعات التى من شأنها حفظ حقـوق المعـاق             
 لسـنة   ٣٩المصرى وتعزيز فرص الحياة الكريمة له فى المجتمع ، فصدر القانون رقم             

  : بشأن تأهيل المعاقين الذى نصت أهم بنوده على النقاط التالية ١٩٧٥

  .تعريف الشخص المعاق تعريفاً مهنياً أيضاً -١

بيان الخدمات التى تقدم للمعوق دون شمولها الخدمات الترويحية والرياضـية ،        -٢
 .كما نص على توفير الخدمات أيضاً ألسرة المعوق

 مـن الدولـة ، وتتمثـل هـذه          حق المعوق فى الحصول على خدمات التأهيل       -٣
الخدمات فى تزويده باألجهزة التعويضية واألطراف الصناعية وتوفير خدمات         

 .العالج الطبيعى وخدمات التأهيل كل ذلك فى حدود ما تسمح به الميزانية

تشكيل مجلس أعلى للتأهيل يضم فى تشكيله ممثلى الجهـات المعنيـة بتأهيـل               -٤
سياسة العامة للتأهيل وتخطـيط وتنسـيق       المعوقين ، بغرض دراسة وإعداد ال     

البرامج واالستفادة من الخبرات الدوليـة والمحليـة والتخطـيط للمشـروعات      
 .التأهيلية
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حدد مسئولية توفير الخدمات التأهيلية لوزارة الشئون االجتماعية ، فيمـا عـدا              -٥
ة الخدمات التأهيلية الالزمة للقوات المسلحة ، وبذلك تكون الوزارة هى المسئول          

 .عن إنشاء هيئات التأهيل

أبقى على تكليفات أصحاب المعاشات والمساعدات بعملية التأهيل طالما تبـين            -٦
 .صالحيتهم لها

إصدار شهادات تأهيل دون أى مقابل يبين بها المهن الصالح لتأديتها المـواطن              -٧
المعوق مع اإللزام بقيدها بمكتب القوى العاملة التابع لمحـل إقامـة المعـوق              

 .يه فى االلتحاق بالعمللمعاون

 عامالً فأكثر فى    ٥٠االلتحاق بالعمل إلزامى ألصحاب العمل الذين يستخدمون         -٨
من مجموع عدد العمال ، وإلزامى أيضاً للجهـاز اإلدارى للدولـة            % ٥حدود  

من الدرجات الشاغرة فى المستوى الثالث ، ويتم ذلك         % ٥والقطاع العام بنسبة    
 .ملةعن طريق ترشيحات القوى العا

فرض جزاءات على أصحاب األعمال تتمثل فى الغرامات والحبس أو الغرامة            -٩
فقط إلخفاء سجالت قيد المعوقين الملتحقين بالعمل لديهم ، كما خصص أمـوال      

 .الغرامات لتمويل خدمات التأهيل

أعطى القانون الحق لوزير الشئون االجتماعية فى تخصيص مهـن وأعمـال             -١٠
قاصراً على المعوقين فقط ، وأى تعيين لغيرهم  فيهـا      معينة يكون التعيين فيها     

 .يكون باطالً

 .اإلعفاء من اللياقة الصحية بالنسبة لحالة العجز الواردة بشهادة التأهيل -١١

أعطى أولوية التعيين للمصابين بسبب العمليـات الحربيـة أو تأديـة الخدمـة               -١٢
 .العسكرية
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ن المعوقين من مـديريات     إخطار مديريات الشئون االجتماعية ببيانات دورية ع       -١٣
 .القوى العاملة

نقل االعتمادات المالية المخصصة فى هيئة التأمينات والقوى العاملة إلى وزارة            -١٤
 .الشئون مع إلغاء كافة النصوص الواردة فى بالقوانين السابقة

وبعد فترة من تطبيق القانون ظهرت العديد من الثغرات التى نالت من الهـدف              
لى سبيل المثال حرصت العديد من المؤسسات والهيئـات علـى           األساسى من سنه، فع   

تعيين ذوى العجز البسيط من عمالها الذين أصيبوا أثناء العمل واحتسابهم ضمن النسبة             
% ٥المقررة، كذلك لجأ البعض اآلخر من المؤسسات والهيئات إلى استيفاء نسبة الــ              

المعوقين فى دائرة الفـروع مـن       المقرر قانوناً فى المركز الرئيسى للمنشأة مما يحرم         
االستفادة بالقانون، هذا باإلضافة إلى عدم نص القانون على عقوبـة المسـئولين فـى               
الحكومة والقطاع العام فى حالة امتناعهم عن استيفاء النسـبة المقـررة أو مخـالفتهم               

ن  ، وأخيراً عدم تناسب العقوبات المقررة بالقـانو        ١٩٧٥ لسنة   ٣٩ألحكام القانون رقم    
  .مع ظروف المجتمع المتطورة لضآلة قيمة الغرامة المقررة 

، ١٠ ،   ٩ بتعديل أحكام المواد     ١٩٨٢ لسنة   ٤٩فى هذا السياق جاء القانون رقم       
 ، وهى المواد المتعلقة بعمليـة التشـغيل اإللزامـى للمعـوقين بالشـركات               ١٦،  ١٥

 على العقوبات عنـد     والمؤسسات والجهاز اإلدارى للدولة والقطاع العام ، وتنص كذلك        
  .المخالفة لتطبيق أحكام هذا القانون

 الذى ينظم   ١٩٩٦ لسنة   ١٢ قانون الطفل رقم     ١٩٩٦ مارس   ٢٨كما صدر فى    
  . هو والئحته التنفيذية العديد من األحكام المتعلقة بالطفل المعوق 

ومن الجدير بالذكر فى هذا السياق أن بعض منظمات المجتمع المدنى والجهات            
المعاقين أكدت على ضرورة وضع تشريع شامل لتنظيم حقوق المعـاقين فـى             بحقوق  

مصر يتماشى مع المتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية الجديدة التى شـهدتها           
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مصر فى الحقبتين األخيرتين ، وتأتى فى هذا اإلطار مبادرة جمعية شـموع لرعايـة               
لى ، بإعداد مشروع قانون التأهيل الشامل       وتنمية الحقوق اإلنسانية وتنمية المجتمع المح     

للمعاقين ، باإلضافة إلى ما تقوم به حالياً اللجنة االجتماعية بالمجلس القـومى لحقـوق               
اإلنسان بالتعاون مع اللجنة التشريعية بالمجلس من بحث إعداد مشروع قانون متكامـل             

  .حقةيقنن حقوق المعاقين فى مصر فى إطار التطورات المجتمعية المتال

  :جهود المجتمع المدنى فى رعاية المعاقين 

ظهرت الجمعيات التى تعمل بميدان رعاية وتأهيل المعوقين فى وقت مبكر مع            
ظهور فكرة العمل األهلى والمدنى منذ بدايات القرن الماضى ، وإن كانـت الخـدمات               

والطبيـة  والجهود التى تقدمها لرعاية المعوقين تمثل خليطاً من الخدمـة االجتماعيـة             
وتأهيل المعوقين ، إال أنها مهدت لتطور ونضج جمعيات رعاية المعـوقين المعروفـة              

  .حالياً بشكلها المؤسسى الواضح 

ومن الجدير بالذكر فى هذا المجال أنه وإن كان قد حدث انتشاراً كبيراً نسـبياً               
بهـا  للجمعيات منذ منتصف الستينات حتى اآلن إال أنه ليس بالدرجة التـى انتشـرت               

بميـدان  "الجمعيات التى تعمل ببعض ميادين الرعاية األخرى مثل الجمعيات التى تعمل            
الخـدمات العلميـة والثقافيـة      " المساعدات االجتماعية أو الجمعيات التى تعمل بميدان        

، جمعيـات التأهيـل     " ويرجع هذا إلى أن هناك نوعاً من جمعيات المعـاقين           " والدينية
وم بتأدية خدمات رعاية وتأهيل المعوقين على مستوى المحافظة         االجتماعى للمعوقين تق  

كلها ، وتؤدى خدماتها لكافة فئات المعوقين، ومن ثم أقامت فروعاً لها بـبعض مـدن                
المحافظات مما أدى لتوفير الخدمات بهذه المدن وعدم الشعور بالحاجة إلى هذا اللـون              

  .من الخدمة ، ومن ثم القيام بإنشاء جمعيات

لجمعيات تخدم فئة أو أكثر من المعاقين ، والبعض اآلخـر يخـدم كافـة               هذه ا 
إعاقة السمع والكالم ،    : (الفئات، وفئات المعاقين بمصر تندرج تحت ثمانية قطاعات هى        



  -٧٣-

واإلعاقات البصرية ، واإلعاقات البدنية، واإلعاقات العقلية، ناقهو الدرن، سلبيو الجذام،           
  ) .رطانمرضى روماتيزم القلب ، مرضى الس

  :جهود المجلس فى رعاية حقوق المعاقين 

اهتم المجلس القومى لحقوق اإلنسان ، فى إطار خطة عمله لتعزيـز وتـدعيم              
حقوق اإلنسان فى مصر ، بقضية المعاقين وذوى االحتياجات الخاصة ، وانعكس ذلـك             

ات فى تفاعل المجلس مع منظمات المجتمع المدنى والجهات المختلفة فى لقاءات ونـدو            
  .وفعاليات مختلفة

 شارك المجلس فى المهرجان السـنوى الرياضـى الفنـى           ٢٦/٩/٢٠٠٥ بتاريخ   -
التاسع لذوى االحتياجات الخاصة الذى أقامته جمعية السالم القبطية بطنطا تحت           
رعاية مركز الرجاء لرعاية الفئات الخاصة بالمشاركة مـع بعـض المـدارس             

رعاية الفئات الخاصـة علـى مسـتوى        والجمعيات والمراكز العاملة فى مجال      
ممثلـون مـن     جمعية ومدرسة ، والذى حضره       ٨٠الجمهورية والتى تصل إلى     

وزارات الشئون االجتماعية ، الشباب والرياضة ، والتربية والتعليم ، والمجلس           
القومى للطفولة واألمومة ووكالء بعض الوزارات والقيادات والشخصيات العامة         

  .بمحافظة الغربية

  فى إطار التحضير لنـدوة حمايـة حقـوق المعـاقين عقـد المجلـس بتـاريخ                  -
 االجتماع التحضيرى األول مع ممثلى المنظمات األهلية العاملـة          ١٤/٦/٢٠٠٥

  فى مجال رعاية حقوق المعاقين ، كما عقد االجتماع التحضـيرى الثـانى فـى               
٢٨/٦/٢٠٠٥.    

يها العديد مـن منظمـات       عقد المجلس ندوة موسعة دعا ف      ٢٥/٧/٢٠٠٥ بتاريخ   - 
المجتمع المدنى العاملة فى مجال رعاية وتأهيل المعاقين ، لمناقشة واقع اإلعاقة            

  .فى مصر وأهم العقبات التى تواجه المعاقين وأفضل السبل لتذليل هذه العقبات 
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تناولت الجلسة عرضاً للوثائق واالتفاقيات المتعلقة بحمايـة وتعزيـز حقـوق            
حيث ُعرضت مسودة اتفاقية األمم المتحدة لألفراد المعـاقين، العقـد           األفراد المعاقين،   

إستراتيجية الحد من   "، كذلك عرضت    ٢٠١٣-٢٠٠٤العربي لذوي االحتياجات الخاصة     
المقدمة من وزارة الشئون االجتماعية، كما تـم اسـتعراض          " ٢٠١٧اإلعاقة في مصر    

رة العـدل فـي صـياغة       التشريعات المصرية الخاصة باإلعاقة، في إطار جهود وزا       
  .التشريعات ذات الصلة

كما عقد خالل الندوة ثالث ورش عمل لطرح حلـول ومقترحـات لمشـكالت             
األفراد المعاقين وأسرهم، وعرض دور الجمعيات األهلية العاملة في مجـال اإلعاقـة،    

  . وتم عرض فيلم الحق في الحياة الذي يتعرض لمشكالت األفراد المعاقين

لندوة الحديث عن الصعوبات والمعوقات التـي تواجـه عمـل           كذلك تناولت ا     
منظمات المجتمع المدني في مجال حماية وخدمة المعاقين، و كيفية تفعيل دور وتـأثير              

  .المجتمع المدني في خدمة ورعاية األفراد المعاقين

  :وكان من أهم التوصيات التى  خرجت بها اللجنة 

وق اإلنسان إلعداد مشروع قـانون      تشكيل لجنة في نطاق المجلس القومي لحق       .١
موحـد و شامل لتعزيز و حماية حقوق جميع األفراد المعاقين خالل فترة ستة             
شهور من تاريخ عقد المؤتمر لتقديمه للجهات المختصة ، مع مراعاة مشـاركة       

 .ممثلي األفراد المعاقين و الجهات المهتمة بهذا الشأن

القومي لحقوق اإلنسان مراجعة و تقييم      تتولى لجنة الحقوق االجتماعية بالمجلس       .٢
 .١٩٩٧إستراتيجية التصدي لإلعاقة في مصر التي قدمت عام 

أن تقوم لجنة الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق اإلنسان بتلقي شكاوي األفـراد             .٣
 .المعاقين و تيسير حصولهم علي حقوقهم
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ل اإلعاقة فـي  إعداد وثيقة بالقوانين و القرارات الوزارية المعمول بها  في مجا  .٤
 .مصر و مدي تنفيذها

 .دعوة الوزارات و الجهات الحكومية لمراعاة حقوق األفراد المعاقين .٥

 – ٢٠٠٧إدراج حقوق األفراد المعاقين بوضوح في خطـة الدولـة الخمسـية              .٦
٢٠١٢. 

إنشاء قاعدة معلومات دقيقة عن األفراد المعاقين في مصر وفقا لألسس العلمية             .٧
تخاذ البيانات التي سوف تستخلص من اإلحصاء الفعلـي         المتعارف عليها ، و ا    

 . كأساس لهذه القاعدة٢٠٠٦الذي سيتم عام 

إدراج كافة توصيات الورش التفصيلية كمبادئ عامة أثناء وضع القانون الشامل            .٨
  .لحقوق األفراد ذوي اإلعاقة في مصر

  

 العاملة  وفى السياق ذاته واصل المجلس اتصاالته بالجمعيات والجهات المختلفة        
 :فى رعاية المعاقين فى مصر أو تلك ذات الصلة بهذا المجال، وذلك كاآلتى

يعد المجلس بالتعاون مع بعض المنظمات األهلية العاملة فـى مجـال رعايـة               -١
حق األفراد المعاقين فى الرعاية الصـحية       " المعاقين لورشة عمل تحت عنوان      

ة بالمجلس ثالثة اجتماعـات     ، حيث عقدت اللجنة التشريعي     " سرةأو فى تكوين    
لرعاية الفئات الخاصة وجمعية شـموع لرعايـة        ) ناس(تحضيرية مع مؤسسة    

الحقوق اإلنسانية ، اتفقوا خاللها على أهداف الندوة والموضوعات التى سـتتم            
  .مناقشتها ، ولم يحدد موعد لعقدها حتى كتابة هذه السطور
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طفولـة ومؤسسـة نـاس      خاطب المجلس كل من المجلس القومى لألمومة وال        -٢
لرعاية الفئات الخاصة ، ووزارة التضامن االجتماعى ، فـى إطـار التعـاون              

 .والتنسيق فى مجال تعزيز وحماية حقوق المعاقين فى مصر

لرعاية الفئات الخاصـة وجمعيـة      ) ناس(قيام المجلس بتدريب مراقبى جمعية       -٣
 .بات البرلمانيةلرعاية الحقوق اإلنسانية على أعمال مراقبة االنتخا) شموع(

كما تقوم اللجنة االجتماعية بالتعاون مع اللجنة التشـريعية بـالمجلس بإعـداد             
  .مشروع قانون شامل حول حقوق ذوى االحتياجات الخاصة فى مصر

  

bÉiaŠ@Z@çbäfia@×íÕy@óÐbÕq@ @

  :جهود المجلس فى نشر ثقافة حقوق اإلنسان 

تعزيز " على أن من أهدافه      لحقوق اإلنسان    القوميينص قانون إنشاء المجلس     
 ضـمان   فـي  واإلسـهام  بها   الوعيوتنمية حماية حقوق اإلنسان وترسيخ قيمها ونشر        

، كما ينص القانون أيضا على وضع خطة قومية لتحقيق ذلك واقتراح وسائل             "ممارستها
  .تحقيق هذه الخطة

 إسـتراتيجية  أن وضع خطة قوميـة أو        ويعتقد المجلس القومي لحقوق اإلنسان    
 بالتعـاون   إالال يستطيع أن يحققها     أنه   و ،سهلةالمهمة  بالنهوض بحقوق اإلنسان ليس     لل

   .المدنيمع كل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع 

قد اتسعت مجاالت حقوق اإلنسان بشكل كبير حتى أنها أصبحت تشمل كـل             ول
صـادي،   ولم تعد مجرد نمو اقت     اإلنسان من حقوق    اًجوانب الحياة، فالتنمية أصبحت حق    

إلى حقوق   سياسية ومدينة     من حقوق    وارتبطت باحترام حقوق اإلنسان بمعناها الشامل     
األمـن  والغـذاء   والعمل   و التعليم و العالجو السكن   وثقافية، فلم يعد  اقتصادية واجتماعية   
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 من حقوق اإلنسان، البد أن تدخل       اً أصبحت حق  وإنما احتياجات،والحياة الكريمة مجرد    
نشر ثقافة هذه المفاهيم الجديـدة      ل ومن ثم فهناك ضرورة    خطة التنمية،    فيبهذا المفهوم   

، كمـا أن     الخطـط  تلـك ليس فقط بين المواطنين ولكن أيضا بين من يقومون بتنفيـذ            
 باكتمـال حقـوق   إالالديمقراطية أصبحت حقا من حقوق اإلنسان ال تكتمل ممارسـتها        

 وهكذا تتـرابط التنميـة      ، التجزئة  فحقوق اإلنسان كل مترابط ال يقبل      األخرى،اإلنسان  
  .والديمقراطية وحقوق اإلنسان

QM@ãþÈfiaì@çbäfia@×íÕy@óÐbÕq@Z@ @

هتماماً كبيراً بقضية نشر ثقافة     اأولى المجلس القومى لحقوق اإلنسان منذ إنشائه        
ساسية بدونها يصعب الدفاع عن قضايا حقوق اإلنسان        أحقوق اإلنسان باعتبارها ركيزة     

مر الذى دفع المجلس إلى وضع تصور خطة عمله فى مجال نشر ثقافـة              األالمختلفة ،   
  كان فى مقدمتها تفعيل دور اإلعـالم سـواء المرئـى أو المسـموع              ،  حقوق اإلنسان   

أو المقروء في توسيع دائرة التعريف بمفاهيم حقوق اإلنسان وتأصيلها لدى المواطنين،            
افة المجاالت كشركاء له فـي الجهـود        نطالقاً من نظرة المجلس إلى اإلعالميين في ك       ا

لما لإلعالم من مكانة خاصة وتأثير كبير في بنـاء          ،  ثقافة  تلك ال الرامية لتعزيز ونشر    
دوره الرقابي وقدرته على توفير     هذا إلى جانب    ،   الوعي وتشكيل الرأي العام والوجدان    

طور الهائـل فـي    المعلومات وإثارة القضايا ، هذا الدور الذى تضاعف تأثيره نتيجة الت      
  . بغير حدود اًتقنيات االتصال، ومازال أفق هذا التطور مفتوح

نحو استراتيجية إعالمية لنشر    "وفى هذا اإلطار عقد المجلس ندوة تحت عنوان         
 فيها ممثلين ا دع٢٠٠٥ يونيو ٢٢ – ٢١لمدة يومين فى الفترة من     " ثقافة حقوق اإلنسان  

ء فى مجال اإلعالم باإلضافة إلـى العديـد مـن           عن وزارة اإلعالم والعديد من الخبرا     
  .  اإلعالميين والمهتمين بقضايا حقوق اإلنسان فى مصر
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هدفت الندوة إلى التوصل إلى إستراتيجية إعالمية واضحة المعـالم ، تتضـمن         
 وتحديـد عناصـر التـأثير ومنـاهج          لتلك االستراتيجية  التحديد الدقيق للهدف النهائي   

 برامج مرحلية تعتمد في التنفيذ على أدوات اإلعـالم المتاحـة            االقتراب وتحويلها إلى  
  : عتبارات اآلتيةالمرئية والمسموعة والمقروءة، انطالقاً من اال

يأتي في مقـدمتها طبيعـة النظـام        ،   أن التوجه العام لإلعالم يتأثر بعوامل متعددة         -١
ووسائل اإلعالم  االجتماعي السياسي السائد والتشريعات المنظمة للعمل اإلعالمي،        

،  خـب السياسـية واالقتصـادية، وتكـوين اإلعالميـين         ونظم تحويلها ونفوذ النُ   
  .وتنظيماتهم المهنية والنقابية، ونظم المساءلة والعقاب في جرائم النشر

وكلما تحرر اإلعالم  وتعززت حرية الرأي والتعبير، كلما استطاع اإلعالم أن            
  . اإلنسان بما في ذلك نشر ثقافة حقوق اإلنسانيجابي تجاه قضايا حقوقيؤكد دوره اإل

  

 مع اتساع دائرة حقوق اإلنسان لتصبح مكونا رئيسا في كل السياسات، أصبح مـن               -٢
الضروري على الصحفيين واإلعالميين بشكل عام ، التعمق في فهم قضايا حقـوق             

ي اإلنسان وتغطية موضوعاتها بدقة وموضوعية ونزاهة ، وبشكل مستمر ، وبالتال          
وعقد ورش العمل التي تعزز فهمهـم  ، ن تدريب اإلعالميين على حقوق اإلنسان   إف

  . الصحيح لقضايا حقوق اإلنسان أمر ضروري

وفـى نفـس الوقـت      ،   إن نشر ثقافة حقوق اإلنسان يعنى تعريف الناس بحقوقها           -٣
التزامهم باحترام حقوق اآلخرين بما في ذلك حقهم في الحياة وحقهم فـي حريـة               

وهى ثقافة تناقض ثقافة اإلرهـاب وتعمـل    ،  يدة وحقهم في أن يكونوا مختلفين       العق
  . هعلى تجفيف منابع

 إن ثقافة حقوق اإلنسان تساعد إلى حد كبير في تخليص المجتمع من الكثيـر مـن                 -٤
السلوكيات السلبية التي تنعكس على المعامالت اليومية في كافة المستويات والتـي            
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وخاصة عند التعامل مـع أجهـزة اإلدارة المرتبطـة          ،  ن  تنتقص من حقوق اإلنسا   
بمصالح الجماهير، وال شك أن أجهزة اإلعالم قادرة على أن تقوم بدور محـوري              
في هذا المجال باعتبارها من أهم مصادر التأثير في الرأي العام وتحديد توجهـات              

  .المواطنين وتشكيل سلوكياتهم 
  

، إعالمية لنشر ثقافـة حقـوق اإلنسـان       مشروع إستراتيجية    ناقشت الندوة    وقد
الدور الذي يمكن أن يقوم به اإلعالم اإلذاعي والتليفزيوني بصدد نشـر ثقافـة              وكذلك  

بدور وسائل االتصال المباشر واإلبداع الثقافي فـي نشـر ثقافـة            ، وكذا   حقوق اإلنسان 
فـق  وانتهت المناقشات والحوار إلى عدة توصيات نعرض ألهم ما ات          ،   حقوق اإلنسان 

عليه مع التركيز بصفة أساسية في المرحلة الحالية على دور اإلذاعة والتليفزيون فـي              
العمل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان ويلي هذا الدور الذي تتواله الصحافة فـي هـذا                

  . الصدد

  

   :التوصيات العامة: أوالً

تحـاد اإلذاعـة    اتشكيل لجنة مشتركة بين المجلس القومي لحقوق اإلنسـان و          .١
 وتحديد المهام التي تقوم بها لتفعيل دور المجلس في نشـر ثقافـة              ،فزيونيالتلو

تحـاد  وإعداد خطة إعالمية تلتزم بها القطاعات المختلفـة باال        ،  حقوق اإلنسان   
 .لتنفيذ ما جاء بها من أهداف 

وضع أجندة ألولويات قضايا حقوق اإلنسان التي يهدف المجلس إلى التوعيـة             .٢
ي ظل اشتمال هذه األجندة على العديد من الموضوعات مثل          اإلعالمية بها ، فف   

الحقوق المدنية والسياسية باإلضافة إلى الحقوق الخاصة ببعض فئات المجتمـع           
مثل المرأة والطفل وذوي االحتياجات الخاصة ، واقتراح بتركيز االهتمام فـي            

صـالح  المراحل األولى على الحقوق المدنية والسياسية الرتباطها بأجنـدة اإل         
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ويساير هذه الحقوق التعرض لقضـايا المـرأة والطفـل          ،  السياسي في مصر    
 .وحقوق كل منهما 

االهتمام بالتحديد الواضح لفئات الجمهور المستهدف في هذه المرحلة بالتوعيـة            .٣
وكذلك المراحل العمرية المختلفة التي توجه إليها هـذه         ،  بثقافة حقوق اإلنسان    

 .الرسالة 

بية وورش عمل لإلعالميين والدعاة والقائمين باالتصال في        تنظيم دورات تدري   .٤
 .قضايا حقوق اإلنسان 

نشر سلسلة من الكتب أو الكتيبات المؤلفة والمترجمة في مجال حقوق اإلنسان             .٥
. وأن تطرح للتوزيع الجماهيري بأسعار رمزية من خالل مشروع مكتبة األسرة        

تهدف في األساس توفير حيـاة      مع التأكيد على أن نشر ثقافة حقوق اإلنسان يس        
كريمة لكل مواطن من أجل تحقيق مجتمع حر قوي تطبيقا لمـا جـاءت بـه                
الشرائع السماوية من مبادئ رفيعة وحقوق إنسانية قررتها نصا وتلقينـاً لكـل             

 .البشرية

وكـذلك القـوانين    ،  مراجعة مواد قانون العقوبات الواردة بشأن جرائم النشر          .٦
لصحفي بما يساعد على تحرير الصحف والصحفيين من        الخاصة بتنظيم العمل ا   

القيود التي تحول دون قيامهم بكشف االنتهاكات التي قد تمارس ضـد حقـوق              
اإلنسان ونشرها بأعلى درجات الشفافية بالشكل الذي يؤدي إلى دعم مصـداقية            

 .الصحيفة لدى القارئ

نشر ثقافة حقوق التوصيات الخاصة بدور اإلعالم المرئي والمسموع في : ثانيا 
  :اإلنسان 

 في نشر ثقافـة حقـوق       ىفزيونياالستخدام األمثل لوسائل اإلعالم اإلذاعي والتل      -١
اإلنسان من خالل اقتراح القوالب اإلذاعية والتليفزيونية األكثر جذبا للقطاعـات     
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، والتحقيقات المصـورة مـن       البرامج الجماهيرية :المتنوعة من الجمهور مثل     
وإنتاج األفالم الكرتونيـة    ،  نتاج األفالم المصورة من الواقع      وإ،  واقع األحداث   

وإعداد برامج خاصة بالرد علـى استفسـارات وشـكاوى           ،   المالئمة للصغار 
 والبعد   ، المواطنين وكذلك االهتمام بالدراما التي لها تأثير كبير في هذا المجال          
اسـتخدام  عن األشكال البرامجية المباشرة والموجهة والتـي تتسـم أحيانـا ب           

وضرورة التأكيد على تقديم رسـالة إعالميـة واضـحة          ،  مصطلحات معقدة   
  . ومبسطة مسلسلة لتصل إلى المشاهد في كل مكان

وفى هذا اإلطار يمكن أن يشتمل برنامج العمل على وضـع تصـور لحملـة               
إعالمية قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى ويتم مناقشتها مع القائمين فـي االتصـال              

 لعـدد مـن     ة والتليفزيون على أن يبدأ إعدادها وتنفيذها في توقيت زمني تـالٍ           باإلذاع
الدورات التدريبية التي تستهدف تكوين كوادر إعالمية قادرة على تقديم رسائل إعالمية            

  .تعمل على نشر الوعي بثقافة حقوق اإلنسان لقطاعات مختلفة من الجمهور 

امج الشباب والمرأة والطفل في قضايا      االهتمام بالدور الذي يمكن أن تقوم به بر        -٢
 . حقوق اإلنسان

االستفادة من البرامج اإلخبارية التي تعالج القضايا السياسية واالجتماعية فـي            -٣
  .االهتمام بمدخل حقوق اإلنسان 

، االهتمام باإلذاعات والقنوات المحلية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان للجمهـور             -٤
وحقـوق المـرأة    ،   القانونية واالجتماعيـة     مع التركيز على التوعية بالحقوق    

وتقـديم معالجـات    ،  ومتابعة جهود المجلس القومي لحقوق اإلنسان       ،  والطفل  
 .متعمقة للتقارير التي تصدر عنه 

تجديد الخطاب الديني في اإلذاعة والتليفزيون بمـا يحقـق مقاصـد الشـريعة               -٥
 .ومبادئ حقوق اإلنسان مع مراعاة متغيرات العصر



  -٨٢-

فإن ،  رام الكامل لحق مبدعي األعمال المقدمة في اإلذاعة والتليفزيون          مع االحت  -٦
 .الندوة تناشدهم مراعاة منظومة حقوق اإلنسان فيما يقدمونه من أعمال

إقامة الحلقات النقاشية بين المجلس والقائمين باالتصـال لمناقشـة اإليجابيـات             -٧
فون لتعديل ما يجب    والسلبيات فيما يقدم من أعمال على الشاشة أو عبر الميكر         

 .تعديله واالستفادة مما هو إيجابي في هذا الشأن 

  :التوصيات الخاصة بدور الصحافة في نشر ثقافة حقوق اإلنسان : ثالثاً 

مناشدة الصحف بزيادة االهتمام بالنشر  في قضايا حقوق اإلنسان، وأال يقتصر             .١
عالجـات تحليليـة    هذا النشر على تقديم معالجات إخبارية، بل البد أن تقـدم م           

 .  بهدف خلق رأي عام مساند لحقوق اإلنسان في مصرهوتفسيرية وتقيمي

مخاطبة الصحف المصرية بأطيافها المختلفة بمراعاة عـدم تقـديم معالجـات             .٢
، وااللتزام بمواثيـق الشـرف       لقضايا حقوق اإلنسان تقوم على مجرد اإلثارة      

 وعدم الخلط   ،ر المجهلة   والبعد عن األخبا  ،  الصحفي مثل مراعاة الخصوصية     
 . بين اإلعالن والتحرير

التوازن بين مبدأي الحرية والمسئولية في معالجة الصـحافة لقضـايا حقـوق              .٣
مع تفعيل دور الصحف في المراقبة االجتماعية لالنتهاكـات التـي           ،  اإلنسان  

تحدث لحقوق اإلنسان ومنحها الفرصة كاملة دون قيود في القيام بدورها فـي             
 . ذه االنتهاكاتمراقبة ه

ضرورة أن تهتم الصحف بأبواب بريد القراء كمساحة يمكـن أن يعبـر مـن                .٤
مع االهتمـام   ،  خاللها الجمهور عن بعض االنتهاكات المتعلقة بحقوق اإلنسان         

 .بتتبعها والتدقيق في نشرها
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اهتمام نقابة الصحفيين بإدراج جائزة ضمن مجموعة الجوائز التي تمنح ألفضل            .٥
صحفية التي تقدمها الصحف على مدار العـام ألفضـل موضـوع            التغطيات ال 

  .تناول قضايا حقوق اإلنسان في المجتمع المصري يصحفي 

داع الثقافي في نشر    ـر واإلب ـة بدور االتصال المباش   ـات الخاص ـالتوصي:  رابعاً
  : ثقافة حقوق اإلنسان

ما دعوة أصحاب األعمال اإلبداعية في مجال الفنون المختلفـة مـن سـين             .١
ومسرح وأدب إلى تبني قضايا حقوق اإلنسان وتقديم نماذج قدوة تاريخيـة            
أو معاصرة لتيسير نشر ثقافة الوعي والمعرفة بحقوق اإلنسان من خـالل            
استلهام التراث الشعبي واألغاني واألمثلة الشعبية التي تشكل تراثا ييسـر           

 .نشر المفاهيم الثقافية بين كافة شرائح المجتمع

ني إنتاج األعمال األدبية والفنية التي تدعو لحقوق اإلنسان فـي           تشجيع وتب  .٢
  . مختلف المجاالت

الدعوة لتخصيص أركان لحقوق اإلنسان في كافة مشروعات إنشاء مكتبات           .٣
 . عامة والعمل على إنشاء مكتبة مركزية متخصصة في حقوق اإلنسان

نيـة  تشجيع وتنظيم محاضرات في المدارس والجامعـات والنقابـات المه          .٤
والعمالية والنوادي الرياضية والجمعيات المشهرة واألحزاب ومراكز النيل        
وقصور الثقافة وفروع المجلس القومي للمرأة للتعريـف بمبـادئ حقـوق            

  .اإلنسان

تنظيم مسابقة سنوية للشباب بالتعاون مع وزارة الشباب عن قضايا حقـوق             .٥
  .اإلنسان

وأفضل ،  عام لحقوق اإلنسان    تنظيم احتفال سنوي يتم فيه تكريم شخصية ال        .٦
 . األعمال الفنية واألدبية في مجال حقوق اإلنسان
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بطرس بطرس غـالي، رئـيس المجلـس بإرسـال          / وقد قام األستاذ الدكتور     
أنس الفقى ، وزير اإلعالم الـذي قـام بتفـويض           / توصيات الندوة إلى السيد الوزير      

 الندوة بما يصب فـي خانـة        مجموعة عمل للتعاون مع المجلس في تحقيق أهداف هذه        
  .  نشر ثقافة حقوق اإلنسان

  

 تشكلت اللجنة المشتركة بين المجلس القومى لحقوق اإلنسان وممثلى وزارة           وقد
 فى نشر ثقافة حقوق     يفزيوناإلعالم لمتابعة التوصيات المتعلقة بتفعيل دور اإلذاعة والتل       

 اإلنسان، 

تخاذها من قبل الوزارة فى     التى تم   حيث أفادت وزارة اإلعالم المجلس بالخطوات ا      
  :هذا الصدد على النحو التالى

تفعيـل  لالمجلس القومى لحقوق اإلنسان  و  تم التنسيق بين ممثلى وزارة اإلعالم      -١
هتمام بثقافة حقوق اإلنسان فى جميع المواد المرئية        وزيادة اال ،  توصيات الندوة   

قنـوات التليفزيونيـة    والمسموعة جنباً إلى جنب مع الدور الذى تقـوم بـه ال           
  .والشبكات اإلذاعية فى األقاليم 

تم تطويع البرامج التليفزيونية واإلذاعية بما يتفق وأجندة اإلصـالح السياسـى             -٢
  .قتصادى فى مصرواال

تفاق مع مسئولى التدريب بمعهد اإلذاعة والتليفزيون علـى تنظـيم دورة            تم اال  -٣
، امج فى اإلذاعـة والتليفزيـون     تدريبية للسادة المذيعين والمعدين ومقدمى البر     

أحمد حجـاج سـكرتير الجمعيـة األفريقيـة         / وقد أشرف عليها السيد السفير      
 .بالقاهرة
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عمال الدرامية التـى يـتم      تم التأكيد على تضمين حقوق اإلنسان فى المواد واأل         -٤
شركة صوت القاهرة ـ قطاع اإلنتاج ـ   (إنتاجها من خالل القطاعات اإلنتاجية 

وذلك فى إطار خطة طويلة المدى تراعى مـا يتعلـق         ) اج اإلعالمى مدينة اإلنت 
 .بحقوق اإلنسان درامياً

نتخابـات  ا من الدسـتور و    ٧٦تم استثمار المناخ العام المصاحب لتعديل المادة         -٥
نتخابات البرلمانية فى دعم حقوق المـواطن        وكذا المناخ المصاحب لال    ،الرئاسة

سان وحريته فى التعبير بما يصب فى       ومشاركته السياسية كجزء من حقوق اإلن     
 .النهاية فى دعم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان فى مصر 

 يتعلق بالمرأة فقد شكل عنصراً بارزاً فى النـدوات المصـاحبة لفتـرة              أّما ما  -٦
نتخابات الرئاسية والبرلمانية حيث تم تقديم رموز بارزة وأمثلة يحتذى بهـا            اال

 .فى مجال حقوق المرأة

ية اإلعالمية لجميع فعاليات وندوات المجلـس القـومى لحقـوق           التغطتكثيف   -٧
اإلنسان والتى القت استحساناً من السيد رئيس المجلس فى خطابه للسيد وزيـر           

التى نظمها المجلس القـومى لحقـوق       ، تلك   وكان آخر هذه الندوات     ،  اإلعالم  
 . والخاصة بحقوق الطفل١٥/١١/٢٠٠٥اإلنسان فى 

ستعالمات على قيام مكاتب اإلعـالم الـداخلى        العامة لال تم التنسيق مع الهيئة      -٨
بالمحافظات المختلفة على عمل ندوات وأمسيات تتعلق بنشـر ثقافـة حقـوق             

 .وكذا إصدار المطبوعات الخاصة بهذا الموضوع، اإلنسان فى المجتمع 

  :   وزارة اإلعالم بإرسال التقارير التالية إلى المجلسقامتكما 

. في نشر ثقافـة حقـوق اإلنسـان       ) المسموع والمرئي  (دور اإلعالم المصري   -
 ٢٠٠٥-٢٠٠٤البرامج التي قدمت في اإلعالم المسموع والمرئي خالل عامي          (

التي تتعلق بحقوق اإلنسان في القوالـب اإلذاعيـة والتليفزيونيـة والدراميـة             
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دور الهيئة العامة لالسـتعالمات فـي       ،   ) والدورات التي عقدت خالل العامين    
  .افة حقوق اإلنساننشر ثق

ويواصل المجلس مع كافة األجهزة اإلعالمية إرساء قواعـد ثابتـة لنشـر             ،  هذا  
وقد تم بالفعل بدء التنسيق مع قنـاة        . وتوسيع دائرة التعرف على مفاهيم حقوق اإلنسان      

النيل لألخبار والقناة الثقافية باإلضافة إلى إذاعة األخبار المتخصصة، حيث تم االتفـاق             
اد برامج دورية تتضمن موضوعات حقوق اإلنسان عـن طريـق استضـافة             على إعد 

أعضاء من المجلس أو شخصيات عاملة في هذا المجال ، وأيضـاً بـث موضـوعات                
  . مباشرة عن حقوق اإلنسان

RM@âïÝÉnÜaì@çbäfia@×íÕy@óÐbÕq@Z 

، ر ثقافة حقوق اإلنسان     ـ لدور المجلس القومي لحقوق اإلنسان في نش       استكماالً
  : عماالً للمادة الثالثة من قانون إنشاء المجلس، والتي يذكر البند العاشر منهاوإ

ستعانة وذلك باال ،  العمل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتوعية المواطنين بها           "
  ". بالمؤسسات واألجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة واإلعالم والتثقيف

 فى تكوين وعى النشء الذين يمثلـون الركيـزة          وإيماناً منه بالدور األساسى للتعليم    
  األساسية للتنمية فى المستقبل، 

 والتي تذكر ضمن مهام     ٢٠٠٥/٢٠٠٦ووفقاً لخطة عمل لجنة الحقوق الثقافية لعام        
  :اللجنة خالل تلك الفترة

نشر وتعريف جميع قطاعات المجتمع بماهية حقوق اإلنسان على مسـتوى            " -
 " . جميع القطاعات

هة الثقافة التقليدية التي تكرس فكرة التمييز بما يـدعم السـلوكيات            مواج "  -
  . " المناقضة لحقوق اإلنسان على مستوى الفرد والمجتمع
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  :  كما تذكر الخطة ضمن آليات التنفيذ

 - خالل المراحل الدراسية المختلفة    –مراجعة المناهج الدراسية ذات الصلة      " 
  .  "  بمبادئ حقوق اإلنسانلتقديم مقترحات بشأن ما يخدم التوعية

نسان خصائص ومفردات خطاب حقوق اإل    "إعداد بحث عن    تم  وتنفيذاً لذلك فقد    
كمرحلة أولـى، وذلـك علـى يـد فريـق           " لزاميبالكتب المدرسية بمرحلة التعليم اإل    

نائب رئيس جامعة مصر وعميد كلية       (فاروق أبوزيد / متخصص يرأسه األستاذ الدكتور   
، وقد تكـون الفريـق      )والعميد األسبق لكلية اإلعالم، جامعة القاهرة     عالم بالجامعة،   اإل

  والمدرسين بكلية اإلعـالم بجامعـة القـاهرة         من األساتذة المركزي للبحث من  ثالثة      
ضافة إلى الباحثين   باإلمن المعيدين والمدرسين المساعدين     كلية  المن  باحثون   وعاونهم  

   .حصائيلتحليل اإلانات وابيالمعاونين في التفريغ اآللي لل

 لقضـايا حقـوق    المدرسـية قياس مدى معالجة الكتبوتم االتفاق على العمل على      
يتضمن التحليـل   ، وأن    نجاح المادة في توصيل القيمة للطفل واستيعابها        ومدى   اإلنسان
 .اً ومستوى كيفيياًمستوى كم: مستويين

، وقامت  ق اإلنسان  وزارة التربية والتعليم مع المجلس القومي لحقو       تعاونتوقد  
  )٤(. بإرسال عدد من الكتب الدراسية التي اعتمدت عليها الدراسة

الدراسة مجموعة من األهداف عبر عدد من المستويات المعرفيـة          وقد تبنت   
  :المتكاملة على النحو التالى 

نسان فى الكتب المدرسية ، مـن        استخــالص سمات وعناصر خطاب حقوق اإل      – ١
  :ؤشرين محددين كما يلى خالل التركيز على م

   .) التسامح - الحرية– العدالة–المساواة( منظومة القيم المركزية المتعلقة بـ-

                                 
   أسماء الكتب الدراسية التي اعتمدت عليها الدراسة )٤(
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  التعبير عـن    / العمل / التعليم / االنتخاب(  منظومة الحريات الفردية العامة      -
  ) . ..الرأى 

  . منظومة حقوق المرأة والطفل -

كم إنتاج الخطاب المدرسي المعبر عـن        تحليل مجموعة األطر والسياقات التي تح      – ٢
تتم بمعـزل عـن فحـص العوامـل          قضايا حقوق اإلنسان ، فدراسة الخطاب ال      

نتاجه الداخلية أى ما يخـص      إالمساعدة على تشكله ، وخصوصاً فيما يتعلق ببيئة         
  .السياسات التعليمية المتبعة 

  :، وهي وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج

  :نسان داخل كتب التربية الدينية ومفردات خطاب حقوق اإل خصائص –أوالً 

نسان داخل كتب التربية الدينية         في ضوء تحليل خصائص ومفـــردات حقوق اإل      
  :خلص البحث إلى مجموعة النتائج التالية ) سالمية والمسيحية اإل(

تها مـن    على صورة جماعية في إنتاج ماد      اإلسالمية اعتمدت كتب التربية الدينية      – ١
خالل مشاركة أكثر من مؤلف ، في مقابل ذلك اعتمـدت كتـب التربيـة الدينيـة                 

ولم يكن هناك توجه نحو االعتمـاد علـى         ) المؤلف الواحد   (ية على فكرة    حالمسي
كما ظهر نوع من التمييز ضد المرأة في نوع المـؤلفين           . سياسة التأليف الجماعي    

  .تربية الدينية ، إذ كانوا جميعاً من الذكور الذين تم االعتماد عليهم في إنتاج كتب ال

شارات في صدر عدد من الدروس التي تضمنتها الكتب          على الرغم من تكرار اإل     - ٢
 من القضايا المتضمنة في الدرس فكثيراً ما كانت تخلو تلـك            اإلنسانإلى أن حقوق    

  .نسان الدروس من أية نصوص أو أفكار ترتبط بقضايا حقوق اإل

شارة إلى تضـمين    سالمية بالنسبة األكبر إلى اإل    لفو كتب التربية الدينية اإل     مال مؤ  - ٣
نسان في إطار الدروس التي تشملها المقررات بغض النظر عـن           قضايا حقوق اإل  
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ـ احتواء هذه الدروس على أفكار وموضوعات تتصل بقضـايا حقـوق اإل            ان ـنس
  . بصورة صريحة أو ضمنية أو عدم احتوائها على ذلك 

هر المسح الشامل وجود مفارقة أساسية فيما يتعلق بأسلوب استخالص المؤلفين            أظ – ٤
شارة في صدر كل درس إلى اتصـالها أو      للموضوعات المتضمنة في الدروس واإل    

شارة إلى تضمن دروس معينة     نسان ، إذ كانت تتم اإل     عدم اتصالها بقضايا حقوق اإل    
يلي لمادتها ذلك ، في حين كانت       نسان دون أن يثبت التحليل التفص     لقضايا حقوق اإل  

تبرز داخل بعض الدروس ، التي لم يشر إلى احتوائها على قضايا تتعلق بحقـوق               
نسان ، العديد من األفكار واألطروحات التي تتصل بتلك القضايا ، وسنبين ذلك             اإل

سـالمية  وعلى المستوى العام اهتمت كتب التربية الدينيـة اإل        . بالتفصيل فيما بعد    
  .بدرجة أكبر ) إيجابياً وسلبياً ( نسان باك مع قضايا حقوق اإلباالشت

فـي  ،  نسـان   عند معالجة موضوع حقـوق اإل     ،   يقع خطاب كتب التربية الدينية       - ٥
هداف مؤلفيها ترسيخ مفهوم التميـز فـي التصـور          تإشكالية أساسية ناتجة عن اس    

ؤلفون بعـد ذلـك     الخاص الذي يتبناه صاحب العقيدة ، وفي الوقت نفسه يحاول الم          
التنبيه إلى أن هذا التصور القائم على التميز يؤدي بـالمتعلم إلـى نبـذ التطـرف                 

كـذلك  . والعنف ضد اآلخر ، دون التنبه إلى أن التطرف يتأسس على فكرة التميز        
نسـان إلـى    شارات إلى قضايا حقوق اإل    لم تتوجه الدروس التي تضمنت بعض اإل      

 وضعها في سياق تفكير المتعلم بالصـورة التـي   شارات أو تحليل أو تفسير تلك اإل    
  .نسان تؤدي إلى بناء وعيه بقضايا حقوق اإل

نسـانية المرتبطـة    اهتمت كتب التربية الدينية باستعراض عدد مـن الحقـوق اإل          – ٦
بالمنظومة االجتماعية والثقافية ، من أبرزها تعزيز التفاهم والتسامح بين الشـعوب            

 بصحة جسمية وعقلية جيدة ، والحق في حرية التفكير ،           واألمم ، والحق في التمتع    
والحق في حرية التماس المعلومات وحرية اعتناق الدين والمعتقد ، وحق المشاركة            
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يجابي وقد سيطر االتجاه اإل   . نسان  في االستمتاع بالفنون واستهداف التعليم تنمية اإل      
ة ، يستثنى مـن ذلـك       على معالجة الخطاب لمجموعة الحقوق االجتماعية والثقافي      

الحق في حرية التفكير ، إذ كان يطرح داخل الخطاب بصورة سلبية بدرجة تفـوق              
  .يجابية طرحه من الزاوية اإل

حـق  :  برزت أيضاً في إطار منظومة حقوق المرأة مجموعة من الحقوق أبرزها             – ٧
عالجته وإن عالجه الخطاب من زاوية النفي أكثر من م        ،  المرأة في المساواة بالرجل     

من زاوية اإلثبات ، يأتي بعد ذلك حق المرأة في مشاركة الرجل في تربية األبناء ،                
  .ثم حق المرأة في التمتع بالصحة النفسية والجســدية 

 وفي إطار منظومة الحقوق المدنية والسياسية لم يظهر داخل الخطاب المدرسـي             – ٨
م التمييز بيــن البشر وثانيهما بكتب التربية الدينية سوى حقين ، يرتبط أولهما بعد        

بالحق في الشعور باألمان ، وقد تأرجح الخطاب في معالجته لكل حق منهما بـين               
يجابية ، وإن سيطر االتجاه السلبي الذي يكرس فكـرة التمييـز علـى             السلبية واإل 

يجابي أسس مختلفة عند معالجة الحق األول ، في الوقت الذي سيطر فيه التوجه اإل             
  .علق بالحق الثاني فيما يت

 شملت أجندة الحقوق االقتصادية ثالث قضايا هي ، المحافظة على البيئة من أجل              - ٩
 .تحسين مستوى المعيشة ، والحق في العمل ، والحق في مستوى معيشي مناسب              

يجابية على معالجة الخطاب للقضايا الـثالث ، باسـتثناء          وقد سيطرت الزاوية اإل   
إذ أحياناً ما كان يتناولها الخطاب بنوع من السلبية ولـيس           قضية الحق في العمل ،      

من خالل استحضار البعد الخاص بالتمييز بين األعمال أو بـين القـائمين             ،  الدعم  
  .بالعمل من أجل إعمار الحياة 

 لم تتميز مسارات البرهنة المستخدمة في التدليل على األفكار والمقوالت التـي             - ١٠
نسان بالتنوع ، إذ برزت الحجـج الدينيـة         ا حقوق اإل  يطرحها الخطاب حول قضاي   
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بالنسبة األكبر تالها في ذلك مجموعة محدودة من أنواع الحجج شـملت الحجـج              
قنـاع بأفكـار وقضـايا      التاريخية التي تعتمد على استدعاء أحداث من الماضي لإل        

اقع تنتمي إلى الواقع ، وفي أطر محدودة كان يتم استخدام بعض المشاهدات من الو             
 كان يتم استخدام أكثـر      اًللتدليل على القضايا المتضمنة داخل الخطاب ، وفي أحيان        

  .من مسار من مسارات البرهنة في التدليل على الفكرة 

  : داخل الكتب الدينية العامة اإلنسان خصائص ومفردات خطاب حقوق –ثانياً 

تـب التربيـة     تسميته بالمجال المعرفى المكمل لك     نما يمك تضم هذه المجموعة    
نها ليست  إعدادية بسنواتها الثالث ،إذ     سالمية المقررة على طالب المرحلة اإل     الدينية اإل 

نهـا تقـدم سـيرة      إمضمونا دينيا مباشرا كحالة الكتب الخاصة بالمقررات الدينية ، بل           
لشخصيات وتعالج موضوعات تنطلق فى تقديمها وطرحها من مرجعية دينية واضـحة            

 كونهـا تمثـل نطاقـا       - كحاالت تحليلية  -تيار هذه الكتب الثالثة     يحكم اخ . ومركزية
سالمية ، وهى بالتالى ظواهر     تطبيقيا لعملية تحسين وتطوير مقررات التربية الدينية اإل       

بحثية جديرة بالرصد والتحليل الشامل لبنية خطابها ، لرصد أفكاره وأنماط معالجة هذه             
  .األفكار 

  :ن المؤشرات التحليلية على النحو التالى وقد استخلص الباحثون عددا م

  :هيمنة التوجه للطالب الذكور على مجمل معالجات الخطاب / ١

هذا المؤشر تجلى فى بعدين متكاملين ، أحدهما يتعلق بالمعنيين بشئون التأليف            
 شخصية كانوا جميعهم من الرجال، ويـرتبط        ١١عداد التربوى ، وهم     والمراجعة واإل 
ف ولو موجز بالسيرة الذاتية لمؤلفى هذه الكتب تبرر التصدى لوضـع            بهذا غياب تعري  

 بالمراجعة واإلعداد التربوى ، فضـال عـن         نهذه المؤلفات، ناهيك بالطبع عمن يقومو     
  .وحضورهما داخل النصوص المقدمة ، تحديد ماهية هذا اإلعداد وتلك المراجعة 



  -٩٢-

ص بهذه الكتـب قـد      وتوضح المؤشرات التحليلية المستخلصة أن الخطاب الخا      
انطلق من رؤية ذكورية ليتوجه ويوضع ذاته لقراء من الذكور ، وهو أمر يمكن رصده               
عبر تحليل محتوى العبارات الواردة على الغالف الخارجى للكتب الداخلة فـى نطـاق              

رشادات العامة للطالب ، ورغم     هذه المجموعة ، والتى تمثل مجموعة من النصائح واإل        
والتقريرى ، فإنها فى مجملها يسودها حالة التوجه للذكور أو التوجـه            طابعها المباشر   

  .العام ، دون التوجه للفتاة كما يتوجه للفتى 

انفصال البنى الذهنية الموجهة لعمليـة اختيـار ومعالجـة الشخصـيات            / ٢
   :والقضايا

محور الكتب الدينية العامة عن السياق المعرفـى واالجتمـاعى والحقـوقى            
 : المعاصر 

أدى غياب األهداف العامة ذات الصلة بأوضاع الحاضر والتى تختـار علـى             
أساسها الشخصيات محور أحداث القصص المقررة ، إلى غياب طـرح مـنظم غيـر               

يحكمه مـنهج   وجاء اختيار الشخصيات ال  نسان ، مباشر لقيم وقضايا منظومة حقوق اإل     
 .لشخصيات المختـارة  تعطى خصوصية ل   سوى مجموعة من األهداف الشكلية التى ال      

براز منظومة األخالق الفردية والسـلوكيات الخاصـة ،   إحيث غلبت آلية التركيز على      
، فجاء اختيار    تها فى بيئتها المعاصرة   اطارا عاما وموضع  إفساح المجال لمنحها      إدون  

 عنه تحليل المحتوى سوى لعامـل الصـدفة         فما يكش  وفق   عال يخض الشخصيات هنا   
  .والمتاح على البحث والتنقيب  السهلوتغليب المباشر و

  :التركيز على فترة تاريخية واحدة لحركة الشخصيات فى القصص المقررة/ ٣

عـدادى والصـف     ويتضح من التحليل أن التركيز فى كتابى الصف األول اإل         
سـالمى ، دون أن     عدادى يقف عند مرحلة زمنية واحـدة فـى التـاريخ اإل           الثانى اإل 

ا يجعل تمثل كل جوانب ومفردات هذه الفترة علـى المسـتويات            يتجاوزها لغيرها، بم  
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 فى مجال األطر التى يستخلصـها       األبرزاالجتماعية والسياسية والثقافية والمعرفية هو      
 الزمن فى خط تصاعدى يجعلنـا نتفاعـل مـع حوادثـه             رال يسي وبالتالى   الدارسون ، 

وربمـا  ،  حد مع تاريخ محدد     ن مثل هذه المعالجة قد تحدث حالة من التو        إومنجزاته بل   
قد تدفع نحو حالة من االنفصال عن الواقع ، انطالقا من المثالية المطلقة فـى عـرض                 

وبالتـالى يترسـخ فـى       المؤلفين للفترة التاريخية المقدمة وشخصياتها ونسقها القيمى ،       
،  عقول الطالب تمثل كل مفردات هذا التاريخ وليس فقط استلهام مثله ومنظومة قيمـه             

 مضيئة وأخرى لم تخل من محن، لكن كل         جوانبغم أنه وككل فترة تاريخية يتضمن       ر
  .ذلك السياق الجدلى يتم تفريغه 

غلبة التنميط وهامشية األدوار فيما يتعلق بصورة المرأة المقدمة داخل / ٤
  :الخطاب 

إن تحليل طبيعة األدوار المنسوبة للمرأة ضمن مجموعة الكتب الدينية العامـة            
مؤشرات عن حالة من التنميط وغلبة األدوار المساعدة والثانوية لها قياسا بـأدوار             يقدم  
والواقع أن ذلك يعمل فى اتجاه تأطير لطبيعة أدوار المـرأة لـدى الطـالب                ،   الرجل

والطالبات فى هذه المرحلة عبر طرح سمات وأدوار محددة تتركز لتصبح حالة ذهنيـة              
وحيث يثبت تتبـع طبيعـة      ،  ة العامة المعاصرة    مسيطرة على تصور أدوارها فى الحيا     

األدوار التى انتقاها ونسبها المؤلفون للشخصيات النسائية المحورية داخل النصـوص ،            
  لـى دور الشخصـيات المـذكرة ، وهـو          إغلبة دور المساند والفاعل الثانوى قياسـا        

عامـة   الهدف العام لتلك النصوص من واقع منظومة األهـداف التربويـة ال            فما يضع 
يجابى يجابية عن الدور الفاعل اإل    إنسان ، ومن ضمنها بناء صورة       ومنظومة حقوق اإل  

. وأيضا المستقل للفتاة والمرأة المسلمة عموما باعتبارها شريكا حقيقيا فى جهود التنمية             
وهى التى يفترض وضوحها فى مختلف تفاصيل تلك النصوص ، حتى لو لـم يعلـن                

 فمـا المغـزى مـن اختيـار         ، وأال ومة أهداف العمل    المؤلفون عن كونها ضمن منظ    
  .شخصية نسائية كمحور لقصة كاملة 
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فى خط أفقى أحادى    ) السيرة الذاتية للشخصيات    ( تقدم سياقات التنشئة    /  ٥
  :البعد 

حيث تقدم الشخصيات محور األحداث وكأنها موجهة نحو هدف محدد وتسـير            
تخدم هدف المؤلف ، وبمـا       جاته التى ال  دراميا فى خط سير مستقيم يتم تجاهل كل تعر        

شكاليات معرفية أو تحليلية تساهم فى رسـم أبعـاد موضـوعية            إيخلى القصة من أية     
  .للشخصية 

  :طرح أدوار ومواقف الشخصيات فى سياق مثالى مطلق وغير جدلى /  ٦

لعل واحدا من أهم مظاهر المعالجة الخاصة بالخطاب الذى عبرت عنه مختلف            
يتعلق بالميل التام نحو تقديم سياق مثـالى مطلـق    ن هذه الكتب ، هو ما   وحدات مضمو 

ـ ( لحركة وأدوار وسلوكيات الشخصية المحورية خاصة ذات البعد التاريخى           ماء ـأس
طار مطلق منـزه    إ، حيث تتحرك الشخصيات فى       )أسامة بن زيد    ( و) بنت أبى بكر    

 مهما ارتقـت فـى مـدارج        -وكل الصفات التى تمنح للشخصية     عن الخطأ والتردد ،   
براز القدوة والمثـل ،     نسانى، وهو أمر وان كان مقصودا إل       طابعها اإل  -الكمال والسمو 

ال أن ذلك قد يثقل على الطالب فى هذه المرحلة من خالل احتمال غياب هدف المؤلف                إ
نظـرا لبعـد    ،  ، إذ سيستشعرون عدم القدرة على التمثل بهذه الشخصيات          " االقتداء  " 

 بين حالة هؤالء الطالب التى تشهد األخطاء وبين النموذج المثالى المقدم ، مما قد               البون
صالح مقومات الشخصية ،    إحساس دائم ومتصل بالذنب ، أو اليأس من         إيوقع فى حالة    

أو حتى قد ينتهى األمر بالنظر لذلك على أنه حالة غيـر قابلـة للتمثـل فـى مجـال                    
  . المؤلفين بأهدافعصف كلية  والسمو الروحى ، بما ياألخالقيات

  : إلى بناء استداللى منطقى دال تستنطرح مقوالت عامة وأحكام مطلقة / ٧
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 مواقـف   إلىحيث دأبت الكتابات على طرح خطاب تقريري مباشر غير مستند           
فبدت مفصولة عن جسد البنـاء      ،  وحاالت تطبيقية فى الغالب، وذلك لبث أفكار محددة         

  . صفحات الكتاب العام للخطاب الذى ينتظم

  :يجابية تبرز الدور العام للمرأة إالتقديم المختزل والمباشر لسمات وأدوار / ٨
حتى عندما تواجدت بعض المؤشرات فى المضمون التى كان يمكن طرحها فى            

يجابية للمرأة فى المجال العـام ، بـدا تقـديمها شـاحبا             سياق موسع يبرز األدوار اإل    
ل حالة غير حاضرة بوضوح ، وتغلب على مضمونها سمة          ومختزال، كما أنه عموما مث    

  .تقدم عبر مشاهد وأحداث بل غلب عليها الوصف واالختزال  التقريرية ، فهى ال
 لم يتخلص المؤلفون فى تقديمهم لها من التعلق بالمثال الخاص بالرجـل             كذلك

، دراك خصوصية ما للشخصية النسائية يجـب التركيـز عليهـا            إكقدوة ونموذج دون    
المحك، الذى يقاس   / فالتميز لديهم فى الغالب يكون بقدر االقتراب من السلوك الذكورى           

  .عليه فى تقييم سلوك الشخصية النسائية 

غلبة التركيز المباشر على عرض جوانب السيرة الذاتية للشخصيات فـى           / ٩
  :قصاء األهداف التربوية والحقوقية إمقابل 

ألحداث منفصلة من سيرة الشخصية ، دون       حيث تم التوسع فى السرد المتصل       
االعتناء بطرح وتقديم أهداف تربوية أو حقوقية ظاهرة أو مضمرة ،فضال عـن عـدم               

  .نسانية والحقوقية لمواقف وأحداث داخل السرد استخالص الدالالت اإل

فرغم أن فى أحداث هذه السير جوانب مهمة تؤكد على كثيـر مـن مفـردات                
معاصرة كان يمكن للمؤلف أن يقف أمامها مستخلصا ومحلال،         نسان ال منظومة حقوق اإل  

لتأكيد قيم المساواة بين البشر ، لم يركز المؤلفون كثيرا على هذا المعانى ، ولم يقفـوا                 
أدى التدخل المتعسـف     نه أحيانا ما  إألنها لم تكن مقصودة لديهم ، بل         عندها محللين ،  
شارات داخـل  إ المضمون الذى حملته     العصف بكثير من دالالت هذا     إلىوغير الواعى   

  .الكتب 



  -٩٦-

  :نسان طار منظومة حقوق اإلإتقديم عدد من المقوالت الدالة فى / ١٠

أثبت الرصد والتحليل الشامل للخطاب المتضمن فى هذا الكتب توافر عدد مـن             
المواقف والمقوالت فى ثناياها تؤكد على القيم والمعانى المرتبطـة بمنظومـة حقـوق              

خواطر " عدادية  يتعلق بالكتاب المقرر على طالب المرحلة اإل       من أبرزها ما  نسان ،   اإل
، حيث عبر عن االنشغال بقضايا معاصرة ذات        " سالمية فى التوعية البيئية والسكانية      إ

  .أولوية فى مجال التنمية البشرية 

  :نمط استخدام المرجعية الدينية فى تناول بعض القضايا والمواقف / ١١

ه المجموعة من الكتب من مقررات التربية الدينية ، فقد تم االعتماد            باعتبار هذ 
وأحيانا مركزية فى تبرير وتسـويغ       على المرجعية الدينية بصورة منفردة فى الغالب ،       

مثل الحفاظ على البيئـة     ،  القبول باألفكار التى تطرحها الكتب ، والتى تتعلق بقضايا ما           
  .ك مثال أو أهمية تعمير األرض وغير ذل

ونرى أن المزج بين المرجعية الدينية والمرجعيات األخرى المستمدة من الواقع           
سيمنح الخطاب ارتباطا وانفتاحا عاما     ،  والعلوم الحديثة ونتائجها    ،  ومشاهداته وخبراته   

 ، وذلك مع تفهمنا تماماً لحفظ استخدام المرجع الدينى فى           على حركة المجتمع وفعالياته   
  .ية الدينية إطار مقررات الترب

  

  :غياب تحديد واضح للفئات المستهدفة بالخطاب / ١٢

رؤيته للقضايا  " سالمية فى التوعية البيئية والسكانية      إخواطر  " فمثال قدم كتاب    
 إلـى البيئية والسكانية ، وقد مثلت معالجته محاولة لنفى بعض االتهامات التى توجـه              

شكلة هنا أن يوجه خطاب التفنيد هذا ليقرأه        سالم ومحاولة الرد عليها وتفنيدها ، والم      اإل
طالب غير ذوى صلة بهذه االتهامات ، وهو نوع من الخطأ فى التعامل مـع بعـض                 

وتتعلـق  ،   والمسـلمين    لإلسالمووجهت  ،   سبتمبر   ١١االتهامات التى أفرزتها أحداث     
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 ،  هام وتفنيـد دعـاواهم    ـ االت نرهاب ، فبدال من مخاطبة من يوجهو      تحديدا بتهمة اإل  
  .يوجه الخطاب للداخل المناهض من البدء لهذه االتهامات 

  : خصائص ومفردات خطاب حقوق اإلنسان داخل كتب اللغة العربية –ثالثاً 

عداديـة   الصفوف اإل  إلى ثالثة منها موجهة     ،تضم هذه المجموعة أربعة كتب      
كتـب هـو    لى كتاب يخص الصف األول االبتدائى ، وما يجمع هذه ال          إضافة  إالثالثة ،   

كونها تمثل حالة تحليلية متسقة ومرتبطة بأهداف الدراسة ، من واقع كونها أخضـعت              
لعمليتى التحسين والتطوير، وقد كشف التحليل عن مجموعة استخالصات يمكن رصدها           

  :على النحو التالى 

حالـة التـأليف ولغـة      ( سيطرة التوجه للمذكر على مضمون الخطـاب        / ١
  ) :العرض

 شخصية تولت عمليات التأليف والمراجعة      ٢٤عن أنه من جملة     يكشف التحليل   
والتحسين لهذه الكتب األربعة لم يتواجد غير الذكور ، وهو األمر الذى انعكس على لغة               
الخطاب وأفكاره ووحدات مضمونه المتنوعة ، وهو أمر ظهرت تجلياته أيضا فى لغـة              

لكتب األربعة فجميعها موجهـة     ادية المكتوبة على الغالف الخارجى ل     ـرشالعبارات اإل 
  . الذكور إلى

  

  

مضـمون   نسان فـى  االهتمام الظاهرى والشكلى بتضمين قضايا حقوق اإل      / ٢
  :الخطاب 

الظاهرة الثانية والتى مثلت قاسما مشتركا بين الكتب األربعة وان كانت أكثـر             
أن يمكـن    عدادية ،هى مـا   حضورا وتواجدا فى الكتب الثالثة التى تخص المرحلة اإل        
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نسميه الدأب فى إظهار االهتمام بهذه القضايا ، حيث يبدو أن المؤلفين ولجنة التطـوير               
 فقرروا أن يضمنوها فى     اإلنسانبراز اهتمامهم بمفاهيم وقضايا حقوق      إكالهما معنيين ب  

  كل مكان ظاهر، وفى كل وقت ، سواء كان توظيفا مصطنعا وهـو األمـر الغالـب ،                  
  .الة النادرة أو توظيفا حقيقيا وهو الح

ظهار الفتات دون أن يرتبط بذلك فعليا فى الغالب         إهكذا كان هناك حرص على      
ر غالبـا فـى     ـون ، حيث يظه   ـ داخل المضم  اإلنسانتضمين مفردات وقضايا حقوق     

عناوين الدروس أو فى القضايا المتضمنة داخل الدروس أو فـى مقاصـد الوحـدات               
 المتعجل أن المهمة نفذت وباهتمام متزايد ،        الموضوعية ، بحيث يعطى انطباعا للقارئ     

بينما واقع الحال أنه ليس ثمة تغيير كبير ، وحتى فى الحاالت التى يعنى المؤلفون فيها                
بمناقشة مثل هذه القضايا تأتى زوايا المعالجة وأساليب التناول لتجعل من هذا المحتوى             

تكون دخيلة علـى     ية ال مجرد مفاهيم مغلقة غير مبسطة ومتضمنة عبر مؤشرات معرف        
  . النصوص المختلفة 

براء الذمة تلك يعلن فى واجهة مختلف الـدروس علـى أن            إفاستمرارا لحالة   
" حقوق الطفل   " ،  " نسان  حقوق اإل " واحدة من القضايا المتضمنة أو حتى جميعها معا         

وغير ذلك من مسميات أو كليشيهات ثم تبحـث جاهـدا داخـل             " الحقوق والواجبات   " 
  .لنص عن مؤشرات تشير لها فال تجد شيئا من ذلك فى النسبة األكبر من الحاالت ا

يؤكد بوضـوح     مشاهدات أو تجارب ترسخ هذا المعنى ، وهو ما         دال تج حيث  
  أن تلك القضايا المتضمنة هى فى أكثر الحاالت مجموعة من اللـوازم اللفظيـة التـى                

  .نية داخل النصوص المقدمة محل لها من الوجود عبر مؤشرات مباشرة أو ضم ال

  ) :  نتاج الخطاب إاضطراب ذهنية ( وغته اغياب الهدف المعلن ومر/ ٣

تبدو هذه الظاهرة واضحة من خالل الوصول للهدف المباشر عبـر التضـحية             
نسان ، أو غياب المعنى المقصود ،       بأهداف أخرى مهمة تنتمى لذات منظومة حقوق اإل       
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شـرات معرفيـة    ؤتتجسد عبر م   مل خطابية تقريرية ال   لى ج إأو مباشرته بحيث يتحول     
وبحيث يمكن أن    ،وال من خالل حوارات ومشاهدات من الواقع تدعم الفكرة الرئيسية ،          

تسـاق فـى توجهـات      االنستدل من ذلك على حالة من االضطراب فى األفكار وعدم           
  .المعالجة 

كـاد تكـون    لت حالة مشتركة بين الكتب األربعة وبصـورة ت        هذه الظاهرة مثّ  
، ثم  % ٣٦,٤عدادى   أعلى حضور لها فى كتاب الصف األول اإل        إلىمتقاربة ، وصلت    

  % . ٩فى أدنى حضور لها داخل كتاب الصف األول االبتدائى 

خالق الفردية فى توجيه سلوك الفـرد       عالء منظومة األ  إ مثال   مما يت حيث كثيرا   
  .لتشريعى العام فى المجتمع طار اهدار السياق القانونى واإلإعلى حساب وفى مقابل 

 فى أحـد الكتـب ،       رما ظه ومن أمثلة ذلك االضطراب الفكرى فى المعالجة ،           
فالعامل الذى يظهر فى الرسم المصاحب للنص هو طفل صغير ، وكأن الصورة تدعم              
بقوة منظومة مناهضة تماما لحقوق الطفل بتأكيد عمالة األطفال ، فى حين أن الـدرس               

لى إشباع هواية الرسم ، وهى رسوم وصور تحتاج         إعم حق الطفل فى     يعمل فى اتجاه د   
مراجعات فورية لما للصورة من تأثير كبير على القدرات التخيلية للطفـل فـى هـذه                
المرحلة ، فالطفل العامل فى الرسم يبدو على الماكينة وهو يعمـل مبتسـما ، وألـيس                 

  . ة مناسبة للدرسجراء التجارب فى المعمل تصلح كصوروإالدراسة والعلم 

، "العولمـة   " كذلك وضمن القضايا المتضمنة داخل نصوص أخـرى تطـرح           
نسانى واحد ، وفى حين أن النص يقدم سيرة ذاتية مختزلـة            إوالتى نفهم منها أنها أفق      

ال أن النص والمؤلفين ودون مبررات منطقيـة وموضـوعية          إ،    أحمد زويل   /للدكتور
ب المتفوق حضـاريا ويؤصـلون لهـا دون سـند           يرسخون فكرة الخصومة تجاه الغر    

أو حتى ارتبـاط بمواقـف محـددة تاريخيـة           دد ، ـومبررات يسوقونها فى هذا الص    
 صلة بالسياق الموضـوعى     اومعاصرة يمكن رصدها وتقديمها ، ومما يمكن أن يكون ذ         
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نمائية للدول الفقيرة واألكثر فقـرا ، واسـتنزاف         للدرس ، من مثل ضعف المعونات اإل      
يتم التطرق   قول البشرية فى العالم الثالث ، واحتكار ثمار التقدم العلمى ، وبالطبع ال            الع

  .طالق لكل هذا،وهو مما يضفى على تلك الخصومة صفة األبدية واإل

المعالجة المباشرة والمجردة وهيمنة حشد المعلومات فى مجال الـدروس          / ٤
  :ان نسالمخصصة لمعالجة مفردات ومفاهيم منظومة حقوق اإل

واحدة من الظواهر التحليلية المهمة والمشتركة بين الكتب الخاضعة للدراسـة           
تمثلت فى سعى بعضها لتخصيص درس وأحيانا أكثـر مـن درس فـى كـل وحـدة                  

نسـان ، ورغـم     موضوعية من وحدات الكتاب لتناول وطرح قضايا ومفاهيم حقوق اإل         
 من فرصة لطرح معارف منظمـة       يجابى العام لهذه المحاولة نظرا لما تمنحه      الطابع اإل 

ال  إ .نسان لدى الطالب فى هذه المرحلة العمرية        عن مختلف قضايا ومفردات حقوق اإل     
والقدرة على نقل هذه القضايا من      ،  أن البعد األكثر أهمية ارتبط بغياب العقلية التحليلية         

لها طـرح   لى عملية يتم من خال    إوتحويلها من مفاهيم مجردة      حيز المعالجة المباشرة ،   
أفكار ورؤى مبثوثة داخل المضامين المختلفة ، بدال من تركيزها فى وحدات معرفيـة              

لى مادة دراسية يتعامل معها الطالب بالطريقة المعتـادة فـى مـذاكرة             إمجردة تحولها   
وهى التى طالما حذر منها المؤلفون فى مقدمة الكتب ودعوا لتبنـى اتجـاه               الدروس ، 

  .من االستظهارالفهم واالستيعاب بدال 

ن تفكيك خطاب هذه الموضوعات يصل بنا إلى أن نتيجة مهمة تؤكد أنه وفى              إ
 .الغالب قد قصرت طريقة العرض والمعالجة لهذه المفاهيم عن القيام بالهدف المرجـو              

نسان ، ورغم   فبعض هذه الدروس ورغم عناوينها المباشرة التى تتناول قضايا حقوق اإل          
نسان فـى اهتمامـات    ته من زاوية وضع أجندة قضايا حقوق اإل       جودة هذا الخيار وأهمي   

عـادة  إالنشء فى هذه المرحلة العمرية ، أتت المعالجة لتقف بها عند مرحلة أولية هى               
عالن العالمى لحقوق الطفل ، فى عرض       نسان الخاص واإل  عالن حقوق اإل  إنتاج مبادئ   إ

 وحقوقيـة ذات مغـزى دال       لى رؤية تربوية  إيخلو من آليات العرض الجذاب المستند       



  -١٠١-

موسع لهذه المفاهيم والقضايا فجاءت كمادة لالستظهار، وبحيث تستبدل ذهنية العـرض            
  .عالن الجيد للمضمون داخل الموضوعات بسرد مكثف لمواد اإل

طار معرفى ذى صلة مباشرة     إلى تقديم   إوفى سياق آخر سعت بعض الدروس       
 الرغبة فى حشـد كـم هائـل مـن           نسان ، ولكن  بقضايا وعناصر منظومة حقوق اإل    
تقدم ضمن مشاهدات وتجـارب وأمثلـة ،ولكـن          المعلومات والمفاهيم المجردة التى ال    

 حال يصـل  لى مادة   إ حيويتها وحولها    اما أفقده كحالة من تكديس المعارف المحض هو       
  .طار االستظهار الذى حذر منه المؤلفون كثيرا فى التمهيد للكتب إال فى إالتعامل معها 

كذلك فقد تواجدت بعض الفقرات التى تعبر عن أطروحات ذات صلة مباشرة            و
شـارات  إنسان فى أبعادها المتنوعة ومجاالتها المختلفة ، وهى         بدعم منظومة حقوق اإل   

متفرقة داخل بعض النصوص ، كانت تقتضى فى أحيان كثيرة التوسـع فـى شـرحها             
ل مجرد مقوالت مقتطعة من سياقها      تمث نسانية والتنموية ، حتى ال    وربطها بمقاصدها اإل  

 .المعرفى والبشرى ، إال أن هذه األطروحات فى عمومها مثلت حضورا مهمـا وداال               
ونوصى بالتوسع فيها وجعلها على صلة وثيقة بحركة المجتمع وتطوره ، مع التركيـز              

 غفالها لتمثل استجابة جيدة   إنسان وعدم   على الجوانب السياسية أيضا لمنظومة حقوق اإل      
  .للحراك السياسى الذى يعيشه المجتمع 

وهكذا ورغم جمود كثير من تلك األطروحات بمعنى اقتباسـها المباشـر مـن              
شرات معرفية فـى النسـيج      ؤنسان كم خطابات عامة ، وعدم تضمين مفاهيم حقوق اإل       

ـ      إالطبيعى لمحتوى الدروس عبر مشاهدات وتجارب        ن إنسانية تكرس هذه المفاهيم ، ف
لى تطوير وفق األهداف التربوية والمعرفيـة       إديمها يظل محددا مهما يحتاج      االهتمام بتق 

  .شارات والحقوقية لهذه الدروس واإل

  :االنتقائية فى عرض النماذج والحاالت المدللة على أفكار وتوجهات محددة/ ٥
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شهدت معالجات الخطاب سيادة حالة من االنتقائية فى اختيار بعـض النمـاذج             
يتعلق باختيار وعرض نمـاذج      على توجه محدد ، لعل من أبرزها ما       والحاالت الدالة   
هدار حقوق  إنسان فى أنحاء العالم ، فالمثال الواقعى الوحيد المقدم عن           انتهاك حقوق اإل  

نسان يقدم فى سياق خارجى ودال على هيمنة المرجعية الدينية فى العـرض ، فهـو          اإل
نسان مهدرة فى كثير من أنحاء العالم       إلتزال حقوق ا   ال" رغم صحته يعبر عن انتقائية      

حيث يعيش سكانها فى فوضى مستمرة من اعتـداءات مسـلحة كمـا فـى البوسـنة                 
  ".والشيشان

  :نسان داخل الكتب العامة  خصائص ومفردات خطاب حقوق اإل–رابعاً 

  سيطرت أجندة القضايا المتصلة بمنظومة الحقوق االجتماعية والثقافيـة بفئاتهـا             - ١
فة وخاصة فئة حرية الفكر والوجدان والدين على الخطاب المطروح داخل           المختل
الدراسات االجتماعية ، وجاءت حرية الرأى والتعبير فى المرتبة األولـى            " كتب  

رية التماس األفكار ونقلها ثم فئة حرية االشتراك فى االجتماعات          ـوتبعتها فئة ح  
  . والجمعيات السلمية 

رأي والتعبير داخل الخطاب من خالل بعض التوجيهـات          ظهر الحق في حرية ال     – ٢
مارسة أنشطة يعبر فيها الطالب عن رأيه بنوع مـن الحريـة وحـق              مللطالب ب 

، وفي الكثير من األحيان كان يتم       ) في إطار غير سياسي بالطبع      ( ممارسة النقد   
فرض أجندة تفكير الدولة على الطالب من خالل اقتـراح كتابـة مقـاالت فـي                

ات تتصل بسياسات الدولة وتوجهاتها ، و بـرز الحـق فـي التمـاس               موضوع
ضافة إلـى الحصـول     المعلومات من خالل توجيه الطالب لألنشطة المكتبية باإل       

عالم المختلفة ، في حين ظهرت مسألة عدم التمييز         على المعلومات من وسائل اإل    
  .عية بأشكاله المختلفة في عدد من المواضع داخل كتب الدراسات االجتما
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 في إطار أجندة القضايا المتصلة بمنظومة الحقوق االقتصادية بـرز الحـق فـي               – ٣
  .الشعور باألمان االقتصادي ، والحق في العمل واختيار المهنة 

 اهتم الخطاب بصورة محدودة بمفردات منظومة حقوق المرأة والطفل ، وانصرف            – ٤
عاية الصـحية والخـدمات     هذا االهتمام المحدود إلى الحديث عن حق توفير الر        

الطبية للمرأة والطفل ، و المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الميادين ، وبـرز               
  .هذا األمر فيما يتعلق بمسألة التعليم على وجه التحديد 

كقوة ) الذكر  (  على مستوى القوى الفاعلة ارتفعت درجة اهتمام الخطاب بالرجل           – ٥
وبقيـة األطـر    ) نثى  األ( على حساب المرأة    .. طار عمرى   إفاعلة والطفولة ك  

ـ  ـلق بالصفات واألدوار التى نسبت بش     ـالعمرية األخرى، و فيما يتع     ام ـكل ع
فقد جاءت بأكملها متسمة    "  الدراسات االجتماعية     " ب  ـى بكت ـاعل الرئيس ـللف

  .يجابى بالطابع اإل

صورة واضحة ،    ب ى غلب على مؤلفي كتب الدراسات االجتماعية العنصر الذكور        – ٦
مما يعكس نوعاً من التمييز ضد المرأة ، وتنطبق النتيجة نفسـها علـى كتـب                
الرياضيات ، وقد انعكس هذا األمر على لهجة الدروس التي تضمنتها الكتـب إذ              

 ، سواء في استدعاء     ى فيها مرتفعاً مقارنة بالصوت النسائ     ىكان الصوت الذكور  
ي الصور المستخدمة فـي التعبيـر عـن         األسماء أو في األمثلة المطروحة أو ف      
وازن في استدعاء الذكور واإلنـاث فـي    ـمواقف معينة ، وإن ظهر نوع من الت       

  .بعض المسائل التي تضمنتها كتب الرياضيات 

اضيات في بعض األحيان باستدعاء األسـماء التـي         ي اهتم الخطاب داخل كتب الر     – ٧
تم ذلك بصورة محدودة ، في مقابل      تتردد في البيئتين اإلسالمية والمسيحية ، وإن        

  .سالمية للفاعل داخل الخطاب صعود األسماء التي تعبر عن الهوية اإل
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اقترح فريق البحث  مجموعـة    ،  و في ضوء ما خلصت إليه الدراسة من نتائج          
  :التوصيات التالية

لتـى  عادة النظر كلية فى اآللية المتبعة حاليا فى مجال تأليف الكتب الدراسية وا            إ - ١
  : لى تطويرها على هذا النحو إندعو 

 محددة فيما يخص أهداف     ةإستراتيجي تشكيل لجنة قومية موسعة تضطلع بوضع        -
 تكون ذات صلة بأبعاد تنموية وعناصر حقوقية ،        ومحتوى المقررات الدراسية ،   

وغير ذلك من أهداف يسعى المجتمع ككـل         ، وتنمية مهارات ذهنية لدى الطالب    
قتـرح  تويكون من حق هذه اللجنة أن تكون مجموعات متخصصة           .لى تحقيقها   إ

 فرعية وتصورات لمحتوى كل مقرر دراسى وفق التخصصـات          اًكل منها أهداف  
  . المختلفة 

عالن عن مسابقة قومية لتأليف كل من هذه الكتب تخصص لها جائزة ماليـة               اإل -
 االشـتراك ،    مقدرة حقا وبما يحفز الهيئات ومراكز الجامعات والخبـراء علـى          

ضافة خمسـة جنيهـات فقـط علـى         إويمكن تمويل الجوائز من خالل مقترح ب      
ـ           ،علـى أن    ةالمصروفات الخاصة بالكتب لكل طالب فى مراحل التعليم المختلف

  .ينص على تخصيص حصيلتها لصندوق يتولى هذا الشأن بصورة دورية 

ة فـى كـل مقـرر        تختار اللجنة القومية ولجانها الفرعية ثالثة مشروعات فائز        -
  .دراسى ، ويكون من حقها الدمج بينها أو استخدام مضمونها فى هذا الغرض 

 البد أن تتكرر هذه المسابقة كل ثالث سنوات وبصورة دوريـة تتـيح تطـويرا            -
موضوعيا للمقررات بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المتجددة وتطور العلـوم           

  . صلة بالعصر الذى يعيشون فيهذاتها ، وبما يسهم فى تشكيل أجيال أكثر

 استكمال هذا المشروع البحثى بمشروع آخر مهم فى رأى الباحثين بدراسة تحليلية             - ٢
لمحتوى المقررات الدراسية فى المرحلـة الثانويـة ، إذ تثبـت نتـائج البحـوث                
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االجتماعية المتنوعة أن هذه المرحلة حرجة ومحورية فى تشكيل نوازع السـلوك            
 فهى المرحلة الفعلية لتكوين المسارات الفكرية، وتشكيل بنية العقـل           لدى الشباب ،  

فى اتجاهات محددة ، وبما يحفز إجراء دراسة تستخلص سمات المضمون المقـدم             
كيل اتجاهات وتوجيه سلوكهم فـى هـذه        ـللطالب والدور الذى تضطلع به فى تش      

  .المرحلة المهمة والحساسة إزاء مختلف األوضاع 

 أيضاً الوقوف على خصائص خطاب حقوق اإلنسان فـي العديـد مـن               من المهم  – ٣
المنظومات التعليمية األخرى ، وأبرزها المقررات التعليمية المتصـلة بمنظومـة           

  . مدارس اللغات

جراء دراسة تختص بتقويم اتجاهات المعلمين وأنمـاط تفـاعلهم فيمـا يخـص              إ - ٤
ن مجموعة من المحددات الكاشفة     المقررات الدراسية التى يقدمونها للطالب ، تتضم      

  .عن الصعوبات التى تواجه تفعيل مضمون ووحدات الكتب المقررة لدى الطالب 

 تنظيم برامج تدريبية للمعلمين يتم من خاللهـا تـدريبهم علـى كيفيـة اسـتثمار                 – ٥
نسان في  المضمون التعليمي في المواد الدراسية المختلفة في غرس ثقافة حقوق اإل          

ب ، وخصوصاً طالب المرحلة الثانوية ، حتى تتكامل عناصر العملية           أذهان الطال 
  .التعليمية في اتجاه دعم مفردات هذه الثقافة بمنظوماتها المختلفة 

جراء دراسة ميدانية موسعة على الطالب من خالل مجموعات نقاش مركزة فى            إ - ٦
سـتطالع  ال)  مشتركة   – بنات   –بنين  ( مختلف المحافظات وفى مختلف المدارس      

رأيهم بشأن محتوى الكتب المقررة ، ومدى الفائدة المتحققة من دراسـتها ورصـد              
نسان ، وذلك عبـر     صلتها بالواقع العملى، وخصوصاً فيما يتعلق بقضايا حقوق اإل        

 .أسئلة ومقاييس لالتجاه تقيس بصورة غير مباشرة هذه االتجاهات 

سية ، حيـث ثبـت رداءة المنظومـة         مكانيات الطباعة الجيدة للكتب الدرا    إتاحة  إ - ٧
خراجية لهذه الكتب بدءا بما يتعلق بتصميمها ونوع الورق المستخدم واألحبار ،            اإل
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يشكل بيئة تعليمية جاذبة للطفل      فضال عن نوع الرسوم والصور الموظفة ، وبما ال        
فى هذه المرحلة ، وبما يساهم فى النهاية فى انصراف الطالب عن هذه الكتـب ،                

يضاحية والبيانية عبر برامج الكمبيوتر     رورة البدء فورا بتقديم الرسوم اإل     ونرى ض 
المتخصصة ، وبما يتيح الخروج بكتاب الئق يمكن للطالب أن يقبل عليه ويحقـق              

 .مساحة جمالية تحفز الطالب على التعامل معه 

  :وقد قام المجلس بإرسال نسخ من البحث إلى كل من السادة

د فياض، رئيس اإلدارة المركزية لشئون مكتـب السـيد          محم/  السيد األستاذ    -
  .وزير التربية والتعليم 

محمد شريف عمر، رئيس لجنة التعلـيم والبحـث العلمـي           /  األستاذ الدكتور    -
 . بمجلس الشعب

فاروق إسماعيل، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى والشباب        /  األستاذ الدكتور  -
 .بمجلس الشورى 

  

 . المجلس يعتزم نشر البحث كامالً في إصدار منفصل وجدير بالذكر أن 
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  :تقديم 

يرصد المجلس فى هذا القسم رؤية عامة حول ما تتعرض له حقوق المواطنين                  
ل ما تلقته لجنة الشكاوى بالمجلس من شكاوى المواطنين التى          من تعِد وانتهاك من خال    

 ١/١/٢٠٠٥خالل الفترة من    ) ٦٥٢٨(يدعون فيها انتهاك ألى من حقوقهم والتى بلغت         
 ، وقد تنوعت ادعاءات المواطنين طبقا لالنتهاكات الواقعة علـى           ٢٨/٢/٢٠٠٦وحتى  

. وطنية والمواثيق الدولية    حقوقهم والمنصوص على حمايتها فى القوانين والتشريعات ال       
مما دعا المجلس إلى العمل على رصد هذه االنتهاكات ودراستها للوقوف علـى أهـم               
الحقوق التي تم التعدي عليها ، وذلك من خـالل وضـعها محـل البحـث والدراسـة             
بالمشاركة مع الجهات المختصة بها للعمل على حلها ومتابعة ما تم التوصل إليـه مـع                

  .لشاكين بما تم فى شكاواهم مراعاة إعالم ا

كما يقوم المجلس من خالل دراسته للشكاوى بالعمـل علـى حلهـا ووضـع               
توصيات ومقترحات خاصة بتعديل نصوص القوانين والتشريعات التـي يـرى فيهـا             

أو وضع مشاريع قوانين جديدة تتواءم مع ما يسعى إليه من           . انتقاصاً لحقوق المواطنين    
. وقه التي نصت عليها التشريعات السماوية والمواثيق الدولية         حفظ لكرامة اإلنسان وحق   

كما يتعاون فى هذا المجال مع منظمات المجتمع المدني وذلك من خالل تلقي الشكاوى              
عن طريقهم أو المشاركة معهم فى وضع حلول ألهم االنتهاكات الواقعة علـى حقـوق               

لها فإن هناك عدداً كبيراً مـن       اإلنسان ، وباإلضافة للشكاوى التي يعمل المجلس على ح        
  ) .١١٦٦(الشكاوى تم حفظها لعدم اختصاص المجلس بها ويبلغ عددها 
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  : طرق ووسائل استقبال الشكاوى 

لقد أتاح المجلس عدة وسائل لألفراد و منظمات المجتمـع المـدنى لتوصـيل              
شكواهم التى يتضررون فيها من وقوع مساس أو انتهاك ألى حق مـن حقـوقهم ، و                 

طلبون فيها تمكينهم من الحصول على أى حق من حقـوقهم المدنيـة و السياسـية ،                 ي
البريد ، الحضور لمقر المجلس،     : االقتصادية، االجتماعية ، الثقافية، ومن هذه الوسائل        

  .الفاكس ، التلغراف و البريد اإللكترونى

لوسـائل  وقد تباين إقبال األفراد و منظمات المجتمع المدنى على استخدام هذه ا           
ومثلت وسيلة إرسال الشكاوى من خالل البريد األداة األكثر اسـتخداماً فـى إرسـال               
الشكوى من قبل األفـراد والمنظمات ، إذ وصل عدد الشكاوى المرسلة بالبريـد إلـى               

 ٢٨/٢/٢٠٠٦ التى تلقاها المجلـس حتـى       من مجموع الشكاوى   %٥٤ بنسبة   ٣٥٢٧
  . شكوى ٦٥٢٨والبالغ عددها 

 إلى تفضيل الشاكين للبريد كوسيلة لتقديم شكاواهم  ألنهـا وسـيلة             ويرجع هذا 
غير مرهقة مادياً خصوصاً لمن يبعدون جغرافيا عن القاهرة أو الذين يتعـذر علـيهم               
الحضور إلى المجلس مثل المسجونين أو المعتقلين، ولكن برغم هذه المزايـا بالنسـبة              

لبيات التى تعوق سرعة عمل المجلس      للشاكيين فإن هذه الوسيلة يترتب عليها بعض الس       
مثل تأخر وصول الشكاوى بسبب بعد مكان اإلرسال عن مقر المجلس سواء كان داخل              

 أيام ، وإغفال الشاكى أحياناً ذكر واقعة         ١٠ إلى   ٥القاهرة أو خارجها الذى يتراوح من       
يراها من وجهة نظره غير مهمة أو االختصار فى سرد جميع نواحى الشـكوى ممـا                

ستوجب استهالك وقت إضافى للتحقق من جدية الشكوى و معرفة جميع تفاصـيلها ،              ي
وذلك عن طريق قيام الباحثين القانونين القائمين على تلقى الشكاوى باالستفسـار مـن              
أصحاب الشكاوى عن البيانات و التوضيحات الناقصة سواء عن  طريق الهاتف فـى              
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 البريد الذى قد  يستغرق فتـرة زمنيـة   حالة وجود رقم الهاتف بالشكوى أو عن طريق    
  . يوماً لإلرسال و تلقى الرد ١٥ إلى ١٠أخرى تتراوح من 

ورغم مرور فترة طويلة على إنشاء مكتب الشكاوى الخاص بالمجلس مـازال            
بعض أصحاب الشكاوى ال يعرفون العنوان البريدى الخاص بالمجلس ممـا أدى إلـى              

 بإعادة إرسال هذه الشكاوى للمجلـس ممـا         إرسال الشكاوى إلى جهات أخرى ، تقوم      
يطيل من فترة وصولها للمجلس و بالتالى يؤدى إلى إعاقة السـرعة المطلوبـة فـى                

  .التحرك لالنتصاف الشاكين 

وجاءت طريقة تقديم الشكوى من خالل الحضور لمقر المجلس فـى المرتبـة             
ت للمجلـس بهـذه     الثانية كوسيلة إلبالغ الشكاوى ، إذ وصل عدد الشكاوى التى قـدم           

  .من إجمالى الشكاوى المقدمة للمجلس% ٢٩,٨ شكوى مثلت نحو ١٨٩٨الطريقة إلى  

وقد لجأ الكثير ممن ال يجيدون القراءة و الكتابة إلى استخدام هذه الوسيلة حيث              
يقوم الباحثون القانونيون المتوفرون بالمجلس بصياغة المضمون الشـفهى لموضـوع           

جز يؤدى الغرض من الشكوى بعد تلقيهـا شـفاهه مـن            الشكوى  بشكل مباشر و مو     
الشاكى ثم يوقع عليها الشاكى بعد رضائه عنها ، ولـوحظ أن هـذه الطريقـة كانـت                  
مستخدمة من األفراد داخل القاهرة أكثر من خارجها نظراً لعنصر القرب المكانى مـن              

صـحاب  مقر المجلس مما يقلل من التكاليف المادية  باإلضافة إلى تفضـيل بعـض أ              
الشكاوى عرض شكواهم شفوياً على الباحث القانونى المختص لمعرفة مـدى إمكانيـة             
تدخل المجلس إلنصافه فى حالة قبول شكواه أو لمعرفة اإلجراء الذى يتعين اتباعه فى              

أما وسيلة اإلبالغ عن    . حال توضيح الباحثين له عدم اختصاص المجلس ببحث شكواه          
رتبة الثالثة من حيث إقبال األفراد سواء مـن داخـل           طريق الفاكس فقد جاءت فى الم     

مصر أو خارجها ومن منظمات المجتمع المدنى عموماً ومنظمـات حقـوق اإلنسـان              
المصرية و الدولية بصفة خاصة على استخدامها ، حيث وصل عدد الشكاوى المرسلة             
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مـن إجمـالى الشـكاوى      % ١٤,٤ شكوى مثلت نسبة     ٩٣٨إلى المجلس بهذه الوسيلة     
   .٢٠٠٥مقدمة للمجلس خالل عام ال

وعلى الرغم من أن هذه الوسيلة تمتاز بالسرعة التى تفتقدها وسيلة البريد فإنها             
تعد وسيلة مكلفة و مرهقة مادياَ خصوصاً إن غالبية من يستخدمون هذه الوسـيلة مـن           
خارج القاهرة وال يستطيعون تحمل مصاريف االنتقال و يلجأون إلى الفاكس المتيـازه             

السرعة مما يضطرهم إلى االختصار فى شرح شكواهم أو تجاهـل إرسـال صـور               ب
المستندات أو الوثائق التى تؤكد انتهاك حقوقهم أو جدية الشكوى مما يؤدى إلى تأجيـل               
التصرف فى الشكوى لحين التأكد من جديتها ويفقد هذه الوسيلة  ميزتها الوحيدة و هى               

  .السرعة 
 التلغراف فى المرتبة الرابعـة إذ بلـغ عـدد           فى حين جاء اإلبالغ عن طريق     

مـن إجمـالى    % ٢ شكوى بما نسبته     ١٣٣الشكاوى المقدمة للمجلس بهذه الوسيلة إلى       
وتمتاز هذه الوسيلة بالسرعة التى تسـاعد علـى         .٢٠٠٥الشكاوى المقدمة للمجلس عام     

و يشـترك التلغـراف مـع       . ضمان تحرك المجلس للتدخل الفورى لمساعدة الشاكين        
لفاكس فى أنه يعتبر من الوسائل المكلفة مالياً مما يدفع الشاكين إلى االكتفاء بإرسـال               ا

كلمات استغاثة مبهمة و بسيطة تعبر عن حدوث انتهاك دون توضيح للتفاصـيل ممـا               
يستوجب االتصال بالمرسل للتأكد من جدية الشكوى و استكمال البيانات حتـى يتسـنى         

  .ة لالنتصاف للشاكينللمجلس اتخاذ اإلجراءات الالزم
واحتل البريد اإللكترونى المرتبة الخامسة كطريق إلبالغ الشكوى إذ بلغ عـدد               

مـن إجمـالى الشـكاوى    % ٠,٣ شكوى بما نسبته  ١٢الشكاوى المرسلة بهذه الطريقة     
و تعتبر هذه النسبة ضئيلة جداً ، و يرجع ذلك إلـى أن البريـد               . المقدمة إلى المجلس  

 من الطرق المتقدمة التى تحتاج إلى خبرة معينة أو إجـادة اسـتخدام              اإللكترونى يعتبر 
الحاسب اآللى مما يعوق الكثير من الشاكين عن استخدامها ، أما باقى الشكاوى و هـى    

 ١٢: من إجمالى الشكاوى فقد تنوعت وسائل تبلغيها  كاآلتى          % ٠,٣ شكوى بنسبة    ٢٠
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م تلقيها عن طريق وفد المجلس خالل       شكوى  واردة إلى األمين العام ، ثالث شكاوى ت         
الزيارات الميدانية، ثالث شكاوى عن طريق التليفون ، شكوتين عن طريق وارد أمين             

  .اللجنة 

  تصنيف الشكاوى) ١(يوضح الجدول رقم 

  وفقاَ لطرق ووسائل وصولها
  

  اإلميل  تلغرافال  الحضور  الفاكس  البريد
وارد أمين 
  عام المجلس

زيارات 
  ميدانيه

وارد أمين 
  المجموع  التليفون  اللجنة

٦٥٢٨  ٣  ٢  ٣  ١٢  ١٢  ١٣٣  ١٨٩٨  ٩٣٨ ٣٥٢٧  
  

  :تصنيف الشكاوى طبقا للحقوق المنتهكة 

 شكوى  ٦٥٢٨  - كما سبقت اإلشارة     -بلغ عدد الشكاوى  التى تلقاها المجلس        
م  و يعتبر تزايد عـدد       ٢٠٠٦م حتى نهاية فبراير       ٢٠٠٥خالل الفترة من بداية يناير      

لواردة للمجلس مؤشراً على تزايد هموم  و مشكالت المـواطنين ، ووجـود              الشكاوى ا 
فجوة بين المواطنين و الجهاز اإلدارى للدولة ، فقد وجد األفراد متنفســاً لهـم فـى                 
توصـيل الشكــاوى و إحالتها للجهات المشكو فى حقها ، لمحاولة االنتصاف لهم من             

  .قهم موظفى الدولة الذين يدعون أنهم أهدروا حقو

ووفقاً لنوعية الحقوق المنتهكة تبعاً الدعاءات الشــاكين جـاءت الحقــوق               
االجتمـاعية و االقتصادية فى المرتبة األولى من حيث عدد الشـكاوى الـذى وصـل               

 من إجمالى الشكاوى الواردة  للمجلس ، وذلك يرجـع إلـى             ٤٢,٧ مثلت نسبة    ٢٧٨٧
 قبل الحقوق األساسية التى ال يستطيعون       أهمية هذه الحقــوق إلى أصحابها و أنها من       

  .الحياة بدونها مثل الحق فى السكن و الحق فى الصحة 
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وجاء فى المرتبة الثانية الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية و السياسية و التـى             
من إجمالى الشكاوى الواردة للمجلـس ،       % ٢٨,٣٥ شكوى بنسبة    ١٨٥١وصل عددها   

ابها انتهاك حقوقهم لكنها ال تدخل فى اختصاص المجلس،         أما الشكاوى التى يدعى أصح    
وتم تحويلها لجهة االختصاص ، فكانت تتعلق بطلب أصحابها تقديم مساعدة قانونية لهم             
فى منازعاتهم القضائية، أو بطلب معاونة المجلس لنشر إنتاجهم األدبى من شعر وقصة             

   حفظهـا نهائيـاً     قصيرة ، أو توفير فرص عمل فضـالً عـن الشـكاوى التـى يـتم               
أو مؤقتاً إما لعدم جدية الشكوى أو لعدم وجود توقيع ، وقد احتلت هذه الشكاوى المرتبة                

من إجمـالى الشـكاوى الـواردة        % ١٧,٨٦ شكوى بنسبة    ١١٦٦الثالثة بعدد وصل    
للمجلس وهى نسبة ليست بالضئيلة مما يدل علـى نقـص الـوعى بـدور المجلـس                 

  .واختصاصاته 

إجراءات قانونيـة أو منازعـات      (تى تتعلق بالشئون التشريعية     أما الشكاوى ال  
 شـكوى بنسـبة     ٣٢٩فقد جاءت فى المرتبة الرابعة بعدد شكاوى وصل إلى          ) قضائية
من إجمالى الشكاوى الواردة للمجلس ، فى حين أن الشـكاوى التـى تخـص        % ٥,٠٤

  سـبة   بن ١١٧حقوق المصريين فى الخارج جاءت فى المرتبة الخامسة بعـدد وصـل             
شكوى من إجمالى الشكاوى الواردة إلى المجلس ، فى حين جاءت الشـكاوى             % ١,٨٠

 شـكوى بنسـبة     ٢٧٨المتعلقة بالقضايا العامة فى المرتبة األخيرة بعدد وصـل إلـى            
من إجمالى الشكاوى الواردة للمجلس وهى الشكاوى التـى تخـص جمـوع             % ٤,٢٥

 و االقتراحات للحد من أو القضـاء         المواطنين ، ويطرح مقدموها  الحلول و التوصيات       
  . على هذه المشكالت المتعلقة بحقوق اإلنسان

  تصنيف الشكاوى)  ٢( يوضح الجدول رقم 

  وفقاً للحقوق المنتهكة
  النسبة المئوية  عدد الشكاوي  تصنيف الشكاوي

   %٢٨,٣٥  ١٨٥١  الحقوق المدنية والسياسية
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   %٤٢,٧  ٢٧٨٧  الحقوق االقتصادية واالجتماعية 
   %٥,٠٤  ٣٢٩  الشئون التشريعية
   %١,٨٠  ١١٧  العالقات الدولية 
   %٤,٢٥  ٢٧٨  القضايا العامة

   %١٧,٨٦  ١١٦٦  شكاوي ال تدخل في اختصاص المجلس
    ٦٥٢٨  المجموع الكلي

  :التوزيع الجغرافي للشكاوى 
مدى التفاوت بين المحافظات خـالل تعاملهـا مـع          ) ٣(يوضح  الجدول رقم     

 تتعلق بحقوق اإلنسان ، ويتضح من التفاوت بين نسبة كل محافظـة عـن               القضايا التى 
مثيلتها بعض الدالالت التى يجب مراعاتها عند وضع الحلول والمقترحات التى تحد من             
هذا التفاوت والتى من أهمها العمل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان داخل العديـد مـن                

ضح من تفاوت النسب بين المحافظـات       المحافظات التى تبعد جغرافيا عن العاصمة ويت      
        -:ما يلى 

   :محافظة القاهرة الكبرى: أوالً
)  الجيزة – القليوبية   –القاهرة  ( وقد بلغ إجمالى الشكاوى الواردة من محافظات        

و يرجع ذلك إلـى     ، من إجمالى الشكاوى التى وصلت إلى المجلس         %) ٣٨,٠٤(نسبة  
هى العاصمة التي تحتشد بعدد كبير من المواطنين    عدة عوامل حيث إن محافظة القاهرة       

من تعـداد جمهوريـة     % ٢٥فتعداد سكان القاهرة الكبرى يبلغ حوالي       ، المصريين بها   
وتضم جميع الوزارات والهيئات الحكومية والعديـد مـن الجامعـات ،            ،مصر العربية   

تقـع  فضالً عن أن العديد من منظمات حقوق اإلنسان ومؤسسـات المجتمـع المـدنى               
بالقاهرة ، ويرد منها العديد من الشكاوى ، وكذلك وجود عدد من السجون داخل نطاق               

 - سجون طرة    – سجن القناطر الخيرية     –سجون أبو زعبل    ( محافظة القاهرة الكبرى    
و التي يرد منها شكاوى السجناء المتعلقة بحقوقهم المنتهكة         )  سجن القطا  –سجن المرج   

  م من الحق في التعلـيم والحـق فـي اإلفـراج الشـرطى              سوء معاملتهم ، وحرمانه   ( 
 .وغيرها من الحقوق األساسية المنتهكة ) أو العفو والحق في الرعاية الصحية 
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وقد أدى انتشار الوسائل اإلعالمية إلى المساهمة فى التوعيـة بثقافـة حقـوق              
  .اإلنسان داخل القاهرة الكبرى ، هذا بخالف وجود مقر المجلس بالقاهرة

  
  :محافظات الوجه القبلى : نياًثا

 – سوهاج   – الفيوم   – بنى سويف    – أسيوط   –المنيا  (وتشمل كل من محافظات     
  وبلغت الشكاوى الواردة من هـذه المحافظـات إلـى المجلـس نسـبة              )  األقصر –قنا  

ويالحظ انخفاض نسبة الشكاوى الواردة من الوجه القبلي نظـراً لقلـة            ،  %) ٢٥,٥٧(
فة حقوق اإلنسان، ولبعد هذه المحافظات عن القاهرة ، وحيث مازال           انتشار الوعي بثقا  

  . قاطنو هذه المحافظات يركنون إلى المجالس العرفية و التقاليد القبلية في حل نزاعاتهم
تنصرف الشكاوى التي تصل إلى المجلس من هذه المحافظات إلى التعسف في            

ة إلـى طلبـات العمـل والسـكن     استخدام السلطة من قبل الجهات الحكومية ، باإلضاف 
وشكاوى أسر السجناء التى تتعلق بالحقوق المنتهكة لهـؤالء         ، وشكاوى المرافق العامة    
ويزيد على ذلك ما يتعلق بالشكاوى الخاصة بحقوق الملكيـة          ، السجناء داخل السجون    

  .الزراعية والمنازعات القانونية وأيضاً شكاوى العمالة المؤقتة فى هذه المحافظات 
  :محافظات الوجه البحرى : ثالثاً

كفر الشيخ  – الدقهلية   – الغربية   - الشرقية –المنوفية  (وتشمل كل من محافظات     
فعدد الشكاوى الواردة من هذه المحافظات إلى المجلس تمثل نسبة          )  البحيرة   – دمياط   –
من إجمالي الشكاوى الواردة إلى المجلس، ويتضح انخفاض هـذه النسـبة             %) ١٩,٢(

حيث أنها ذات بيئة زراعية، و تنصب معظم الشـكاوى          ،  لطبيعة هذه المحافظات   نظراً
الواردة منها على المنازعات على ملكيات األراضي مع الجهات الحكومية، أو النـزاع             
  على ملكيـات خاصـة ، أو الحصـول علـى تـراخيص بنـاء أو طلبـات عمـل                    

العامة واستكمال التعلـيم،    أو سكن، أو طلبات للرعايـة الصحية ، أو شكاوى المرافق           
  .وطلبات أو اإلفراج الشرطي أو العفو عن السجناء في هذه المحافظات

  :المحافظات الساحلية والحدودية : رابعاً 
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 – بورسعيد   – السويس   – اإلسماعيلية   –اإلسكندرية  (وتشمل كل من محافظات     
 جنـوب   –ء   شمال سينا  – أسوان   – الوادى الجديد    – مرسى مطروح    –البحر األحمر   

من  %) ١٣,٤( وبلغت الشكاوى الواردة من هذه المحافظات إلى المجلس نسبة          ) سيناء  
ويالحظ أنها حازت على أقل نسبة من الشكاوى،        ، إجمالي الشكاوى الواردة إلى المجلس    

ويرجع ذلك إلى بعد هذه المحافظات عن القاهرة الكبرى ولعدم كفاية التوعيـة بثقافـة               
ا إلى جانب أن بعض هذه المحافظات مازالـت مقيـدة بالعـادات             حقوق اإلنسان ، هذ   

والتقاليد القبلية والتى تحول دون تمكينهم من تقديم شكواهم إلى الجهات المختصة ومنها             
) فى معظم الحاالت    (المجلس القومى لحقوق اإلنسان واعتمادهم على المجالس العرفية         

 المرأة من تقديم  شكواها فـى هـذه          ووجود العديد من العوائق التى تحول دون تمكين       
  .المحافظات 

   )٣( جدول رقم 
  يوضح تصنيف الشكاوى وفقا لتوزيعها الجغرافى

  النسبة المئوية  عدد الشكاوى  المحافظة  م
  %٢٦,٦٠  ١٧٣٦  محافظة القاهرة.١
   %٨,٧ ٥٦٨  محافظة الجيزة.٢
   %٧,١٨  ٤٦٨  محافظة المنيا.٣
   %٤,٥  ٣٢٦  محافظة أسيوط.٤
   %١,٦٥  ١٠٨  محافظة المنوفية.٥
   %٢,٧  ١٨٠  محافظة بنى سويف.٦
   %٣,٦٤  ٢٣٨  محافظة القليوبية.٧
   %١,٨٧  ٢٢٧  محافظة اإلسكندرية.٨
   %٤,٢١  ٢٧٥  محافظة الشرقية.٩
   %٣,٢٨  ٢١٤  محافظة الفيوم.١٠
   %٣,٤٧  ٢٢٦  محافظة الغربية.١١
   %٣,٥٠  ٢٢٩  محافظة الدقهلية.١٢
   %٣,٩٦  ٢٥٨  محافظة سوهاج.١٣
   %٣,٠٤  ١٩٩  محافظة قنا.١٤
   %٢,٠٨  ١٣٦  محافظة كفر الشيخ.١٥
   %١,٦٧  ١٠٩  محافظة اإلسماعيلية.١٦
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   %٢,٢٧  ١٤٨  محافظة أسوان.١٧
   %١,٣٧  ٨٩  محافظة السويس.١٨
   %١,٠٥  ٦٩   ش-محافظة سيناء ج.١٩
   %١,٥٠  ٩٨  محافظة بورسعيد.٢٠
   %٢,٢٢  ١٤٥  محافظة دمياط.٢١
   %٢,٠٦  ١٣٥  محافظة الوادى الجديد.٢٢
   %٠,٩١  ٦٤  محافظة األقصر.٢٣
   %٠,٨٩  ٥٧  محافظة البحر األحمر.٢٤
   %٠,٧٣  ٤٨  محافظة مرسى مطروح.٢٥
   %٢,٧٢  ١٧٨  محافظة البحيرة.٢٦
    ٦٥٢٨  االجمالى.٢٧

  :التصنيف النوعى للشكاوى 

 ) ٥٤٥٠( ويالحظ ورود معظم الشكاوى من الرجال حيث وصل عـددها إلى           
 ) ١٠٧٨( سيدات وصـلت إلـى      وأن عدد الشكاوى المقدمة من ال      %) ٨٣,٥( بنسبة  

مما يوضح أن مشاركة النساء مازالت قليلـة إلـى حـد كبيـر              ) ١٦,٥(شكوى بنسبة   
وتنحصر معظمها فى شكاوى محددة ، و ذلك يرجع إلى إن المجتمع المصرى مازالت              
تحكمه إلى حد كبير العادات و التقاليد القبلية ، و السائد فيها عدم تمكين المـرأة مـن                  

قوقها ومنها تقديم الشكاوى و إنما يخول هذا األمر ألحـد الـذكور مـن               الدفاع عن ح  
، وتجدر  ) و يحدث هذا على وجه الخصوص فى الريف المصرى و الصعيد            ( أسرتها  

اإلشارة إلى أن الشكاوى التى تهم المرأة المصرية بالدرجة األولى هى شكاوى األحوال             
لى أن معظـم السـيدات بمصـر      و يرجع ذلك إ   ( الشخصية و تلك الخاصة بأطفالهن      

و نظـراً الختصاص المجلس القومى للمرأة و المجلـس القـومى           ) من ربات البيوت    
لألمومة و الطفولة بتلك القضايا و القيام بدور كبير و فعال في هذا الشـان أدى ذلـك                  
بدرجة كبيرة إلى انخفاض نسبة الشكاوى الواردة من النساء عدم نشر ثقافـة حقـوق               

و على وجه الخصوص النساء فى الريف       ( بين الغالبية العظمى من المواطنين      اإلنسان  
و من ثم عدم معرفتهن بحقوقهن ، وقد لوحظ أن أغلبية الشكاوى المقدمـة              ) و الصعيد   
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من النساء للمجلس هى شكاوى تتعلق  بالحقوق االقتصادية  والتى يلتمسن فى معظمها              
، وأيضا طلبات الحصول على معاشـات       الحصول على وحدات سكنية لهن و ألسرهن        

من وزارة الشئون االجتماعية نظراً لعدم وجود عائل وفى بعض الحـاالت إلعاقتـه ،               
و بعد ذلك تأتى    ، وأيضاً ما يتعلق بطلبات العمل نظراً لظروفهن االقتصادية المتدهورة          

شكاوى السيدات من جهات عملهن ، والخاصة بانتهـاك بعـض حقـوقهن العماليـة               
ركزت تلك الشكاوى بنطاق القاهرة الكبرى ألن الغالبية العظمى من السيدات داخل            وت(

الصعيد و الريف يعانين من تهميش دورهن وعدم قدرتهن علـى ممارسـة حقـوقهن               
  ) . المكفولة لهن دستورياً 

  )٤(يوضح الجدول رقم 

  التصنيف النوعى للشكاوى الواردة للمجلس
  النسبة المئوية  عدد الشكاوى  وعالن

   %٨٣,٥  ٥٤٥٠  الرجال

   %١٦,٥  ١٠٧٨  السيدات

  ٦٥٢٨  المجموع
  

  :ردود الجهات المختصة على مخاطبات المجلس 

بعد مرحلة قبول وتسجيل الشكاوى وتحديد الجهات المعنية بهذه الشكاوى يقوم              
المجلس بمخاطبة األجهزة والمؤسسات الحكومية واإلدارات المحلية ومنظمات المجتمع         

للتعاون فى بذل الجهود الرامية إلى االنتصاف ألصحاب الشكاوى ، وقد وصل            المدنى  
   ســواء الـوزارات     –إجمالي المخاطبات التي أرسـلها المجلـس للجـهات المعنية        

أو المحافظات أو الجامعات أو الشركات أو البنوك أو الهيئات الحكومية خالل الفتـرة              
 مخاطبة ، في حين وصـل إجمـالي         ١٩٧٠ إلى   ٢٠٠٦ إلى فبراير    ٢٠٠٥من يناير   
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 ٩٦٠ إلـى    ٢٠٠٦ فبراير   ٢٨الردود التي أرسلت إلى هذه الجهات من المجلس حتى          
  .من إجمالي المخاطبات التي أرسلت للجهات المعنية % ٤٨,٧وتمثل هذه الردود رداً 

عدد مخاطبات المجلس للجهات المعنية ومقارنتهـا        ) ٥( ويوضح الجدول رقم    
وتوزيع هذه المخاطبات والردود على الجهات المرسلة إليها        . اردة منها   بعدد الردود الو  

وارتفاع عدد الردود الواردة من الجهات المعنية مقارنة بالتقرير األول          والواردة منها ،    
  .للمجلس 

ونود اإلشارة فى هذا إلى ورود رد من الحكومة المصـرية حـول مـا ورد                
 عزوف لعدد من الجهات عـن الـرد علـى           بالتقرير السنوى األول ، وما زال هناك      

مخاطبات المجلس بشأن انتهاك هذه الجهات لحقوق أفراد وجماعات ينتمون إليها إمـا             
  . بحكم اإلقامة والموطن الجغرافي أو بحكم عالقات العمل والوظيفة 

   )٥( جدول رقم  

  مخاطبات المجلس للجهات المعنية بالشكاوى والردود عليها

  : الوزارات -١
 الجهة المناظرة/ الوزارة  م

عدد 
المخاطبات

عدد 
 الردود

نسبة المئوية للردود إلى ال
 عدد الشكاوى المقدمة

  %١٨,٦ ٣ ١٦ رئاسة مجلس الوزراء ١
  %٤٧,٥ ١٦٨ ٣٥٣ وزارة الداخلية ٢
  %٩٤,٥ ١٠٤ ١١٠ وزارة العدل ٣
 %٨٨,٢ ١٨٧ ٢١٢ النائب العام ٤
  %٣٣,٣ ٩ ٢٧ وزارة الخارجية ٥
  %٨٨,٧ ٥٥ ٦٢ وزارة التأمينات والشئون االجتماعية ٦
  %٧٤,٣ ٥٨ ٧٨ وزارة الصحة والسكان ٧
  %٧٠,٥ ٦٧ ٩٥ وزارة التعليم العالى ٨
  %٥٠ ٢٤ ٤٨ وزارة الدفاع ٩
  %٢٨,٥ ٤ ١٤ وزارة القوى العاملة والهجرة١٠
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 الجهة المناظرة/ الوزارة  م
عدد 

المخاطبات
عدد 
 الردود

نسبة المئوية للردود إلى ال
 عدد الشكاوى المقدمة

  %٣٧ ١٠ ٢٧ وزارة الزراعة واستصالح األراضى١١
  %٧٦,٩ ١٠ ١٣ ة األوقافوزار١٢
  %٧٧,٧ ٧ ٩ وزارة الموارد المائية١٣
  %١٠٠ ٤ ٤ وزارة التجارة الخارجية والصناعة١٤
  %٧٥ ٢١ ٢٨ وزارة الكهرباء١٥
  %٥٠ ٨ ١٦ وزارة االستثمار١٦
  %٢٥ ٢ ٨ وزارة الطيران المدنى١٧
  %١٢,٥ ٥ ٤٠ وزارة التربية والتعليم١٨
  %٢٠ ٣ ١٥ وزارة المالية١٩
  %٨٠ ٤ ٥ وزارة الثقافة٢٠
  %٨٣,٣ ٥ ٦ وزارة السياحة٢١
  %٧٠,٥ ١٢ ١٧ وزارة اإلسكان والمرافق٢٢
  %١٤,٢ ١ ٧ وزارة الشباب٢٣
ــا  ٢٤ ــاالت وتكنولوجي وزارة االتص

 المعلومات
١٠٠ ١ ١%  

  %٦,٦ ١ ١٥ وزارة البترول٢٥
 %٣٠ ٦ ٢٠ وزارة التموين والتجارة الداخلية٢٦
 % ٢٢,٢ ٢ ٩ وزارة النقل٢٧
  %٣٦,٣ ٨ ٢٢ الجهاز المركزى للتنظيم اإلدارة ٢٨
 - - ١٠ وزارة البيئة٢٩
  %٤٠ ٤ ١٠ وزارة التنمية المحلية٣٠
 - - ٣ وزارة اإلعالم٣١
 - - ٣ وزارة الدولة لإلنتاج الحربى٣٢
 - - ١٠ وزارة الدولة للتنمية اإلدارية ٣٣
 - - ١ لمحاسبات الجهاز المركزى ل٣٤

  %٦٠,٣ ٧٩٤ ١٣١٤ اإلجمالى 
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  : المحافظات -٢
 المدينة/ المحافظة  م

عدد 
 المخاطبات

عدد 
 الردود

النسبة المئوية للردود إلى 
 عدد الشكاوى المقدمة

  %٥٨ ٣٢ ٥٥ محافظة القاهرة ١
  %٢٦ ٦ ٢٣ محافظة الجيزة ٢
  %١٧,٦ ٣ ١٧ محافظة الغربية ٣
  %٧١,٤ ٥ ٧ سماعيليةإلمحافظة ا ٤
  %٧,٦ ١ ١٣ محافظة كفر الشيخ ٥
  %٧,١٤ ١ ١٤ محافظة أسيوط ٦
  %٣٥,٧ ٥ ١٤ محافظة قنا ٧
  %٥٠ ١ ٢ محافظة البحر األحمر ٨
  %٦٠ ٩ ١٥ محافظة بنى سويف ٩
  %٣٣,٣ ٢ ٦ محافظة الوادى الجديد ١٠
  %٢٨,٥ ٤ ١٤ سكندريةمحافظة اإل ١١
  %٢٢,٢ ٢ ٩ محافظة الفيوم ١٢
  %١٠ ٢ ٢٠ محافظة أسوان ١٣
  %٥,٢ ١ ١٩ محافظة الدقهلية ١٤
  %١٧,٦ ٣ ١٧ محافظة البحيرة ١٥
  %١٣ ٤ ٣٠ محافظة المنيا ١٦
  %٤,٣ ١ ٢٣ محافظة القليوبية ١٧
 - - ١ محافظة بورسعيد ١٨
 - - ٤ محافظة مرسى مطروح ١٩
  %٧,١٤ ١ ١٤ محافظة المنوفية ٢٠
 - - ١٥ يةمحافظة الشرق ٢١
 - - ٧ محافظة دمياط ٢٢
 - - ٨ محافظة سوهاج ٢٣
 - - ٣ محافظة السويس ٢٤
 - - ٦ محافظة جنوب سيناء ٢٥
  %١٠٠ ١ ١ محافظة شمال سيناء ٢٦
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  %٢٣,٢ ٨٣ ٣٥٧ اإلجمالى  

  باقى الجهات المعنية التى قام المجلس بمخاطبتها
 إجمالى الجهات م

إجمالى 
 المخاطبات

جمالى إ
 الردود

النسبة المئوية للردود إلى 
 عدد الشكاوى المقدمة

المصالح والهيئـات الحكوميـة ذات       ١
 الطبيعة الخاصة

٣٨,٧ ٤٨ ١٢٤%  

ــاهمة   ٢ ــركات المس ــوك والش البن
 والخاصة

٣٣,٣ ٢٥ ٧٥%  

  %١٢,٥ ٣ ٢٤ الجامعات والجهات التابعة لها ٣
النقابات المهنية والعمالية ومنظمات     ٤

 المدنىالمجتمع 
٩,٢ ٧ ٧٦%  

إجمالى عدد المخاطبـات والـردود       
التى خاطب بها المجلـس الجهـات       

 والردود التى تلقاها عليها  
 ٩٦٠مخاطبة١٩٧٠

 رد
٤٨,٧%  

  

  ) من واقع الشكاوى : ( حالة حقوق اإلنسان 

وتحليال لمضمون الشكاوى والذى اعتمد بشكل مباشر على ما ورد فـي تلـك              
 واعتبار ما ورد في هذه الشكاوى من قبيل االدعاءات،          الشكاوى دون تفسير أو تأويل ،     

ضـافة  إل باوالتي سيجري التحقق من جديتها وصحتها في مرحلة االنتصاف ألصحابها،         
إلى عرض السمات المشتركة في طرق ووسائل انتهاك الحقوق والحريات دون الدخول            

كـل  صـاحب   ة ب والظروف الخاص ،  بالحالة االجتماعية   الخاصة  في التفاصيل الفرعية    
 وعرض الضمانات واألسانيد الداعمة      ، نتهاكهاو  أ وبيان كل حق تم المساس به        ،شكوى

لهذا الحق في العهود واالتفاقيات الدولية وفي منظومة التشريعات المصرية والتي تشمل            
   .لوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة لهاالالدستور والقوانين و
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   :سياسيةالحقوق المدنية وال

   : الحياةفيالحق  ) ١( 

 من العهـد    ٦و قد نصت المادة     . اإلنسان قاطبة   هم حقوق   هو أ الحق فى الحياة    
الحق فى الحياة حق مالزم لكـل        " نأالدولى الخاص بالحقوق المدنية و السياسية على        

  "  إنسان ، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفيا 

نتهاكات الجسيمة و الصارخة للحـق فـى         العديد من اال   ٢٠٠٥و قد شهد عام     
ن على ذمة   يمحبوس (  العامة بعض منها لمواطنين و هم تحت يد السلطة       الالحياة ، وقع    

وقع بعضـها بسـبب     و،  )  محتجزين تعسفيا    –  محكوم عليهم داخل السجون    –قضايا  
قعت فى عـدة منـاطق سـياحية        التى و وارتكابها من قبل بعض الجماعات المتطرفة       

  .مختلفة 

 وفقـاً   -أدت   تفجيـر عبـوة ناسـفة      تم  وبمنطقة األزهر  ٨/٤/٢٠٠٥بتاريخ  ف
  أشخاص هم منفذ العمليـة اإلرهابيـة  ٣  إلى وفاة –لمصادر أجهزة األمن المصرية 

سائحين هـم أربعـة      ٩مصريين و ٩(ن  يخرآ ١٨ن أمريكي وفرنسي، و إصابة      يوسائح
    . )نسيين وإيطالي وتركيوثالثة فر أمريكيين

حـى  و رالتحرياعتداءان إرهابيان فى ميدان  وقعا ٢٠٠٥ / ٤ /٣٠ بتاريخ  و
 وفقـاً   -قرب المتحف المصري ، وراح ضحيته       ر  نفجاا وتمثال فى وقوع     السيدة عائشة 
  أجانب هم إسرائيليان وروسـي ٤ن وي مصري٣منفذ العملية  وأصيب - لمصادر أمنية

 تاسـتهدف ية  ارأعيرة ن  من ساعتين شهد حي السيدة عائشة إطالق         وإيطالية، وبعد أقل  
مما أدى إلى مقتل منفذتا العملية إثر إطالق النار عليهما من قبل حـرس   حافلة سياح ،

  . وتعد هذه هى المرة األولى التى تقوم فيها سيدتان بتنفيذ عمليات عنف  الحافلة

إيهاب الشـريف   . اف  د  ختطاقام مجهولون مسلحون ب   ،   ٢/٧/٢٠٠٥بتاريخ  و  
مساء بالقرب مـن منزلـه فـي حـي          رئيس بعثة رعاية المصالح المصرية بالعراق       
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المصري والعراقـي ،   ببغداد والذى كان مكلفاً بتعزيز العالقات بين الشعبين المنصور
  . من جماعات المقاومة المسلحة وقد قتل على أيدى مختطفيه

م الشيخ هجوما عنيفا تمثـل فـى         ، شهدت مدينة شر    ٢٠٠٥ / ٢٢/٧وبتاريخ     
السوق التجارى القـديم ، فنـدق غزالـة         " وقوع ثالثة تفجيرات فى عدة مناطق وهى        

 وفقا لتصريحات وزارة الصحة     –راح ضحيتها   " جاردن ، موقف سيارات خليج نعمة       
 اثنان وستون شخصا ما بين مصرى وأجنبى وأصيب العديد من المواطنين والبـالغ              –

  .شرة مصابينعددهم مائة وع

وقد قوبلت تلك األحداث بسخط عام من الرأى العام المصرى واستنكار عام ،               
ومطالبة بضرورة معاقبة الجناة على ما اقترفوه من أعمال طالت مواطنين مصـريين             
  وأجانب وأدت إلى إزهاق أرواحهم ال لذنب اقترفوه بـل لمجـرد ممارسـة أعمـالهم                

  .تها أو تواجدهم فى تلك األماكن لزيار

 فإنه يؤكد من جديد على حق       - وقد أدان تلك األحداث فى حينها        -والمجلس    
المتهمين فى المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعى ، وتوفير ضـمانات المحاكمـة العادلـة              

 .   والمنصفة التى أكدتها المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان 

 لسـلطة الدولـة     خاضـعة أماكن  فى  لحق في الحياة    لانتهاكات  كما وقعت عدة    
وفاة بعض المواطنين بشبهة التعذيب أثنـاء احتجـازهم ،          وأفضت هذه االنتهاكات إلى     

  .حتجازالشرطة وأماكن اال لوفيات داخل مراكزحاالت عدة  ٢٠٠٥وشهد عام 

 داخل مركـز  سالم أحمد محمود/  المواطن توفى ٢٠٠٥ / ٤ / ١٨تاريخ ب* 
وض نتيجة سقوطه من الطابق الثالث أثناء على أثر إصابته بكسر بالح كفر صقر شرطة
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عتداء عليه بالضرب داخل مركـز شـرطة   قبل قوات األمن، واال إلقاء القبض عليه من
    .)٥( كفر صقر 

المتهم بتنفيذ تفجيري األزهر وعبد المـنعم        ( أشرف سعيد /  وفاة المواطن   * 
محافظـة   فى  ٢٠٠٥ / ٤ / ٢٩القبض عليه بتاريخ       تم   قد، و داخل محبسه   ) رياض  

 ةلى مكان غير معلوم ، وقد  وصفت الجهات الرسمية واقعة الوفا           إقتياده  االمنوفية ، وتم    
  .)٦(لى ارتطام رأسه بالحائط إأصابت المتوفى أدت " جاهي"حالة  بأنها جاءت نتيجة

والذى كان يتردد على قسم   ) ا عام ٢٦  ( محمد رفعت السيد  / وفاة المواطن   * 
والذى لقى مصرعه داخل ديوان قسم      ) المصاريف  ( للعمل بالقسم   شرطة حلوان وذلك    

 ٢٠٠٥ لسـنة    ٨٢٦٥وقيدت الواقعة تحـت رقـم       ألسباب غير معروفة    شرطة حلوان   
   .حلوان إدارى

محكوم عليهـا بالسـجن     ال ) عاما ٤١( انشراح أحمد معروف  / وفاة السجينة   * 
الرحم، وكانـت تتلقـى     تعانى من سرطان ب   و سنوات فى قضية سرقة باإلكراه،       ٦لمدة  

نفاسها داخل عربة   أالعالج بمستشفى قصر العينى الجامعى بالمنيل، وقد لفظت الضحية          
   بتـاريخ  لى محبسها الـدائم بسـجن القنـاطر       إثناء نقلها من سجن الخليفة      أالترحيالت  

٧( ٥/٧/٢٠٠٥( .  

 و شهرته    أحمد متولى أحمد صالح   /  توفى المواطن    ٢٣/١١/٢٠٠٥بتاريخ  * 
 داخل ديوان مركز شرطة كفر صقر التهامه فى إحدى قضايا           )ا   عام ١٩( جابر   أحمد

وقرر  مفتش الصحة من خالل الكشف المبدئى على الجثـة وجـود شـبهة               ،  السرقة  

                                 
  ٢٣/٥/٢٠٠٥بيان جمعية المساعدة القانونية لحقوق اإلنسان  )٥(
  ١٥/٨/٢٠٠٥بيان المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان   )٦(
  ٦/٧/٢٠٠٥بيان جمعية المساعدة لحقوق اإلنسان  )٧(
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جنائية فى الوفاة ووجوب عرض الجثة على الطب الشـرعى لبيـان سـبب الوفـاة                
    .)٨(وتاريخها واألداة المستخدمة 

ة التحقيق فى هـذه القضـايا وإحالـة مرتكبـى الجـرائم             وتتولى النيابة العام  
للمحاكمات الجنائية، إال أن ذلك يستغرق وقتاً طويالً، فمن بين وقائع الوفـاة بشـبهة               

، لم يتم   ٢٠٠٥التعذيب فى مراكز االحتجاز التى سبقت اإلشارة إلى وقوعها خالل عام            
  .في أى منها  الفصل

عامة من إجراءات قانونية تجاه القـائمين       وفى سياق ما تقوم به السلطات ال      *   
ثبوت بعض وقائع التعذيب المشار إليها،      ورغم عدم التأكد من     بالتعدى على المواطنين    

 وزارة المتخذة مـن قبـل   اإلجراءات القومى لحقوق اإلنسان لتلك ومع تقدير المجلس   
لعامـة مـن    الداخلية لمساءلة بعض من باشروا تلك الوقائع، وما قامت بـه النيابـة ا             

للمحاكمة الجنائيـة وتوقيـع العقـاب       ات وإحالة بعض مرتكبى جرائم التعذيب       التحقيق
من ى  نمطسلوك  تعبيراً عن   تلك الجرائم   عليهم، فإن المجلس يعبر عن خشيته أن تكون         

ضـرورة اتخـاذ مزيـد مـن        يؤكـد   ، مما    أنماط التعامل مع المتهمين والمحتجزين    
فضالً عن التوجيه والتدريب المستمر سعياً لردع مـن         اإلجراءات والتدابير الصارمة،    

   .يتصور أن اختصاصه األمنى يمنحه حصانة فى مواجهة الحق الدستورى للمواطنين

وانطالقاً من ذلك كله حرص المجلس على معاودة النظر فى بعض نصـوص             
  .  هاقانون العقوبات التى تجرم التعذيب سعياً إلى زيادة فاعليتها وتوسيع نطاق تطبيق

   -: ومنها جرائمتلك القضائية ضد مرتكبى وفى هذا ، صدرت عدة أحكام 

في باإلدانة    حكمها    ٢٠٠٥ / ١ / ١٧أصدرت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ      
إمام من جراء تعذيب على أيدي معاون مباحـث   ىمحمد الحسين/ قضية مقتل المواطن 

                                 
  ٢٥/١١/٢٠٠٥ والحريات بيان الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق )٨(



  -١٢٥-

  م  ٢٠٠١بريل من عام أ شهر الدعوى إلى  وتعود وقائع ، قسم شرطة باب الشعرية

 ٢٠٠١ لسـنة    ١٢٠٩ت النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة والتي قيـدت بـرقم            أوقد بد 
الشعرية وعرض الجثة على الطب الشرعي الذي أكد على تعرض الجثـة             إداري باب 

 أحمـد / ، وكانت النيابة العامة قد اتهمت الضابط ه أدي إلى وفات كهربائي لعملية صعق 
 حتـى المـوت ،   هرويش معاون مباحث قسم باب الشعرية بتعذيب المجني عليد الحص
ن أصدرت حكمهـا فـي   أ قد سبق و٢١/٥/٢٠٠٣محكمة جنايات القاهرة بتاريخ  انتك

ض  إال أن المتهم طعن علي الحكم أمام محكمة الـنق خمس سنوات بالسجنحق المتهم 
لـدعوى إلـى محكمـة       بنقض الحكم السابق وإعادة ا     ١٨/٩/٢٠٠٤بجلسة   التي قضت 

  .بالسجن خمس سنواتوالتي أصدرت حكمها ) ١٥(أمام الدائرة  جنايات القاهرة للنظر

محمـد     بمعاقبة الضابط١٠/٥/٢٠٠٥قضت محكمة جنايات القاهرة بتاريخ      *
 وزغلول حامد حجاب وأحمد إبـراهيم مـدني       ، علي بقسم شرطة السيدة زينب     مبارك

 ٣٥٢١سجن ثالث سنوات التهامهم في القضية رقم الشرطة بالقسم بال سماحة مساعدي
 م كلي جنوب لقيامهم ٢٠٠٥ لسنة ٨٥السيدة زينب المقيدة برقم   م جنايات٢٠٠٥لسنة 

  .ت محمود جبر محمد حتى المو"على المواطن  باالعتداء بالضرب عمداً

 حيث تم إلقاء القبض ٢٠٠٣أكتوبر من عام  وتعود وقائع القضية إلى األول من
  بديوان قسم شرطة السيدة زينب، بتـاريخ   هالمواطن محمود جبر محمد و احتجازعلى 
 المتهمين عليه بالضرب ، وكانت النيابة ثر تعديأعلى   م توفي المذكور٧/١٠/٢٠٠٣

الجنائية  لى المحاكمةإالعامة قد تولت التحقيق في القضية وقررت إحالة المتهمين الثالثة 
 محمود جبر محمد حتى الموت بغـرض حملـه علـى   حيث اتهمتهم بتعذيب المواطن 
  من١٢٦ قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها بالمادة ناالعتراف و أنهم بذلك يكونو

 الدعوى في أولـى ) ١٧( الدائرة  ، ونظرت ومحكمة جنايات القاهرة .قانون العقوبات
ود النفي وال المتهمين و كل من شهـلى أقإ استمعت وم  ،٣/٤/٢٠٠٥جلساتها بتاريخ 

الوصف القانوني للواقعة واعتبارها واقعة ضـرب   و اإلثبات و قد قامت بتعديل القيد و
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من قانون العقوبـات و أصـدرت        ١ /٢٣٦ عمدي أفضى إلى موت طبقا لنص المادة      
 مستعملة الرأفة معهم مسـتخدمة      سنواتث  بالسجن ثال حكمها بمعاقبة المتهمين الثالثة     

  . الحكم  جاء في منطوقالحد األدنى للعقوبة حسبما

  :ضحايا االنتخابات البرلمانية ** 

 ديسمبر  ٧ سبتمبر حتى    ٩وقعت عدة انتهاكات للحق فى الحياة خالل الفترة من          
على مـدار    ) ٢٠٠٥ ديسمبر   –نوفمبر  ( شهدت االنتخابات التشريعية المصرية     حيث  

  المـواطنين  لـى وفـاة عـدد مـن         إمراحلها الثالث أحداث عنف بأشكال متعددة أدت        
وقعت  بالمرحلـة الثانيـة فـى         حيث   إصابة العديد من المواطنين ،    و )٩ ()اً مواطن ١١(

لـى وفـاة     إ بدائرة المنتزه أول واقعـة أدت        محافظة اإلسكندرية جولتها األولى داخل    
ـ      حراجسائق متأثرا ب  ) اعام٤١ (محمد خليل إبراهيم  / المواطن    ةه على أثر تلقيـه طعن
ثناء المصادمات بين   أر من الناحية اليمنى على يد أحد البلطجية         بيض في الصد  أبسالح  

شهدت بمحافظة كفر الشيخ    وبالمرحلة الثالثة فى جولتها األولى و       ،  أنصار المرشحين   
علـى أثـر    صـياد ،     ) ا عام ٣٧ ( جمعة سعد الزفتاوى  / مدينة بلطيم وفاة المواطن     

 ة لسن ٤٤٣٦، و قيدت الواقعة برقم      ه بطلق ناري بمنطقة الرقبة مما أودى بحياته         تإصاب
عمـال عنـف واسـعة      أوشهدت جولة اإلعادة للمرحلة الثالثة      ،   إداري البرلس    ٢٠٠٥

  . قتلى وعشرات الجرحى ٩النطاق أدت إلى سقوط 

 هإسالم أحمـد شـحات    /  بمدينة المطرية أصيب المواطن      محافظة الدقهلية ففى  
 متـأثرا   ١٤/١٢/٢٠٠٥وتوفي يوم    بالعين اليسرى استقرت بالمخ ،       ةبرصاصة مطاطي 

وفى أثناء وقوع أعمال العنف ومصادمات بين أنصار المرشـحين وقـوات            ،  بإصابته
بطلـق نـارى    )   طالب -عاماً  ٢٤( تامر محمود القماش      / األمن أصيب المواطن    

 إداري  ٢٠٠٥ لسـنة  ٣٩٥٧ بحياته وقيدت الواقعة بـرقم       ىبمنطقه الرئة والفم مما أود    

                                 
  تقرير المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان  )٩(
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صـياد  ) عامـا   ٤١( مجدي حسن على البحراوى      / وتوفى المواطن    مركز المطرية ،  
لى تمزق بالرئة اليمنى ونزيف دموي جسيم بالتجويف        إبطلق نارى بمنطقه الصدر أدى      

نجار   - عاما ٤١ ( السعيد الدغيدى /   توفى المواطن     محافظة دمياط وفي   ،   "الصدري
/  الصدر ، وتوفى المـواطن       ثر إصابته بطلق ناري بالجهة اليسرى من      أعلى  ) موبيليا  

على آثر إصابته بطلق ناري بالمخ ، وقد تـوفى          )  عاما   ٢٧( يهاب صالح عز الدين     ا
شعبان عبده  /  م  ، وبذات الجولة وبمدينة دمياط توفى المواطن           ١٨/١٢/٢٠٠٥بتاريخ  
وفـى  ،  ثر إصابته بطلق ناري في الرأس  أودى بحياته          أعلى  )  عاما   ٦٢ ( ةأبو ربع 

ثر إصابته  أعلى  )  عاما   ٦٠ ( مصطفى عبد السالم  /   توفى المواطن     الشرقيةمحافظة  
)  عامـا  ٢١ ( محمد كرم الطاهر عليوه   / وتوفى المواطن   ،  بطلق نارى بمنطقة الرأس     

 لسـنه   ٦٢١٠وقيدت الواقعة برقم    ،  ثر إصابته بطلق نارى بمنطقة الصدر       أطالب على   
على )  عاماً   ٢٥ ( زرـحمد ج أمحمد  / ن  ـوتوفى المواط ،  اد  ـ إداري أبو حم   ٢٠٠٥

 جنح  ٢٠٠٥ لسنه   ١٩٤٥٦آثر إصابته بطلق نارى بمنطقة الرأس وقيدت الواقعة برقم          
    .أبو حماد

  :الحق فى الحرية واألمان الشخصى

هـم الحقـوق   أمن باعتباره   ، حرية و األمان الشخصى   الحق الفرد فى    يقتضى  
عتقـال  و اال أو الحجز   أن التعرض للحبس    السياسية اللصيقة باإلنسان، حماية اإلنسان م     

ذن مسبق من   إال للضرورة مع اتباع اإلجراءات القانونية و ب       إو غيرها من اإلجراءات     أ
المؤسسـات المعنيـة   تجتهد و يكفل الدستور و القانون هذا الحق و  ،   السلطة المختصة 

 قـد و. الدوليـة   لتطوير القوانين و التشريعات المنظمة لهذا الحق للتوافق مع المواثيق           
لغاء قـانون   إ فى العديد من المناسبات بضرورة        القومى لحقوق اإلنسان   طالب المجلس 

يضا بالحـد   أوطالب  ،  لحق  ات لهذا ا  نتهاكلما ترتب عليه وقوع العديد من اال      الطوارئ  
جراء احترازى خالل التحقيقات لما يمثله من انتهـاك         إحتياطى ك من استخدام الحبس اال   

  .، وإخالل بأحد أهم المبادئ القانونية و هو أصل إبداءه الحرية صارخ للحق فى 



  -١٢٨-

  :االعتقال اإلدارى 
يمثل االعتقال اإلدارى أحد أخطر االنتهاكات التى تقع ضد الحق فـى الحريـة      

)   شـكوى     ٤٨٢( واألمان الشخصى ، وقد تلقى المجلس شكاوى متعددة وصلت إلى             
ها من استمرار اعتقال ذويهم لفترات طويلة       من أسر معتقلين وذويهم يتضررون فى أغلب      

يعود بعضها إلى أوائل التسعينات ويطلبون اإلفراج عن هؤالء المعتقلـين ، وتحسـين              
وقـد طالعتنـا      -أوضاعهم الصحية والمعيشية السيئة داخل السجون المودعين فيهـا          

 ٢٠٠٦/ ٢ / ٢٣فى عددها األسبوعى الصـادر بتـاريخ    ) المصرى اليوم   ( صحيفة    
وجاء فـى   " ال يوجد معتقلون فى مصر      : مساعد وزير الداخلية يؤكد     " بخبر عنوانه   

 أو عـام    ١٩٨١أحمد ضياء وجود معتقلين فى مصر منذ        /  تفاصيل الخبر نفى اللواء   
)   حالة ٩٦(   إال أن المجلس يؤكد من جانبه ورود العديد من الشكاوى بلغت              -١٩٩٤

وائل التسـعينات وموجـودين داخـل السـجون         تؤكد أنه توجد حاالت لمعتقلين منذ أ      
  " : ومنها على سبيل المثال –المصرية حتى اآلن 

تاريخ   االســـــــــم  م
  االعتقال

  السجن 
  مالحظــــــات  المودع به

    طره  ١٩٩١  أشرف رمضان محمد عثمان  ١
وادى   ١٩٩٢  زينهم إبراهيم محمد شكل  ٢

  ١النطرون
  

 - متاعب بالقلب    -أالالم بالكلي   الوادي الجديد  ١٩٩٢  فاضل حسن حسن صالح  ٣
   متاعب بالكبد–الروماتيزم 

 – ربـو شـعبى      -درن رئوى     الوادى الجديد  ١٩٩٢  حسن محمد عطية محمد  ٤
 ارتفاع فـى    -ضعف باإلبصار 

 متاعـب بالمعـدة     –ضغط الدم   
   انزالق غضروفى–والقولون 

 ربـو   – متاعب بالكبـد     –درن    الوادى الجديد  ٢٨/٣/١٩٩٣  عبدالعظيم زاهر محمد قطب  ٥
   خشونة بالعمود الفقرى–مزمن 

–ارتجاع بالصـمام الميترالـى        الوادي الجديد  ٢٣/٤/١٩٩٣  علي محمود علي عبد اهللا  ٦
 -قصور في الشريان التـاجى      
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تاريخ   االســـــــــم  م
  االعتقال

  السجن 
  مالحظــــــات  المودع به

 ارتفاع فـى    -ربو شعبي مزمن    
 – قرحة بالمعدة    –إنزيمات الكبد   

  أينميا
ـ     ٧ ود علـى   إبراهيم على محم

  عبداهللا
    الوادى الجديد  ٢٣/٤/١٩٩٣

 التهاب حاد   –حصوات بالمرارة     الوادى الجديد  ١٤/٩/١٩٩٣  سيد عبدالعليم يوسف درويش  ٨
ــتاتا  ــى –بالبروس ــاع ف  ارتف
  إنزيمات الكبد

 –انفصال شبكى بالعين اليمنـى        الوادى الجديد  ٦/١٢/١٩٩٣  محمود محمد بخيت يوسف  ٩
 اعوجاج بالحاجز   –تليف بالكبد   

   بواسير–األنفى 
  

يحتاج إلى جراحة عاجلة بالعمود       الوادى الجديد  ١٩٩٣  عبدالمنعم على حسن فراج  ١٠
 ارتفاع بنسبة السـكر     -الفقرى  

 ربو  – ضعف باإلبصار    –بالدم  
 – ارتفاع فـى ضـغط الـدم         -

ــد   ــخم بالكب ــاب –تض  الته
  بالبروستاتا

   حصوات بالكلى–أالالم بالكلى   الوادى الجديد  ١٨/٣/١٩٩٤  دى السيدسيد محمد أبوهن  ١١
 ضـمور   –انزالق غضـروفى      استقبال طره  ١٩/٦/١٩٩٤  على شريف حسن خليل  ١٢

  بالساق اليسرى

   -:ويرتكز االعتقال على شكلين رئيسيين هما

االعتقال السياسي والذي يصدر بموجب قرارات إدارية بمقتضى المادة الثالثـة              
، )  شكوى ٢٨٧ (هذا النوع  ووصل عدد شكاوى األفراد للتظلم من        ،من قانون الطوارئ  

واالعتقال الجنائي والذي يتعرض له األشخاص الذين قضوا فترة العقوبة المقررة فـي             
السجن تنفيذاً ألحكام قضائية صادرة بإدانتهم في بعض القضـايا العسـكرية والمدنيـة              

لية تقوم على الفور بإصدار قـرارات متتاليـة   خ إال أن وزارة الدا    ،وتقرر اإلفراج عنهم  
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وفي بعض األحيان يتم اعتقال المتهمين بارتكاب بعض الجـرائم لفتـرات            ،  عتقالهم  با
   . طويلة دون إحالتهم للمحاكمة

وقد اتفقت جميع الشكاوى على أن االعتقال جاء في جميـع مراحلـه مخالفـاً               
للضمانات التي نصت عليها المادة الثالثة من قانون الطوارئ ، إضافة إلى ادعاء بعض              

المباني (احتجاز المعتقلين لفترات طويلة نسبيا في أماكن احتجاز غير قانونية           الشكاوى ب 
مع تعرض المعتقلين للتعذيب    ) والمقار والمراكز والمعسكرات التابعة لوزارة الداخلية       

والضرب في هذه األماكن قبل صدور أوامر االعتقال الكتابية ، واتفقت أيضا العديد من              
تكررة باإلفراج عن المعتقلين من محكمة أمـن الدولـة          الشكاوى على صدور أحكام م    

العليا طوارئ وصلت إلى عشرة أحكام لبعض المعتقلين ، إال أن وزارة الداخلية تقـوم               
باإلفراج عن المعتقلين الحاصلين على هذه األحكام شكلياً على الورق واستصدار قرار            

ة وصلت في بعض الشكاوى     اعتقال جديد بما يؤدي إلى استمرار االعتقال لفترات طويل        
إلى ست عشرة سنة في ظاهرة عرفت في األوساط المعنية بحقـوق اإلنسـان باسـم                

والتي تنتهك مبدأى سيادة القانون والفصل بين السلطات ، وتشـكل           " االعتقال المتكرر "
: من الدستور التي تـنص علـى أنـه        ) ٧٢(أيضا تعطيالً وانتهاكاً خطيراً لحكم المادة       

م وتنفذ باسم الشعب ويكون االمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيـذها مـن          تصدر األحكا "
جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فـي            

  ".هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة

بما جاء في أوامر    ومن واقع ما ورد فى الشكاوى فإن هناك سببين لالعتقال حس          
االعتقال الموجهة لألفراد جاء أحدها متعلقا باالنتماء إلى جماعات إسـالمية متشـددة             
تشكل خطراً على أمن واستقرار الوطن ، ويعود  السبب الثانى إلـى المشـاركة فـي                 

  .    المظاهرات أو المسيرات الطالبية داخل الجامعات والمعاهد العليا

عدة حمالت اعتقال   ب  الحالى لطات األمنية خالل العام   السقامت  وفى هذا اإلطار    
منطقة األزهـر   في أعقاب عمليات التفجير اإلرهابية التي استهدفت مواقع سياحية في           
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المـواطنين  اعتقال أعداد كبيرة من     ب و ،ومدينة شرم الشيخ    وميدان عبد المنعم رياض     
غنـى عـن الـذكر أن       و)  الجيران   –األقارب  ( ممن لهم عالقة بمرتكبى التفجيرات      

، فضالً عن أثرها المدمر للنشاط السياحى        المجلس يقدر تماماً خطورة جرائم اإلرهاب     
 ال يجب التوسع فى حمالت القبض على المواطنين إال لمـن يثبـت              فى مصر ، ولكن     

تورطه فى تلك العمليات ،ومن خالل اإلجراءات القانونية الصحيحة إعمـاال لصـحيح             
كذلك ظل عدد قد يصل إلـى       مع المعايير الدولية المعنية بهذا الحق ،        القانون ، واتساقا    

 الجماعات اإلسالمية الـذين جـرى اعتقـالهم خـالل           يمن منتسب عتقلين  آالف من الم  
وبعضـهم  عتقال ، التسعينيات في إطار المواجهة األمنية مع الجماعات المتطرفة قيد اال  

اسـتناداً  م قرارات اعتقال متكررة     بل صدر فى حقه   أمضى فترة عقوبته ولم يفرج عنه       
لقانون الطوارئ، وبعضهم اآلخر يجرى تجديد اعتقاله تباعاً بعد كل تظلم، ومنهم مـن              
يفرج عنهم دفتريا عند انقضاء المدد القصوى التي حددها القانون حتى يصدر بشـأنهم              

  . قرار اعتقال جديد 

مطالبته المسـتمرة   محاوالت متكررة من المجلس لإلفراج عن المعتقلين و       وفى  
من خالل اجتماعات أعضائه مع المسئولين مـن وزارة الداخليـة لتحسـين أوضـاع               

بقوائم لعـدد مـن     قدم المجلس إلى وزارة الداخلية      المعتقلين الصحية والمعيشية ، فقد ت     
   لبحث حاالتهم ووافت وزارة الداخلية المجلس بردود شـملت اإلفـراج عـن             المعتقلين  

، ويدعو إلى    الداخليةوزارة   مع   مستمرة ويقوم المجلس بالمتابعة ال    ، منهم) حالة ١١٠(
 حال قيام وزارة الداخلية ببحث      واتفاقاً مع المعايير الدولية   ،  اتباع معايير أكثر وضوحاً     

  . حاالت المعتقلين والنظر فى اإلفراج عنهم 

 :االحتجاز غير القانونى 

التـى  االنتهاكات الجسـيمة    حرمان اإلنسان من حريته بدون سبب قانونى من         
 وعدم المساس   ة حرية الفرد  وضع الضمانات الكفيلة بحماي   والدستور والقانون ،    حظرها  

 علـى أن    ١٩٧١ فى الدستور المصرى لسـنة       ٤١وفى هذا المعنى تنص المادة       . ابه
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  وفيمـا عـدا حالـة التلـبس        ، الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة ال تمس         "
أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه مـن              ال يجوز القبض على     

التنقل إال بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا األمـر              
، كمـا تـنص    " من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا ألحكام القـانون          

ال يجوز اعتقـال  "  على أنه  ١٩٤٨المادة التاسعة من اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان    
  " أى أحد أو حجزه أو نفيه تعسفياً 

ويعد االحتجاز غير القانونى بداية للعديد من االنتهاكات األخرى المرتبطة بـه            
والتى يمكن أن يتعرض لها المحتجز، وقد اتضح من خالل ما تلقاه المجلـس القـومى                

لق بتضررهم من قيام قوات األمن      لحقوق اإلنسان من شكاوى المواطنين أن غالبيتها تتع       
باقتحام منازلهم دون إذن من الجهة المختصة ، واحتجازهم لمدد تتراوح بـين يـومين               
وعشرة أيام ، وذلك إلجبارهم على االعتراف بجرائم ال يعلمون عنها شيئا أو لإلبـالغ               
 عن بعض الهاربين أو مجاملة ألشخاص من ذوى النفوذ أو تهديدهم لالمتناع عن عمل             

  .محدد 

ومن اإلجراءات اإليجابية التى تتخذها السلطات العامة للحيلولة دون وقوع مثل           
 الخامسـة   ة الساع ٢٩/٣/٢٠٠٥تاريخ  بسكندرية  قامت نيابة المنتزه باإل    تلك الجرائم ،  

والنصف عصرا  بالتفتيش المفاجئ على مقار االحتجاز لقسم ومباحـث المنتـزه مـن            
عبد الرحمن حـافظ رئـيس       / ة المنتزه برئاس  ة من نياب  ةب وكالء نيا  ةخالل انتقال أربع  

 حال عدم وجود ضباط القسم وضباط المباحث بديوان القسم وقد أسفر التفتـيش              ةالنياب
  )١٠(  محجوزين دون وجه حقان مواطني وخمسةعن ضبط خمس

ومن خالل ما تلقاه المجلس من شكاوى المواطنين فقد وقعت العديد من حاالت             
  -:لقى القبض علـى كـل مـن         أ ٢٣/٥/٢٠٠٥تاريخ  ر القانونى ، ففى     االحتجاز غي 

                                 
     ٣/٢٠٠٥ ٢٩بيان جمعية المساعدة القانونية لحقوق اإلنسان بتاريخ  )١٠(
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، عبده عبد العزيز حمادة ، رشا عزب، فؤاد  أحمد، علي محمود ، جمال عبد الفتاح .د
بمنطقة المعادي كما ألقي    ) كفاية  ( حركة   لقيامهم بتوزيع منشورات في معرض نظمته     

في أحد قنوات التليفزيون األلماني ،       اإلعالميين العاملين     خمسة من    القبض أيضاً على  
بعض المـواطنين المقيمـين   ، وأيضا تضرر شرطة مصر القديمة  وتم احتجازهم بقسم

قيام رئيس ومعاون مباحث قسـم      من جراء   مبابة محافظة الجيزة    إبأرض عزيز عزت ب   
 واحتجـازهم دون وجـه حـق       ،  ساءة معاملتهم وتلفيق القضايا لهم      إمبابة بتعذيبهم و  إ

  . يدهم بتلفيق القضايا لهم ولذويهم فى حالة تقديمهم شكاوى ألى جهة وتهد

بمركز شـرطة كفـر صـقر        امواطن ٢١احتجاز  وفى غضون شهر أبريل تم      
مما يعـد   ولم يتم عرضهم على جهات التحقيق        بمحافظة الشرقية دون أي مبرر قانوني     

 علـى   ائيوضع حـد لعمليـات القـبض العشـو        ا ، األمر الذى يوجب       تعسفي احتجازا
  .ى واألمان الشخص التي تشكل انتهاكاً لحق األشخاص في الحريةالمواطنين و

 :التعذيب وإساءة المعاملة 

ساءة المعاملة حق    إ وأحق اإلنسان فى السالمة الجسدية وعدم التعرض للتعذيب         
كل مواطن يقبض عليه    "  التى تنص على أن      ٤٢ المصرى بموجب المادة     دستورال هكفل

و تقييد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة اإلنسـان ، وال               أو يحبس أ  
يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما ال يجوز حجزه أو حبسه فى غير األماكن الخاضعة                

وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطـأة      .  للقوانين الصادرة بتنظيم السجون     
ورغم تصديق الحكومة   ،  "  وال يعول عليه     شىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر       

   أ و التى تعقـد بمثابـة جـز        ١٩٨٦تفاقية الدولية لمناهضة التعذيب     المصرية على اال  
  نـه  أال  إ من الدستور المصـرى      ١٥١ من التشريع الداخلى طبقا لنص المادة        يتجزأال  

ام و مراكـز الشـرطة      ـقسأل بعض من    ـال تزال جريمة التعذيب فى مصر تقع داخ       
حرص المجلس منذ نشأته على التأكيد على ضـرورة التـدخل            ، لذا حتجازالماكن ا أو

التعذيب الجنائية التى تتعلق ب   اإلجراءات  وعقوبات  قانون ال تعديل بعض مواد    لالتشريعى  
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 وحق المواطنين فى االدعاء المباشر على مرتكبـى جـرائم التعـذيب             ساءة لمعاملة إو
لعدل التزام مصر بالمواثيق الدولية لحقوق اإلنسان       وقد أكد المستشار وزير ا    وغيرها ،   

 تحدث داخل أماكن االحتجـاز      التيواالتفاقية الدولية لحظر التعذيب، وأن حاالت الوفاة        
 أيةاتخاذها، وفحص   العامة  تخضع لسلسلة من اإلجراءات القانونية الواجب على النيابة         

 فـي اءات الجنائية والتأديبيـة     ثم اتخاذ كافة اإلجر   من   عليه، و  المجنيشكاوى من أهل    
السـيد وزيـر    قـرر    كما   ،الفة أو أفعال مجرمة قانونا    ـوت وقوع أية مخ   ـحاالت ثب 
 ، بأقسـام الشـرطة     ألي نوع من أنواع سوء المعاملـة       تعرض المواطنين عدم  الداخلية  

 ومكتب متخصص بمكتب    داخليةوأشار إلى وجود لجنة دائمة لحقوق اإلنسان بوزارة ال        
تلك االنتهاكات ، والمجلس القومى لحقـوق       بتتعلق   شكاوى   ةام مسئول عن أي   النائب الع 

اإلنسان إذ يقدر هذا كله مازال يرى وجود مفارقة كبيرة بين النصوص التى تقرر هذه               
  .  الضمانات، وبين واقع الممارسة اليومية التى تتناقض مع هذه الضمانات 

 بعض المواطنين للمعاملة    ويتضح مما تلقاه المجلس من شكاوى تتعلق بتعرض       
ما تبنـاه   ب ه يجب دراسة و األخذ    حتجاز أن القاسية من قبل قوات األمن داخل أماكن اال       

المجلس من تعديالت تشريعية لبعض مواد قانون العقوبات واإلجراءات الجنائية بشكل           
  .حتجاز تباع إجراءات التفتيش الدورى على أماكن االاسريع والعمل على 

ساءة اسـتخدام بعـض     إغلبها حول تضرر الشاكين من      أتتمحور  تلك الشكاوى   
و ضد العصابات ومسجلى الخطر وذوى السوابق والذين        أاألفراد لمناصبهم وسلطتهم ،     

  . أمن هؤالء األفراد وسالمتهم وسالمة ذويهم نيهددو

حد ضـباط   أشكوى المواطنة غالية جمعة عبدالتواب ضد       وعلى سبيل المثال ،     
 فيها من قيام هـذا الضـابط        و عيسى بمحافظة البحيرة والتى تشك     مباحث مركز حوش  

بالقبض على نجلها وتجريده من مالبسه وقيامه بتلفيق قضية مخدرات له وسبه وتعذيبه             
  .والتماسها التحقيق فى هذه القضية 
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وشكوى المواطن السيد على السيد ضد رئيس مباحث مركـز منيـة النصـر              
 قيام هذا الضابط بتلفيق قضية مخدرات لنجله ولكن برأته           فيها من  وبالدقهلية والتى يشك  

 فى قضية حيـازة     ٢٠٠٥ فى فبراير    ىخرأالمحكمة من هذه القضية والقبض عليه مرة        
ولكن رفـض الضـابط تنفيـذ الحكـم         ،  سالح نارى وحصل فيها أيضا على البراءة        

  .ه للخطرحياتيعرض الذى  خراجه من الحبس ، ومنعه توصيل الدواء البنه األمرإو

وشكوى المواطن صالح الدين محمد عبيد ضد ضابط مباحـث          من ذلك أيضاً    
 الضابط له والبنته وحرمـانهم      افيها من مالحقة هذ   و  سماعيلية والتى يشك  بقسم أول اإل  

  .من دخول منزلهم واستخدام سلطته لترويعهم 

مـن الشـرقية    أضد أحد ضباط مديرية     ،  حمد عطية عليوة    أوشكوى المواطن   
 يتضرر من قيام هذا الضابط بعمل محاضر وهميـة بمسـاعدة ضـباط مركـز                حيث

  .فراد أسرته أهانته هو وإ يقوم بهالحسينية لالستيالء على األرض الخاصة به كما أن

حسام السعيد عامر أثناء تواجده     / م  تعرض المواطن     ٢٠٠٣ / ١٠ /٨بتاريخ  و
ثـر  أ سيارات األجرة على     حد سائقي أزبكية لتحرير محضر ضد     بديوان قسم شرطة األ   

مشادة كالمية حدثت بينهما لسوء معاملة داخل ديوان القسم من قبل بعض الضباط وتم              
ـ            هالتعدي علي   ه بالسب واإلهانة فأعلن إضرابه عن الطعام احتجاجاً على سـوء معاملت

ولكنه فوجئ بضباط مباحث بالقسم باحتجازه داخل ديـوان القسـم واالعتـداء عليـه               
رجل وبظهر الطبنجة ، وتم عرضه على النيابة العامة بتهمة تزوير ورقة            بالضرب باأل 

لى النيابة العامة نظرا لما تعرض له من إساءة         إ وتقدم بشكوى    هان جني يمالية فئة الخمس  
و أمرت النيابـة العامـة    معاملة و إثبات ما به من كدمات نتيجة التعدي عليه بالضرب       

خل سبيله  زبكية لم يُ  ن ضابط قسم األ   أإال  ،  عي  بإخالء سبيله و عرضه على الطب الشر      
   .العتداء عليه بالضرب و السبلو ظل محتجزا طيلة ثالثة أيام ، تعرض خاللها 
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 ٢٩٤٢م تم إحالة أوراق تلك التحقيقات التى قيدت برقم          ١٩/١/٢٠٠٥وبتاريخ  
و عمر/زبكية لمحاكمة كل من الضابط      لى محكمة جنح األ   إزبكية  م جنح األ  ٢٠٠٥لسنه  

 باستعمال القسوة مع المواطن حسام السـعيد عـامر          اياسر الطويل لقيامهم  وسعودي ،   
  .ى  من قانون العقوبات المصر٣ ، ١ فقرة ٢٤٢ ، ١٢٩طبقا لمواد االتهام 

محمد محمد السيد سالم والذي تم      /  أصيب المواطن    ٢٠٠٥ / ١ / ٢٤بتاريخ  و
جـنح   م٢٠٠٥ / ٦٢٧ية رقـم  شرطة مشتول التهامه فى القض احتجازه بديوان مركز

ـ  ال وأثناء احتجازه تم االعتداء عليه بالضرب باألرجل على ،مشتول مقيـد   وظهـر وه
 يدى من الخلف بقيود حديدية مما نتج عنه فقـده الـوعي و عـدم القـدرة علـى     األ

وأثنـاء   وبعرضه على  النيابة العامة قررت إخالء سبيله بضمان محل إقامتـه .الحركة
المركـز   إلنهاء إجراءات إخالء سبيله فوجئ باحتجازه داخل ديـوان عودته إلى القسم 

 م٢٧/١/٢٠٠٥طيلة ثالثة أيام فاقد القدرة على الحركة حتى أخلـى سـبيله بتـاريخ    
المذكور  " نأالطبي   وتحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي  والتى أفادت فى تقريرها         

 إلحساس بالطرفين السـفلى وعـدم  يعانى من كسر بالفقرات القطنية وفقدان الحركة وا
التحكم فى البول والبراز ويحتاج إلى إجراء جراحة لتثبيت العمـود الفقـرى بواسـطة      

  ."  الف جنيه جراحة المخ واألعصابآومسامير فى حدود عشرة  شرائح

  عالء محمود عبد اللطيـف     /  أصيب كل من المواطن      ٢٠٠٥/ ٧/١٠تاريخ    وب
ى، محمد عدلي بطلق نار   /  والمواطن  ،  نطقة الرقبة   بطلق ناري بم  ) سائق ميكروباص (

ثر مشـادة كالميـة     أعن الحركة ، وذلك على      إصابته بالعجز   بمنطقة الرقبة تسبب فى     
بينهما وبين مندوب شرطة بنقطة شرطة أطلس والذي قام بإنزال الركاب من السـيارة،              

 بـإطالق   وطلب منه توصيله إلى منطقة أطلس ولرفض السائق قام منـدوب الشـرطة            
األعيرة النارية عليهما ، وقد باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قيدت برقم              

دارى حلوان وقررت حبس مندوب الشرطة أربعة أيام على ذمة          إ ٢٠٠٥ ة لسن ١٠١٦٦
  .التحقيق 
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ـ إ)  عاما   ٢٧( محمد حبشي   /  أثناء توجه المواطن     ٢٠٠٥ / ٩/٤تاريخ  وب  ىل
 من أمناء مباحـث قسـم       ةربعأحضار دواء لوالدته المسنة فوجئ ب     إحدى الصيدليات إل  

طالع علي البطاقة الشخصية وطلب أحـدهم       شرطة الموسكي قاموا باستيقافه وطلبوا اال     
حـدهم بضـربه   أ بألفاظ نابية وقام ه وعندما رفض قاموا بسب   ةحضار أربع وجبات كفت   إ

لى قسم  إقتياده  اام المارة وتم    بجهاز الالسلكي واألرجل وقاموا بسحله أرضا بالشارع أم       
 إدارى بندر   ٢٠٠٥ لسنة   ٦٧٠٥شرطة بندر المنيا والتعدى عليه وقيد ت الواقعة برقم          

 أصدرت محكمة جنح نقادة المختصـة حكمهـا فـي           ٢٠٠٥ /٤/ ٦  تاريخ، وب المنيا  
 وكفالة قدرها عشـرون  ابالحبس أسبوع ى حيث قض٢٠٠٤ لسنه ١٠٠٦٢القضية رقم 

شـرطة نقـادة لقيامـه       نوح طه إبراهيم مقلد رئيس مباحث مركـز       /  للضابط     اجنيه
   .باستعمال القسوة مع المواطن محمد حلبى محمد

محمد سالم ، التهامه فـى      /  القبض علي المواطن     ىلقأ ٢٤/١/٢٠٠٥بتاريخ  و   
أحد محاضر السرقة ، وقد تعرض للتعدى عليه وإساءة معاملته داخل وحدة المباحـث              

 ورغم   ،   ل السوق ، مما أدى إلى إصابته بكسر في العامود الفقري          بمركز شرطة مشتو  
 إخالء سبيله و نقله للمستشفى للعالج، إال أنه ظل          ١/٢٠٠٥ /٢٥أن النيابة قررت يوم     

   .قد أصيب المذكور بالشلل نتيجة التعدى عليه، و٢٧/١/٢٠٠٥محتجزاً  حتى يوم 

 سنة  ٣٣د عبده محمد    محم/ لقى القبض على المواطن     أ ١٢/٧/٢٠٠٥بتاريخ  و
من قبل   بالضرب   هلى قسم شرطة الدخيلة باإلسكندرية وتعرض للتعدى علي       إقتياده  اوتم  

الشوم والعصى ، مما أسفر عن حدوث إصابات متعـددة          بعض أفراد األمن مستخدمين     
  . راعيه وقدميهذفى وجه المجنى عليه ورأسه ورقبته وصدره وظهره و

  : فى السجون حتجزينعاملة السجناء وغيرهم من المم

الجمعية ها  عتمدتالتى ا مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء       تهدف     
وضع حد أدنى لمعاملة السجناء فإذ ما تجـاوزت         إلى   ١٩٥٥العامة لألمم المتحدة عام     
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النظر فيـه   ومامه  أهذا التجاوز انتهاكا يجب الوقوف      تبر  عامعاملتهم تلك الحدود الدنيا     
الحتجـاز،  ا، وعلى صعيد مواجهة التعذيب فى السجون ومراكز         يلولة دون تكراره    للح

يسجل المجلس ما تقوم به وزارة الداخلية من إجراء تحقيقات إداريـة داخليـة، وعقـد                
مجالس تأديب فى شكاوى ممارسة القسوة والتعذيب التى تصدر عـن بعـض رجـال               

ق من صحتها إلى المحاكم ، ولكن       ث تستو الشرطة، كما تحيل النيابة العامة الحاالت التى      
البحث فى هذه القضايا يستغرق وقتاً طويالً، وقد ال تعلم أسر الشـاكين أو مؤسسـات                

  . ر تلك البالغات يحقوق اإلنسان التى تقدمت ببالغاتها إلى النيابة العامة بمص

نتهاك  ال ويتضح مما تلقاه المجلس من شكاوى تتعلق بتعرض بعض المواطنين         
  :  الحقوق المنصوص عليها دستوريا وقانونيا ، ومن أهمها بعض

  

   :الحق فى الرعاية الصحية( * ) 

 بشأن تنظيم   ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦ من القانون رقم     ١٦على الرغم من نص المادة      
السجون على حق المودعين فى السجون فى تلقى الرعاية الصـحية الالزمـة لهـم ،                

 من وجوب تقديم الرعاية     ١٩٦١ لسنة   ٩ة رقم   وكذلك ما نص عليه قرار وزير الداخلي      
الصحية للمسجونين والمحبوسين احتياطياً ، ومـا نصـت عليـه مجموعـة القواعـد               
النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتى أقرت فى مبادئها على أن الرعاية الصحية ذات             

ضرورة أهمية كبيرة للمسجونين ، وتعطى لصحتهم فى السجن األولوية ، وأكدت على             
أن يكون مستوى الرعاية الصحية فى السجن والعالج متساويا على األقل مع المستوى             

تتضرر من معاناة المـودعين فـى       )  شكوى ٢٩( الموجود خارج السجن ، فإن هناك       
السجون من ضعف وسوء الرعاية الصحية المقدمة لهم مما أدى إلصابة العديد مـنهم              

فراج عن ذويهم من السجناء والمعتقلين نظـراً        بأمراض مختلفة ، ويلتمسون سرعة اإل     
لحالتهم الصحية السيئة والناتجة عن ضعف الرعاية الصحية المقدمة لهم ، حيث تفتقـر        
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العيادات الطبية بالسجون للتجهيزات واألدوات الالزمة لتقديم خدمات صـحية جيـدة ،       
فة وتلـوث   ناهيك عن عدم تزويد السجون بأطباء متخصصين، وانخفاض مستوى النظا         

قيام كل من محمد محمـود عبـد الفتـاح وطـارق            مياه الشرب والطعام مما أدى إلى       
حمد باإلضراب عـن الطعـام   أالبديع السيد و محمد عبد اهللا  حمد وخالد عبدأعبدالعال 

 وذلك احتجاجـا علـي تعرضـهم    ١وادي النطرون ن داخل سج٢٥/٥/٢٠٠٥بتاريخ 
بنفس الزنزانة وذلك بمنعهم من النـوم        معهمالضطهاد من بعض المعتقلين المتواجدين      

المعتقل محمد محمود عبد الفتاح علي  والتشاجر معهم األمر الذي أدى إلي كسر زراع
االنتقال لزنزانة أخـري إال أن إدارة   ن طلبوا من إدارة السجنأالرغم من أنهم سبق و

فـض إدارة  هذا بخـالف ر ، منهم  ولم توفر الحماية ألي، السجن رفضت مطلبهم هذا
يعـاني مـن مـرض     السجن تقديم أي عالج للمعتقل محمد محمود عبد الفتاح والـذي 

 هدم وعلي  ئي تق فى أ بد هنإثنى عشر وفي حالة حرجة حيث       السرطان بالمعدة وقرحة اال   
محمـد   فإنهم دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام لحين تنفيذ مطالبهم بعالج المعتقـل            

   . زانة أخرى وحسن معاملتهم داخل السجنمحمود عبد الفتاح ونقلهم لزن

  :الحق فى الزيارة ( * ) 

يكـون  "  مكرر من قانون الطوارئ تنص على أن         ٣على الرغم من أن المادة      
لمن اعتقل حق االتصال بمن يرى إبالغه بما وقع عليه واالستعانة بمحـام ، ويعامـل                

 من قانون تنظيم السـجون      ٣٨وأيضاً نصت المادة    " المعتقل معاملة المحبوس احتياطياً     
 على أن تعطي للمحكوم عليه والمحبوس احتياطياً حق التراسل          ١٩٥٦ لسنة   ٣٩٦رقم  

 من الالئحة التنفيذية لهذا القانون بمرة واحدة كل أسبوع          ٦٠والزيارة الذى حددته المادة     
  قـى  في أي يوم من أيام األسبوع عدا أيام الجمع والعطالت الرسمية ،إال أن المجلس تل              

عن ذويهم من المعتقلين والمحكوم عليهم منع الزيارة يتضرر مقدموها من   )  شكاوى   ٨(
يؤدي إلى عدم وصول األدويـة       و إلى سوء الحالة النفسية للنزالء وأسرهم ،      مما يؤدى   

 أيضا من االنتهاكـات     قصر مدة الزيارة  ، ويعد   للنزالء وبالتالي تفاقم حالتهم المرضية      
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مـن  ) ٧١(، فبرغم ما تنص عليه المـادة         لها المسجون وأسرته     اإلدارية التى يتعرض  
 الخاص بالالئحة الداخلية للسجون علـى أن        ١٩٦١ لسنة   ٧٩وزير الداخلية رقم     قرار

ربع ساعة لكل من المحكوم عليه بالحبس البسيط ومودع بسجن عمومي أو  مدة الزيارة
ليه بالحبس البسـيط ومـودع   باألشغال الشاقة أو السجن، أما المحكوم ع المحكوم عليه

 لسـنة   ١٩٥٤ مـن القـرار      ٤٠المادة  ( فمدة الزيارة نصف ساعة      بالسجون المركزية 
المسموح بها للسجناء من الناحية الواقعية ال تتعـدى عشـر    ، فإن مدة الزيارة)١٩٧١
والظروف غير المالئمة التي تتم في ظلهـا الزيـارة بسـبب     وثانيهما األجواء. دقائق 

الئحة السجون إلدارة السجن في تحديد وتنظـيم أمـاكن    تقديرية التي تمنحهاالسلطة ال
أهم المعوقات التي تقـف أمـام        من   ظاهرة السجون المغلقة  وتعد   . الزيارة وغير ذلك  

سبب مقنـع أو ذريعـة       غلقها   يكون وراء  القد  ممارسة الحق في الزيارة والمراسلة و     
، وذلك استناداً    " الدواعي األمنية  " لحاالت في جميع ا   اًمقبولة، حيث يكون السبب واحد    

يجوز أن تمنع الزيـارة  "تنص على   من قانون تنظيم السجون والتي٤٢إلى نص المادة 
معينة، وذلك ألسـباب صـحية أو    منعا مطلقا أو مقيدا بالنسبة إلى الظروف في أوقات

جنايات عسكرية  ٢٠٠٣ لسنة ٢القضية رقم   متهماً في١٨  ، وقد أعلن "متعلقة باألمن
منذ يوم ، داخل سجن استقبال طرة  عن الطعامإضرابهم ) خلية جند اهللا(المعروفة باسم 

نتيجة عزل خمسة من زمالئهم بسجن أبي   ، وجاء هذا اإلضراب٢٤/٦/٢٠٠٥الجمعة 
 - محمد بسـيوني     - طارق أبو العزم     - محمد دراج    -إيهاب إسماعيل   (  زعبل وهم   

الزنازين ومنع الزيـارة عـنهم     بوضع الكالب البوليسية أماموإرهابهم) عزت النجار 
  .  ومنعهم من مواصلة التعليم

  :الحق فى استكمال التعليم ( * ) 

 من قواعد   ٧٧ من قانون تنظيم السجون والقاعدة رقم        ١٣فبرغم ضمانة المادة    
 الدراسة  الحد األدنى لمعاملة السجناء الحق للمحبوسين احتياطياً والراغبين في مواصلة         

)  شـكاوى    ٧( في تأدية االمتحانات الخاصة بها في مقار اللجان، إال أن المجلس تلقى             
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يدعى أصحابها عدم استكمال تعليمهم بسبب بعد المسافة بين السجون المودعين فيها عن      
لجان االمتحان ، وتشدد إدارات السجون المودع بها فى منع دخـول بعـض الكتـب                 

  . لهم بحضور االمتحانات الجامعية أو عدم السماح

  : السليمة التغذية فى الحق)  * (

وتضـرر  ،  دائماً النتشار األمراض    يؤدى   اإلهمال في النظام الغذائي   لئن كان   
على الطعـام الـوارد     الدائم  عتماد  االإلى  بهم  أدى  التغذية والذى    أسر السجناء من سوء   

الموجود داخـل السـجن ،      " الكانتين  " بشراء بعض األطعمة من     الخارج أو   إليهم من   
متوسط مساحة الزنـازين داخـل اغلـب        حيث إن    التكدس داخل الزنازين  ناهيك عن   

 ١٥ ومتوسط عدد النزالء داخل الزنزانة حـوالي         أمتار ٦×٤السجون المصرية حوالي    
، وال شك أن وجود هذا العدد من النزالء داخل هذه المساحة يؤدي إلـى انتشـار                 اً  فرد

علـى  إال  تحتوي الزنزانة الواحدة في أغلب السجون       أيضا ال   و ،   اضالعديد من األمر  
المياه داخل  مع عدم توافر    . شباك صغير للتهوية ال يسمح بدخول أشعة الشمس والهواء        

 مـا واالعتماد على المياه الجوفية     ة وتتواجد فى مواعيد محددة مع       دائمبصفة  السجون  
  .  الكلىتتسبب فيه من أمراض فى 

  : والمنصفة العادلةحاكمة الحق في الم

الحق في أن يحاكم    لكل مواطن   مادته الثامنة والستين    فى  كفل الدستور المصري    
يه الطبيعي وحظر في ذات الوقت تحصين أي أعمال أو قرارات إدارية من             ـأمام قاض 

 من الدستور على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ،         ٦٦ت المادة   كما أكد .  رقابة القضاء 
  . قع عقوبة على أحد إال بعد محاكمة عادلة يوفر له فيها حق الدفاع وأال تو

 ضـمانات اسـتقالل     ١٩٧١ لسـنة    ٤٨و قد نظم قانون السلطة القضائية رقم        
القضاء، كما نصت القوانين اإلجرائية على كافة ضمانات التقاضى من عالنية ومواجهة            

ة بحقوق اإلنسان الحق فى المحاكمة      المعني ما أقرت المواثيق الدولية      ك بالتهمة و باألدلة،  
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من العهد الدولي الخاص بالحقوق     المادة الرابعة عشرة    ت  كدأالعادلة والمنصفة وفى هذا     
مساواة أمام ال  :مثل في تتعلى عدة معايير للمحاكمة العادلة والمنصفة المدنية والسياسية 

أن  ،  البراءةينةر، وقةواختصاص المحكم استقاللية وحيادية  ،عالنية المحاكم،  القضاء
، عالنية األحكام الصـادرة ، يكفيه إلعداد دفاعه من الوقت والتسهيالت ماالمتهم يعطى 

حق الطعن علـى  ت ، شهود اإلثبا استدعاء شهود نفي بذات شروط منح المتهم الحق في
  . أمام محكمة أعلى األحكام الصادرة

عنف مسلح قد  يامهم بأعمالومن المالحظ أن المحاكمات العسكرية للمشتبه في ق
ـ المالعادلة والمنصفة  افتقدت لتلك المعايير ، مما يمثل انتهاكاً للحق في المحاكمة ل وكف

اإلنسان والتـي صـادقت عليهـا     المواثيق الدولية المعنية بحقوقالذى أقرته ويا دستور
ر  مـن الدسـتو    ١٥١ واعتبرت بمثابة قانونا داخليا بموجب المـادة         الحكومة المصرية 

  .   المصرى 

ورغم الجهود التى بذلت في السنوات األخيرة من قبل السلطات العامة للقضـاء             
على البطء في إجراءات التقاضي ، وذلك بزيادة عدد الدوائر وتعيين عدد أكبـر مـن                
القضاة وغير ذلك من برامج التدريب والتطوير، فإن هذه الجهود لم تنجح بعد في تحقيق         

ايد المستمر في عدد الدعاوى القضائية المنظورة أمـام المحـاكم،         أهدافها في ضوء التز   
مما يتعين معه زيادة عدد القضاة لمواجهة تزايد عـدد القضـايا، وإصـالح األجهـزة                
المعاونة للقضاء، وتنقية القوانين من اإلجراءات التى تساعد فى مـد أجـل التقاضـى،               

  .وإيجاد بدائل لحل المنازعات خارج ساحات القضاء 

قد كشفت المعلومات الخاصة بالمحاكمات الجنائية عن قصور واضح فى عـدد            و
من الحاالت فى االلتـزام بالمعايير األساسية للمحاكمة العادلة ، ويذكر فى هذا الصـدد              

    -:الحاالت اآلتية 
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محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية التي تتشكل هيئاتها من قضاة عسـكريين             -١
  .قيادي للقوات المسلحةيخضعون للتسلسل ال

التـي تتشـكل    " طوارئ" العمل بالقضاء االستثنائي ممثالً في محاكم أمن الدولة          -٢
  .الطوارئبناًء على قانون بقرار من رئيس الجمهورية 

كإجراء مـن   ) قانون اإلجراءات الجنائية    ( سوء استخدام نظام الحبس االحتياطى       -٣
 المطالب الهادفة   ت  تصاعدائية وقد   إجراءات التحقيق والمحاكمة فى المسائل الجن     

، وقـد    تخالف قرينـة البـراءة    إلصالحه حتى ال ينقلب إلى عقوبة قائمة بذاتها         
أوصى المجلس بوضع ضوابط صارمة للحبس االحتياطى وتحديد نطاقه، وكـذا           
السماح بالمطالبة بالتعويض فى حاالت إسـاءة اسـتخدامه، أو اسـتطالة مدتـه              

دها بالقضاء ببراءته من التهم التى حبس احتياطيـاً مـن           استطالة ينتهى األمر بع   
  . أجلها

جديراً بالذكر   تطوراً إيجابياً    ٢٠٠٥وعلى صعيد المحاكمات العسكرية، شهد عام       
 ،  صدور قرارات جديدة بإحالة مدنيين للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية        يتمثل فى عدم    

المتهمين في القضية     بمواصلة حبس    اقراراته المحكمة العسكرية خالل العام      تكما تابع 
وقـائع   تعـود و" خلية جنـد اهللا "م جنايات عسكرية المعروفة باسم ٢٠٠٣ لسنة ٢رقم 

 شخصاً وتم اتهامهم    ٤٣م، حيث ألقي القبض على      ٢٠٠٢إلى شهر أكتوبر عام     القضية  
وفي . لجماعة محظورة شكلت على خالف أحكام القانون، وهي تنظيم الجهاد باالنضمام

   .   إحالتهم للنيابة العسكرية  تم٢٠٠٣ام ع

   : الخارجفيحماية حقوق المواطنين المصريين 

تعتبر االنتهاكات التى يتعرض لها العاملون المصريون بالخارج جـزءا مـن            
ظاهرة أعم وأشمل هى انتهاك حقوق العمالة المهاجرة فى العديد من البلدان والمنـاطق              

ات مخالفة للمبادئ الدوليـة المعنيـة بحقـوق العمالـة           وتمثل هذه االنتهاك  . فى العالم 
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المهاجرة، والتى أقرتها اتفاقيات العمل الدولية ، وفى هذا المعنى تنص االتفاقية الدولية             
 فى مادتها السابعة على أن      ١٩٩٠لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم        

متعلقة بحقـوق اإلنسـان ، بـاحترام        تتعهد الدول األطراف ، وفقا للصكوك الدولية ال       " 
الحقوق المنصوص عليها فى هذه االتفاقية وتأمينها لجميع العمال المهـاجرين وأفـراد             
أسرهم الموجودين فى إقليمها أو الخاضعين لواليتها دون تمييز من أى نـوع ، مثـل                

السياسى، التمييز بسبب الجنس ، العنصر ،  اللون ،  اللغة أو الدين ،  المعتقد ، الرأى                   
غيره ، األصل القومى ، العرقى ، االجتماعى ، الجنسية ، العمر، الوضع االقتصادى ،               

  "  .الملكية ، الحالة الزوجية ،  المولد أو أى حالة أخرى 

وفى إطار حماية العمالة المصرية بالخارج فقد أيدت مصر المبادرة الخاصـة            
ا بأهمية وجود آلية للحوار الدولى من أجل        بإنشاء اللجنة العالمية للهجرة الدولية ، إيمان      

الوصول إلى قرار توافقى بشأن طبيعة السياسات واألطر المؤسسية المعنيـة بمسـالة             
الهجرة على المستوى الدولى فى المستقبل ، وذلك نظرا لما تمثله الهجرة الدولية مـن               

 والدول المسـتقبلة    قاعدة أساسية لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية فى دول المنشأ        
للهجرة ، باعتبارها محددا هاما لضمان التوازن الديموجرافى بين الشمال والجنـوب ،             

  .   وسندا للتكامل الثقافى وجسرا بين الحضارات والمجتمعات البشرية 

ومن خالل ما تلقاه المجلس من الشكاوى المتعلقة بحقوق المصريين فى الخارج               
جديدة يضاف إليها ما تم تقديمه من شكاوى تتعلق بحقوق          شكاوى   ) ١٠٧(والتى بلغت   

  المصريين بالخارج خالل العام الماضى ولم يتم التوصل فيها إلى حلول جذريـة بـل               
ما زالت فى مراحل قانونية مختلفة وتركزت أغلب الشكاوى بشكل رئيسى حول تضرر             

دث معين وقع لهم    هؤالء المواطنين من مشكالت مختلفة ومنها تضرر المواطنين من حا         
فى الخارج ويطلبون تعويضا من الجهة المسئولة عن ذلك فقد تقـدم المـواطن مسـعد        

 ونـتج عـن     ١٩٩٦محمد الزغبى من حادث وقع له فى المملكة العربية السعودية عام            
إهمال األطباء له هناك تدهور شديد فى حالته ويطلب الحصول علـى تعـويض مـن                
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ما نتج له من جراء هذا الحادث، كذلك تضرر المـواطن           المملكة العربية السعودية عن     
 ونتيجة خطأ   ٢٠٠٥طارق محمد الوقدى من حادث سير وقع له فى البحرين فى أبريل             

ألحد المستشفيات هناك ونتج عن هذا الخطأ الطبى تدهور شديد فى حالة ذراعه األيمن              
ـ             الزم، وفـى ذات    ويطلب إما أن يستكمل المستشفى عالجه أو أن يقدم له التعويض ال

جمال حامد طه بشكوى إلى المجلس يطلب فيها الحصول علـى           / اإلطار تقدم المواطن    
السجن لمدة ثالث سنوات تقريبـا      ( تعويض مناسب يوازى ما تعرض له من انتهاكات         

وذلك خـالل فتـرة تواجـده       ) التهامه فى إحدى القضايا عقوبتها القصوى ستة شهور         
   .   بالمملكة العربية السعودية

وقد وردت للمجلس شكاوى تتعلق بتضرر الشاكين من عـدم إنصـافهم فـى              
الحصول على مستحقاتهم المالية لدى بعض الشركات الخاصة والجهات الرسمية داخل           

عبد المفدى أحمد عبد الوهاب مسعود بشكوى يلتمس        / بعض الدول ، فقد تقدم المواطن       
 العراق أسوة بزمالئه الذين قاموا بصرف       فيها الحصول على مستحقاته المالية لدى دولة      

عزت منصور غانم وزوجته الطبيبة والتى تـم التعاقـد          / مستحقاتهم ، وتقدم المواطن     
بينها وبين مستوصف الصحة والحياة بالدمام بالمملكة العربية السعودية للعمـل طبيبـة             

ى مصر بسـبب    نساء وتوليد لمدة عامين إال أنها فوجئت بوقفها عن العمل وترحيلها إل           
قيامها بعمل بالغ ضد مدير المستوصف الذى تعدى عليها بالقول والسـب مـع عـدم                
حصولها على مستحقاتها المالية لدى المستوصف ، وتقدمت أسرة المـواطن المرحـوم              
محمد عبد اهللا عبد الكريم الشيخ بشكوى يتضررون فيها مـن عـدم حصـولهم علـى                 

سعد العبد اهللا الصباح مقابل قيامـه       / األمير الشيخ   المستحقات المالية لوالدهم لدى سمو      
  . بتنفيذ أعمال داخل أحد القصور بالكويت 

وعلى الرغم مما قد تكون هنالك من جهود بذلتها الدبلوماسية المصـرية فـى              
بعض الحاالت فإن ظاهرة انتهاك حقوق العمال المصريين بالخـارج تتطلـب جهـودا              

وفى هذا  . داخلى أو على الصعيد اإلقليمى والدولى       إضافية أخرى سواء على الصعيد ال     
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الشق األخير تبدو الحاجة ملحة إلى إطالق مبادرة بين الدول المستقبلة والمصدرة بهدف             
حماية حقوق العمالة المهاجرة من ناحية بما ال يتعارض مع االلتـزام بقـوانين ونظـم              

  .  الدول التى يعملون بها من ناحية أخرى 

  :يثى  العائد من جوانتانامو قضية سامى الل

 منذ أحداث الحادى عشر من سبتمبر وهناك غموض يحيط  بالـذين ألقـت الواليـات           
المتحدة األمريكية القبض عليهم فى إطار ما أسمته حربها ضد اإلرهاب ، وأودعـتهم              
داخل قاعدة أمريكية بكوبا بمعتقل جوانتانامو سواء من ناحية الجنسية أو العدد وأخيـراً              

  .دى توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة أو تمتعهم بحقوق اإلنسان األساسية م

وقد تناولت وسائل اإلعالم وجود بعض المصريين بجونتانامو حتـى أفرجـت            
 عن الدكتور سامى الليثى ، ويـذكر        ٢٠٠٥السلطات األمريكية فى أول أكتوبر من عام        
فغانية الباكستانية ، وتـم ترحيلـه لسـجن         أنه القى القبض عليه بالقرب من الحدود األ       

جوانتانامو واحتجازه فى ظروف غير إنسانية لمدة أربع سنوات تعرض خاللها للتعذيب            
أثناء التحقيق معه لمدة ستة أشهر مما أدى لكسر فى العمود الفقرى أقعده تمامـاً عـن                 

ل الحركة ، وعاد لمصر على كرسى متحرك ، وفور عودته تـابع المجلـس االتصـا               
الفورى به فنفى عرضه على أية جهات أمنية أو التحقيق معه حال وصوله لمصر ، بل                
تم نقله على الفور لتلقى العالج بمستشفى القصر العينى  لتدهور حالته الصحية ، على               
ذلك فقد خاطب المجلس فى حينه وزارة الصحة بإلتماس استكمال عالجه علـى نفقـة               

االتصال بوزارة الخارجية لموافاته بمـا يتـوافر عـن          كما تابع المجلس     . )١١(الدولة  
أوضاع السجناء بسجن جوانتانمو ، حيث أفاد الرد أنه صدر تقرير مشترك من جانـب               
كل من رئيسة مجموعة العمل المعنية باالحتجاز التعسفى والمقرر المعنـى باسـتقالل             

لمقرر الخاص بحق   القضاء والمحاماة والمقرر الخاص المعنى بحرية الدين والمعتقد وا        

                                 
 ٢٠٠٥/ ١٠/١٠خبر صحفى بجريدة األهرام فى   أنظر)١١(
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الفرد فى التمتع بأعلى مستويات الصحة الجسدية والعقلية حول معتقلى جوانتانامو حيث            
 حتـى فبرايـر     ٢٠٠٥أفاد الرد أنه تمت المتابعة من تلك الفرق واستمرت منذ يونيـو           

الجارى ، كال حسب اختصاصه حيث تقدموا بطلب للسلطات األمريكية للتصريح لهـم             
 أنهم تلقوا موافقة على زيارة ثالثة مقررين ولمدة يوم واحد على أال             بزيارة المعتقل إال  

تتضمن الزيارة إجراء أية مقابالت شخصية مع المعتقلين األمـر الـذى رفضـه كـل                
المقررين ، واعتمدوا فى إعداد التقرير على معلومات من معتقلين أفرج عنهم وإجابات             

قارير الصـادرة عـن المنظمـات غيـر         من اإلدارة األمريكية ومحامى المعتقلين والت     
  .الحكومية ووسائل اإلعالم 

وتناول التقرير االلتزامات الواقعة على اإلدارة األمريكية بموجب أحكام القانون          
الدولى لحقوق اإلنسان وقانون الالجئين والقانون الدولى اإلنسانى وكذلك وفقا لمـا ورد             

اقية مناهضة التعذيب واالتفاقيـة المتعلقـة       بالعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية واتف     
بإزالة كافة أشكال التمييز العنصرى وكذلك اتفاقيتى جنيف الثالثة بشأن معاملة أسـرى             
الحرب والرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب ،  وأعرب التقرير عن قلقه تجـاه               

ساسـية حيـث يمتـد      النظام القانونى المطبق باعتباره مخالفاً لقواعد حقوق اإلنسان األ        
  االحتجاز لفترات غير محددة ودون توجيه اتهام لهم ومحاكمتهم أمام لجـان عسـكرية              
ال تتمتع باالستقالل أو الحياد وتفتقر لقواعد المحاكمة العادلة ، وتناول كذلك التعـذيب              
والمعاملة القاسية وغير اإلنسانية والحاطة بالكرامة، كما تلقـى المقـررون مـا يفيـد               

ام المحققين ألساليب تحقيق مهينة لديانات معينة ، وأشار للتأثير المـدمر علـى              استخد
الصحة العقلية للمعتقلين والربط بين توفير الصحة وتعاون المعتقلـين خـالل إجـراء              
التحقيقات ، واإلجبار على تناول الطعام عند اإلضراب واسـتخلص التقريـر انطبـاق              

على معتقلى جوانتانامو وان احتجازهم تعسفياً وأنه       أحكام القانون الدولى لحقوق اإلنسان      
ينتهك حقهم فى المحاكمة العادلة كذلك غياب تحقيق محايد فى ادعاءات التعذيب وسوء             

  .المعاملة خاصة مع ما يتوافر لمرتكبى األفعال من حصانة 
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وأوصى التقرير بضرورة عدم التمييز بينهم على أساس المعتقـد وضـرورة            
 حسنة وأنه لكل معتقل الحق فى الشكوى من سوء المعاملة ، علـى أن               تمتعهم بمعاملة 

يتم التحقيق فيها باستقالل ، ومحاكمة سوء المتورطين فى ارتكـاب ممارسـات غيـر               
قانونية وتقديمهم للمحاكمة وتعويض الضحايا واستخدام مختصين فى الصحة لمتابعـة           

  . إضرابات الطعام 

المحتجزين لمحاكمة عاجلـة وفقـاً للقواعـد        وطالب التقرير فى نهايته بتقديم      
القانونية فى هذا الشأن أو محاكماتهم أمام محكمة دولية ذات اختصـاص ، والسـماح               
للمقررين الخمسة بزيارة المعتقل وإجراء مقابالت شخصية مع المعتقلـين ، و أخيـراً              

لـس مـن    والمج"المطالبة بإغالق معتقل جوانتانامو وإطالق سراح جميع المعتقلـين ،           
 " .جانبه يؤكد على االستمرار فى متابعة حاالت االعتقال المماثلة 

  :االختفـــاء القـــسرى 

احتـجاز شخص محدد الهوية رغماً عنه من قبل أفـراد          هو  (االختفاء القسرى   
عاديين أو مجموعات منظمة يدعون أنهم يعمـلون باسم الحكـومة أو بدعـم مباشـر            

قتها ، و يحدد عملهم فى إخفاء هذا الشخص ورفض الكشف عن            منها أو بإذنها أو بمواف    
، وبذلك يكون الشخص المختفى خـارج نطـاق أيـة           ) مصيره و االعتراف باحتجازه     

  . حماية قانونية ويكون عرضة لكافة انتهاكات حقوق اإلنسان 

 شكاوى تتعلق بحاالت اختفاء قسـرى ، وإن         ٢٠٠٥لم يرد للمجلس خالل عام      
  لشكاوى التى تعبر فى مضمونها عن تغيب بعـض المـواطنين لكـن             كان ورد بعض ا   

وهـو مـا    ال يزال هناك عدد ممن سبق تسجيلهم كمختفين قسرياً لم ُيعرف مصيرهم               
يتطلب فتح التحقيق الفورى الستجالء مصير هؤالء وإعالن النتائج التى سبق التوصل            

  .إليها بشأن أى من المختفين إن كانت قد أجريت 

  :حرية الفكر واالعتقاد الحق فى 
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 التـى   ٤٠/ نص الدستور المصرى على ضمان هذا الحق وحمايته  فـى  م              
نصت على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق العامة وال تمييز              

 التى نصت على    ٤٦/  ، و م     ةبينهم بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيد          
رية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية إال أنـه وردت للمجلـس            أن تكفل الدولة ح   

  : شكاوى تتضرر من عدم التمتع بهذا الحق على النحو التالى 

  : األقباط -١

على الرغم من قلة الشكاوى الواردة والطلبات التـى تلقاهـا المجلـس بشـأن             
 عدم تلقـى الشـاكين   األقباط،  فيلفت النظر أن جانباً كبير من تلك الشكاوى يدور حول        

  ".المماطلة فى حل بعضها"رداً على شكاويهم أو ما يسميه البعض 

وتجدر اإلشارة إلى أن بعض هذه الشكاوى قد ورد بشأن بعضـها مخاطبـات              
 على تعطيل النصوص سـالفة      دللمجلس من هيئات قبطية بالخارج لالستفسار أو للتأكي       

  -:البيان ومنها 

ب مطرانية القوصية وراعى كنيسـة السـيدة        موسى شاكر مندو  / شكوى القس    •
العذراء بقرية المنشأة الكبرى مركز القوصية محافظة أسيوط والتـى يتضـرر         

 ١٨/٣/٢٠٠٢فيها من عدم موافقة الجهات األمنية على الطلـب المقـدم فـى              
إلحالل وتجديد عقار متهدم تابع للكنيسة الستخدامه كدار لرعاية المسنين، رغم           

  .ة المحافظةحصوله على موافق

 راعى الكنيسة الخمسينية لألقبـاط اإلنجليـين        –كمال وليم نعيم    / شكوى القس  •
 يتضرر فيها ١٠/٤/٢٠٠٥ محافظة المنيا فى   - مركز مغاغة      –بقرية شارونة   

من رفض الموافقة على إجراءات إحالل وتجديد مبنى الكنيسة األيل للسـقوط            
 بالقرية وغلقها ووضع حراسة عليها 
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كمال نبيه ملك رئيس مجمع الكنائس بأبو تيج والبدارى بمحافظة          / س  شكوى الق  •
بخصوص وجود بعض التشققات بواجة كنيسـة       ٢٠٠٥أسيوط  فى شهر أبريل      

نهضة القداسة لألقباط اإلنجليين بأبوتيج مما أحدث ميل بالواجهة ورغم تقدمـة            
 يحصل  بطلب للحصول على إذن للترميم ورغم إنهائه اإلجراءات المطلوبة فلم         

 .  على موافقة بالقيام بإجراءات التنكيس والترميم 

شكوى منظمة االتحاد المصرى لحقوق اإلنسان بخصوص  إضرام النيران فى            •
 محافظة  – مركز الباجور    –  بقرية تلوانة     ١/٤/٢٠٠٥كنيسة مارى مرقس فى     

 إدارى البـاجور    ٢٠٠٥ لسنة   ١٩٨٠المنوفية ، والذى  تحرر به المحضر رقم         
 التلفيات التى حدثت بالكنيسة نتيجة االعتداء كذلك بعض المحاضـر           بخصوص

 .  األخرى الخاصة باإلصابات التى وقعت على أفراد أو ممتلكاتهم 

  شكوى القس حنين جرجس حنين راعى كنيسة المثال بمحافظـة أسـيوط فـى               •
 والتى تضرر فيها من عدم موافقـة  الجهـات المعنيـة السـماح               ٥/٥/٢٠٠٥

نيسة بالقيام ببعض الترميمات وكذلك القيام بتعديالت على محتـوى          لمسئولى الك 
  .٢٦/٢/٢٠٠٣بعض األجزاء الداخلية للكنيسة  رغم تقديم الطلب فى 

 بخصوص عدم اسـتكمال بنـاء       ٢٦/٣/٢٠٠٥شكوى أهالى قرية منقطين فى       •
 وكذلك عدم الموافقة على استخدام مقر جمعيتهم الجديـد           ١٩٧٧كنيسة من عام    

  ٣/١٢/٢٠٠٤تلفيات بالمبنى وبعض الممتلكات المسيحية وذلك فى وإحداث 

  بشأن إيقاف تـرميم      ٢٠٠٤أكتوبر   / ٣١شكوى الهيئة القبطية األمريكية فى       •
 محافظة القليوبية رغم أنها آيلة      –وإصالح كنيسة السيدة العذراء بقرية شبلنجة       

  ٢٠٠٣للسقوط ورغم الحصول على قرار سابق بالترميم منذ شهر يونيو 
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 راعى الكنيسة اإلنجلية بعزبـة حمـدى        –شكوى القس رجائى أديب ميخائيل       •
 بشأن طلب تمكينه    ٢٠٠٦ محافظة المنيا فى يناير      – مركز ملوى    –والبراجيل  

 .   من بناء منارة فوق سطح الكنيسة بارتفاع سبعه أمتار 

 -  مركز مغاغة    –شكوى المواطن طلعت شحاته حنا عن أقباط قرية بنى خالد            •
) خاطب المجلس بأكثر من عشرين شكوى        ( ١٤/٥/٢٠٠٥محافظة المنيا فى    

بخصوص رفض الجهات المعنية إشهار جمعية الشحاته اإليمانيـة المسـيحية           
ورغم رد الجهات المعنية على المجلس فال زال الشاكى يرى وجود تعنت مـن              

 .  الجهات اإلدارية بالمحافظة تمنع إتمام إجراءات اإلشهار 

  يتضرر فيها مـن      ٢٠٠٥ى مركز الكلمة لحقوق اإلنسان فى شهر يونيو         شكو •
عدم موافقة وزارة اإلعالم على طلب إقامة محطة إذاعيــة علـى موجــة              

لبث برامج مسيحية وترانيم وعظات على      ) الموجة المتوسطة ( البرنامـج العام   
عـة  فترتين صباحية ومسائية والتى بررته وزارة اإلعـالم بـأن اتحـاد اإلذا            

والتلفزيون يمتلك وحده حسب نصوص القانون إنشاء وتملك محطـات البـث            
اإلذاعى المسموع والمرئى وأشار الرد المرفق مع الشكوى على انه يتم إذاعـة        
قداس األحد أسبوعياً كما ينقل جميع المناسبات الدينية المسيحية علـى قنـوات             

  .   التلفزيون المختلفة

ى فإن جانباً كبيراً منها يـدور حـول عـدم           أما من حيث مضمون تلك الشكاو     
استجابة الجهات الحكومية لطلبات بناء كنائس جديدة أو ترميم أو تجديد كنـائس باتـت               

  .متهالكة بفعل الزمن

ورغم أن الشكاوى تتناول العديد من القضايا الحقيقة التى تؤكد الحاجـة إلـى              
 فى جميع الحقـوق الشخصـية   تفعيل نصوص الدستور والقانون المتعلقة بمبدأ المساواة      

والمدنية والسياسية، إال أن روح االحتقان العام بين المواطنين قد أدت إلى ظهور اتجاه              
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واضح نحو تضخيم كل حادث من حوادث الفتنة ذات البعد الـدينى ، وتصـوير تلـك                 
الحوادث بأنها ثمرة موقف منحاز ضد األقباط من جانـب بعـض األجهـزة األمنيـة                

د ساعد على نمو هذا االتجاه التقارب الزمنى بين هذه الحوادث المؤسـفة             والحكومية وق 
  خالل السنوات العشر األخيرة منذ أحداث كنيسة مارى جـرجس و كنيسـة بهجـورة               
وقرية الكشح األولى والثانية حتى أحداث كنيسة اإلسكندرية بمنطقة محرم بك وكنيسـة             

ى بمركز العياط بمحافظة الجيـزة      العديسات باألقصر وأخيراً أحداث عزبة واصف غال      
ومروراً بكثير من حوادث إشهار اإلسالم لبعض الفتيات من األقباط ، و قد أدي ذلـك                
إلي اختالط ما هو موضوعى وما هو غير موضوعى خاصة في ضوء عـدم تـوافر                
المعلومات الدقيقة عن تلك األحداث فى التوقيت المناسب لها بل وتأخرها وهو األمـر              

 خلط كبير وقد تعرض المجلس لتساؤالت واستفسارات كثيـرة سـواء مـن              الذى يثير 
األقباط فى الداخـل والخارج كذلك الهيئات الدولية المعنية بحقـوق اإلنسـان بكافـة              

  -:أشكالها كما يلى 
ماجد رياض المتحدث باسم البابا شنودة فـى الواليـات المتحـدة            / أثار السيد  •

بطرس بطرس غالى رئيس    / ائه مع الدكتور  األمريكية والوفد المرافق له فى لق     
 نائـب الـرئيس و أمـين عـام          -أحمد كمال أبو المجـد    / المجلس والدكتور 

 ، قضية الوحدة الوطنية،     ٢٥/١٢/٢٠٠٥وبعض أعضاء المجلس، فى   .المجلس
وأهم المشاكل التى تواجه األقباط فى مصر ، وسبل التوصل إلى حلول لهـذه              

م المجلس بهذه القضية ، والذى كان من نتيجته         المشاكل،  فأكد كال منهما اهتما     
لجنـة  " إنشاء لجنة خاصة بموضوع الوحدة الوطنية ، أطلـق عليهـا اسـم              

 ".المواطنة

فرانك وولف عضو الكونجرس األمريكى والوفد المرافق له فـى         / تناول السيد  •
أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس واألمين العـام          / لقائه   مع الدكتور    

 عدة مالحظـات لـدى      ٢٠٠٦يناير  ١٦مجلس وبعض أعضاء المجلس فى      لل
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الرأى العام األمريكى وفى الكونجرس عن مصر منها موضـوع الحريـات            
أبو المجد  / الدينية لالقليات الموجودة فى المجتمع المصرى، حيث أكد الدكتور        

 أن تلك المشكلة فى غاية التعقيد والحساسية، وأن ثمة فارق كبير بـين الـدين              
والتدين، فالدين أمر شخصى للفرد، أما التدين فهو يعد ظاهرة اجتماعية البـد             

. من دراستها حتى ال تتحول إلى تطرف دينى يهدد استقرار المجتمع ووحدته           
وأن المجتمع المصرى على مدار تاريخه الطويل كان يتمتع بالمحبة والمـودة            

لميه وأقباطه، وكـان    والتسامح بين جميع أفراده من مختلف األديان خاصة مس        
الجميع يعيشون فى جو يسوده األخوة والترابط وأن القضـية فـى صـورتها              

  . الراهنة محل دراسة جادة وموضوعية من المجلس 
أبو المجد خالل زيارته لسويسـرا بالسـيد عـدلي أبـادير             .هذا و قد ألتقى د     •

ن وعدداً محدوداً مـنهم قـد قـرروا مضـمو         " المتحدث باسم أقباط المهجر     "
 .الشكاوى السابقة

وقد أكد السيد نائب رئيس المجلس أن الدستور المصري يؤكد علي المسـاواة             
وأن . الكاملة لكل المصريين و إن أي تجاوزات لها طرقها الشرعية التي يتم اللجوء لها             

األقباط في مصر هم بحكم الدستور والقانون مواطنون لهم كل حقوق المواطنة  ولهـم               
تهم في مصر التي تعبر عنهم كمصريين أساسا و ال يتصور أن تكون             قنواتهم و مؤسسا  

كما أكد أن المجلس القـومي يـولي كـل          .هناك جهات خارجية تحتكر التحدث باسمهم     
 .اهتمام بأي قضيـة تثار تكون ماسة بحرية إقامة الشعائر أو بالمساواة

 عـن   وفى الحقيقة فإنه رغماً عن قلة الشكاوى كما أشـرنا إال أنهـا تكشـف              
اإلحساس بعدم المساواة وتخرج بالوضع القائم عن نطاق المواطنة ، التـى يجـب أن               
تكون معياراً أساسياً لكافة المصريين ، يساعد على ذلك ليس فقط ما يطالب به األقبـاط       

والتى ال يتم كثيراً منهـا تحسـباً        )  تنكيس   - ترميم   –إنشاء  ( فيما يخص دور العبادة     
وجس من النتائج والتداعيات حيث تستند الجهات األمنية على ما          وإسراف فى الحذر والت   
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قد يثار من حساسية يمكن أن ينجم عنها اضطرابات تخرج عن نطاق السـيطرة وهـو                
أمر غير مقبول ، بل أيضا الشكوى من تغيب وظهور بعض اإلناث من األقباط وهـن                

ن ذلك تم بضغط أو     متزوجات  من شباب مسلم وقد تردد على لسان كثير من األقباط أ            
بعلم األجهزة المعنية التى ال تتخذ اإلجراءات الالزمة ، خاصة وما أثيـر أن بعضـهن                

   -:دون األهلية القانونية 

شكوى المواطن رأفت عدلى فهيم من منطقة حلوان بمحافظة القاهرة بخصوص            •
 ١١/٤/٢٠٠٥إشهار نجلته وفاء إلسالمها وزواجها من مواطن مسلم فى 

طن غطاس فهيم سليم من الفيوم بخصوص إشهار نجلتـه مريـان            شكوى الموا  •
  ٢٠٠٥إلسالمها خالل شهر ديسمبر

 محافظ الشرقية  فى     –شكوى المواطن أسعد إبراهيم أسعد من مدينة الزقازيق          •
  بخصوص إشهار نجلته إيمان إلسالمها٢٠٠٥مايو 

 محافظـة القليوبيـة     –شكوى المواطن صمويل عطية خلة من شبرا الخيمـة           •
 .بخصوص  تغيب نجلته نادية وترجيح إشهار إسالمها  

ورغم تولى المجلس مخاطبة وزارة الداخلية ووزارة الشئون االجتماعية بكل ما           
يرد للمجلس من شكاوى وفق اآلليات المعمول بها وتلقى ردود عليها تبـين الموقـف               

 بناء على رغبة    القانونى لتلك الشكاوى من حيث أنه فى حاالت إشهار اإلسالم أنها تمت           
شخصية ودون ضغط ووفق ما ينظمه القانون ، إال أنه يتضخم الشعور لـدى األقبـاط                
بعدم المساواة وجعلهم يتشككون فى دور األجهزة المعنية  واألجهزة المحلية والمسئولين            

ورغم  صدور قرارى السيد رئيس الجمهورية       . عنها باعتبارهم متحيزين ضد األقباط      
 الذى فوض المحافظين سلطة رئـيس       ٢٩١ برقم   ٢٠٠٥  ديسمبر    ٧ى  األول الصادر ف  

الجمهورية مهمة الترخيص للطوائف الدينية المسيحية فى تـرميم وتنكـيس وإحـالل             
وتجديد الكنائس ،  والثانى بتعيين أول محافظ قبطى وهما  قرارين يفتحان الباب أمـام                
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ال أن هـذين القـرارين لـم        معالجة موضوعية ، تأخذ فى االعتبار المطالب القبطية إ        
  : يرضيا جانباً من الرأى العام القبطى الذى ظل يطالب 

بإصدار قانون موحد إلنشاء دور العبادة لترسيخ مبادئ المساواة الكاملـة بـين              -
  .المصريين تطبيقاً لمعايير المواطنة 

أن سلطات رئيس الجمهورية مازالت تتضمن ضرورة الموافقـة علـى بنـاء              -
 .دة على عكس عدم احتفاظه بسلطة الموافقة على بناء المساجدالكنائس الجدي

أن اإلدارات التابعة للمحافظين وجهات األمن تعوق تنفيذ القرارات الجمهورية           -
  .وتفرغها من مضمونها

وفى ضوء هذا الشعور فإن المجلس بحث كل هذه الظـواهر بكافـة جوانبهـا               
 أن المعيار الوحيد للتعامـل مـع        وارتأى أن يكون هناك بحث وتقييم مستفيض استنادا       

المصريين جمعياً وهو حق المواطنة وهو ما يعنـى المسـاواة فـى كافـة الحقـوق                 
والواجبات، وعلى هذه الخلفية  فقد أنشأ المجلس كما قدمنا لجنـة المواطنـة لتخـتص                
بدراسة الموضوع من زواياه المختلفة وتقديم الحلول للمشاكل القائمة وعقـدت اللجنـة             

ن اجتماعين وانتهت من إعداد البرنامج التنفيذى لعملها الذى سينتهى مع نهايـة             حتى اآل 
هذا العام بإصدار وثيقة وطنية شاملة لمعالجة هذه القضية الهامة بأبعادهـا المختلفـة ،               

أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس كل من         / وتضم اللجنة التى يرأسها الدكتور      
محمد فائق، األستاذ منير    / أحمد يوسف أحمد ، األستاذ    / تورالسادة أعضاء المجلس الدك   

سعيد /صالح عامر ، الدكتور   / مصطفي الفقي ، الدكتور   / فخـري عبد النور، الدكتور   
ليلى تكـال ،    / جورجيت قليني، الدكتورة    / عادل قورة ، الدكتورة     /الدقاق ،  المستشار   

 . السيد األمين العام للمجلس جمال شومان ، و/ فهمى ناشد ، المسـتشار / األستاذ 

وتقوم اللجنة ببحث و تقييم كل ما يخص الموضوع وجوانبه علي أن تستند في                 
دراستها على كل ما سبق و صدر من تقارير و أبحاث في هذا الشأن إضافة إلي تنظيم                 
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بعض لجان االستماع لكافة األطراف ، و علي أن تسترشد بكل ذلـك تمهيـداً لوضـع                 
جهات المعنية بما تتضمنه أيضاً من ضرورة إجـراء تعـديالت تشـريعية             توصياتها لل 

لتحقيق الهدف األسمى للمصريين جميعا بأن تكون المواطنة هي األساس و المساواة هو             
  .سبيلها

  : البهائيون -٢
 شكوى من ممثلـى البهـائيين فـى         ١٩بلغ عدد الشكاوى التى وردت للمجلس       

ستند على الدستور المصرى بأن يكتبوا ديـانتهم        مصر ،  تركزت حول طلبهم الملح الم       
البهائية فى خانة الديانة فى شهادات الميالد أو فى بطاقـات الـرقم القـومى أو فـى                  

 أن بعضـهم    تاالستمارات المعدة الستخراج جواز السفر ، وقدموا من األوراق ما يثب          
 نوقت ال يستطيعو  يحمل بطاقات ورقية مثبت فيها بخانة الديانة بهائى ، وهم فى ذات ال            

إثبات ديانتهم ألبنائهم ، وبالتالى يواجهون مشاكل عند التحاقهم بالمدارس أو الجامعـات        
وبعضهم معه شهادة ميالد وال يستطيع الحصول على بطاقة الـرقم القـومى أو إتمـام       
إجراءات تأجيل أداء الخدمة العسكرية ، ومشكالت أخرى تتعلق باسـتخراج شـهادات             

 على تعرضهم للتمييز بأن قدموا للمجلس  شهادات ميالد صدرت منذ فترة             وفاة ، ودللوا  
 لطفلة  ٢٠٠٥مثبت بها الديانة البهائية ، واحتجوا أيضاً بصدور شهادة ميالد خالل عام             

 ، مشيرين إلى رد الجهـات المعنيـة علـى طلبـاتهم             )١٢(ال تحتوى على خانه الديانة      
  . ير الديانات الثالث المتكررة بأن القانون ال يسمح بإثبات غ

وفى إطار بحث المجلس عن حلول لمشكلة البهائيين طـرح أن تصـدر لهـم               
جوازات سفر تكون بمثابة إثبات شخصية معترف به على كافة المستويات ، وقد وافق              
ممثلو البهائيين فى أول األمر ثم عدلوا عن موافقتهم ورفضوا الحل وتمسكوا بضرورة             

أوراقهم الرسمية ، وأثاروا أن آخر موعد للتعامل بالبطاقة الورقية          كتابة الديانة فى كافة     
 حسب تصريحات وزارة الداخلية ، وبالتالى ستكون بطاقـة الـرقم            ٢٠٠٦هو ديسمبر   

                                 
   مرفق صور شهادة ميالد - )١٢(
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القومى هى الوثيقة الرسمية إلثبات الشخصية لجميع المواطنين ، ورغـم ذلـك نجـح               
 بالصيغة السابق اإلشـارة     أنور شوقى إسكندر  / المجلس فى استخراج جواز سفر للسيد     

إليها ، كما قبلت أوراق الطالب سامح عالء محمـد حسـنى بمكتـب تنسـيق القبـول       
 كوثيقة رسمية ، وسيستمر المجلس فـى إتمـام هـذا            ربالجامعات واعتماد جواز السف   

  . اإلجراء لمن يقبل به 
 )هيومان رايتس ووتش (وقد أثار وفد منظمة مراقبة حقوق اإلنسان األمريكية          •

  ٨/١١/٢٠٠٥جو ستورك فى لقائه مع أمين عام المجلس فى          / برئاسة السيد   
قضية الحريات الدينية والعقبات التى تحول دون إصدار بطاقـات شخصـية            
لألقليات من ذوى ديانات أخرى غير األديان السماوية الثالثة ، حيـث أكـد              

ـ            ة بهـدف  األمين العام أن المجلس قد ناقش هذا الموضوع مع وزارة الداخلي
التوصل لحلول مناسبة تساعد هؤالء ، وأضاف أن وزارة الداخليـة أنشـأت             
مكتباً خاصاً وظيفته معاونة البهائيين فى إصدار جوازات سفر لتكون عوضاً           
عن البطاقة الشخصية كترتيب انتقالى ، وأنه تقرر إنشاء لجنة داخل المجلس            

ة كل ما يتعلق بها، وإن      تكون معنية باألساس بأوضاع الوحدة الوطنية ومتابع      
موضوع حقوق البهائيون سيكون موضوعاً لدراستها واتخاذ موقف واضـح          

 .بشأنها 

  :  الشيعة -٣

  هـو شــكوى      ٢٠٠٥لعل أهم ما ورد للمجلس فى هذا الشأن خالل  عـام             
محمد رمضان محمد حسين الدرينى وهو أمين عام المجلـس األعلـى            / أسـرة السيد 

 ضمن مجموعة أخـرى     ٢٠٠٤ مارس   ٢٢ألقى القبض عليه فى     لرعاية آل البيت الذى     
على خلفية انتمائهم للفكر الشيعى ، وفى حين تم اإلفراج عن المجموعـة التـى ألقـى                 
القبض عليها ظل محمد الدرينى رهن االعتقال ، وحال تقدم أسرته بشـكوى للمجلـس               

لسجون ، وخاطب   تمت المتابعة معهم لمالبسات اعتقاله وظروف إيداعه وتنقله ببعض ا         
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المجلس بشأنها الجهات المختصة على الفور ، واستقبل أسرته بالمجلس أكثر من مرة ،              
واستمر فى مخاطبة الجهات المعنية بشأنه حتى تلقى رداً من وزارة  يفيد اإلفراج عنة               

  ٦/٢٠٠٥ /١٩بتاريخ 

  : شهود يهوه -٤

مارسـيل جيـله   / استقبل السيد أمين عام المجلس ، ممثلى شهود يهوه السـيد         
، ٦/٢/٢٠٠٦ريموند جرجس فى      / فيلب برملي والسيد  / دينني انجيلي  والسيد   / والسيد

مارسيل شكراً  /كما وجه السيد  . حيث أكدوا أن شهود يهوه ينادون باحترام جميع األديان        
  . بطرس غالي لحسن استقبالهم في باريس/ خاصاً للدكتور

بادئ األساسية  لشهود يهوه  والتي       مارسيل بشكل مختصر الم   / وعرض السيد   
ترتكز علي احترام المجتمعات المختلفة  والتعامل مع اآلخرين بكل حب ، وذلك وفقـاً               
لما ينص عليه الكتاب المقدس ، وقد أكدوا أن هدف اجتماعهم مع المجلس هو استطالع               
  الرأى  حول  إيجاد حل وطريقة رسمية إلشهار فرع لمؤسستهم فى مصر يتسنى لهـم               

من خالله تنمية حوار مع المهتمين بفكرهم دون أن يتعرضوا لالنتهاكات واالضطهاد،             
وقد لجأوا إلى المجلس لما  يعلمون عنه من مصداقية خاصة ، وأن مبادئه وأهدافه تؤكد                
تنمية وتعزيز مسيرة حقوق اإلنسان، وفي هذا السياق ذكروا أن أحد إخوانهم في مصر              

ذيب من جهة أمنية حيث تعرض للحرق بإطفاء السجائر في          قد تعرض لالضطهاد والتع   
جسده ، كما أشاروا أنه رغم الكثير من المشاكل التي تعرضوا لها في الدول المختلفـة                
ومحاوالت عديدة لتشويه صورتهم إال أنهم يؤكدون أن هدفهم مبني علي احترام كافـة              

  .المجتمعات والعقائد واألديان وعدم التصادم معها 

دينني أن شهود يهوه متواجدون هنا في مصر منذ الخمسينيات حيـث             / كر السيد وقد ذ 
 ١٩٥١سـبق وحصلوا علي وضع قانونى في محافظتى القاهرة واإلسكندرية في سـنة     

 على التوالى إال أن وضعهم قد تغير بعد ذلك حيث وجهت الحكومة اتهامـات          ١٩٥٢و  
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نني أن مطالبهم اليوم تتلخص فـى إعـادة   دي/ لهم بأنهم أتباع الصهيونية، وقد أكد السيد 
فأوضح األمين العـام أن     . تسجيل مؤسستهم رسميا حتى يتمكنوا من استئناف أنشطتهم         

المشكلة التي يتعرض لها شهود يهوه ليست في مصر فحسب ، بل مـن الواضـح أن                 
أتباع شهود يهوه يواجهون نفس المشاكل في جميع الدول بما فيها الواليـات المتحـدة               

ألمريكية وليس فقط في المجتمعات اإلسالمية بل هناك عداوة كاثوليكية لهم إضافة إلى             ا
عدم تقبل الكنيسة األرثوذكسية لهم وأنهم اتهموا في بعض الدول بالعمالة لجهات أجنبية،             

  -:وهناك أمثلة كثيرة على ذلك ، وعلى ذلك فهناك بعدان لتلك القضية 

 المساواة لجميع المواطنين بصرف النظـر       الدستور المصري يقرر مبدأ   : أوال  
عن الجنس أو العقيدة،  وعلي هذا األساس  فإن أى انتهاكات يتعرض لها أي مـواطن                 

فالمجلس معني بها سواء كانت التعذيب أو االفتئات علي أى حق من حقوقه ،              . مصرى
 مـن   وإنه يمكن لهؤالء المصريين تقديم شكوى للمجلس باالنتهاكات التي تعرضوا لها          

قبل الحكومة أو أى جهة ، والبد أن يذكروا أسماءهم علي الشـكوى أو الـبالغ حتـى                 
يتيسر للمجلس إمكانية توجيه البالغ للجهات المختلفة والحصـول علـي المعلومـات             

  . الخاصة بالشكوى ومتابعة إجراءاتها وإزالة أسبابها  

ر وحدها بـل    المشاكل التي يتعرض لها شهود يهوه وهي ليست فى مص         : ثانياً
في العالم أجمع بما يعني أن هناك عوامل غير واضحة وغير مفهومة من جانب شهود               

يهوه ومؤسستهم الدينية ذاتها، ولهذا فالبد أن يراجعوا وضعيتهم لتفسير الفهم الخـاطئ              
  .والمشاكل التي يتعرضوا لها في العديد من المجتمعات أياً كانت ديانتها ومعتقداتهم

لسعي شهود يهوه لتقنين وضعهم حسب القـوانين المصـرية فقـد            أما بالنسبة   
أوضح األمين العام انه يمكن للمركز الرئيسى لمؤسسة شهود يهوه الدينية التقدم بطلـب      
بإنشاء فرع في مصر إلى وزارة الخارجية المصرية، هذا من ناحية ، و مـن ناحيـة                 

 الجمعيات للمصـرين     يسمح بإنشاء  ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤أخرى فإن القانون المصري رقم      
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 ألف جمعية مشهرة لذلك ،      ١٨وفقا لضوابط تلتزم بها الجمعيات، وهناك حاليا أكثر من          
  . فالبد من اتباع اإلجراءات القانونية قفى مثل هذه الحاالت

وفي نهاية اللقاء عبر ممثلو مؤسسة شهود يهوه عن خالص شكرهم السـتقبال                
جلس ومصداقيته لتعزيز مسيرة حقوق اإلنسـان       المجلس لهم ، مؤكدين تفهمهم لدور الم      

في مصر،  كما أكدوا أنهم سوف يراعون باالهتمام الواجب ما تـم طرحـه علـيهم،                  
وأهمية تقيم الذات للتعرف علي األمور السلبية التي تخلق الفهم الخاطئ لدي عديد مـن               

ئولين مـن   الدول والمجتمعات، كما أشاروا إلى أنهم سوف يحاولون االجتماع مع المس          
وزارة الخارجية لالستفسار عن اإلجراءات الالزمة  إلنشاء فرع لهم في مصر ، وهـم              

  .ما تم فى اليوم التالي بعد تدخل المجلس 

   :حرية الرأي والتعبيـر

حريـة  "  من الدستور حرية الرأى والتعبير ونصت علـى أن           ٤٨كفلت المادة   
ة ، والرقابــة علـى الصحــف        الصحافة والطباعة والنشر ووسائل اإلعالم مكفول     

محظـورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق اإلدارى محظور ، ويجوز اسـتثناء             
فى حالة إعالن الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علـى الصـحف والمطبوعـات               
ووسائل اإلعالم رقابة محددة فى األمور التى تتصل بالسالمة العامة أو أغراض األمن             

 ٩٦من قانون الصحافة رقـم      ) ٦( المادة   تنصو " . كله وفقا للقانون  القومى ، وذلك    
الصحفيون مستقلون ال سلطان عليهم في أداء عملهـم لغيـر            ":  على أن    ١٩٩٦لسنة  

ال يجوز أن يكون الـرأي       "  أنه من ذات القانون فنصت على    ) ٧(أما المادة    " .القانون  
، ي ينشرها سبباً للمساس بأمنـه       الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة الت       

   ." انون حدود القفي كما ال يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته وذلك كله

  بإلغاء العقوبات السالبة     ٢٠٠٤وقد وعد السيد رئيس الجمهورية فى بداية عام         
للحرية فى قضايا النشر، وأعدت نقابة الصحفيين مشروعاً بالقانون خالل شهر أبريـل             
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وجرت مناقشته فى بعض لجان المجلس لكنه لم يصـدر          قدم إلى مجلس الشعب      ٢٠٠٤
حتى اآلن ، ثم أعلن عن تكوين لجنة مشتركة من وزارة العـدل ونقابـة الصـحفيين                 
لمناقشة مشروع القانون تمهيداً إلقراره من مجلس الوزراء وإحالته لمجلس الشعب ليتم            

بت العديد من المؤسسات الصحفية وعلـى       إصداره فى الدورة البرلمانية السابقة ، وطال      
رأسها نقابة الصحفيين وبعض مؤسسات ومنظمات حقوق اإلنسان بتنفيذ الوعد الرئاسى           
بإلغاء عقوبة الحبس فى قضايا النشر ، وقد تقدمت نقابة الصحفيين للمجلس بمشـروع              

جديد  واإلسراع فى عرض مشروع القانون ال      )١٣(قانون إللغاء الحبس فى قضايا النشر       
  .على البرلمان إلقراره 

ومع تأخر صدور القانون الجديد، ظل العمل بالقانون الحالى سارياً ، وعوقـب             
 ما أثاره صدور الحكم النهـائى       صحفيون بالحبس فى عدة قضايا متعلقة بالنشر أبرزها       

  .بحبس أحد الصحفيين فى إحدى قضايا النشر من غضب لدى الرأى العام المصرى 

 جنح قصـر النيـل   ٢٠٠٤ لسنة ١٣٧٨١حملت رقم   القضية التى   وتعود وقائع   
تحت " المصرى اليوم   " صحيفة  وذلك بشأن خبر نشرته     ،   محكمة جنايات القاهرة     أمام

تجميد نشاطه حتى انتهـاء     .. تعليمات للوزير   ..  تفتيش مكتب إبراهيم سليمان    "عنوان  
وكان خبر تفتيش مكتب      ، م١٨/٨/٢٠٠٤ الصادر بتاريخ    ٧٣في عددها رقم    " التحقيق  

الوزير قد تم نفيه في ذات اليوم عن طريق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الـوزراء و                
م بنشـر   ١٩/٨/٢٠٠٤ الصادر بتاريخ    ٧٤عليه سارعت الجريدة في عددها التالي رقم        

 م قضت المحكمة    ٤/٢٠٠٥/ ١٧ إال أن القضية تداولت جلساتها وبتاريخ        تصحيح للخبر 
  يوسـف العـومي    -.  عالء الغطريفي  -عبد الناصر علي    وهم  صحفيين  بمعاقبة ثالثة   

اعتباريا بالنسبة للمتهم   ،  و قد صدر الحكم حضورياً      ) المصري اليوم     جريدة   وصحفي(

                                 
  انظر المالحق  )١٣(
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 و تعويض قدره    ةبالحبس سن _ مين الثاني و الثالث     ـبة للمته ـبيا بالنس ـاو غي ،  األول  
   . عشرة آالف جنيه و واحد

جنايات بمحكمـة جنـوب      ) ١٩(  أصدرت الدائرة    ٢٠٠٦ / ٢ / ٢٤ بتاريخو
القاهرة حكما بتأييد الحكم بحبس الصحفى عبد الناصر على الزهيرى لمدة عام وألغـت              

عـالء  (المحكمة الحكم الصادر بحبس اثنين من الصحفيين فـى ذات القضـية وهمـا               
ف جنيـه   وألزمتهم الثالثة متضامنين بغرامة عشرة آال      )  يوسف العومي  -. الغطريفي

  . على سبيل التعويض المدنى المؤقت

 القضية رقم   هم نظرت محكمة جنح مستأنف فو     ٢٠٠٤ يناير   ٢٦بتاريخ  وأيضا  
) صحفى جريدة الجيـل     ( رجب  عبد اهللا   م، والتي اتهم فيها محمد      ٢٠٠٣ لسنة   ٩٨٣٩

بالسب والقذف في حق أحد رجال األعمال، وكانت محكمة أول درجـة قـد أصـدرت     
 ، وتـتلخص وقـائع       أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيـه       ٦محمد رجب   حكمها بحبس   

محمد رجب قد قام بنشر تحقيق صحفي في جريدة الجيل في           / القضية فى أن الصحفى     
مافيا األراضي تكشر عن أنيابهـا      "، بعنوان   ٢٢/٥/٢٠٠٢عددها الثاني الصادر بتاريخ     

 حكمها  هفوب ةمستأنفالنح  جالأصدرت محكمة   وقد   م   ١٣/٥/٢٠٠٥وبتاريخ   "بكفر الشيخ 
  .الف جنيهآبإلغاء حكم أول درجة وتغريم الصحفي محمد عبد اهللا رجب خمسة 

وفى واقعة تشكل صورة من صور االعتداء على الحق فى حرية الرأى 
 بحقوق اإلنسان والمواثيق الدولية المعنية المكفولة بمقتضى الدستور المصريوالتعبير 

 من جريدة الشروق ٢١٣ للمطبوعات بمصادرة العدد رقم العامة صدر قرار اإلدارةو 
نشر في العدد باسم  ، بسبب المقال الذي٢٩/٦/٢٠٠٥صدورها  التي كان من المفترض

الشعب  ، وما تضمنه من مطالبة رئيس مجلسى  عبد الفتاح عل٠رير دـس التحـرئي
 الصحفي وائلفتحي سرور بعقد مؤتمر صحفي ينفي فيه االتهامات الموجهة إليه من .د

  . اإلبراشي بدالً من أن يتقدم ببالغ للنائب العام ضده 
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 ةفـاروق جويـد   / ر الكبير عاستدعاء الكاتب والشا    تم    ١٦/٥/٢٠٠٥وبتاريخ  
مدير تحرير جريدة األهرام للتحقيق معه أمام وكيل النائب العام لنيابات استئناف القاهرة             

رسائل ( تحت عنوان    ٢٥/٣/٢٠٠٥اريخ  في المقال الذي تم نشره في جريدة األهرام بت        
 ساعات متواصلة طلـب فيهـا       ٦معه لمدة   التحقيق  استمر  و)  في قضية شائكة   ةغاضب

األمر الـذي أصـابه     ......وكيل النائب العام من الكاتب الكبير االعتذار عما تم نشره         
وكذلك تمت تحقيقات مشابهة مع كل مـن         ،   لي المستشفي إبأزمة صحية عنيفة وتم نقله      

كما ،  محمد عبد اللطيف  / الصحفى  و،  كرم جبر   / الصحفى  و ،   عادل حمودة   لصحفى  ا
تحرير السابق لصحيفة آفاق عربية ،      ال مدير"عادل األنصاري   "الصحفي  القبض على    تم

 ٢٠٠٥-٣-٢٧عادل األنصاري إلى فجـر األحـد         وتعود وقائع القبض على الصحفي    
نوون تنظيمها أمام مقر البرلمان ومنعتهـا  ي قبيل مظاهرة اإلخوان المسلمين التي كانوا

 في القضـية  ٢٨/٣/٢٠٠٥الدولة قد صدر االثنين  وكان قرار نيابة أمن ، قوات األمن
ن و بحبس األنصاري ومعه ثمانية آخرقاضياً  ،٢٠٠٥ حصر أمن دولة عليا لسنة ٤٧٤

تور ، إلى جماعة أسست على خالف أحكام الدس على ذمة قضية اتهموا فيها باالنضمام
وحيازة كتب ومنشورات تدعو ألفكار جماعـة   والعمل على تثوير القاعدة الجماهيرية ،
  .   محظورة ، والتخطيط لقلب نظام الحكم

حظر القـانون   ورغم أن تلك التحقيقات ال تنتهى بالحبس االحتياطى للصحفيين ل         
جريمـة   الحبس االحتياطي للصحفيين في قضايا النشر فيما عـدا           ١٩٩٦ لسنة   ٩٦رقم  

أنها تعوق فى الكثير من الحاالت مقتضـيات الممارسـة          إال   ،   إهانة رئيس الجمهورية  
الطبيعية لحرية الصحافة فضال عن كونها ال تتسق مع المبادئ الدسـتورية والقانونيـة              

  .التى كفلت حرية الصحافة 

التى يتعرض لها الصحفيون وهـو مـا        االنتهاكات  نمط آخر من أنماط     أتي  يو
،  أمام نقابتي الصحفيين والمحامين وضريح سعد زغلـول        ٢٥/٥/٢٠٠٥يخ  حدث بتار 

جنسـي  التحـرش   إلى االعتداء عليهن بالضرب وال    الصحفيات  العديد من   عرض  حيث ت 
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أمثال عبير العسكري و شـيماء       -تواجدن فى تلك األماكن     على أيدي السيدات الالتي     
كـذلك وقـائع   ات ، و ، وغيرهن مـن الصـحفي   إيمان طه ،   شوى طلعت نأبو الخير ،  

ذلـك   و تلك األعمال االعتداء على صحفيين أثناء تأدية أعمالهم أو ألسباب تتعلق بتأدية           
الصحفية أسماء محمد علـى     ومنها واقعة االعتداء على     أثناء فترة االنتخابات البرلمانية     

   )١٤(  .بجريدة الكرامة

وأحـد  مصطفى فهمى الفيومى  المحـرر بجريـدة الوفـد           / تعرض الصحفى   
 أثناء قيامهما بمتابعة سـير العمليـة         له  لالعتداء عليهما وذلك       المصورين المصاحبين 

قبل بعض أنصار مرشح الحزب الوطنى وتحطيم الكاميرا        من  نتخابية بدائرة الباجور    اال
مراسـل جريـدة لـوس      (حسام الحمالوى   / عتداء قوات األمن على     ، وا الخاصة بهما   
نتخابية اميرا الخاصة به  أثناء قيامه بمتابعة سير العملية اال         ومصادرة الك ) أنجلوس تايم   

وفى إحدى وقائع االعتـداء  ، بلجنة مدرسة عمر مكرم بدائرة دمنهور بمحافظة البحيرة        
بالقبض ٢٠٠٥/ ٥ / ١٣بتاريخ  كانت قوات األمن قد قامت      على حرية الرأى والتعبير     

كاميرات تصوير ، وتم اصـطحابهم   ٤العمل بقناة الجزيرة ، و  أفراد من طاقم٩على 
حيث مكثوا به منذ الساعة الواحدة ظهراً وحتى السـاعة   لمكتب أمن الدولة بالظوغلي

  . اإلفراج عنهم عد ذلك تمب،  الثامنة مساء

االعتداء على المذيع والصحفي أحمد منصور أثنـاء        تم  ٩/١١/٢٠٠٥وبتاريخ  
نعمان جمعة رئيس حـزب الوفـد       /ال د تواجده أمام مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة الستقب      

ما حدهقام أ حيث فوجئ أحمد منصور بشخصين      ،  الجديد لبدء حلقة برنامجه األسبوعي      
، مما اضطره إلى تقديم      ه ورأسه هبركله في وج  وا  قام و هه وج إلى مباشرة   ةبتوجيه لكم 

برنامج  من ال  ئهحيث قام بذكر الواقعة كاملة وعقب انتها      التليفزيونى  بالغ عبر برنامجه    

                                 
  ) الزيارات الميدانية ( س انظر إلى أنشطة المجل.  )١٤(
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رية أمن القـاهرة لتقـديم      يعليها توجه لمد  بناء   من أجهزة األمن و    ةتلقي اتصاالت هاتفي  
   .  بالغ رسمي بالواقعة

  :الحق في التنظيم الحزبي والنقابي وتكوين الجمعيات 

أهم آليـات   أحزاب وجمعيات ونقابات مهنية     من  مؤسسات المجتمع المدني    تمثل  
رغم ذلك تتعرض تلك المؤسسات     و،  عام  الفى العمل   ركة  مشاالمجتمع المدنى المهتمة بال   

وهـى  ؛   في تكوين األحزاب والجمعيات والنقابات    التى تمثل انتهاكا للحق     لقيود  لبعض ا 
للمـواطنين حـق تكـوين      "  على أن    ٥٥الذى نص فى مادته     للدستور  مخالفة صريحة   

ون نشاطها معاديـا  الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ، ويحظر إنشاء جمعيات يك 
إنشاء "  التى نصت على أن      ٥٦ومادته  "  لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى         

النقابات واالتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون ، وتكون لهـا الشخصـية     
وينظم القانون مساهمة النقابات واالتحادات فى تنفيذ الخطـط والبـرامج           .  االعتبارية  
ة ، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك االشتراكى بين أعضائها وحمايـة             االجتماعي
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق           .  أموالها  

أكـدت   و. " شرف أخالقية ، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا ألعضائها          
وفى هذا  .  هذا الحق    والتي تكفل المصرية  ومة   عليها الحك  التى صدقت المواثيق الدولية   

  : على أن اص بالحقوق المدنية والسياسية ـالعهد الدولي الخ من ٢٢نصت المادة 

 حـق إنشـاء     لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك            -
   .النقابات واالنضمام إليها من أجل حماية مصالحه

ممارسة هذا الحق إال تلك التي ينص عليها        ال يجوز أن يوضع من القيود على         -
القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القـومي           
أو السالمة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو اآلداب العامـة أو               
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وال تحول هذه المادة دون إخضـاع أفـراد         . حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم   
  .لمسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحقالقوات ا

 ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول األطراف في اتفاقية منظمـة العمـل                -
 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقـابي         ١٩٤٨الدولية المعقودة عام    

ل بالضـمانات   اتخاذ تدابير تشريعية أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخ          
  .المنصوص عليها في تلك االتفاقية

، وافقت لجنة األحزاب على تأسيس حزبين التنظيم الحزبى وفى مجال حرية 
صبح عدد األحزاب يل" السالم الديمقراطي " وحزب " شباب مصر " جديدين هما حزب 

ولكن ظل نشاط بعض األحزاب مجمداً . الرسمية في مصر واحداً وعشرين حزبا 
حزب العمل " ر من لجنة شئون األحزاب ويبدو ذلك هو واقع الحال فى حالة بقرا

، إبراهيم شكري /  ووكيل مؤسسيه هو األستاذ، ١٩٧٨االشتراكى والذى تأسس عام 
حيث توجد منازعة على رئاسة الحزب ، وحزب مصر الفتاة الجديد الذى تأسس عام 

توجد  منازعة على رئاسة و، أحمد حسنين / ووكيل مؤسسيه هو األستاذ ، ١٩٩٠
ووكيل مؤسسيه هو ، ١٩٩٢الحزب ، وحزب الشعب الديمقراطي الذى تأسس عام 

ووكيل ، ١٩٩٣أنور عفيفي ، وحزب العدالة االجتماعية الذى تأسس عام / األستاذ 
كمال حسين كسبة / والرئيس المؤقت األستاذ ، محمد عبد العال/ مؤسسيه هو األستاذ 
   .  على رئاسة الحزب وتوجد منازعة بينهم

 ١٠٠ استمرت اآلثار السلبية للقـانون رقـم         حرية التنظيم النقابي  وفى مجال   
 واألوضاع  ،١٩٩٥، وتعديالته لعام    ١٩٩٣لعام  " بديمقراطية المنظمات النقابية  "الخاص  

 نقابة مهنية تتباين في تاريخ نشأتها وحجم        ٢٣ ويوجد بمصر    ،الشاذة لعدد من النقابات     
 وشهدت النقابات المهنية في فترة نهاية التسعينات نزاعات متعددة في أكثر            .عضويتها  

من نقابة بين اللجنة القضائية المشرفة على االنتخابات والتي استحدثها القانون الجديـد             
وبين مجالس النقابات التى يغلب عليها تمثيل التيار اإلسالمى  ممـا أدى إلـى تكـرار         
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من النقابات وهو تأجيل حرمان جيل كامل من النقابيين من          تأجيل االنتخابات في العديد     
نقابة مهنية لمـدد    ) ١١(ممارسة حقهم االنتخابي النقابي، بسبب تجميده لالنتخابات في         

 بجانب فرض الحراسـة علـى نقابـة         ،تراوحت بين أربع سنوات وإحدى عشرة سنة      
ة، وتعطيـل انتخابـات     المهندسين منذ تسع سنوات، ونقابة األطباء الفرعية باإلسكندري       

وأصـبحت نقابـات مثـل التجـاريين والتطبيقيـين          . نقابة المحامين الفرعية بالقاهرة   
كما توجد مجالس نقابات بال ممثلين للشباب بالمخالفـة لقوانينهـا           . والبيطريين بال نقباء  

 ،  ن مثل نقابات األطباء والتجاريين وأطباء األسنا      ١٩٩٠بعد تعطل االنتخابات منذ عام      
مفيد / ى هذا اإلطار عقد المجلس القومى لحقوق اإلنسان جلسـة اسـتماع للدكتور            وف

شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية وأمـين المهنـيين وحضـرها األستاذ سامح          
جالل عارف عضو المجلس ونقيب     / عاشور عضو المجلس ونقيب المحامين واألستاذ       

 مقترح التعديل الذى تقـدمت بـه لجنـة          الصحفيين ، وعدد من أعضاء المجلس حول      
  . المهنيين بالحزب الوطنى الديمقراطى 

عقدتها " قانون جديد للنقابات المهنية     " كما استضاف المجلس ورشة عمل حول       
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات باالشتراك مع مركز ماعـت للحقـوق             

، وقـدم   "" يين والمهتمين بالعمل النقابى     القانونية والدستورية ، وحضرها عدد من النقاب      
المجلس ورقة عمل أعدتها اللجنة التشريعية بالمجلس احتوت على مقترح تعديل القانون            

   "" ٩٥ لسنة ٥ والمعدل بالقانون ٩٣ لسنة ١٠٠

  :وانتهت ورشة العمل إلى عدد من التوصيات أهمها 

  . )١٥(١٩٩٣ لسنة ١٠٠عرض نصوص القانون البديل للقانون : أوالً 

  .اقتراح تشكيل اتحاد عام للنقابات المهنية  :ثانياً 

                                 
   راجع المالحق   )١٥(



  -١٦٨-

عرض هذا المقترح مشروع القانون الجديد على جميع النقابات المهنية إلبـداء       :ثالثـاً   
وفي نهاية الورشة أبدي نادي القضاة رغبته في تنفيذ ما أوصت به الجمعية              . الرأي فيه 

ئية في اإلشراف أو التدخل في شئون النقابـات         العمومية من إلغاء أي دور للجنة القضا      
 والعـودة   ١٩٩٥ لسـنة    ٥ والمعدل بالقانون    ١٩٩٣ لسنة   ١٠٠المهنية وإلغاء القانون    

 .لتفعيل دور الجمعية العمومية للنقابات المهنية وتعديل لوائحها وقوانينها الخاصة 

 تنظيم ، استمر الجدل حول العمل بقانون تكوين الجمعياتفيالحق  وفى مجال
، وخاصة فيما نص عليه من عقوبات سالبة ٢٠٠٢عام ل ٨٤ رقم ةاألهليالجمعيات 

 وزارة الشئون االجتماعية فيللحريات لمن يخالف مواده، وحق الجهة اإلدارية ممثلة 
، وتحميل الجمعيات مسئولية اللجوء يإدارفي حل الجمعيات من تلقاء نفسها بقرار 

  .لجهة اإلدارية بحلها القرارات النافذة لفيللقضاء 

 المطالبة بإجراء فيواستمرت الجمعيات األهلية ومنظمات حقوق اإلنسان 
 القانون بما يضمن حرية تكوين الجمعيات ويكفل في للمواد محل الجدل تشريعيتعديل 

حرية ممارستها ألنشطتها، ودعت السلطات المختصة للتشاور بشأن التعديالت المطلوبة 
  .ى الحال قبل إقرار القانون

  :الحق فى التجمع السلمى واإلضراب 

المواطنين "  التى تنص على أن      ٥٤كفل الدستور المصرى هذا الحق فى مادته        
، لى إخطار سـابق     إالخاص في هدوء غير حاملين سالح و دون حاجة          حق االجتماع   

وال يجوز لرجال األمن حضور اجتماعاتهم الخاصة واالجتماعات العامة و المواكـب            
  .  "لتجمعات مباحة في حدود القانونوا

المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان على إقرار الحق فـى         االتفاقيات و حرصت  كما  
 برعايته واحترامه وتنظيمـه فـى تشـريعاتها         دولالتجمع السلمى و حمايته وإلزام ال     

أحد الوسائل األساسية لتعبيـر كافـة تيـارات         باعتباره  الوطنية وفى ممارستها العملية     
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المجتمع عن آرائها وأفكارها المعارضة أو المؤيدة ألنظمتها المختلفة ، وقد تأكد ذلـك              
مـن العهـد     ) ٢١( من  اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان والمـادة          ) ٢٠( فى المادة   

من اإلعالن العـالمى لحمايـة      ) ٥(الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة       
الحماية الدستورية لحرية التجمع السـلمي ، إال        ، ورغم   .ن  المدافعين عن حقوق اإلنسا   

، تارة أخـرى     ها و تقيد  التى تهدرها تارة  أن تلك الحماية تصطدم بحزمة من القوانين        
الذى مازال  معموال به حتى اآلن ، والقانون          ١٩١٤ لسنة   ١٠قانون رقم   ال: ومن بينها   

 لسـنة   ١٦٢ والقانون رقـم     ،١٩٧١ لسنة   ١٠٩ ، والقانون رقم     ١٩٢٣ لسنة   ١٤رقم  
 الكثير فى التظاهرات والتجمعات التى صاحبت حركـة         ٢٠٠٥، وقد شهد العام     ١٩٨٥

المد اإلصالحى السياسى فى بداية العام الذى اقترن بموسم انتخابى ساخن ، وقد دارت              
    )١٦(:بعض هذه المظاهرات فى أجواء طبيعية خلت فى مظاهر العنف األمنى  

 المجتمع المدني وأهالي     منظمات  شارك تجمع من ممثلي    ١٧/٣/٢٠٠٥بتاريخ     
أمـام دار القضـاء   فى مظـاهرة  وفالحي قرية سراندو وبعض أعضاء مجلس الشعب  

محافظـة  قرية سـراندو     ب العالي بمحافظة القاهرة  احتجاجا علي األحداث التي وقعت        
  .قرية واستخدام العنف ضد أهالى ال البحيرة

 مظـاهرة مدينة العريش عاصمة شمال سـيناء ،        ت   شهد ١٨/٣/٢٠٠٥بتاريخ     
 احتجاجـاً   المعتقلـين أهالى  شارك فيها اآلالف من أهالي العريش وأغلبهم من السيدات          

  .٢٠٠٤ أكتوبر ٧  فى في أعقاب أحداث طابامنهم على اعتقال ذويهم 

للمطالبـة   أمام مجلس الشـعب       مظاهرة خوان المسلمون اإلنظم  ٢٧/٣/٢٠٠٥بتاريخ   
 لكن رغم ذلك وقعت بعض التجاوزات بشـأن          الدستور وإنهاء حالة الطوارئ ،     بتعديل

لحركة المصرية من أجـل     ا  منها مظاهرات   سلطات األمن  ها  مظاهرات أخرى ، منعت   
 في ثالث محافظات وهـي      ٣٠/٣/٢٠٠٥التي كانت تعتزم تسييرها يوم      ) كفاية(التغيير  

                                 
  جمعية المساعدة القانونية لحقوق اإلنسان  )١٦(
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القبض علـى ناشـطين فـي       ألمن  سلطات ا القاهرة واإلسكندرية والمنصورة، وألقت     
 قوات مكافحة الشغب بشكل مكثف منـذ        جرى نشر و . آخرين باالعتقال  دتالحركة، هد 

الصباح في المحافظات الثالث وخصوصا في القاهرة حيث تمركزت في محيط المباني            
تها اوقررت حركة كفاية نقل مكان مظاهر     . الحكومية والسفارتين األمريكية والبريطانية   

ة من أمام مجلس الشعب إلى مقر نقابة الصحفيين بعد أن طلبت الشرطة من              في القاهر 
  .  المتظاهرين التفرق مهددة باعتقالهم

ألقـت  وفي اإلسكندرية منعت سلطات األمن الحركة من تسيير مظاهراتهـا و          
محمد عبـاس والمهنـدس ربيـع       .دهم  ، ومن بين  ها   من الناشطين في   ٢٢ القبض على   

، وذلك علـى حـد قـول        )قيادي عمالي (وبالل حامد   ) محام(إدريس ومحمود الروبي    
القبض على بعـض    نه رغم   أوالذي أكد   " عبد الحليم قنديل  "المتحدث باسم حركة كفاية     

  .  شخص في المظاهرة ٨٠٠شارك أنصار الحركة إال أنه قد 

تظاهرات كفاية في محافظة المنصورة، وشـنت السـلطات    م منع    مشهد وتكرر
 بالمدينة واعتقلت قياديين بالحركة هما المحاسـب        ٣٠/٣/٢٠٠٥ يوم   فجرقبض  حملة  

 ٢٥٠إبراهيم صالح والناشط عبد المجيد راشد، وشارك في المظاهرة ما يقـرب مـن               
  ". عبد الحليم قنديل" على حد قول المتحدث باسم حركة كفاية اًشخص

كما نظم طالب وطلبة بعض الجامعات المصرية مظاهرات مختلفة ، اختلفـت            
تمثلت في االحتجاج علـى اسـتمرار العمـل بقـانون           وبها من جامعة ألخرى ،      مطال

 الطالبية ، وإحياء ذكرى اغتيال الشيخ     ١٩٧٩ ، وكذلك المطالبة بتعديل الئحة       ئالطوار
فرع كفر الشـيخ ، وجامعـة        -أحمد ياسين ، وذلك في جامعة القاهرة، وجامعة طنطا        

  . األزهر على التوالي 

 هذا الحق ما تمثل فى معاقبة أحد المواطنين ويدعى هيثم           ومن االعتداءات على  
على مشاركته  فى إحدى المظاهرات      ) حاصل على بكالوريوس علوم     ( صالح ماضى   
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بجامعة األزهر أثناء فترة الدراسة ، وبعد أن تخرج وتم قبوله بإحدى الوظائف بوزارة              
 بعقـد   ١٦/١/٢٠٠٥ فـى    الدولة لشئون البيئة وتم استالمه العمل بجهاز شئون البيئـة         

مؤقت فوجئ بعدم التجديد له لعدم الموافقة األمنية وذلك على أثر مشاركته فـى تلـك                
  .المظاهرة 

 اللجنـة   المشكل منالوفد التضامني منعت قوات األمن     ٢٠٠٥  أبريل ٢١ بتاريخ   -
بمشاركة العديـد مـن القـوى السياسـية          و )أجيج(المصرية لمناهضة العولمة    

زيارة تضامنية مع عمال غزل قليوب المضربين منذ         من   محامينوالصحفيين وال 
كما أنهـم  ، مطالبين برفض بيع المصنع، والعودة للشركة األم ٢٠٠٥ فبراير  ١٣
تجمع المتضامنون أمـام نقابـة المحـامين        و ،يتقاضوا مرتباتهم منذ شهرين     لم  

لكن قـوات   ،  هم   مطالب إلعالن تضامنهم مع  واستقلوا أتوبيسا ليحملهم إلي العمال      
  .األمن سدت كل السبل لوصولهم إلى العمال 

" كفاية  " أعضاء الحركة المصرية من أجل التغيير        نظم   ٢٠٠٥ يوليو   ٣٠بتاريخ   -
إعـالن الـرئيس مبـارك      على   اًاحتجاج،  والقوى واألحزاب السياسية مظاهرة     

 وقامت ،ميدان التحرير وسط القاهرة   برئاسية خامسة    لفترة   اعتزامه ترشيح نفسه  
، لمنع المتظاهرين من     قواتها من صباح اليوم السابق للتظاهر      بتعبئة   قوات األمن 

ـ    وقامت باالعتداء   التجمع العصـي  ة  مسـتخدم رب علـى المتظـاهرين       بالض
  . فرقتهم حتىوالهراوات 

تظاهر عدد كبير من أعضاء الحركة أمام مبنى نقابة الصحفيين حتى           ذلك  بعد  و
 مـن أعضـاء     ٥٠حوالي  مت قوات األمن بإلقاء القبض على        ، وقا  صباح اليوم التالي  

سـمحت  وقـد   ، حتجازهم في معسكر قوات األمن المركزي بالدراسة        اوتم  ،  الحركة  
سـكندر  او أمـين    ،  سم الحركة   اسحق المتحدث ب  ا جورج    من قوات األمن بخروج كل   

ـ   )  من أجل التغيير   ونصحفي(وكارم يحيي منسق حركة     ،  عضو الحركة    وم في نفس الي
التجمهـر  ( مواطنا من أعضاء الحركة على نيابة أمن الدولـة بـتهم             ٢٤بينما عرض   
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  خلـت النيابـة سـبيلهم فـي        أ، وقـد    ) منعتداء على قوات األ   وحيازة مطبوعات واال  
  . بكفاالت مالية ١/٨/٢٠٠٥

نظم أعضاء حركة كفايـة مظـاهرة        " ٩٨السالم  " احتجاجاً على كارثة العبارة      -
ن من أعضاء الحركة تجمعوا أمام مكتب النائب العام يـوم           ضمت أكثر من مائتي   

.  من المشاركين للمطالبة بمحاكمة المسئولين عـن الحـادث          ٢٠٠٦ فبراير   ١٥
وقد وقع االعتداء عليهم من قبل قوات األمن بالضرب واإلهانة ، وهـو األمـر               
الذى بسببه خاطب المجلس القومى لحقوق اإلنسان فى حينـه وزارة الداخليـة             

  .النائب العام و
يفيد قيام أعضاء الحركة المصرية من      " وتلقى المجلس رداً من  وزارة الداخلية         -

 فى المظاهرة االحتجاجية أمام مقر      ٢٠٠٦ فبراير   ١٥يوم  ) كفاية  ( أجل التغيير   
دار القضاء العالى بالقاهرة بالنزول لنهر الطريق لتعطيل حركة المرور مما دعا            

بالمكان إلى إحاطتهم بكردون أمنى لعدم تعطيـل حركـة          قوات األمن المتواجدة    
  " .المرور بالمنطقة دون التعرض ألحدهم 

  :الحق في المشاركة في إدارة الشئون العامة

األربعـاء   من الدستور باالستفتاء الذى جرى يـوم         ٧٦ تم تعديل المادة      أن منذ
 ومن  ،٧/٩/٢٠٠٥االنتخابات الرئاسية يوم    تحدد موعد إجراء    ،  ٢٥/٥/٢٠٠٥الموافق  

األولى الختيار رئيس الجمهورية من بـين مرشـحين         هى  المعلوم أن هذه االنتخابات     
نهاء العمل  إمتعددين تجرى المنافسة بينهم فى إطار تعديالت دستورية وتشريعية تقرر           

 وتمثلـت هـذه     ،بطريقة االستفتاء على مرشح واحد يقوم بترشيحه مجلـس الشـعب            
فتاء عليـه   ت من الدستور من تعديل جرى االس      ٧٦ نص المادة    التعديالت فيما أدخل على   

أنـه  وهى   على هذا التعديل     هتاالحظقد أبدى المجلس م    و ٢٠٠٥ مايو   ٢٥قراره يوم   إو
ما جرى العمـل قـديماً وحـديثاً علـى أن           م تفصيليةأدخل فى صلب الدستور أحكاماً      

تـم صـدور    وأيضـا   ،  نصوص القوانين العادية ولوائحها التنفيذية      ب منظمةون  ــكت
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رض ــ الخاص بتنظيم االنتخابات الرئاسية ، بعد أن ع        ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٤ون رقم   نالقا
هت المحكمة إلـى    ت وإذ ان  ،المشروع الخاص به على المحكمة الدستورية قبل إصداره         
جراء التعديالت التى طلبتها    عدم دستورية بعض مواده ، فقد أعيد إلى مجلس الشعب إل          

  . ٢/٧/٢٠٠٥وبعدها صدر القانون يوم ،  المحكمة الدستورية

وقد أعلنت اللجنة القائمة النهائية للذين استوفوا جميع شروط الترشيح 
  :لالنتخابات الرئاسية، وهم 

 "الحزب الوطنى الديمقراطى " محمد حسنى مبارك / السيد  -١
 "حزب الوفد" نعمان محمد خليل جمعة / السيد -٢
 "كافل االجتماعى حزب الت" أسامة محمد شلتوت / السيد -٣
 " ٢٠٠٠حزب مصر " فوزى خليل محمد غزال /  السيد -٤
 " حزب الوفاق القومى " السيد رفعت محمد العجرودى /  السيد -٥
 "حزب االتحادى الديمقراطى" إبراهيم محمد ترك /  السيد -٦
 " حزب الغد " أيمن عبد العزيز نور / السيد -٧
 " شتراكى حزب مصر العربى اال" وحيد فخرى األقصرى / السيد -٨
 "  الحزب الدستورى االجتماعى " ممدوح محمد أحمد قناوى/ السيد -٩
  "حزب األمة " أحمد الصباحى عوض اهللا خليل /  السيد - ١٠

 بتعديل بعض   ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٣ القانون رقم    ٢٠٠٥كذلك صدر فى شهر يوليو         
ناً بابـاً    بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، متضـم       ١٩٥٦ لسنة   ٧٣أحكام القانون رقم    

ه عـن   سجل المجلـس فـى تقريـر      قد  و،  جديداً خاصاً بإنشاء اللجنة العليا لالنتخابات       
ظتا من جانب جميع الهيئـات والمنظمـات        حظاهرتين أساسيتين لو  االنتخابات الرئاسية   

أن أجهزة األمـن    ، أولهما    سير العملية االنتخابية الختيار رئيس الجمهورية        تالتى تابع 
 عليها تدخل فى سير     ُيالحظ، بين المرشحين ولم     دها الواجب على حيا واإلدارة حافظت   

أمـا فـى    . اإلشـادة    تستحقالعملية االنتخابية داخل اللجان أو خارجها ، وهى ظاهرة          
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 عـدم دقـة الجـداول االنتخابيـة         ظاهرةكوى من   االنتخابات التشريعية فقد سادت الش    
بين ، فضالً عن تغيير مقار اللجان       واختالف بعض األسماء الواردة بها عن أسماء الناخ       

 األمر إلى حرمان عدد غير قليل من الناخبين         هاالمختلفة قد كانت شكوى عامة انتهى مع      
   )١٧(من اإلدالء بأصواتهم 

، وعلى صعيد المشاركة الطالبية فى انتخابات االتحادات الطالبية بالجامعـات           
 تقيد حرية النشاط والعمل الطالبي،       الطالبية التي  ١٩٧٩فقد  استمر العمل بالئحة عام       

وخاصة القيود التي تتعلق بانتخابات مجالس االتحادات الطالبية، والصـالحيات التـي            
   . تمنحها لجهة اإلدارة في تشكيل هذه المجالس وإخضاعها

ويوصى المجلس بإعادة صياغة الالئحـة المنظمـة للعمـل الطالبـى فـى              " 
قوق الطالب، وتنمية قدراتهم، وتأكيد مسـئولياتهم       الجامعات، بما يتناسب مع احترام ح     

وذلك ببعض  " فى إدارة شئونهم، والمشاركة والتمثيل فى مجالس إدارة مؤسسات التعليم         
  :اإلصالحات ومنها 

إلغاء صالحيات اإلدارة في شطب المرشحين، وحظر إحالـة الطـالب إلـى             
الطالبيـة  واستقالل المجالس   المجالس التأديبية بسبب أنشطتهم الطالبية ، وكفالة حرية         

في إدارة شئونهم مالياً وإدارياً، وإطالق حرية الرأي والتعبير، والحـق فـي التجمـع               
  .السلمي، والحق في تشكيل األسر والجمعيات الطالبية 

وفى تقدير المجلس أن االستجابة لهذه المطالب المشروعة من شأنها أن تفسـح             
الديموقراطية فى إطار منظم ، فضالً عن إنهاء        المجال لتدريب الطالب على الممارسة      

حالة الالمباالة والعزلة التى تـؤدى إلـى تهمـيش دور االتحـادات داخـل المعاهـد                 
  .والجامعات

   :الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                 
   راجع الفصل الخاص بقضايا العام  )١٧(
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تزايد االهتمام الدولى خالل الفترة الماضية  بالحقوق االقتصادية واالجتماعيـة           
 ذلك من خالل عقد العديد من المؤتمرات والندوات الدولية التى تنادى            والثقافية، وظهر 

مؤتمر المؤسسـات   ( بأهميتها ومساواتها بباقى حقوق اإلنسان ، منها على سبيل المثال           
الحقـوق االقتصـادية    " الفرانكفوانية للمجالس القومية لحقوق اإلنسان تحـت شـعار            

المؤتمر الخامس للهيئات    ، و   كندا –مونتريال   فى   ٢٠٠٥أكتوبر  " واالجتماعية والثقافية   
، والتى  "  أبوجا"   بالعاصمة النيجيرية     ٢٠٠٥نوفمبر   الوطنية األفريقية لحقوق اإلنسان   
نشر ثقافة حقوق اإلنسـان االقتصـادية واالجتماعيـة          خلصت جميعها إلى التأكيد على    

ـ          ى الخطـة القوميـة     والثقافية وحمايتها ومساواتها بجميع حقوق اإلنسان ، ووضعها ف
لحقوق اإلنسان وبرامجها التنفيذية وحث الدول التى لم تصدق علـى  العهـد الـدولى                

الخاص بالحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافية للتصديق عليـه ، كمـا قـد كفلهـا                
من  " ١٥٦ – ١٧ – ١٦ –  ١٠" الدستور المصرى فى العديد من مواده منها المواد           

 إلى االلتزام الواقع على مصر بأجهزتهـا المختلفـة انطالقـاً مـن              الدستور باإلضافة 
المعاهدات واالتفاقيات الدولية التى أبرمتها مصر فى هذا الشأن ، والتى تتعلق بأن تقوم              
الحكومة المصرية بأجهزتها باالهتمام بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتـى          

  : تشتمل على الحقوق التالية 

  :  وق االقتصادية تمثلت فى اآلتى الحق

  :مكافحة البطالة 

تتضمن التشريع المصرى والمواثيق الدولية حق المواطن فى الحصول علـى           
فرصة عمل وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المـواطنين ، وقـد أكـدها الدسـتور                 

يق الدولية  من الدستور ، كما أكدتها المواث      " ١٤ ،   ١٣ ،   ٨" المصرى فى مواده التالية     
 من  ٣٣ ،   ٣٢فى المادة الثالثة والعشرين من اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان ، المادة              

الميثاق العربى لحقوق اإلنسان  ، وإيماناً من المجلس القومى لحقـوق اإلنسـان بحـق      
العمل وتكافؤ الفرص ولضمان حماية حقـوق المـواطنين وتحقيـق مبـادئ العدالـة               
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معـايير التعيـين فـي الوظـائف         "المجلس جلسة استماع حول     والمساواة،  فقد عقد     
مع األجهزة المعنية بالدولة للوقوف علـى حجـم         "  الحكومية والقضائية بصفة خاصة   
محاولة من المجلس للحد من مشكلة البطالة وتحقيقـاَ  المشكلة وإمكانية طرح سبل لحلها      

 العالقـة بـين     " بعنوان     لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص ، كما عقد المجلس ورشة عمل         
التى تهدف إلى تشجيع منـاخ االسـتثمار        " التمتع بحقوق اإلنسان والتنمية و االستثمار     

 .بمصر للوصول لتوفير الكثير من فرص العمل  تساعد على الحد من مشكلة البطالة 

وصل عدد الشكاوى التى تلقاها المجلس يطلب أصحابها الحصول على فرصة           
شكوى ، والهام فـى       ) ٢٦٢(  إلعاقة أو مواطنين أصحاء عدد      عمل سواء من ذوى ا    

الموضوع أن أصحاب هذه الشكاوى يعيلون أسراً مكونة من أعداد كبيـرة ، كمـا أن                
الوضع االجتماعى واالقتصادى ألصحاب الشكاوى متدهور بحيث أن بعضهم يعيشـون      

دخولهم القليلة وهناك  فى مساكن معظمها باإليجار، ومجموع نفقاتهم كبير ال يتناسب مع           
بعض أمثلة للحاالت التى تلتمس إمكانية توفير فرصة عمـل لهـم نظـرا لظـروفهم                

  : االقتصادية واالجتماعية والصحية 

القاهرة يلتمس الحصول على فرصة نظـرا       . حمودة أنس حمودة جاد     / المواطن   -
ألنه يعول أسرة مكونة من أربعة أفراد ولديه طفل يعـانى مـن قصـور ذهنـى                 

  .وحركى نتيجة ضمور فى خاليا المخ ويتكلف عالجه مبالغ مالية كبيرة 

فاطمة عبد المنعم محمود الليثى ، تلتمس توفير فرصة عمـل ضـمن             / المواطنة   -
 . حصة  معاقين نظرا لظروف إعاقتها 

يلـتمس الحصـول    "  معاق  " الغربية  . إسماعيل محمد محمد أبوعيده     / المواطن   -
اد الرحمن بمحلة روح بالغربية نظرا ألنه كان يعمـل     على فرصة عمل بمسجد عب    

فيه بصفة مؤقتة إلى أن تم ضم المسجد إلى األوقاف ولم يتمكن من التعيين وقتهـا           
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 بلغ السن القانونية وعليه يلـتمس       ٢/٧/٢٠٠٥لعدم بلوغه السن القانونية وبتاريخ      
  .إمكانية تعيينه 

  :الحقوق العمالية 

قات العمل وتحديد العالقة بين العامل والمؤسسة       تنظم التشريعات المصرية عال   
 لسنة  ١١٢أو الشركة أو الهيئة التى يعمل بها وذلك من خالل قانون العمل الجديد رقم               

 قانون العاملين بالدولة وتعديالته ، ورغم وجود        ١٩٧٨ لسنة   ٤٧ والقانون رقم    ٢٠٠٣
د العمال من نقل أو فصل      هذه القوانين فإن هناك الكثير من التجاوزات واالنتهاكات ض        

  أو عدم تسوية وضعهم الوظيفى أو عدم حصولهم على مستحقاتهم  المالية مـن أجـور              
واتضح ذلك من  واقع الشكاوى الواردة  للمجلس خـالل العـام   أو بدالت أو زيادات ،      

سواء من الشاكين أنفسهم  أو من بعض منظمات المجتمـع المـدنى المهتمـة                الماضى
  .بقضايا العمال 

  : ويتضح ذلك فيما يلى 

سماح متولى محمود عبدالعزيز ومؤداها أنها تم تعيينهـا مـن           /  شكوى المواطنة    -
معهد بحوث وقاية   "  بمركز البحوث الزراعية     ٢٠٠٠ضمن أوائل الخريجين دفعة     

كأخصائى كيميائى ثالـث وقامـت بتسـجيل درجـة      "  النباتات بوزارة الزراعة    
امعة عين شمس قسم علم الحشرات وقد قامت بعمـل          الماجستر بكلية العــلوم ج   

أبحاث من خالل المركز بوحدة المكافحة البيولوجية والتوصل إلى عمل تركيبـة            
 ) Nuclear PoIYhedrosis Virus جديدة لتحميل الفيـروس البوليهيـدر   

NPV-Virus)            عليها لحمايتها من أشعة الشمس وتحسين خواصة فى الحقل مع  
ت هذه التركيبة الجديدة بنفسها كجزئية مستقلة عن خطة رسـالتها           العلم بأنها أعد  

البحثية الخاصة بالماجستير ، وعند تجريب التركيبة الجديدة فى الحقـل أعطـت             
ـ         إال أن جهة العمل قامـت بتـاريخ         % ٨٠نسبة إماتة لدودة ورق القطن فاقت ال
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ـ         ٢٠٠٣/  ٨/١٠ وث دودة ورق    بنقلها من وحدة المكافحة البيولوجية إلى قسم بح
القطن وأكدت الشاكية على أنه تم نقلها إلقصائها من المكـان الـذى توجـد بـه                 

وتقـدمت  ، األجهزة والمعدات التى تساعدها فى التوصل بها إلى نتيجة أبحاثهـا            
بطلب لنقلها من معهد بحوث وقاية النباتات إلى المركز القومى للبحوث وحصلت            

   ، ولم يتم االستجابة لطلبها على موافقة بنقلها بدرجتها المالية

وفاء سعيد إمام وتتضرر من أنه بعد اعتقال زوجها فى أكتوبر           /  شكوى المواطنة    -
 وتغيبه عن العمل فقد صدر قرار إدارى بإنهاء خدمة زوجهـا النقطاعـه              ٢٠٠٤

عن العمل ، األمر الذى تلتمس معه الشاكية الحصول على مسـتحقات زوجهـا              
رة للصناعات الهندسية التابعة لـوزارة الدولـة لإلنتـاج      المالية من شركة المعص   

  .الحربى 

 العاملون بمصنع الطوب الطفلى ومواد البناء بمحافظة بنى سويف التابع لشـركة             -
   عامل والواردة للمجلـس خـالل شـهر         ٢٠٠الوجه القبلى الوطنية ويبلغ عددهم      

م صـرف    ،يتضررون من توقف المصنع عن العمل لمدة  شهرين وعد          ٦/٢٠٠٥
  . مرتباتهم ألكثر من ثالثة أشهر 

   العاملون بقطاعات اتحاد اإلذاعة والتليفزيون المختلفـة والمعينـون بعـد عـام              -
يتضررون من قيام الجهاز المركزى للمحاسبات بخصم العالوة الخاصة          . ١٩٩٣

  وقـدرها    ١٩٩٣ لسنة   ١٧٤المقررة للعاملين بالدولة الصادرة وفقاً للقانون رقم        
  .من المرتب األساسى التى قاموا بصرفها على مدى عشر سنوات % ١٠

 كبير أخصائيين بالمعهد الفنى لصناعة مـواد        – شكوى المواطنة فائقة على محمد       -
البناء بحلوان والتى تتضرر فيها من القرار التعسفى بانتـدابها بالمعهـد الفنـى              

  .التجارى بالروضة 
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جة األولى التخصصية ورئيس قسم رعاية       شكوى المواطنة فاطمة على عبيد بالدر      -
الطالب بالمعهد الفنى لصناعة مواد البناء بحلوان والتى تتضـرر مـن انتـدابها              

 ١٥للمعهد الفنى للصحافة بشارع الصحافة فى الوقت الذى تقيم فيه هى فى مدينة              
  .مايو بحلوان مما يؤثر أسرتها ويكلفها نفقات فوق قدرتها المالية 

من الصناعى للوحدات المتحركة بهيئة السـكة الحديـد والبـالغ           شكوى عمال األ   -
ويعمـل بمحطـة مصـر      ،  لفى عامل على مستوى الجمهورية      أعددهم أكثر من    
 وتفيد شكاوى العاملين تضررهم من عـدم صـرف           عامالً ١٨٤بالقاهرة وحدها   

، مستحقاتهم المالية وكذلك عدم مساواتهم بباقى العاملين بهيئة سكك حديد مصـر           
يث يصرف لكافة العاملين بالوحدات المتحركة الحافز المميز وبدل السـفريات           ح

ولكن عمال األمن الصناعى ال يتم صرف هذه المستحقات         ،   سركى السفر    ىلحامل
كما يتم حرمانهم   ،  لهم خالف السائقين وغيرهم من العاملين على رحالت القطار          

ـ    من بدل الكيلو التى يقطعها القطار فى رحالتهم فى          كمـا   ا شمال مصر وجنوبه
 أمـامهم بعـد     -يعانى هؤالء العمال من غلق استراحات محطات السكك الحديد          

رصفة المحطـات   أاالنتظار طويالً على    إلى  وصولهم من رحالتهم مما يضطرهم      
بالساعات فى انتظار قيام رحلة العودة مما يؤدى لمزيد من المشـقة دون مبـرر               

 تم تعيينهم فى هـذه      ورد بشكواهم أنه    . مامهم  معقول من غلق هذه االستراحات أ     
ت بعد الحوادث الكثيرة للقطارات فى مصر للقيام على الرحالت المختلفـة            اداراإل

طنين المسافرين وتفيـد    ابكتابة تقارير عن األمن داخل القطار لحماية أرواح المو        
يحرم الشكاوى بأن تقارير قطاع األمن مصيرها اإلهمال وأرشيف المسئولين كما           

هؤالء العمال من حوافزهم وبدالتهم ألن هيئة السكك الحديدية تعتبـرهم عمالـة             
بـأنهم عمالـة غيـر      " القطارات   الصناعى ب  منعمال األ دارة  اإل، تصف   زائدة  

حالة مطالبتهم بهذه الحقـوق      نهم فى أين لهم و  يرغم صدور قرارات تع   ،  شرعية  
ن تعطى لهم الحق فى     أدارة  وترفض اإل ،  "  سوف يلغى هذا القسم ويقوم بفصلهم     



  -١٨٠-

 ةكما ترفض استخراج بطاقـات عضـوي      ،  دارية نقابية داخل القسم     إتشكيل لجنة   
  )١٨(.نقابة العاملين بالسكك الحديدية 

  :المعاشات االستثنائية 

بقراءة الشكاوى الواردة للمجلس والمتعلقة بالحصول على المعاشات االستثنائية         
لبون الحصول على معاشات استثنائية ، ورغـم قلـة          تبين من تحليلها أن أصحابها يط     

  المبلغ فإنه يشكّل مورد رزق حيث إن طالبى المعاش االستثنائى هم إما كبـار السـن                
أو سيدات أرامل أو مطلقات أو مصابون بأمراض مزمنة إال أنه توجـد العديـد مـن                 

ـ               ة هـذه   العراقيل التى تحول دون حصولهم عليها وقد قام المجلس مـن جانبـه بإحال
إلى الجهـة المعنيـة ومطالبتهـا بتسـيير         )   شكوى   ٢٣٦( الشكاوى التى بلغ عددها     

اإلجراءات على المواطنين حتى يتمكنوا من الحصول على المعاشات االستثنائية ، ومن            
  : هذه الحاالت 

محافظة الجيزة تلتمس الحصول علـى معـاش        . حميدة أحمد منصور    / المواطنة   -
  .ا الصحية واالقتصادية استثنائى نظرا لظروفه

محافظة الجيزة يلتمس الحصـول علـى       . جمعه رمضان السيد أحمد     / المواطن   -
معاش استثنائى نظرا لظروفه الصحية الناتجة عن تعرضه لحادث أثنـاء عملـه             
بمهنة مبيض محارة وليس مؤمنا عليه كما أنه يعول أسرة كبيرة ويقيم فى مسـكن               

  . باإليجار

  :الثقافية الحقوق االجتماعية و

  :الصحــة 

                                 
 وارد للمجلس من مركز األرض لحقوق اإلنسان  )١٨(



  -١٨١-

 الرعاية الصـحية كأحـد      ١٥٦ ،   ١٧ ،   ١٦كفل الدستور المصرى فى مواده      
حقوق اإلنسان االجتماعية األساسية ، كما كفلتها المواثيق الدولية المعنية وخاصة العهد            

  وبعرض   ١٢ ،   ٩الدولى الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فى مادتيه         
مواثيق السابقة يتضح أنه يقع على عاتق الدولة الكثير من األعباء من أجـل              القوانين وال 

  .توفير الرعاية الصحية والتأمين الصحى لكافة المواطنين على السواء 

  ومن واقع ما ورد للمجلس من شكاوى خالل العام الماضى فقد تبين أنه رغـم               
طنين ال يستطيعون الحصول    ما توفره الدولة من عالج على نفقتها فإن الكثير من الموا          

على هذا الحق خاصة أولئك الذين يطلبون عالجهم أو اسـتكماله علـى نفقـة الدولـة                 
بالخارج لعدم توفر هذه الرعاية الطبية بمصر ، وأشارت بعض الشكاوى التـى وردت              
للمجلس أن هناك قصوراً فى أداء مستشفيات هيئة التأمين الصحى فيمـا تقدمـه مـن                

يهم يبدأ بالتراخى فى تقديم الخدمة وينتهى بعدم توافر العـالج ممـا             خدمات للمؤمن عل  
يفرغ الخدمة ، المقدمة من مضمونها ويخلق نوعاً من العـزوف عـن التعامـل مـع                 
مستشفيات التأمين الصحى لما تشكله من عبء ال يخفف ألم المرضى بل يزيدها وهـو               

الرقابى بما يضمن استفادة    مايجعل المجلس يدعو الجهات المختصة إلى ممارسة دورها         
حقيقة من مستشفيات التأمين الصحى بما يتوافر فيها من كفاءات علمية معطلـة وبمـا               
يتناسب مع اإلمكانيات الكبيرة المتوفرة للتأمين الصحى باعتبارها المالذ األخير لصحة           

 : قطاع كبير من المصريين تمثلت فى بعض الحاالت اآلتية 

يلتمس فيها عالج نجله شهاب الذى      . ين محمد محمد    هشام حس / شكوى المواطن    -
 سنوات  على نفقة الدولة حيث يعانى مـن ورم بجـزع المـخ               ٥يبلغ من العمر    

ويحتاج لجراحة عاجلة الستئصال الورم ، ونظرا لخطورتها ومضاعفاتها يوصى          
 .بإجرائها بمراكز متقدمة فى الخارج 

إسراء عمـرو   / ر والدة الطفلة    نورا محمود حسانين فرج عام    / شكوى المواطنة    -
إبراهيم عبدالقوى العيسوى والتى كانت تعانى من شلل دماغى وإعاقة حركية منذ            



  -١٨٢-

الوالدة ويعالج باألدوية والتدريب الحركى والذهنى والعالج الطبيعى والتخاطـب          
وتنمية المهارات والسلوك ورغم تدبير أسرة الطفلة المريضة نفقة عالجها بإيطاليا           

جئت بوجود معوقات فى حصولها على التأشيرة لسفرها ونجلتها ، لقد قام            ولكن فو 
المجلس من جانبه بإجراء اتصاالت بوزارة الخارجيـة المصـرية إلزالـة هـذه              
المعوقات وحصول الشاكية على التأشيرة بالسفر لعـالج نجلتهـا ، ولقـد تمـت               

 .االستجابة وحل المشكلة 

أمـل التـى    / فع قيمة قرار عالج نجلتها      فاطمة محمد فكرى تلتمس ر    / المواطنة   -
تعانى من ارتفاع نسبة الكرياتين نتيجة تليف فى أنسجة الكلى وذلك بعـد إجـراء               
عملية زرع كلى لها منذ فترة وتحتاج إلى أدوية مثبطة للمناعة مدى الحياة تبلـغ               
قيمتها شهريا أربعة آالف وتسعمائة وتسعة وثالثين جنيها مصـرى علـى نفقـة              

 .الدولة

هيام محفوظ أحمد  تلتمس عالجها على نفقة الدولة حيث تعـانى مـن              / المواطنة   -
التهاب باألعصاب الطرفية وروماتويد مفصلى وتحتاج إلى دواء يتم استيراده من            

 .الخارج بمبالغ مالية كبيرة 

عبداهللا حسن القاضى يلتمس رفع قيمة قرار عالج على نفقـة الدولـة             / المواطن   -
زينات محمود والتى تعانى من هبوط احتقانى بعضلة القلب ناتج          / صادر  لزوجته    

  عن قصور مزمن بالشرايين التاجية أدى إلـى وهـن شـديد بعضـلة القلـب ،                 
وال تستجيب للعالج الدوائى المكثف وفى حاجة إلى زرع منظم ثالثى الحجـرات             
لعالج هبوط عضلة القلب بتكلفة قدرها اثنان وخمسون ألف جنيه مصـرى ثمـن              

  .لمنظم بخالف نفقات اإلقامة والتركيب ا

  :التعليــم 



  -١٨٣-

أثمرت جهود الحكومة فى مجال إصالح التعليم فى مصر خالل الفترة الماضية            
عن حصول فئات كثيرة من شرائح المجتمع  على حقهم فى التعليم خاصة فى الريـف                

لـس  المصرى حيث ارتفعت معدالت التعليم ،وقد تركزت الشكاوى التـى تلقاهـا المج            
القومى لحقوق اإلنسان فى هذا الشأن وعلى طلبات ألولياء أمور طلبه لنقل أوالدهم إلى              
أقرب مدارس من محل إقامتهم ، كما تضرر بعض أولياء األمور من حوادث ضـرب               

  : ومن نماذج هذه الشكاوى .متفرقة ألبنائهم ببعض المدارس 

مقيد بالصـف الرابـع   مصطفى نور الدين محمد حسن ال  / شكوى ولى أمر التلميذ      -
بمدرسة أبطال بورسعيد االبتدائية بإدارة الزاوية الحمراء التعليمية حيث         االبتدائى  

يلتمس نقله إلى أقرب مدرسة من محل إقامته الجديد بعزبة خير اهللا زهراء مصر              
  .القديمة 

هبة اهللا مسعد أحمد المقيدة بالصف الثانى الثانوى العام         / شكوى ولى أمر الطالبة      -
خدمات بمدرسة السبتية الثانوية بنات ، يتضرر من قيام المدرسة بتسـليم نجلتـه              
ملفها و إقرار كتابى بذلك رغم قيامه بدفع المصروفات وعمل اشـتراك المتـرو              

 .وانتظام نجلته فى الدراسة لمدة شهرين 

محمد حمدى محمد عمـر المقيـد بالصـف السـادس           / شكوى ولى أمر الطالب      -
 الشيخ زايد االبتدائية للتعليم األساسى بالحى الحادى عشر بمدينة          االبتدائى بمدرسة 

 .الشيخ زايد، يتضرر من تعرض نجله للضرب من قبل مدرس بمدرسته 

  

  : السكـن 

وإيجـاد  برز اهتمام الدولة خالل األعوام السابقة فى تعاملها مع أزمة السـكن             
ـ           اق القـاهرة الكبـرى     حلول لها من خالل إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة خارج نط

وتوفير وحدات سكنية تقابل الزيادة السكانية الكبيرة إال أنه رغم ذلك لم تستطع الدولة              



  -١٨٤-

وحدها توفير الوحدات السكنية إال بالتعاون مع القطاع الخاص ، إال أن ذلك لم يستطع               
القضاء على ظاهرة العشوائيات والتى تتزايد بشكل كبير فى اآلونة األخيـرة ، ومـن               

تركـزت معظمهـا علـى طلبـات        )   شكوى   ١٨٧( قع الشكاوى التى بلغ عددها      وا
  للمواطنين للحصول وحدات سكنية بديلـة لمسـاكنهم القديمـة التـى تـم تنكسـيها                

 ولم يتمكن بعضهم من الحصول على الوحدات السـكنية          ١٩٩٠أو متضررى زلزال    
  : البديلة حتى اآلن ، ونورد أمثلة لبعض هذه الحاالت 

شارع الخزان بمنطقة الدويقة منشأة ناصر محافظة القاهرة يتضررون مـن           أهالى   -
احتمال حدوث انهيار للصخور التى تعلو مساكنهم نتيجة لعوامل التعريـة وتـدفق         
المياه الجوفيه ولقد قام الحى بالمعاينة ، وأكد أن هناك احتمـاال النهيـار الكتـل                

اكن بديلة لمساكنهم التى تشكل     الصخرية التى تعلو المساكن ، ويلتمسون توفير مس       
  .خطراً عليهم 

شكوى المركز المصرى لحقوق السكن من سكان منطقة أرض عزيز عزت الذى             -
 ألف مواطن ما بين موظف وعامل ومهن حرة يعيشون فـى            ٥٠يبلغ عدد سكانها    

 غرفة إيواء عاجل ألن معظمهم تعرضت مساكنهم إما إلزالـة أو حـدوث              ١٩٤
   .         د قام المجلس من جانبه بمخاطبة وزارة اإلسكان انهيارات لبعضها ، وق

القاهرة يتضرر من صدور قرار إخالء إدارى للعقار        . أحمد سيد حسن    /المواطن   -
 وتقدم للمحافظة وحصل على موافقـة بالتعاقـد   ١٩٨٦الذى كان يقيم به  منذ عام  

 بتاريخ  ٣٥٤١والتخصيص موجودة بأرشيف اإلسكان بمحافظة القاهرة تحت رقم         
  . وحتى اآلن لم يتمكن من الحصول على الوحدة السكنية البديلة ٢٤/٩/١٩٩٦

جمال عدلى محمد أحمد المودع بسجن أسيوط العمومى يلتمس الحصول          / النزيل   -
على مسكن ألسرته المكونة من خمسة أفراد  نظرا ألنهـم يقيمـون فـى غرفـة                 



  -١٨٥-

 الشعبية التابعـة لمحافظـة      باإليجار وليس لديهم أى مورد للرزق وذلك بالمساكن       
 .سوهاج 

تلتمس الحصول على مسكن    . بنها القليوبية   . آمال إبراهيم عودة هندى     / المواطنة   -
من مساكن المحافظة نظرا ألنها سيدة مطلقة وليس لديها أى مورد للرزق ، كمـا               

 .أنها تقيم فى مسكن باإليجار

 . ١ان أبى زعبـل رقـم       أسامة حسن أحمد عبدالعزيز المودع بسجن ليم      / النزيل   -
يلتمس الحصول على مسكن ضمن مساكن محافظة القليوبية ألسرته المكونة مـن            

 .ثمانية أفراد وذلك بعد طردهم من الشقة التى كانوا يقيمون بها باإليجار 

القاهرة يلتمس الحصول على الوحدة السكنية      . عباس عبدالمجيد محمود    / المواطن   -
 ، كما أنـه مسـتحق للوحـدة         ١٩٩٢رى زلزال   المقررة له حيث إنه من متضر     
 أ ش طور سيناء الظاهر بمنطقة إسكان الوايلى         ١٦السكنية وذلك عن العقار رقم      
 الخاص بتنكـيس العقـار      ٥٦ ملف رقم    ٢٣/١٩٩٣الصادر له قرار التنظيم رقم      

 .السابق 

  :الحقوق التأمينية والتقاعدية للعمال المحالين للمعاش 

نية والتقاعدية للعمال المحالين للمعاش سواء ببلوغهم السن        تكتسب الحقوق التأمي  
القانونى أو نظام المعاش المبكر أهمية فى إطار المتغيرات االقتصادية واالجتماعية التى            
نتجت عن السياسات الجديدة التى اتبعتها الحكومة المصرية فى إطار برنامج اإلصالح            

د كبير من العمال بنظام المعاش      االقتصادى حيث صاحب عملية الخصخصة خروج عد      
  .    المبكر وما صاحبها من بعض االنتهاكات لحقوق العمال 

  :ومن واقع الشكاوى الواردة للمجلس والتى تركز على تضرر أصحابها 

  .من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية كاملة  -١



  -١٨٦-

 . بطء إجراءات صرف المعاشات  -٢

 مدد أخرى مما يضـر بالعمـال        احتساب مدد خطأ للمحالين للمعاش وإسقاط      -٣
 .المحالين للمعاش وأسرهم 

الهيئـة   والقوانين المعدلة والمكملة له يلزم       ١٩٧٥ لسنة   ٧٩ورغم أن القانون رقم     
ماتها المقررة فى القانون بالنسبة لمـن تسـرى         االعامة للتأمينات االجتماعية الوفاء بالتز    

ن التأمين لـدى    أهم لدى الهيئة و   حكامه ولو لم يقم صاحب العمل باالشتراك عن       أعليهم  
صحاب األعمـال والعـاملين     ألزامى بالنسبة لجميع    إالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية     

  :  إال أنه يتم مخالفته فى الكثير من األحيان وهناك نماذج لبعض هذه الحاالت ،لديهم 

 يتضرر من قيام وزارة    القاهرة. لطفى محمد مصطفى عياد     / شكوى المواطن    •
 ٣٣الشئون االجتماعية بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقـم            

 ق بعدم دستورية حرمان أصحاب المعاش المبكر من زيـادة معـاش             ٢٥لسنة  
من العالوات الخمس التى لـم تضـم ألجـورهم           % ٨٠األجر المتغير بواقع    

عالوات الخاصة   باإلعالن بأنه سيقتصر تطبيق الحكم السابق على ال          ،  األساسية
 ٩٨ حتـى عـام      ٨٩ألصحاب المعاش المبكر المستحقين خالل الفترة من عام         

 .فقط 

مجموعة من العاملين السابقين بمديرية الشئون الصحية بنى سويف المحـالين            •
رمضان أبوالعال  يلتمسون تنفيـذ      / للمعاش منذ خمس سنوات وعنهم المواطن       

لهم من محكمـة اسـتئناف بنـى         ق عمال الصادر     ٤٢ لسنة   ٢٢٦الحكم  رقم    
سويف القاضى بحصولهم على مستحقاتهم المالية من صندوق التأمين الخـاص           

 .للعاملين بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف 

 ٥٤مصـنع   (  عامل بشركة المعادى للصناعات الهندسية       ٧٠٠ حوالى   شكوى •
ضـافة  إدون  لى المعاش المبكر بتسوية حالتهم      إوالذين خرجوا   ) الحربى سابقاً   



  -١٨٧-

دارة الشركة وهيئة التامينـات      ، وما قامت به إ     العالوات و الحوافز أو  أالبدالت  
لى المعاش المبكـر عنـد      إمن مرتب العمال المحالين     % ٢٥باستقطاع حوالى   

ـ  إتسويتها لمعاشهم بعدم     ـ ممن قيمة هذه العالوات     % ٨٠ضافتهم نسبة ال ة خالف
 مما تسبب فى فرق كبيـر       ١٩٧٥ لسنة   ٧٩ من القانون رقم     ١٥٠نص المادة   ل

  ضـافة نسـبة    إبين المعاش المستحق لهم والمعاش المنصرف بسـبب عـدم           
لقـرار  ، ومخالفة  لجر المتغير من قيمة العالوات الخاصة بمعاش األ   % ٨٠الـ

   بشـأن أجـر االشـتراك المتغيـر والصـادر بتـاريخ             ١٩٨٧ لسنة   ٣٥رقم  
 العالوة الخاصة المقـررة     تدخل" ولى   والذى ينص فى مادته األ     ١٤/٧/١٩٨٧

ليـه  إ المشـار    ١٩٨٧ لسـنة    ١٠١للعاملين بالدولة والقطاع العام بالقانون رقم       
م محكمة النقض الذى قضـى بـأن        ـحك ، و  جر االشتراك المتغير  أبالكامل فى   

صـدار  إ ب ١٩٧٥ لسنة   ٧٩ من القانون رقم     ١٥٤ ،   ١٥٠مؤدى نص المادتين    
ل فى المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات       ن حق العام  أقانون التأمين االجتماعى    

ن القانون وحده هو الذى يـنظم المسـتحقين فـى           ه القانون أل  ؤاالجتماعية منش 
ن هذا القرار خالف حكم المحكمة الدستورية       أكما   ،   المعاش وشروط استحقاقهم  

حقية العمال المحالين للمعاش فـى      أق والذى نص على     ٢٥ لسنة   ٣٣العليا رقم   
 )١٩(. لى معاشاتهم إليها إمن العالوات الخمس المشار % ٨٠ ضافة نسبةإ

 

  :أزمة مرض أنفلونزا الطيور

  عن ظهور بعـض اإلصـابات        ٢٠٠٦/ ١٧/٢أعلنت الحكومة المصرية فى       
بانفلونزا الطيور فى بعض المحافظات ، ثم توالى اإلعالن عن ظهورها فى محافظـات              

 العاملين بمجال صناعة الدواجن والـذى       أخرى ، وألقت تلك األزمة بظاللها على جميع       

                                 
 مركز األرض لحقوق اإلنسان . )١٩(



  -١٨٨-

 ١٧يقدر عددهم بنحو مليون وثمانمائة ألف عامل تقريبا بإجمالى استثمارات تقدر بــ              
مليار جنيه وهو األمر الذى يهدد بكارثة اقتصادية ، خاصة وأن الكثير من المستثمرين              

حظـر  يعتمدون فى أعمالهم على قروض من البنوك ، تزامن مع ذلك صدور قـرار ي              
تداول الدواجن بين المحافظات ، وغلق المحالت التى تعمل فى تجارة الدواجن ، ممـا               
أدى إلحجام المواطنين عن شراء الدواجن نتيجة اإلشاعات التى زادت مع اإلعالن عن             

  . ظهور المرض 

ولقد تابع المجلس القومى لحقوق اإلنسان باهتمام كبير تداعيات األزمة وخاطب           
 خاطب المجلس لجنة حقـوق اإلنسـان        ٢٠/٢/٢٠٠٦ات المعنية ، ففى   على الفور الجه  
 خاطب المجلس برنامج األمم المتحـدة اإلنمـائى ،          ٢٣/٢/٢٠٠٦ وفىبمجلس الشعب   

وضع خطة عاجلة الحتواء األزمة بكافة أبعادها، وبحث تخصيص         " على أهمية   مؤكداً  
، على أن   " ار فى العمل  تعويضات مناسبة لهؤالء المستثمرين بما يساعدهم على االستمر       

تقدم هذه التعويضات من خالل الجهات الرسمية أو من مؤسسـات المجتمـع المـدنى               
  .المعنية 

تواكب ذلك مع قيام اللجنة االقتصادية بالمجلس القومى لحقوق اإلنسـان فـى             
مشكلة انفلونزا الطيـور وانتشـارها عبـر       ضوء تداعيات األزمة بإصدار بيان حول     

 اآلثار المدمرة التى خلفتها على حياة األفـراد بوجـه عـام و علـى                عدة محافظات و  
المزارع الخاصة بالدواجـن و التى تم إنشاء معظمها فى إطـار مبـادرات القطـاع               
الخاص الصغير ، و كذلك آثارها على االقتصاد الوطنى وما صاحبها مـن إشـاعات               

  .تضر بالمواطن المصرى 

  -:وأكدت اللجنة فى بيانها على 

 أهمية استمرار متابعة الحكومة بأجهزتها المختلفة لهذا الوباء الخطير الذى يفتك             -١
بالطيور على مختلف أشكالها كما أن له مخاطره على صحة المـواطنين الـذين              



  -١٨٩-

وطالب المجلـس كافـة     . يحتكون بالطيور فى مزارع الدواجن أوفى منافذ البيع       
ستوى السلطات المركزية فـى     سلطات الدولة أن تأخذ األمر بجدية بالغة على م        

  .القاهرة و على مستوى الحكم المحلى الذى هو نقطة البداية و االنطالق

 دعوة سلطات اإلدارة المحلية فى مختلف المحافظات و على المستويات المتعددة            -٢
أن تبدى اهتماماً أكبر فى تتبع مزارع الطيور و كذلك األماكن التى يقـوم فيهـا                

ر مهما كان حجم تلك األمـاكن و خاصـة فـى الريـف              مواطنون بتربية طيو  
المصرى ألن انتشار العدوى غير محدود بمنطقة أو مرتبط بكمية و عـدد تلـك             
الطيور، و يرى المجلس أن اإلدارة المحلية ينبغى أن تتابع األمر بحـزم و ألن               

  .هذا يمثل المحك الرئيسى لمدى نجاح اإلدارة المحلية 

ة و كذلك البنوك و مؤسسات التمويل المبـادرة بإبـداء            دعوة السلطات الحكومي   -٣
المرونة بالنسبة للقروض التى منحت لمربى الـدواجن ، و أن تقـدم الحكومـة               
مساعدة ألصحاب مزارع الدواجن بما يخفف من معاناتهم و يحد من الخسـائر             

  .الجسيمة التى يواجهونها

رات الفاعلة فيه أن تبادر فى       مناشدة كافة منظمات المجتمع المدنى و مختلف التيا        -٤
  .إطار روح التضامن و التكافل لمساعدة المتضررين من هذا الوباء الخطير

 مطالبة كافة المواطنين االلتزام بالهدوء وعدم اإلحساس بالذعر أو نشر الخـوف             -٥
من ناحية، و كذلك أخذ جانب الحيطة والجدية فى مواجهة ظهور أية أعـراض              

  .ر و اإلبالغ عن ذلك فوراً للسلطات المعنيةلمرض انفلونزا الطيـو

  .  أهمية تقديم الحكومة تعويضات و مساعدات خاصة لمربى الدواجن-٦

 كما يرى المجلس ضرورة التنبه و اليقظة من قبل الحكومة لالحتمـال األكثـر               -٧
خطورة و هو انتقال المرض من إنسان إلى إنسان، و أهمية إعداد العدة و توفير               

لخاصة لمثل هذا االحتمال، و ضرورة تطوير األمصال المتوافرة لدى          األمصال ا 



  -١٩٠-

وزارة الصحة فى مصر أو فى دول أخرى إذ إن التعاون فى اإلطارين الدولى و               
  .اإلقليمى يمثل ركيزة هامة من ركائز مواجهة الكارثة

 ترى اللجنة أن أى مجتمع فى أية مرحلة حساسة و خطيرة مثل التى تتعرض لها                -٨
اآلن إنما تنتشر فيه اإلشاعات ، و هذه ظاهـرة غير صحـية ، و ينبغى              مصر  

التحقـق من األمـر، و تجنب ترويج إشاعات غير صحيحة بما يـؤثر علـى              
  .المواطنين بصورة سلبية

نموذج لشكوى واردة من بعض مربى الدواجن يتضررون فيها من األضـرار            
  :        التى لحقت بهم

للمجلس شكوى مجمعة من مربى الدواجن بمحافظـة         وردت   ٢١/٢/٢٠٠٦بتاريخ   -
المنيا يتضررون فيها  من أنهم يمتلكون عدة مزارع للدواجن بها ما يقـرب مـن                
مائتى ألف دجاجة فى أعمار مختلفة منها ما هو فى عمر التسويق ومنها ما تعدى               
عمر التسويق وال يستطيعون تسويقها كما واجهتهم مشاكل أخرى هى أنهـم مـن              

دى األجل ، وهو ما يعنى وجود مديونيات عليهم  مرتبطة بتسويق الـدواجن              متعاق
واجبة السداد ، كما توقف أصحاب مصانع  األعالف واألدوية عن إمـدادهم بهـا               
وكذلك عدم مقدرتهم المادية على شرائها بالنقد ، مما ترتب عليه نفوق الكثير مـن      

على الفور بمخاطبة الجهـات     الدواجن والباقى على وشك النفوق ، فقام  المجلس          
المعنية وقد ردت لجنة حقوق اإلنسان بمجلس الشعب على مخاطبة المجلس  بأنـه              
تم التوصل إلى مجموعة توصيات على المستوى االقتصادى واالجتمـاعى منهـا            
ضرورة تعويض أصحاب مزارع الدواجن والعاملين بهـا، وتعـويض صـغار            

  .المربين الذين أضيروا نتيجة الكارثة 

  :حقوق المرأة 



  -١٩١-

المواطنون لدى القانون سـواء ،      : "  منه على أن     ٤٠نص الدستور فى المادة        
  وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، ال تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنــس               

  . "  أو األصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة 

  على أن تتعهد     ٢٦ادة  كما نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فى الم        
الدول األطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حـق التمتـع بجميـع                
الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد وعلى أن  الناس جميعاً سواء              
أمام القانون ، ويتمتعون دون أى تميــيز و أن يكفل لجميع األشخاص على  السـواء                

  عالة من التمييز ألى سبب، كالعرق أو اللـون أو الجـنس أو اللغـة أو الـدين               حماية ف 
  أو الرأى سياسياً أو غير سياسي، أو األصـل القـومي أو االجتمـاعى ، أو الثـروة                  
أو النسب، أو غير ذلك من األسباب ، ونص أيضاً اإلعالن العالمي لحقـوق اإلنسـان                

 فى المـادة الثانيـة      ١٩٤٨ ديسمبر   ١٠ة في   الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحد     
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق  الحريات الواردة في هذا اإلعـالن دون              " على أن   

أى تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو اللغة أو الجنـس أو الـدين أو الـرأى                
ا أكـدت عليـه     ، كم " السياسي أو أى رأى آخر، دون أى تفرقة بين الرجال و النساء             

  . اتفاقية القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة 

كفل  الدستور المصري حق مباشرة الحقـوق السياسـية و تـولي المناصـب               
للجنسين دون تفرقة و على الرغم من ذلك فإن المرأة المصرية مازالت تحبـو جاهـدة                

. ية والنيابية مازالت محدودة     على الطريق السياسي حيث إن مساهمتها في الحياة السياس        
 تدنيا في مشاركة المرأة في االنتخابات البرلمانية ، كما شهد عـزوف  ٢٠٠٥فشهد عام  

الناخبـات عن الترشيح واالنتخاب برغم وصول عدد النساء المسجالت فـي جـداول             
  ، و مع هذا ال تزال نسبة تمثيل المرأة في المجـالس التشـريعية         %٣٧االنتخابات إلى     

من إجمـالي   %) ١(كما إن نسبة تواجد المرأة لم تتجاوز أربعة مقاعد          %. ٢ تتعدى   ال
مقاعد مجلس الشعب، و يمثل هذا تراجعاً عن انتخابات برلمانية سابقة حصـلت فيهـا               



  -١٩٢-

 و ال يـذهب     )٢٠(.من إجمالي مقاعـد البرلمـان      % ٣,٦المرأة على نسبة مقاعد بلغت      
لهن حق التصويت سوى أقل مـن مليـون     مليون سيدة مصرية     ٣,٥للتصويت من بين    

يجب على المشرع دراسة هذا الوضع و محاولة تدارك ذلك عن طريق تعـديل              . فقط  
و الذي  " نظام الكوتة أى الحصة المقررة      " في التشريع المنظم للعملية االنتخابية إلقرار       

مان عدالة  لض% ٢٠يدعم عدالة تمثيلها في المجالس البرلمانية فيحدد لها نسبة قد تكون            
  .  تمثيلها 

لم يقتصر حضور المرأة فى االنتخابات البرلمانية على الترشيح و االنتخاب بل            
و رغم أن المرأة أثبتـت      . ساهمت أيضاً في اإلشراف القضائي على نزاهة االنتخابات       

أنها تحملت مسئولية اإلشراف على االنتخابات بنزاهة و شـفافية إال أنـه مـن أبـرز                 
 تعرضت لها المرأة تجربة استبعاد الدكتورة نهى الزيني نائـب رئـيس             السلبيات التي 

النيابة اإلدارية من الجولة الثالثة لالنتخابات المصرية و التي كانت قد نشرت شـهادتها              
  .  في إحدى الصحف المصرية تؤكد فيه حدوث تزوير في دائرة بندر دمنهور 

التمييز ضد المرأة وحقها فى     أما عن المطالبة بالقضاء على كل أشكال العنف و          
اإلعالن العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعيـة العامـة لألمـم               

فبالرغم من نصوص قانونية لمواجهة أشكال العنـف ضـد          . ١٩٩٣المتحدة في ديسمبر  
 من قانون العقوبات و المتعلقة بجريمة االغتصاب ،         ٢٦٧المرأة و المتضمنة في المادة      

 من نفس القانون و الخاصة بالتعرض شفهياً أو جسدياً لخدش حياء المرأة             ٢٠٦دة  و الما 
في مكان عام، إال أن هذه القوانين غير كافية لردع العنف عن المرأة ، فهناك صـور                 
أخرى للعنف ال تشملها القوانين الموضوعة، كالعنف األسري و العنف المـادي الـذي              

ـ       ه و الذي يتناقض مع مفاهيم الحضارة و القـيم          تتعرض له المرأة في المنزل و خارج
اإلنسانية التي نص عليها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و االتفاقية الدولية لمناهضـة             

  .  التمييز ضد المرأة و التي صدقت عليه مصر

                                 
   ٢٠٠٥فى االنتخابات البرلمانية تقرير المركز المصرى لحقوق المرأة حول النساء  )٢٠(



  -١٩٣-

ومن أبرز ممارسات العنف ضد المرأة ما تجسد في جرائم الشـرف ، والتـى               
" أكثر من الحضر، وقد كشـف المرصـد الصـحفي           تمارس بشكل مستمر في الريف      

 جريمة شرف في الفترة من      ٧٠ عن ارتكاب    )٢١( "لملتقى الحوار لتنمية حقوق اإلنسان    
ووصلت قضايا إثبات النسب المرفوعة أمام المحاكم     . ٢٠٠٥ ديسمبر   ٢٥ يونيو إلى    ٣٠

 لألسرة   قضية حسب اإلحصاء األخير الصادر عن اإلدارة العامة        ١٤٠٠٠المصرية إلى   
 طفل فى أقل التقديرات بـال       ١٤٠٠٠و الطفل بوزارة الشؤون االجتماعية أى أن هناك         

اسم و ال هوية أى بال وجود قانوني و ال قبول اجتماعي ، وبعض هذه الحاالت ناتجـة                  
عن زواج عرفي أنكره األب، مما يستوجب وجود نص في القانون المصري يجبر أى              

ـ      فـي القضـايا     DNAى و إجراء فحص الــ       شخص على الخضوع للكشـف الطب
  .المدنية و الشرعية إلثبات النسب 

ولعل قضية ختان اإلناث من أبرز أساليب العنف ضد المرأة فالفتيات مـازلن             
يتعرضن للختان في سن صغيرة و خاصة في الريف عنه في الحضر، و هـى تعتبـر                 

مة فـي المجتمـع المصـري       انتقاصاً لكرامتـها و إنسانيتها، و رغم أن هذه العادة قدي         
 أى  ٢٠٠٥من الفتيات ، و لم يشـهد عـام          % ٩٠فتشير بعض الدراسات أنها تتجاوز      

رغم ما يبذل من جهود متواصـلة       . مؤشرات توضح انخفاضها عن السنوات الماضية       
  .   للحد من تلك الظاهرة 

  شهد تعديالً للقانون المتعلق بالجنسية فصدرت التعديالت       ٢٠٠٤و رغم أن عام     
 و الذي أقر تمتع أبناء المرأة المصـرية مـن أب غيـر     ٢٠٠٤ لسنة   ١٥٤بقانون رقم   

غير أنه ظهرت مشكلة جديدة ال يظهر لها حل في األفق القريب            . مصري بجنسية أمهم  
وقد . و تتعلق بعدم حصول أبناء األم المصرية المتزوجة من أب فلسطيني على الجنسية            

                                 
  للتنمية حقوق اإلنساننشر إعالمية  لمركز ملتقى الحوار  )٢١(



  -١٩٤-

تى تتعلق بأبناء األم المصرية الذين لم يحصلوا على         تلقى المجلس العديد من الشكاوى ال     
  :  الجنسية المصرية لكون آبائهم من الفلسطينيين ومنها 

 شكوى المواطنة آمال مقبل عبد العزيز عطية والتى تطلب فيها حصول أبنائها من              - 
وفقا لقانون الجنسية الجديد    . على الجنسية المصرية    ) لفلسطينى الجنسية   ( زوجها  

 ، ولكن طلبها دائما ما يقابل بالرفض مـن قبـل الهيئـات              ٢٠٠٤ لسنة   ١٥٤ رقم
المختصة وتلتمس المساعدة لتطبيق القانون ومساواة أبنائهـا بأبنـاء المصـريات            

  .المتزوجات من أجانب والذين حصلوا على الجنسية وفقا لهذا القانون

علـى الجنسـية     شكوى المواطن كمال فاضل عطا هللا والتى يلتمس فيها الحصول            -
المصرية حيث إنه من أصل مصرى ، ولكنه حصل علـى الجنسـية الفلسـطينية               
بسبب ميالده فى فلسطين األمر الذى حرمه من الجنسية المصرية إلى هذا الوقت ،              
حيث أن كل طلباته قوبلت بالرفض، كما أنه ال يستطيع أن يوفر ماديـا مـا هـو                  

لوبـة للحصـول علـى الجنسـية        مطلوب منه حتى يستطيع تقـديم األوراق المط       
المصرية، لذلك فقد تقدم للمجلس أمال المساعدة فـى الحصـول علـى الجنسـية               

  .المصرية 

والتى تتضرر فيها من عدم     ) مصرية الجنسية   (  شكوى المواطنة نبيلة هاشم شبيب       -
) الفلسطينى الجنسـية    ( حصول ابنتها رشا من زوجها  فايز محمد على درويش           

مصرية حيث إنها حاصلة على بكالوريوس الطب من جامعة عـين           على الجنسية ال  
شمس بتقدير جيد جدا ومع ذلك لم تتمكن من التسجيل لدراسة الماجستير حيث إنها              

 .غير قادرة على سداد الرسوم المقررة لغير المصريين 

 ما سمى بيوم األربعاء الدامي في    ٢٠٠٥ ولعل من أهم االنتكاسات التي شهدها عام         -
 من الدستور المصري حيـث      ٧٦ايو، و هو يوم االستفتاء على تعديل المادة          م ٢٥

تعرض عدد من الصحفيات المصريات للضـرب و التنكيـل أثنـاء تظـاهرات              
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لالحتجاج على مضمون التعديل الدستوري، و لقد وصل االعتداء إلـى التحـرش             
  . الجنسي و تمزيق ثيابهن عند مدخل نقابة الصحفيين

رة إلى قضية رفض عودة المذيعات المحجبات بعـد صـدور           كما ينبغى اإلشا  
حيث اتهمـت المـذيعات     . قرار من المحكمة بعودتهن للعمل في التليفزيون المصري         

المحجبات الثالث بالتفاف التليفزيون حول الحكم القضائي و ذلك عـن طريـق قـرار               
  .يلزمهن بالخضوع الختبارات كاميرا من جديد

مييز التي تعرضت لها المرأة المصرية خـالل عـام          وإذا استعرضنا أشكال الت   
 سنجد أنها تشكك في دعوات اإلصالح و إعطاء المرأة دوراً أكبر في المشاركة              ٢٠٠٥

  .السياسية، بل إن خطوات المرأة في نضالها للمساواة مازال أمامها طريق طويل

  : حقوق الطفل 

 كفـل دسـتور     قـد  ، و  تعتبر حقوق الطفل من أهم الحقوق التى تحتاج إلى حماية          -
 في مادته العاشرة حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، ووضع على عاتق             ١٩٧١

على الدولة التزاماً بحماية األمومة والطفولة ورعاية النشء، وتـوفير الظـروف            
المناسبة لتنمية ملكاتهم، كما يرتب في مادته السابعة عشرة التزام الدولة بتـوفير              

ي والتأمين االجتماعي لألطفـال، كمـا صـدقت الحكومـة           خدمات التأمين الصح  
المصرية على االتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، وإعالن عقد حماية الطفل المصري            

، وإعـالن العقـد     ١٩٩١، ووثيقة حقوق الطفل المصرى فى عام        ١٩٨٩في عام   
 القـانون   ١٩٩٦، كما أصدرت الدولة في عام       ١٩٩٩الثاني لحماية الطفل في عام      

ب من   / ١٠/٢المادة   نصتكما   .الخاص بحقوق الطفل والئحته التنفيذية    ١٢قم  ر
حـداث عـن    ن يفصل المتهمون األ   أالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية علي       

نصـت   ، و القضاء للفصل فـي قضـاياهم  إلىالبالغين ويحالون بالسرعة الممكنة  
ن تكفـل   أعليها مصر علي    ب من اتفاقية الطفل الدولية والتي صدقت        / ٣٧المادة  
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، و تعسـفية    أال يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونيـة           أ األطرافالدول  
ـ       أو احتجازه   أون يجري اعتقال الطفل     أويجب   وز ـ سجنه وفقا للقـانون وال يج
كما نصت القاعـدة    ،  فترة زمنية مناسبة     ذلك ل  طرارا و قصر  ـ اض إالته  ـممارس
حداث علي فصل   دارة شئون األ   النموذجية الدنيا إل    المتحدة   مم من قواعد األ   ١٣/٤
 ج مـن    ٣٧قد نصت المـادة     ، و حداث المحتجزين رهن المحاكمة عن البالغين       األ

نسانية واحتـرام   إن يعامل كل طفل محروم من حريته ب       أاتفاقية حقوق الطفل علي     
شخاص الذين بلغـوا    نسان وبطريقة تراعي احتياجات األ    للكرامة المتأصلة في اإل   

  .سنه وبوجه خاص يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين 

ورغم استمرار الجهد من أجل رعاية الطفولة، وخاصة في مجاالت رعاية اإلناث            
والفتيات ضمن تشابك االهتمام بين قضايا الطفل والمرأة، وبمشاركة الوزارات المعنية           

دني المتخصصـة، والتـي     والهيئات التنفيذية المختصة وبعض مؤسسات المجتمع ، الم       
تعتمد على إشراك القطاعات المستهدفة بفاعلية في تنفيذ هذه المشاريع وتمثل ذلك فـي              
العناية بمشاريع مستمرة ومشاريع تجريبية للمجلس القومى لألمومة والطفولـة تنتظـر            

  .   تعميمها في األقاليم 

ت المجتمـع   ظاهرة عمالة األطفال والعنف ضدهم ومن خالل ما رصدته منظمـا  -
المدنى حول وضع الطفل المصرى ، والواقع الـذى يعيشـه فـى ظـل تعـدد                 
االنتهاكات التى يتعرض لها فى مخالفة صريحة وواضحة للقانون المصـرى ،            

ـ ) لحقوق اإلنسان   رض  مركز األ (واتفاقية حقوق الطفل الدولية ، أصدر         ةدراس
سمى واالجتمـاعى  العنف الر(  بعنوانطفال فى مصرسباب العنف ضد األ   أحول  

 ةطفال ، واإلهمال فى الرعاي     األ ةلاشكال عم أ أسوأو)  ةيذاءت المختلف وصور اإل 
خـرى التـى     ، وحوادث الطرق والحوادث األ     ة والتعليمي ةالصحي، و  ةاالجتماعي

  . طفال يتعرض لها األ
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من  وما يصاحبها من عنف ضد هؤالء األطفال      ) أطفال الشوارع   (تعتبر ظاهرة   و -
 التى ظهرت فى المجتمعات النامية عموما والمجتمع المصرى خاصة          المشكالت
 األخيرة وتبرز هذه الظاهرة كإحدى إفرازات العوامـل االقتصـادية           ةفى اآلون 

 لقد ارتفعت معـدالت وأعـداد       ، و السيئة والتحوالت االجتماعية المصاحبة لها      
 باليومية  ونليتعرض األطفال العام  ، و األطفال المشردين والمعرضين لالنحراف     

فى القطاع الزراعى لحوادث أثناء الطريق من وإلى العمل تؤدى إلـى فقـدانهم              
كما تتعرض الغالبية العظمى من األطفال العاملين فى مصـر لمنـاخ             ،   لحياتهم  

مانات تعاقدية  ـعمل مرهق ومتعب وفى المقابل األجور هزيلة وال توجد أى ض          
   )٢٢( .أو اجتماعية

من خطورة حقيقية فإنه يجب األخذ فى       اهرة عمالة األطفال    ظونظرا لما تمثله    
قيام مكاتب العمل والتفتيش على بيئة      االعتبار ما يتعرضون له من انتهاكات، وضرورة        

العمل، ومكاتب التأمينات االجتماعية بواجبها نحو مراقبة القوانين المنظمـة لاللتحـاق            
جهـزة  تـوفير األ  و  ، ال العاملين   طفوقيع الكشف الطبى الدورى على األ      ، وت  بالعمل  

سعاف المناسبة لتالفى مضاعفات حوادث الطـرق       والمعدات الطبية الحديثة ووسائل اإل    
مراعاة إمداد الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية بالمستلزمات       ، و وحوادث العمل   

نشـاء  ودراسة االقتراح الخاص بإ   ،  الطبية المناسبة لمواجهة الحوادث والحاالت الطارئة     
واتخاذ التدابير الالزمـة     ،   لجنة خاصة لتلقى شكواهم والتحقيق فيها على وجه السرعة        

وضع سياسات جديدة لتحسين أحوال األسر من أجور         ، و  للقضاء على مصدر الشكوى   
ورفع قيمة المعاشات بما يكفل حماية أبناء هذه األسر من التسرب مـن             ،  ومزايا عينية   

 ، وقد وقعت    يذاء ضدهم طفال فى مصر ووقف العنف واإل     وضاع األ أتحسين  ، و التعليم
   -: العديد من الحوادث والتى أودت بحياة العديد من األطفال ومنها 

                                 
 ١/٩/٢٠٠٥تقرير مركز األرض لحقوق اإلنسان بتاريخ  )٢٢(
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 فى جمع محصول اللب بمركز بدر       نوقعت حادثة جديدة لفتيات كن ذاهبات لعمله       -
 فتاة  ١٣صيبت  أو)  سنة ١٤(محافظة البحيرة وقد توفيت الفتاة رحاب محمد حسين         

ـ والتى أدت إلى    بمحافظة البحيرة   " المدبوح  " قرية  ، وحادثة   ىخرأ اة فتـاتين   وف
طفال الفراولة  أ ةادث ، وح  صابات وجروح خطيرة  إ وطفلة ب   طفالً ٢٢صيب فيها   أو

بـو كبيـر وراح    أ كفر الـدهتمون مركـز       ة بقري ة الشرقي ةوقعت فى محافظ  التى  
تحت عجالت القطار   طفال كانوا يركبون عربة نصف نقل وتم دهسهم         أ ٥ضحيتها  

  .ثناء توجههم لجنى محصول الفراولةألى فاقوس وذلك إ ةالقادم من الصالحي

وال شك أن مواجهة هذه الحوادث المأساوية التى يقع األطفال ضحية لها تتطلب             
مراجعة نظم وواقع عمالة األطفال بما يوجبه ذلك من تطبيق القوانين واللوائح المنظمة             

يل الرقابة على هذا التطبيق ، لكن ذلك ال يحول دون معالجة هـذه              لهذه العمالة ، وتفع   
الظاهرة فى إطارها األعم واألشمل والبحث عن جذورها الحقيقية والمتمثلة فى تـدهور          
المستوى االقتصادى واالجتماعى ألسر هؤالء األطفال مما يجعل اضـطرارهم للعمـل           

اط هذه الظاهرة بالتسرب التعليمى     ضرورة قاسية وظرفاً غير إنسانى باإلضافة إلى ارتب       
  .المرتبط بدوره بزيادة األعباء المادية المدرسية من مصروفات وغيرها 

  طفال عن البالغين فـي مقـار االحتجـاز         قر القانون المصري مبدأ فصل األ     أ
 احتجاز العديد مـن     عنالواقع العملي   حيث يكشف   نه ال يطبق بالفعل     أال  إو السجون   أ
 سنة  ١٦يمان سيد عبد الحليم     إ/  الحدث   مثلغين في السجون المصرية     طفال مع البال  األ

حداث الجيزة وقد تـم احتجازهـا مـع         أ جنايات   ٢٠٠٤ لسنة   ٢١٢٥في القضية رقم    
البالغين بسجن النساء بالقناطر في انتهاك واضح وصريح لقانون الطفـل المصـري             

ن كـانوا   إ و ىمع الكبار حت  حداث   ويعتبر احتجاز األ   -  واالتفاقيات والمواثيق الدولية  
خالق والقانون وقد انتقد المجتمع الدولي ذلك        لقواعد األ  صارخاً اًسرته انتهاك أفراد  أمن  

و جنسـية كمـا     أله الحدث من جراء هذا االحتجاز العتـداءات بدنيـة            لما يتعرض 
   . بدنية ونفسية شديدةآلالم يتعرضون 
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الصحفى اليومي خبـر    رشيفه  وتابع المجلس القومى لحقوق اإلنسان من خالل أ       
  والـذى ورد بـه     " مصرع مسجون بقسم شرطة الـوراق     "خبار بعنوان   نشر بجريدة األ  

وفاة تباع لقى مصرعه داخل غرفة الحجز بقسم شرطة الوراق نتيجة لسقوط أربعـة              ( 
 صـدام   ى سنة ويـدع   ١٧من المحجوزين فوق رأسه أثناء نومه ، وأنه يبلغ من العمر            

وبحجم الدهشـة   !!!) خطار النيابة التي تولت التحقيق في الوفاة        إ حسين حافظ و قد تم    
همال الذى يعامل   ثارها الخبر كان حجم االستنكار واالستهجان لمدى التسيب واإل        آالتى  

  .قسام الشرطة أبه المواطنون داخل 

السـلطات العامـة     اإلنسـان    قالمجلس القومى لحقـو   وفى هذا الصدد يطالب        
  .البالغينحداث الجانحين مستقلة عن مقار احتجاز احتجاز لألبضرورة توفير مقار 
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  : أولوية القضية وجوانبها -االصالح التشريعى 

يمثل اإلصالح التشريعى إحدى األولويات الهامة على طريق تعزيـز وحمايـة      
 بعضاً من االصالحات التشريعية التى      ٢٠٠٥م  وقد شهد العا  . حقوق وحريات اإلنسان    

فتحت من اآلفاق واآلمال قدر ما أثارت من التساؤل والجدل لكنهـا تبقـى فـى كافـة                  
ولـئن كانـت هـذه      . األحوال خطوة هامة ينبغى تطويرها ودفعها قدماً إلـى األمـام            

 االصالحات التشريعية قد انصبت على النظام االنتخابى لمنصب رئـيس الجمهوريـة           
وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية فإن الحاجة مازالت ملحة إلى مواصلة حركة االصالح            
التشريعى بإيقاع أكبر ، وبدرجة أعمق إلحداث تطوير حقيقى فـى مجمـل المنظومـة         

  .القانونية لحقوق اإلنسان 

ومن بين القضايا الملحة  التى تحتاج إلصالح تشـريعى فـى مجـال حقـوق              
تياطى ، ومكافحة التعذيب ، وحماية حقوق المتهمين فـى مرحلـة            اإلنسان الحبس االح  

كما ال زالت الحاجة ملحة إلى تطوير قـانون األحـزاب           . المحاكمة وكفالة حق الدفاع   
السياسية ألجل تحقيق المزيد من فرص التعددية الحزبية وما يرتبط بذلك فى ضـرورة              

منـوط بهـا أو السـلطات       تحديث لجنة شئون األحزاب سواء من حيث طبيعة الدور ال         
  .المقررة لها 

وال شك أن التشريع الجنائي على وجه الخصوص يمثل وسيلة هامة، إن لم تكن              
 أن التشريعات الجنائية    والمؤكد.  تعزيز وحماية حقوق اإلنسان     ، فى اطار   األكثر أهمية 

قضـية   إنما ترتبط بطبيعتها على نحو أو آخر ب        ) معاً   الموضوعية واإلجرائية ( قاطبة  
 لكن بعضاً منها يبدو أكثر ارتباطاً امـا ألنـه يهــدر أحـد حقـوق               .حقوق اإلنسان 
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 .االنسان األساسية أو حتى المجتمعية ، واما ألنه ينتقص من الضمانات اللصيقة بهـا               
ولهذا تسعى كل دول العالم اليوم على إختالف درجات تقدمها السياسـي واإلجتمـاعي              

  . تشريعاتها مع حقوق اإلنسان األساسيةواإلقتصادي إلى ضمان توافق

 حقوق اإلنسان في مصر تتطلب اليـوم علـى       عزيزولئن كانت قضية حماية وت      
الصعيد التشريعي إحداث بعض التعديالت أو تقييد بعض السلطات أو إضفاء قدر أكبر             

  :فذلك كله يبدو محكوماً باالعتبارات التالية من الضمانات 

 االصالح التشريعي المأمول في هذا الشأن ال يبررهـا فقـط            ن أهمية أ: األولاالعتبار
 مواكبة مصر لحركة التحديث التشريعي في مجـال حقـوق           ةضرور

رب على سـبيل    غبية كالم رالتي قطعت فيها بعض الدول الع     واإلنسان  
بل إن هذا التحديث التشريعي يفرضه واقـع أن          !!المثال شوطاً بعيداً  

على اإلتفاقيات والصكوك الدولية المقررة     ألتزام مصر توقيعاً وتصديقاً     
لحقوق اإلنسان يجعلها ملتزمة سياسياً وقانونياً وحضارياً بإجراء أكبر         
قدر من التوافق واإلتساق بين السقف الذي تتضمنه هـذه اإلتفاقيـات            

 مـن ناحيـة      وبين ما تقرره التشريعات الوطنية      من ناحية  والصكوك
   .أخرى

 وتعزيز حقوق اإلنسان ربما كان       لحماية يث التشريعي المأمول  أن التحد : الثانياالعتبار
 على القضـايا     والبدء  منهج ما لألولويات يتم فيه التركيز      اتباعيتطلب  

فهناك ما يمكن البدء به على الفور، وهناك        .. األكثر إلحاحاً ومردوداً    
 شـامالً   ما قد يتطلب مدى  أطول نسبياً ربما لكونه يتطلـب تعـديالً            

نظومة االجراءات الجنائية مثلما هو الحـال بالنسـبة لنظـام           لمجمل م 
ولعل قضايا مثل التعذيب وسوء     .. الفصل بين سلطتى االتهام والتحقيق    

معاملة المواطنين وكفالة حق الدفاع منذ لحظة القبض على المـتهم أو            
ولويـات يمكـن    ألالتحفظ على شخص، والحبس اإلحتياطي هي أمثلة        
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 أن بعض األوضاع في السجون وأماكن الحـبس  كما.. اإلنطالق منها  
  .تلك أيضاً أولويات يجدر اإلهتمام والبدء بها .. واإلحتجاز

أهمية مراعاة التوازن بين إحترام وحماية حقوق اإلنسان من ناحيـة،           :  الثالث االعتبار
وبين امن المجتمع وفعالية إجراءات المالحقة الجنائيـة مـن ناحيـة            

 مرنـة ومبتكـرة تتفـادى       يةلول تشـريع  وهو أمر ممكن بح   . أخرى
 ولعل هذا يبدو مخرجاً ولو مؤقتاً، فيمـا يتعلـق         .  المطلقة الصياغات

فليس ثمة ما يمنع من إلغـاء       .  بإعالن حالة الطوارئ   على سبيل المثال  
وهو المطلب الذى طالما دعا اليه المجلس فـى         (إنهاء حالة الطوارئ    

ا متى إستدعت الضـرورة     مع إمكان قصر إعالنه   ) العامين الماضيين 
على منطقة معينة أو خالل فترة مؤقتة بما يكفل صيانة امن المجتمـع             

  . من ناحية ويحمى حقوق وحريات األفراد من ناحية اخرى 

@ýìc@Z@ãbÈ@ßþ‚@pŠ‡–@ônÜa@ò‡î‡§a@pbÉî‹“nÜaRPPU@@ @
 بعضاً من االصالحات التشريعية كان على رأسـها تعـديل           ٢٠٠٥شهد العام   

 ، وذلك فيما يتعلق بطريقـة       ١٩٧١ من الدستور المصرى الصادر فى سنة        ٧٦ المادة
اختيار رئيس الجمهورية واستبدال نظام االنتخابات بطريق االقتراع العام المباشر بنظام           

  . االستفتاء 

 لسـنة   ١٧٣ من الدستور اصدار قانون جديد برقم        ٧٦كما واكب تعديل المادة     
 بتنظـيم مباشـرة الحقـوق       ١٩٥٦ لسنة   ٧٣ن رقم    بتعديل بعض أحكام القانو    ٢٠٠٥

 بتعديل بعض أحكام القانون     ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٧السياسية ، كما صدر أيضاً القانون رقم        
  . بنظام األحزاب السياسية ١٩٧٧ لسنة ٤٠رقم 
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  : من الدستور ٧٦ تعديل المادة -١

 من  ٧٦  إطالق مبادرة السيد رئيس الجمهورية بتعديل المادة       ٢٠٠٥شهد العام     
الدستور المصرى لكى يكون اختيار رئيس الجمهورية بطريق االنتخـاب بـدالً مـن              

  .االستفتاء 

وعلى الرغم من أن التعديل الدستورى الذى تم بعد شهور من النقاش والجـدل                
فى مختلف مؤسسات المجتمع وعبر وسائل اإلعالم وفى صفوف النخبة المصرية قـد             

 الجمهورية بطريق االقتراع العام المباشر وبين أكثـر         أقر مبدأ أن يكون اختيار رئيس     
من مرشح ، إال أن هذا التعديل الدستورى قد خرج فـى صـياغته النهائيـة مقرونـاً                  
بضمانات لجدية الترشيح للمنصب تجعل من الصعوبة بمكان توافر الشـروط الالزمـة         

وهو األمر الذى   . للترشيح سواء لمن كانوا فى أحزاب المعارضة أو لألفراد المستقلين           
 من الدستور ألجل خلـق      ٧٦يدعو إلى ضرورة مراجعة الشروط التى تضمنتها المادة         

المزيد من فرص التعددية السياسية السيما مع ما كشفت عنـه االنتخابـات البرلمانيـة               
األخيرة من ضعف حزبى حيث لم ينجح حزب واحد بخالف الحزب الوطنى فى إدراك              

عد مجلس الشعب ، وهو الحد األدنـى الـالزم والمطلـوب      من عدد مقا  % ٥نسبة الـ   
  .توافره أيضاً من عدد مقاعد مجلس الشعب 

   من الدستور بعد تعديلها وتمـام االسـتفتاء عليهـا فـى             ٧٦وتنص المادة     
  : على ما يلى ٢٠٠٥ مايو ٢٥

  .ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق االقتراع السرى العام المباشر"   

رشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيـد المتقـدم للترشـيح مائتـان            ويلزم لقبول الت    
وخمسون عضواً على األقل من األعضاء المنتخبـين لمجلسـى الشـعب والشـورى              
والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على أال يقل عدد المؤيدين عن خمسة وسـتين              
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ة من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشـر             
. أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة علـى األقـل                

ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء     
المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيـادة علـى عـدد                

ال ال يجوز أن يكون التأييد ألكثر من        وفى جميع األحو  . أعضاء أى من هذه المجالس      
  .مرشح ، وينظم القانون اإلجراءات الخاصة بذلك كله 

ولألحزاب السياسية التى مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على األقـل              
قبل إعالن فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة فى ممارسـة نشـاطها مـع                 

على األقل من مقاعد المنتخبين     % ) ٥( نسبة  حصول أعضائها فى آخر انتخابات على       
فى كل من مجلس الشعب ومجلس الشورى ، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء              
هيئتها العليا وفقاً لنظامها األساسى متى مضى على عضويته فى هذه الهيئة سنة متصلة              

  .على األقل 

ن يرشح فـى أول     واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب سياسى أ            
انتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشـكلة              

  . ، وفقاً لنظامة األساسى٢٠٠٥قبل العاشر من مايو سنة 

تتمتـع  " لجنة االنتخابـات الرئاسـية      " وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى         
ورية العليا رئيساً ، وعضوية كـل مـن         باالستقالل ، وتشكل من رئيس المحكمة الدست      

رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس مجلـس الدولـة ، وخمسـة مـن                 
الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثالثة منهم مجلـس الشـعب ويختـار               
االثنين اآلخرين مجلس الشورى وذلك بناء على أقتراح مكتب كل من المجلسين وذلـك              

س سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أى من أعضائها فى               لمدة خم 
  .حالة وجود مانع لديه 
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  :وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى 

إعالن فتح باب الترشيح واإلشراف على إجراءاته وإعـالن القائمـة النهائيـة              -١
  .للمرشحين 

  .اإلشراف العام على إجراءات االقتراع والفرز  -٢

 . نتيجة االنتخاب إعالن -٣

الفصل فى كافة التظلمات والطعون وفى جميع المسائل المتعلقة باختصاصـها            -٤
 .بما فى ذلك تنازع االختصاص 

 .وضع الئحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها  -٥

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على األقـل ، وتكـون قراراتهـا              
، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام  أية جهة ، كما ال يجوز               نهائية ونافذة بذاتها    

ويحدد القانون المنظم لالنتخابات الرئاسية     . التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ       
 .االختصاصات األخرى للجنة 

كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشـحين             
  .لتنـازل عن الترشيح فى الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء االقتراعألى سبب غير ا

ويجرى االقتراع فى يوم واحد وتشكل لجنة االنتخابات الرئاسية اللجـان التـى       
تتولى مراحل العملية االنتخابية والفرز ، على أن تقوم باإلشراف عليها لجـان عامـة               

وذلك كله وفقاً للقواعد واإلجراءات التـى       . تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية       
  .تحددها اللجنة 

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على األغلبية المطلقة لعـدد           
األصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى من المرشحين علـى هـذه األغلبيـة أعيـد                 
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 عـدد مـن     االنتخاب بعد سبعة أيام على األقل بين المرشحين اللذين حصال على أكبر           
األصوات ، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره فى عدد األصوات الصـحيحة اشـترك فـى                
انتخابات اإلعادة ، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من األصوات               

  .الصحيحة 

ويتم االقتراع النتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحـد            
 باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خال مكانه،           أو لم يبق سواه بسبب  تنازل      

وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على األغلبية المطلقـة لعـدد مـن أدلـوا                 
وينظم القانون ما يتبع فى حالة عدم حصول المرشح على هـذه            . بأصواتهم الصحيحة   

  .األغلبية 

ابات الرئاسية علـى    ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم لالنتخ      
المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصـداره لتقريـر مـدى               

  .مطابقته للدستور 

وتصدر المحكمة قرارها فى هذا الشأن خالل خمسة عشر يومـاً مـن تـاريخ               
عرض األمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثـر مـن نصـوص                

وفـى  . جمهورية إلى مجلس الشعب إلعمال مقتضى هذا القرار         المشروع رده رئيس ال   
جميع األحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشـر فـى               

  " .الجريدة الرسمية خالل ثالث أيام من تاريخ صدوره 

 مكـرراً   ١٩٢كما أضيف إلى الدستور فى سياق ذات التعديل مادة جديدة برقم            
أينما وردت فى الدسـتور  " االستفتاء " بكلمة " االنتخاب " تستبدل كلمة   " ن  تنص على أ  

  " .فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية 
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 ، بتعديل بعض أحكام القـانون رقـم         ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٣ إصدار قانون جديد رقم      -٢
  . بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ١٩٥٦ لسنة ٧٣

 ، والمنشور فى الجريـدة      ٢٠٠٥ يوليو   ٢فى  وقد أضاف هذا القانون الصادر        
 باباً جديداً هو الباب     ١٩٥٦ لسنة   ٧٣الرسمية فى ذات التاريخ إلى القانون السابق رقم         

  :بعنوان اللجنة العليا لالنتخابات نصه اآلتى ) مكرراً ( األول 

  : ينشأ لجنة عليا لالنتخابات تشكل برئاسة وزير العدل وعضوية : مكرراً ٣مادة 

  ثة من رجال القضاء الحـاليين بدرجـة نائـب رئـيس محكمـة الـنقض                ثال -
  .أو ما يعادلها ومثلهم كاحتياطيين يختارهم مجلس القضاء األعلى 

ستة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أى حزب سياسى ، يختار مجلس              -
الشعب أربعة منهم على أن يكون اثنان منهم على األقل من أعضـاء الهيئـات               

ئية السابقين ، ويختار مجلس الشورى اثنين أحدهما علـى األقـل مـن              القضا
أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وذلك لمدة ست سنوات ، ويختار كل مـن              

  .المجلسين عدداً مساوياً من كل من الفئتين كأعضاء احتياطيين 

 فإذا وجد مانع لدى أحد من أعضاء اللجنة حل محله أحد األعضاء االحتياطيين            
 .بحسب ترتيب اختيارهم 

  .ممثل لوزارة الداخلية  -

  .ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية 

  : تتولى اللجنة االختصاصات اآلتية ) :ج(مكرراً ) ٣(مادة 
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وضع قواعد إعداد جداول االنتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتهـا وتنقيتهـا            -١
  .وتحديثها 

  .خابية اقتراح قواعد تحديد الدوائر االنت -٢

 .وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية االنتخابية  -٣

اإلسهام فى جهود التوعية والتثقيف المتعلقة باالنتخابـات ووضـع القواعـد              -٤
 .اإلرشادية لسير العملية االنتخابية 

 .متابعة االلتزام بمواثيق الشرف المتصلة باالنتخابات  -٥

 .إعالن النتيجة العامة لالنتخاب واالستفتاء  -٦

 .اء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة باالنتخابات إبد -٧

 تلتزم أجهزة الدولـة بمعاونـة اللجنـة فـى مباشـرة             ) :د(مكرراً  ) ٣(مادة  
اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصـل بهذه            

  . " االختصاصات ، وللجنة أن تسـتعين بأى جهة فى أداء مهامها 

ا تضمن القانون الجديد باباً رابعاً بعنوان جرائم االنتخاب اسـتحدث بعـض             كم  
الجرائم االنتخابية وشدد عقوبة بعض الجرائم األخرى ، كما تفادى ظاهرة إزدواجيـة             
التجريم فى ظل القانون القديم والتى كانت تفضى إلى عقوبات مخففة لجرائم الرشـوه              

 من القانون الجديد علـى أنـه        ٣٩نصت المادة   ولهذا  . والتزوير فى مجال االنتخابات     
  .يعاقب على األفعال المجرمة فيه مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر 

 لسنة  ٤٠ ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم        ٢٠٠٥ لسنة   ١٧٧ إصدار القانون رقم     -٣
صيالً فى المادة    بنظام األحزاب السياسية ، والذى أعاد التأكيد على نحو أكثر تف           ١٩٧٧

عـدم قيـام    ) " رابعاً  ( الرابعة على أنه يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى           
الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو فى اختيار قياداتـه أو أعضـائه                 
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على أساس دينى، أو طبقى، أوطائفى ، أو جغرافى ، أو على إستغالل المشاعر الدينية،               
  " .بسبب الجنس أو األصل أو العقيدة أو التفرقة 

  

  

@bïäbq@Z@çbäfia@pbî‹yì@×íÕy@îÉmì@óîbá¨@µäaíÔ@pbÈì‹“·@pby6Õà@ @
 مشروع قانون حماية الحريات

  جوانب التعديل المقترح
  الحبس االحتياطى -
  تعزيز حق الدفاع -
 جريمة التعذيب -

  مذكرة ايضاحية

 نحو المزيـد مـن احتـرام    يواصل المجتمع المصرى تطوره الطبيعى والمنشود     
حريات وحقوق االنسان انطالقاً من أن حماية هذه الحريات والحقوق هو أمر تفرضـه              
ضرورات التنمية االنسانية فى معناها األشمل واألعمق من أن االنسان اآلمـن علـى              
حقوقه وحرياته هو ضمانة أساسية لنهضة الوطن واستقراره وحمايته من غوائل عصر            

وانطالقاً أيضاً من أن حماية وتدعيم حقوق االنسـان تمثـل           .  والتقلبات يموج باألحداث 
أولوية فى مشروع االصالح السياسى الذى ترفع لواءه الدولة وعلـى خلفيتـه تمـت               

  .   االنتخابات الرئاسية والبرلمانية فى العام المنصرم

 فـى بابيـه     ١٩٧١وعلى الرغم مما تضمنه الدستور المصري الصادر في سنة          
الث والرابع من مبادئ تكرس وتحمي حقوق وحريات اإلنسان األساسية ، فمـا زال              الث

هناك العديد من النصوص التشريعية التي تبدو غير متوافقة في بعض جوانبها مع هذا               
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وهو األمر الذي يتجلى سواء على صـعيد نصـوص          . المستوى من الحماية الدستورية   
مثل تحـديث البنـاء القـانونى لجريمـة     ( اتالتجريم والعقاب الواردة في قانون العقوب    

 أو على صعيد نصـوص      )التعذيب بتوسيع نطاق التجريم فيها وتشديد العقوبة المقررة         
مثـل تعـديل     ( المالحقة الجنائية والمحاكمـة الواردة في قانـون اإلجراءات الجنائية       

رحلـة  أحكام الحبس االحتياطى وتعزيز حقوق الدفاع وكفالة حقوق المتهمـين فـى م            
وفي الحالتين تبدو الحاجة ملحة إلى تعديل النصوص المتعلقة بهذه األحكـام      . )المحاكمة

  .أو استحداث نصوص جديدة 

 والواقع أن الحاجة لمثل هذه التعديالت يفرضها ليس فحسب االعتبار القـانوني            
 حريات بين الحماية الدستورية المكفولة لهذه الحقوق وال        المنشود الخاص بتحقيق التوافق  

 من   تمثل انتهاكاً لها أو انتقاصاً منها       لإلجراءات التى   وبين التنظيم التشريعي   من ناحية 
 بل إن الحاجة لمثل هذه التعديالت يفرضها أيضاً واقع االلتزامات الناشئة            ناحية أخرى ،  

عن انضمام مصر إلى الصكوك واالتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان والتي تبدو            
فمن المستقر عليه قانوناً    . ص التشريعية المطلوب تعديلها متعارضة معها أيضاً        النصو

أن هذه الصكوك واالتفاقات الدولية التى صادقت عليها مصر صائرة بذلك جزءاً مـن              
 مـن   ١٥١القانون المصرى انما تتمتع بقوة اإللزام القانونى وفقاً لما تنص عليه المادة             

نه للمعاهدات الدولية قوة القانون بعد إبرامها والتصديق        الدستور المصرى الحالى من  أ     
  . عليها ونشرها وفقاً لألوضاع المقررة 

 فـي سـياق     تنـدرج  وفي كافة األحوال فإن هذه التعديالت التشريعية المنشودة         
المعتبر إحدى ركائز مرحلة التحـول الـديموقراطى التـى           القانوني   االصالحمشروع  

المجتمع المصري فى عصر تسعى فيه كل       وأشواق  لعات   والمواكب لتط  تخوضها مصر 
دول العالم على اختالف درجات تقدمها السياسى واالجتماعى واالقتصادى الى ضـمان            

  . توافق تشريعاتها مع حقوق االنسان األساسية

ولئن كانت حماية حقوق وحريات االنسان ترتبط بالعديد من التشريعات وبالكثير           
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ات الجنائية على وجه الخصوص فإن من جوانب التطـوير          من نصوص قانون االجراء   
المنشود ما يتطلب تعديل بنية قانون االجراءات الجنائية ذاته وتغيير بعض نظمه وآلياته             
فى التحقيق والمحاكمة وهو األمر الذى ال يمكن بلوغه واقعياً اال بتعديل شـامل لهـذا                

الجزئى المقترح وان تبقى فى كافة      القانون وهو ما يتجاوز بالتالى حدود هذا المشروع         
ومثال ذلـك اجـازة الطعـن       . األحوال طموحأ تشريعياً مستحقاً وجديراً بالعمل ألجله      

باالستئناف فى األحكام الصادرة من محاكم الجنايات بحسبان ذلك ضمانة هامـة لحـق              
ات وهو ما أخذت به مؤخراً بعض التشريع      . الدفاع واعماالً لمبدأ التقاضى على درجتين     

وكذلك تفعيل نظام قاضى التحقيق المنصـوص عليـه         . األجنبية مثل التشريع الفرنسى   
نظرياً فى التشريع المصرى وغير المطبق فعلياً باعتباره ضمانة لمبـدأ الفصـل بـين               
سلطتى االتهام والتحقيق وهو تأخذ به الكثير من التشريعات المقارنة ومنها تشـريعات             

كما أن اعادة قضاء االحالة سواء مـن        . التشريع اللبنانى عربية مثل التشريع المغربى و    
خالل آلية مستشار اإلحالة أو غرفة االتهام وهو الذى كان مطبقاً فى مصر فيما مضى               

  .يعكس ضمانة هامة ترتبط أيضاَ بحقوق االنسان المتهم

والتعديالت الجزئية التى يتضمنها هذا المشروع المقترح لقانون الحريات تتسـم           
حية أولى بواقعية إجرائها دون أن يترتب على ذلك المساس بأسس وبنية قـانون              من نا 

اإلجراءات الجنائية ذاته وال بنظمه الكلية كما أنها تمثل من ناحية أخرى جوانب علـى               
درجة بالغة من األهمية الرتباطها الوثيق بما يمكن تسميته قواعد الحد األدنى لحقـوق              

   بقـدر   ١٩٧١ظللها حماية دستورية بنصوص دسـتور       وهى قواعد ت  .  االنسان المتهم 
  .ما تكفلها مواثيق واتفاقيات الدولية التزمت بها مصر وصادقت عليها 

   :تطوير نظام الحبس االحتياطى

لعل نظام الحبس االحتياطى يمثل أحد الجوانب الهامة الجديرة بالتطوير فى إطار            
 احتياطياً لمدة قد تطول ألشـهر       حماية وتعزيز حقوق االنسان حيث يجوز حبس المتهم       

وربما لسنوات على الرغم من عدم صدور حكم قضائى باإلدانة بـل وقبـل أن يحـال         



 -٢١٢-

ولئن كانت دول العالم على إختالف نظمها القانونية تأخذ بالحبس          . المتهم الى المحاكمة  
ـ            فى اإلحتياطي كإجراء ال بد منه أحياناً      ى  إطار التحقيق مع المـتهم وقبـل إحالتـه إل

المحكمة المختصة،فان الكثير من التشريعات المعاصرة غدت تحرص علـى احاطـة            
 لتعارضـه مـن   الحبس االحتياطى بشروط وضمانات للحد من اإلفراط في إسـتخدامه           

 ولما يترتب عليه من الناحية العملية من آثار سـلبية           راءةالناحية القانونية مع قرينة الب    
  . ونفسياً ومهنياًوأسرياًعلى شخص المتهم المحبوس إجتماعياً 

ولم يعد ثمة شك فى أن الحبس االحتياطى يمثل انتهاكاً ألصل البراءة الذى تنص              
  من أن المتهم برئ حتى       ١٩٧١ فقرة أولى من الدستور المصرى لسنة        ٦٧عليه المادة   

كمـا يخـالف    . تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه           
 فيما تـنص    ١٩٦٦ من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية لسنة         ٢ فقرة   ١٤المادة  

عليه من أنه من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئاً الى ان يثبت عليه الجرم                 
  . قانوناً

شريعات العالم حبس المـتهم إحتياطيـاً       تكل  ك كان التشريع المصري يجيز      لئنو
، إال أنـه يتوسـع      ن ارتباط بفعالية التحقيق وضـروراته        لما لذلك م   أثناء التحقيق معه  

 الجرائم التي يجوز فيها الحبس اإلحتياطي، وتقـل فيـه الضـمانات             فىبشكل ملحوظ   
 وذلك بالمقارنة مع العديد من التشـريعات األخـرى          تهالمتعلقة بهذا الحبس، وتطول مد    

بـى واللبنـانى    كالتشريع الفرنسي وبعض التشريعات العربيـة مثـل التشـريع المغر          
كما يكشف الواقع عن اإلفراط فى استخدام سالح الحبس االحتيـاطى رغـم             . واألردنى

وجود البدائل األخرى الكفيلة بتحقيق الغاية منه دون االقتران بمساوئه مثـل المراقبـة              
  . القضائية والكفالة

 يالحـظ أن التشـريع      فمن حيث الجرائم التي تبرر األمر بالحبس اإلحتيـاطي          
صري يجيز حبس المتهم إحتياطياً عن جرائم ذات درجة دنيا من الجسـامة بـالنظر          الم

يجوز الحبس اإلحتياطي عن جرائم يكفـي أن يكـون          حيث  لمقدار العقوبة المقررة لها   
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ويجوز الحـبس   )  إجراءات جنائية  ١٣٤م  (معاقباً عليها بالحبس ألكثر من ثالثة أشهر        
عليها بالحبس ولو ألقل من ثالثة أشهر إذا لـم          اإلحتياطي حتى في الجرائم التي يعاقب       

ومن المالحظ تدنى الحد األدنى لعقوبة      . ابت معروف في مصر   ثيكن للمتهم محل إقامة     
الحبس للجريمة التى يجوز فيها الحبس االحتياطى بالمقارنة مع الكثير من التشـريعات             

ل هذا الحد األدنى عـن      المعاصرة سواء األجنبية أو العربية ففى التشريع الفرنسي ال يق         
 جرائم األموال   اذا تعلق األمر باحدى   سنوات أو عن الحبس خمس سنوات        الحبس ثالث 

 األموال وفى التشريع االيطالى عـن ثـالث         تبييضكالسرقة أو النصب أو اإلخفاء أو       
  . سنوات وفى التشريع األردنى عن عامين وفى التشريع اللبنانى عن عام

، ٢٠٢،  ٢٠١،  ١٤٣،  ١٤٢ حـددت المـواد      :تياطيمن حيث مدة الحبس اإلح      
 من قانون االجراءات الجنائية مدد الحبس االحتياطى والتى يمكن أن تصل إلـى              ٢٠٣

فترات طويلة يكاد الحبس االحتياطى فيها أن يتحول مـن تـدبير اسـتثنائى تفرضـه                
 .ضرورات التحقيق الى عقوبة سالبة للحرية دونما مسّوغ من حكم قضـائى باإلدانـة             

وتتجه التشريعات المقارنة بما فيها بعض التشريعات العربية إلى وضـع حـد أقصـى         
ففى التشريع المغربى ال يجوز أن تزيد مدة        . معقول ال يجوز تجاوزه للحبس االحتياطى     

الحبس االحتياطى فى الجنح عن شهر واحد يجوز تمديدها بأمر قضائى مسبب وبشرط             
وفى الجنايات يكون الحد األقصـى للحـبس        .  المدة أال يكون التمديد اال لمرتين ولنفس     

االحتياطى شهرين وال يجوز التمديد اال بأمر قضائى مسبب وال يتجاوز التمديد خمـس              
وفى التشريع الفرنسي تبدو مدد الحبس اإلحتياطي أقل مما يجيـزه           . مرات ولنفس المدة  

ـ     لالتشريع المصري كما أنه أعطى        مجـال   فـى اً  قاض الحريات والحبس دوراً محوري
الحبس اإلحتياطي يجوز بموجبه عند األمر بالحبس اإلحتياطي مراعاة الوضع العـائلي            
للشخص المحبوس ال سيما حين يكون لهذا األخير سلطة أبوية يباشرها على طفل يعيش              

 من قانون اإلجـراءات الجنائيـة       ١٤٤/٢م  (في كنفه وال يتجاوز عمره عشر سنوات        
  ). الفرنسي
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 من قانون اإلجراءات الجنائية أتاح فـى لتطبيـق          ٢٠٢ المادة   ويالحظ أن نص  
العملى أن يصدر القاضى الجزئى أمراً واحداً بمد حبس المتهم احتياطياً لمـدة خمسـة               
وأربعين يوماً وهو ما يتناقض مع طبيعة اجراء الحبس االحتيـاطى بحسـبانه اجـراًء               

ئى عن وظيفته فـى مراقبـة       استثنائياً وينطوى فى ذات الوقت عن تخلى القاضى الجز        
كما تزداد وطأة الحبس االحتياطى علـى المـتهم         . استمرار دواعى الحبس االحتياطى   

بطول الفترة الزمنية مابين اإلحالة إلى المحكمة وبدء جلسات المحاكمة بالفعل ، األمـر              
الذى يترتب عليه بقاء المتهم رهن الحبس االحتياطى لمدة قد تطـول انتظـاراً لبـدء                

ويبدو هذا الوضع فى ظل القانون المصرى مخالفاً لما تنص عليـه المـادة              . اكمةالمح
يقدم الموقـوف أو    "  من العهد المدنى للحقوق المدنية والسياسية من أن          ٣التاسعة فقرة   

ويكون من حقه أن يحاكم خالل مهلـة        ...المعتقل بتهمة جزائية سريعاً الى أحد القضاة        
 على الرغم من أن التشريع المصري يقنن مدد الحـبس           ..."  معقولة أو أن يفرج عنه    

 جميع األحوال ستة شـهور فـي        فىل عام بحيث ال يجوز أن تتجاوز        صاإلحتياطي كأ 
حالة الجنح ما لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحكمة المختصة، أما في الجنايات فإنـه إذا                 

ألمـر علـى    رأت سلطة التحقيق مد الحبس وجب قبل إنقضاء الستة شهور عـرض ا            
  .. محكمة الجنايات

يستدعي التطوير القانوني المنشود للحـبس   : من حيث بدائل الحبس اإلحتياطي  
اإلحتياطي التفكير في بدائل أخرى يمكن األخذ بهـا فـي بعـض الحـاالت بحيـث                 

.. لمتهمـين ذوى الخطـورة      على ا يقتصرالحبس اإلحتياطي على الجرائم الجسيمة أو       
 مزايـا   على للحبس اإلحتياطي ينطوى      بديالً ممكناً  بة القضائية بالمراقويمثل ما يعرف    

ادى اآلثار السلبية للحبس اإلحتياطي سواء تلك المتعلقة        ف فهو من ناحية أولى يت     : عديدة  
سـرية  أجتماعية أو  اية وقرينة البراءة او تلك التي تنطوي على أضرار        ئبالشرعية الجنا 

 يكفـل   القضائية ناحية ثانية فإن نظام المراقبة       ومن.  للمتهم المحبوس  نفسيةاو مهنية أو  
التحقيق مع المتهم وضمان عـدم      ضرورات  تحقيق اإلعتبارات التي يقتضيها اإلدعاء و     
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الته من العدالة، ويالحظ أن العديد من التشريعات العربية قد أخذت بنظـام المراقبـة        فإ
  .واللبناني  المغربين التشريعيمثلالتضائية 

 :الحبس االحتياطى من حيث ضمانات  

يفتقر التشريع المصرى الى العديد من ضمانات الحبس االحتياطى التى تكفـل            
وحدها التوفيق بين فعالية التحقيق الجنائى والحفاظ على أمن المجتمع من ناحية وبـين              

ولعّل اهم الضمانات الواجبـة     . احترام قرينة البراءة وحقوق االنسان من ناحية أخرى         
 نظام الحبس االحتياطى هى تحديد المبررات التى تسّوغ اصدار األمر           فى اطار تطوير  

  . به من ناحية ، ووجوب تسبيبه بما يرتبط بذلك من اجازة الطعن فيه من ناحية أخرى

يالحـظ  ان التشـريع      تحديد المبررات المسّوغة للحبس االحتياطى      فمن حيث   
مر بالحبس االحتياطى وذلـك     المصرى ال يتضمن أدنى تحديد للمبررات التى تسّوغ األ        

خالفاً لتشريعات مقارنة اخرى اعتنت بذكر هذه المبررات بحيـث اعتبـرت الحـبس              
فقانون االجراءات الجنائية الفرنسى ينص فـى       . االحتياطى غير جائز اال بتوافر احداها     

   بعبارات صريحة وقاطعة على انه ال يجوز األمـر بـالحبس االحتيـاطى              ١٤٤مادته  
  : ال اذا كان يعد الوسيلة الوحيدة أو تمديده ا

   للحفاظ على األدلة أو اآلثار المادية أو للحؤول دون التأثير على الشـهود              -١
  .أو المجنى عليهم أو لمنع التشاور غير المشروع بين المتهمين والشركاء 

 لحماية شخص المتهم ، وضمان تواجده تحت تصرف العدالة، أو وضـع              -٢
  . ى تجدد وقوعها نهاية للجريمة أو توق

 وضع نهاية لالضطراب االستثنائى المستمر للنظام العام الناتج عن جسامة           -٣
  .الجريمة أو عن ظروف ارتكابها أو الضرر الذى تسببت فيه 

 من قانون االجراءات الجنائية المصرى وهـى بصـدد          ١٣٤والواقع أن المادة    
اطى ال تتضمن تحديـداً ألى      النص على سلطة قاضى التحقيق فى االمر بالحبس االحتي        
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من المبررات السابق ذكرها فى القانون الفرنسى قنوعة باالشارة الـى مجـرد تـوافر                
وال يختلف  . دالئل كافية ضد المتهم بجريمة يعاقب عليها بالحبس ألكثر من ثالثة أشهر           

 مـن قـانون     ١٣٧م( الوضع فى حالة الحبس االحتياطى الذى تأمر به النيابة العامـة            
واذا كان مفهوماً أن الحبس االحتياطى ال يكون من حيث الواقـع         ) . جراءات الجنائية اال

اال لمبررات كالسابق ذكرها فان النص القانونى على وجوب توافر احد هذه المبـررات              
هو أمر تفرضه الطبيعة االستثائية لهذا االجراء من ناحية ، فضالً عـن كونـه يتسـق                 

وتلك ضمانة علـى    . س االحتياطى من ناحية أخرى    ويتكامل مع  ضرورة تسبيب الحب     
  .جانب من األهمية

التشـريع  وجوب  تسبيب األمر بالحبس االحتياطى فالمالحظ أن         أما من حيث    
المصرى يخلو من النص على ذلك، وهو ما يمثل غياباً لضـمانة هامـة باعتبـار أن                 

ولئن كان  . ة وعملية   تسبيب األحكام والقرارات القضائية ينطوى على جملة مزايا قانوني        
قانون االجراءات الجنائية قد نص على إبالغ من يقبض عليـه أو يحـبس احتياطيـاً                

فإن هذا االبالغ ال يعنى بـالمفهوم القـانونى         )  أج   ١٣٩م( باسباب القبض أو الحبس     
ولعلّه مما تجدر مالحظتـه أن التشـريع المصـرى          . تسبيباً لألمر بالحبس االحتياطى     

وال يفعل نفس   )  أج   ١٥٤/٣م  ( قرار بأال وجه القامة الدعوى الجنائية       يوجب تسبيب ال  
مع أن القرار بأال وجه هو استصحاب ألصل        !! الشئ بالنسبة لألمر بالحبس االحتياطى      

البراءة بينما األمر بالحبس االحتياطى قبل صدور حكم قضائى باإلدانة هو خروج على             
  !هذا األصل 

اصرة على اشتراط تسـبيب األمـر الصـادر         وتحرص معظم التشريعات المع   
بالحبس االحتياطى مثل التشريع المغربى الذى يستوجب تسبيب األمر بتمديـد الحـبس             

 من قانون المسطرة الجنائية المغربـى       ١٧٧ و ١٧٦المادتان  ( االحتياطى تسبيباً خاصاً    
در كما أن التشريع الفرنسى يستوجب تسبيب األمر الصـا         ).  ٢٠٠٣الصادر فى سنة    

كمـا يـنص    ).  من قانون االجراءات الجنائية الفرنسى       ١٤٥/٨م( بالحبس االحتياطى   
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  على ان األمـر بـالحبس االحتيـاطى         ) ١٣٧/٣م( القانون الفرنسى فى موضع آخر      
أو بتمديد مهلته أو برفض طلب االفراج  من قبل قاضى الحريات والحـبس يجـب أن                 

القانون والواقع على عـدم كفايـة التزامـات         يكون مسبباً وأن يتضمن بياناً باعتبارات       
وتكمـن  . ١٤٤ و ١٤٣/١المراقبة القضائية والدافع للحبس باالحالة الى أحكام المادتين         

جّدة هذا الحكم األخير فى انه يعتبر أن األصل هو المراقبة القضـائية، وبالتـالى فـان                 
ة أو عـدم كفايـة      اللجوء للحبس االحتياطى يفترض عدم توافر شروط المراقبة القضائي        

  .االلتزامات التى تفرضها 

فإنه يمثل ضمانة هامـة     إجازة الطعن فى األمر بالحبس االحتياطى       ومن حيث   
يفتقر اليها التشريع المصرى فى ظل نصوصـه         التسبيب وتترتب عليها   بضمانة ترتبط
لة  ولئن كان العمل قد جرى على جواز التظلم من قرار الحبس فإن التظلم كوسي              .القائمة

. مراجعة ذات طابع إدارى يبقى أقل ضمانة وفعالية من الطعن كآلية مراجعة قضـائية            
 من قانون االجراءات الجنائية المصرى قد أجازت للنيابة العامة          ١٦١واذا كانت المادة    

نظريـاً علـى    –الطعن فى جميع األوامر الصادرة من قاضى التحقيق بما قد يفهم منه             
ر الحبس االحتياطى الصادر منه فان مثل هذا االستنتاج يفقد           جواز الطعن فى أم    -األقل

قيمته من الناحية العملية بالنظر الى أن النيابة العامة تكاد تكون هى السلطة التى تحتكر               
  .من حيث الواقع عملية التحقيق الجنائى واصدار األوامر الخاصة به 

ذى صادقت عليه مصر    والمالحظ أن العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ال       
 من الدستور بضعة من النظام القانونى المصـرى يجيـز           ١٥١وأصبح بموجب المادة    

الطعن كآلية مراجعة قضائية اذ تنص الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من هـذا العهـد                
على انه لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو االعتقال حق الرجوع الى محكمة لكى               

ة دون ابطاء فى قانونية اعتقاله ، وتأمربـاالفراج عنـه  اذا كـان               تفصل هذه المحكم  
وعلى الرغم من أن نص العهد الـدولى يشـير الـى التوقيـف              . االعتقال غير قانونى  

واالعتقال فان ذلك يستوعب فرض الحبس االحتياطى قبل صدور حكم قضائى باإلدانة            
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مـن   ١٤/٢المادة  نص عليه   كما يعزز من هذا النظر ما ت      . بوصفه حرماناً من الحرية     
نفس العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية من أنه من حق كل متهم بارتكاب جريمـة               

 ج مـن    ٣وكذلك ما تنص عليه الفقرة      . أن يعتبر برئياً الى ان يثبت عليه الجرم قانوناً          
  من أنه لكل متهم بجريمة أن يتمتع اثناء النظر فى قضيته وعلـى قـدم               ١٤ذات المادة   

  .أن يحاكم دون تاخير ال مبرر له : ....المساواة التامة بالضمانات الدنيا التالية 

وهكذا يبدو تقرير الطعن فى أوامر الحبس االحتياطى أمـراً منشـوداً بحكـم              
مقتضيات احترام حقوق االنسان وحكماً مفروضاً بموجب التزام مصـر الناشـئ عـن              

 والسياسية الذى يعتبـر الطعـن فـى هـذه           التصديق على العهد الدولى للحقوق المدنية     
  .األوامر حقاً للموقوفين 

  :تعزيز حق الدفاع 

 التشريع المصري يكرس كقاعدة عامة حق الدفاع المقـرر للمتهمـين            لئن كان   
 أو بنصـوص    ) من الدسـتور   ٧١ و   ٦٩ و   ٦٧المواد  (سواء كان ذلك بنص الدستور      

  ) اجراءات جنائيـة   ١٢٥،  ١٢٤،  ٧٨ ،٧٧المواد( قانون اإلجراءات الجنائية     فىعديدة  
زال حق   ، فما  )١٩٨٣ لسنة   ١٧ة رقم   ا من قانون المحام   ٥٢٥م  (أو في قانون المحاماة     

الدفاع  جديراً  بالتعزيز في ضوء التطور الملحوظ في القانون المقـارن ومسـتويات               
 طـور   الحماية المتقدمة التي تكفلها المواثيق والصكوك الدولية على نحو ينتقل فيه من           

  . المبادئ واألحكام العامة الى مصاف الضمانات وآليات التنفيذ

 الدسـتور أو نصـوص قـانون         نصوص  في والحق فى الدفاع مكّرس سواء    
 من الدستور   ٦٧اإلجراءات الجنائية وفي العديد من التشريعات األخرى ، فتنص المادة           

 حتى تثبت إدانتـه     المتهم برئ " المصري في معرض تكريسها لقرينة البراءة على أن         
وكل متهم فـي جنايـة      . في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه           

 من الدستور أيضاً علـى      ٦٩كما تؤكد المادة    " . يجب أن يكون لـه محام يدافع عنه        
وقد كرست الصكوك واالتفاقيات الدولية     " .  حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول        "أن  
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 فقرة أولى من اإلعالن العالمي      ١١ن بدورها حق الدفاع ، إذ تنص المادة         لحقوق اإلنسا 
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئـاً إلـى أن         "  على أن    ١٩٤٨لحقوق اإلنسان لسنة    

يثبت إرتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت لها قانوناً جميع الضمانات              
   فقـرة   ١٤ الدفاع تأكيداً ووضوحاً المـادة       وقد زادت حق  " . الالزمة للدفاع عن نفسه     

 والتي تنص على    ١٩٦٦ ب من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة           ٣
لكل متهم بارتكاب جريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته ، وعلى قدم المسـاواة               " أنه  

سهيالت ما يكفيـه    أن يعطى من الوقت ومن الت     ) ب(: ..... التامة، بالضمانات التالية    
   " .إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام يختاره بنفسه 

 السابق يكون المشرع المصري قد أضفى على الحق في الدفاع           على هذا النحو  و
 مـن الدسـتور     ٦٩ و ٦٧عن المتهمين جنائياً حمايته الدستورية بموجب نص المادتين         

قيات دوليـة صـادقت     المصري السابق اإلشارة إليهما ، وكذلك بموجب صكوك واتفا        
عليها مصر صائرة بذلك جزءاً من القانون المصري ومتمتعة بقوة اإللزام القانوني وفقاً             

 من الدستور المصري فيما تقـرره مـن أن للمعاهـدات            ١٥١المادة  لما تنص عليه    
   . الدولية قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً لألوضاع المقررة

من حماية دستورية ما زال يحتاج ألن ينتقـل      فاع ورغم ما حظي به    لكن حق الد  
من طور التكريس النظري ومصاف المبادئ إلى واقع التنظيم والتفعيل علـى صـعيد              
النصوص التشريعية ، وإلى المزيد من آليات ووسائل الحماية التي يزخر بها القـانون              

لدفاع هو حق المحـامي فـي       ولعل من بين أهم آليات ووسائل تعزيز حق ا        . المقارن  
اإلطالع على ملف الدعوى قبل استجواب المتهم بفترة معقولة حتى يكون علـى علـم               
باألدلة الموجهة ضده من أقوال أو مستندات أو غير ذلك ، بما في ذلك أخـذ صـور                  
ضوئية من هذه األوراق والمستندات، وكذلك حق المتهم فى أن يعلن بالحضور أمـام              

  .  والمخالفات قبل انعقاد الجلسة بفترة كافيةالمحكمة فى الجنح

 كّرسومن المالحظ في هذا السياق أن قانون اإلجراءات الجنائية المصري ولئن            
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 منه  ، فإنه لم يكفل لهذا الحق         ١٢٥ و ٨٤حق اإلطالع على ملف الدعوى في المادتين        
 التحقيق فـي    أوالهما أنه سمح للمحامي باإلطالع على     : المدى الجدير به من ناحيتين      

فترة زمنية جد قصيرة هي اليوم السابق فقط على االستجواب أو المواجهـة مثلمـا               
 اج، وهي فترة قد ال تتيح إطالعاً كافيـاً وال تسـمح             ١٨٤يستخلص من نص المادة     

بتحضير الدفاع عن المتهم ال سيما في قضايا معينة تتطلب بطبيعتها وقتاً أطول مـن               
الفرنسي على سبيل المثال اإلطالع على ملف الدعوى قبل          أوجب المشرع    ، بينما ذلك  

ومن ناحية ثانيـة فـان المشـرع        . أربعة أيام على األقل من إجراء استجواب المتهم         
المصري قد أجاز حظر السماح للمحامي باإلطالع على التحقيق في هذا اليوم السابق             

.  أو قيد لهذا الحظر    دون اشتراط أدنى مبرر   ) على قصر هذه المدة     ( على االستجواب   
يجـب السـماح    " .  من قانون االجراءات الجنائية علـى أنـه        ١٢٥حيث تنص المادة    

للمحامي باإلطالع على التحقيق في اليوم السابق على االستجواب أو المواجهة ما لم             
وهكذا أضحى متصوراً حرمان المحامي عن المتهم من حق          " .يقرر القاضي غير ذلك   

ق قبل االستجواب أو المواجهة مطلقاً ، دون أن يقيد هـذا الحظـر              اإلطالع على التحقي  
  االستعجال أو غير ذلك     حالة  مثل  على األقل  ن للمشرع ذكر بعضها   كبقيود شتى كان يم   

   . من الحاالت

ولئن كان اعمال حق الدفاع يتطلب أيضاً احاطة المتهم بالتهمة الموجهة اليه حين             
 محكمة الجنح فان التشـريع المصـرى فـى ظـل     يتم اعالنه بالتكليف بالحضور أمام   

نصوصه الحالية يقيد الى حد بعيد من المدة التى يجب أن تتوافر للمتهم  مـن تـاريخ                  
 من قانون االجراءات الجنائيـة      ٢٣٣اعالنه حتى موعد جلسة المحاكمة اذ تنص المادة         

المخالفـات  يكون تكليف الخصوم بالحضور قبل انعقاد الجلسة بيوم كامل فى          " على ان   
وبثالثة ايام كاملة على االقل فى الجنح غير مواعيد مسافة الطريق ، وذلك بناء علـى                

وال مراء فى ان مقتضيات إعمال حق       ". طلب النيابة العامة او المدعى بالحقوق المدنية      
  .الدفاع وتعزيزه تستوجب اطالة هذه المدة بما يمكن المتهم من تدبر أمره واعداد دفاعه
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ما سبق ذكره فإن تعزيز حق الدفاع يتطلب المزيد من تنظـيم حـق              وفي ضوء   
اإلطالع على التحقيق أو على ملف الدعوى بحسبانه أحد الوسائل الهامـة والمـؤثرة              

بالنص من ناحية  أولى على وجوب إتاحـة اإلطـالع علـى              وذلك   هذا الحق إلعمال  
النص من ناحية ثانية      كما يجدر . أوراق التحقيق قبل فترة كافية من استجواب المتهم       

على تقييد سلطة النيابة العامة أو قاضي التحقيق في حظر اإلطالع على ملف التحقيق         
ن كما ينبغى لنفس الحكمة أ     . لضرورات االستعجال أو لمقتضيات حسن إدارة التحقيق      

يكون اعالن المتهم بالتكليف بالحضور قبل فترة كافية ومعقولة مـن انعقـاد جلسـة          
  .المحاكمة

  :نصوص التعديالت المقترحة 

  :إجراءات جنائية (    ) مادة 

ال يجوز األمر بالحبس االحتياطى أو تجديـده إال إذا تبـين أن أى اجـراء                " 
  .تحفظى آخر ال يعد مالئماً 

وال يجوز تطبيق الحبس االحتياطى حالة كون المتهمة حامالً أو مرضـعة أو اذا كـان                
اوز سن السبعين إال اذا اقتضت غيـر ذلـك          الشخص فى ظروف صحية خطيرة أو تج      

  "ضرورة استثنائية 

  :إجراءات جنائية ) ١٣٤(مادة 

يكون األمر بالحبس االحتياطى مسبباً ، ويجب أن يتضمن أمر الحبس بيانـاً             " 
بالواقعة والنص الواجب التطبيق عليها واالعتبارات القانونية والواقعية على عدم كفاية           

خرى البديلة عن الحبس االحتياطى ، وال يصدر األمر بالحبس          اإلجراءات التحفظية األ  
  :االحتياطى اال للمبررات التالية

الحفاظ على األدلة أو األثار المادية للجريمة أو الحيلولـة دون التـأثير علـى               -١
  .الشهود
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  .حماية شخص المتهم وضمان وجوده تحت تصرف العدالة-٢

  " الل باألمن والنظام العام توقى تجدد وقوع الجريمة ووضع حد لإلخ-٣

  

  

  :إجراءات جنائية )  مكرراً ١٣٤( مادة 

اذا تبين بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه أو ألحد المبـررات المشـار               " 
اليها فى المادة السابقة أن الدالئل كافية وكانت الواقعة جناية أو جنحـة معاقبـاً عليهـا       

  .لتحقيق أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياًبالحبس لمدة تزيد على سنة جاز لقاضى ا

ويجوز دائماً حبس المتهم احتياطياً اذا لم يكن له محل اقامة ثابت معروف فـى               
  "مصر وكانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ستة شهور

  : إجراءات جنائية ١٤٩الى المادة ) مضافتان ( فقرتان جديدتان 

 عن الحبس االحتياطى األمر بالحبس المنزلى للمتهم، وتطبق فـى     يجوز بديالً " 
هذه الحالة أحكام الحبس االحتياطى المتعلقة بالمدة والتجديد وغير ذلك مـن األحكـام،              

  . "ويسرى الحبس المنزلى على المريض والطاعن فى السن والحامل والمرضعة

لمتهم من السفر خارج    ويعتبر أيضاً من بدائل الحبس االحتياطى األمر بمنع ا        " 
  :البالد متى توافرت الشروط التالية 

  .أن يكون قرار المنع من السفر مسبباً وصادراً من النائب العام وحده  -١

  .أن تكون الواقعة المنسوبة الى المتهم جناية  -٢

أن تتوافر دالئل كافية على خشية هروب المتهم أو على أن سفره الى الخـارج                -٣
 .الدعوى يمكن أن يؤثر على أدلة 
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ويكون قرار المنع من السفر قابالً للتظلم أمام المحكمة المختصة بنظر موضوع            
  " .الدعوى كل ثالثة شهور

  

  
 

  :معّدلة إجراءات جنائية  ) ١٥١/٢(مادة 

وفى حالة اإلحالة إلى محكمة الجنايات يكون األمر فى غير دور االنعقاد من             " 
وتختص تلك األخيرة أيضاً    .  غرفة مشورة  اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى     

  .بالنظر فى أمر حبس المتهم بجنحة حتى حلول أول جلسة من جلسات المحاكمة

وفى جميع األحوال يكون لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أن            
تأمر فى كل مرة باستمرار حبس المتهم لمدة ال تجاوز خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ                

  " .ار الحبس السابققر

  :إجراءات جنائية ) مضافة (  مكرراً ١٥١مادة 
يتعين االفراج بقوة القانون عن المتهم المحال محبوساً أو التى تقرر المحكمة            " 

حبسه اذا لم يتم الفصل فى موضوع الدعوى خالل ثالثة أشهر متى كان االتهام بجنحة               
جميع األحوال يجوز للمحكمة ان تقرر      وفى  . وخالل ستة أشهر فى حالة االتهام بجناية      

استمرار حبس المتهم ألطول من تلك المدة بقرار مسبب يجوز الطعن فيه خالل ثالثـة               
أيام تاريخ من صدوره أمام إحدى دوائر محكمة النقض اذا كان القرار صـادراً مـن                

لجنح محكمة الجنايات او امام احدى دوائر محكمة الجنايات إذا كان صادراً من محكمة ا             
  " .المستأنفة ، او امام احدى دوائر المحكمة االبتدائية حالة صدوره من القاضى الجزئى

  :إجراءات جنائية ) معدلة (  فقرة أولى ١٢٥مادة 



 -٢٢٤-

يجب السماح للمحامى باإلطالع على التحقيق خالل ثالثة أيام على األقل قبل            " 
  "عى االستعجال االستجواب أو المواجهه ما لم يقرر القاضى غير ذلك لدوا

  إجراءات جنائية ) مضافة (  فقرة أخيرة ١٢٥مادة 

  "يجب تمكين المتهم المحبوس فى اإلتصال بذويه " 

  

  

  :قانون العقوبات ) معدلة  ( ١٢٦مادة 

يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومى أمـر             " 
  عليـه أو وافـق علـى حدوثـه         بتعذيب متهم أو محتجز أو فعل ذلك بنفسه أو حرض           

أو سكت على ذلك دون أن يمنعه أو يبلغ عما وقع من أفعال  التعذيب ومحدثها وذلـك                  
بقصد الحصول من هذا الشخص أو من غيره على معلومات أو اعتراف أو عقابه عن               

  .عمل أرتكبه هو أو غيره أو تخويفه أو إرغامه على القيام بعمل أو امتناع عن عمل 

  ".لمجنى عليه من أثر التعذيب يعاقب بالعقوبة المقررة للقتل العمدفإذا مات ا
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اضطلع المجلس القومى لحقوق اإلنسان بالعديد من المهام واألنشطة خالل عام           
 فى مختلف مجاالت حقوق اإلنسان ، وقد برز ذلك فى  نشاط المجلس الـداخلى                ٢٠٠٥

  . واإلقليمى والدولى 

لمجلس متابعاته الميدانيـة مـن خـالل تفقـد          فعلى المستوى الداخلى واصل ا    
السجون، وتشكيل بعثات تقصى الحقائق ، ومراقبة االنتخابات ، وذلك باإلضـافة إلـى              
أنشطة اللجان الداخلية للمجلس والتى تمثلت فى عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل            

كرة صالونات  وجلسات االستماع فى القضايا المتصلة بحقوق اإلنسان ، باإلضافة إلى ف          
حقوق اإلنسان التى دعا المجلس إليها المفكرين والمهتمين بحقوق اإلنسان فى مصـر،             
كما حرص المجلس على تعميق الحوار والتعاون مع منظمات المجتمع المدنى العاملـة             

وقد برز ذلك على وجه الخصوص فى االنتخابات الرئاسية         . فى مجال حقوق اإلنسان     
  .)٢٣(ت فى العام المنصرم أو البرلمانية التى تم

وعلى المستوى اإلقليمى حرص المجلس على التعاون والحوار مع المؤسسـات    
النـدوة اإلقليميـة حـول      "العربية المناظرة فى العالم العربى وهو ما تجلى فى تنظيم           

  " .المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان فى العالم العربى 

مع الرموز العربيـة السياسـية      كما يحرص المجلس باستمرار على التواصل       
والفكرية والحقوقية للتوسع فى إنشاء المزيد من المؤسسات الوطنية العاملة فى مجـال             

  .حقوق اإلنسان 

                                                 
  ت المجلس بيانات صادرة عن اجتماعا )٢٣(
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ويجدر اإلشارة هنا إلى لقاء السيد رئيس المجلس لبحث سـبل إنشـاء مجلـس      
اركة سورى وطنى لحقوق اإلنسان ، وكانت ثمرة هذا اللقاء دعوة الجانب السورى للمش            

فى أعمال المجلس ، والمشاركة فى أعمال اللقاء الثانى للمؤسسات الوطنية الذى عقـد              
  .فى دولة قطر

أما على المستوى الدولى فقد شهد نشاط المجلس تعاوناً ملحوظاً مع المنظمـات             
والهيئات الدولية المعنية بقضايا حقوق اإلنسان ، وقد تمثل ذلك فى العديد من اللقـاءات               

  . ت والمؤتمرات الدولية التى شارك فيها المجلسوالحوارا

@ýìcM@paì‡åÜa@Z@ @
 :ندوة أوضاع السجون بين الواقع والطموحات  •

أوضـاع السـجون بـين الواقـع        " نظمت لجنة الشكاوى بالمجلس ندوة حول       
 بلورة رؤية شاملة حول فلسفة عقابية جديدة         بهدف ٢٠٠٥ فبراير   ٢١فى   " والطموحات

القوانين والتشريعات بما يتالءم مع المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان،         إلحداث تغيير في    
ومقررات مؤتمر منع الجريمة ومعاملة المجرمين، واألخذ بسياسات عقابية جديدة، مثل           

، وتركزت مناقشات النـدوة حـول        العقوبات البديلة لبعض العقوبات السالبة للحريات       
  : المحاور اآلتية 

لقوانين المصرية بما يحق اتفاقها مع االتفاقيـات        مراجعة التشريعات وا   
 .والصكوك الدولية لحقوق اإلنسان

مراجعة الممارسات العقابية داخل السجون المصرية، ومدى مالءمتهـا          
 .للسياسات العقابية الحديثة

 .تفعيل دور النيابة العامة في اإلشراف على السجون 
  : تحسين أوضاع السجون المصرية وخلصت الندوة إلى التوصيات التالية فى مجال 

 ،  وتعـديل     ١٩٥٦ لسـنة    ٣٩٦ إعادة النظر فى قانون تنظيم السجون رقـم          -١
الالئحة الداخلية للسجون لتتسق مع مبادئ الحد األدنى لمعاملة السـجناء التـى             

  .أقرتها األمم المتحدة 
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 . مراجعة التشريعات الجنائية بهدف الحد فى العقوبات السالبة للحرية  -٢

كيل لجنة وطنية مستقلة إلجراء تحقيق شامل للتعرف على أوضاع السجون            تش -٣
المصرية بصفة عامة ، وتحقيق ما يتردد عن تـدهور أوضـاعها وأوضـاع              

 .المحتجزين فيها

 القضاء على ظاهرة السجون المغلقة والتى تعتبر من أهم المعوقات التى تقف             -٤
 . أمام ممارسة الحق فى الزيارة والمراسلة

 سياسية ، ومناشدة وزارة الداخلية     بى عن أسلوب االعتقال المتكرر ألسبا      التخل -٥
 .لإلفراج الفورى عن المعتقلين الذين حصلوا على أحكام نهائية باإلفراج 

 تفعيل دور القضاء فى الرقابة على السجون وأمـاكن االحتجـاز ، واقتـراح               -٦
 .اخل السجنإصدار تشريع جديد لتعيين قاض لإلشراف على تنفيذ العقوبة د

 .نقل تبعية السجون من وزارة الداخلية إلى  وزارة العدل  -٧

 الحقوقية بين صفوف ضباط الشـرطة حـول كيفيـة           ة العمل على نشر الثقاف    -٨
 .التعامل مع المحتجزين داخل أقسام ومراكز الشرطة

 من قانون العقوبات الخاصة بسوء معاملة المتهمين لتغلـيظ          ١٢٦ تعديل المادة    -٩
 .ذيبعقوبة التع

 .  دعوة الحكومة لتوفير االعتمادات المالية الالزمة لتطوير السجون المصرية -١٠  

 :الندوة اإلقليمية حول المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان فى العالم العربى  •

فى إطار حرص المجلس القومى لحقوق اإلنسان على الحوار مع المؤسسـات            
 بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق      -جلس  العربية الوطنية لحقوق اإلنسان ، نظم الم      

 الندوة  -اإلنسان والبرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة ، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية            
، وذلك فى الفتـرة      الوطنية لحقوق اإلنسان فى العالم العربى      اإلقليمية حول المؤسسات  

شـرة دولـة عربيـة،       بالقاهرة ، وبمشاركة وفود من سبع ع       ٢٠٠٥ مارس   ٨ -٦من  
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يمثلون مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان، ولجان برلمانيـة معنيـة بحقـوق اإلنسـان،              
 عدل في الدول التي لم تنشئ بعد مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان، باإلضافة             تووزارا

، ووفـود  ) بصفة مراقب(إلى ممثلين عن منظمات غير حكومية ناشطة في هذا المجال       
، ) أوروبـا  - آسـيا  -أفريقيـا (ل مجموعات جغرافية من العالم      من منظمات إقليمية تمث   

وممثلين عن بعض المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق اإلنسـان،             
  .فضالً عن وكاالت األمم المتحدة المتخصصة

  : وقد تركزت المناقشات حول المحاور اآلتية 
قوق اإلنسان الوطنية وفقـا     اإلطار المفاهيمى والقانوني والتاريخي لمؤسسات ح      -

 .لمبادئ باريس 

  .اإلطار العام لوظائف مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية -
 .مبادئ استقالل مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية ومقومات نجاحها -

 .عرض لتجارب المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في بعض الدول العربية  -

الوطنية لحقوق اإلنسـان  عرض لبعض التجارب اإلقليمية في مجال المؤسسات     -
، وأوروبـا   ) كوريـا الجنوبيـة   (، والقارة اآلسيوية    ) كينيا(في القارة األفريقية    

 ) .فرنسا (

عالقة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان بآليات األمم المتحدة التعاهدية لحقوق           -
اإلنسان ، وبلجنة حقوق اإلنسان وإجراءاتها الخاصة، وكذلك دور المفوضـية           

  . لحقوق اإلنسان السامية

    :     وخلصت الندوة إلى التوصيات التالية

مناشدة الدول العربية التى لم تصدق بعد على االتفاقيات الدولية المعنية بحقوق              -١
اإلنسان التصديق عليها ، وكذلك االنتهاء من إجراءات التصديق على الميثـاق            

  .العربى لحقوق اإلنسان ، وإنشاء آلية تنفيذه
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 الدول العربية التى لم تنشئ بعد مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان، أن تقوم            دعوة  -٢
 ١٧ بتـاريخ    ١٢٤/٦٤بذلك، اتساقاً مع قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم          

  .١٩٩٣ديسمبر / كانون األول

مناشدة الدول العربية احترام استقاللية المؤسسات الوطنية لحقـوق اإلنسـان ،              -٣
  . المهام الموكولة إليها فى قوانين إنشائها وتمكينها من أداء

ضرورة مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان فى وضع خطط عمل تبين             -٤
الخطوات واألولويات التى تستطيع الدولة اتباعها لتعزيز حماية حقوق اإلنسان          

 .واحترامها

فعـال بـين    ضرورة إنشاء األطر المالئمة لتعزيز وتعميق التنسيق المستمر وال          -٥
المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية ، انطالقـاً مـن            

  .وحدة الغاية المنشودة 

دعم التوصيات الصادرة عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان فى دورتهـا             -٦
  .٢٠٠٥فبراير /  شباط٩ إلى ٧التاسعة عشرة المنعقدة بالقاهرة فى الفترة من 

بمبادرة دولة قطر بشأن استضافة مركز األمم المتحدة لحقوق اإلنسان          الترحيب    -٧
لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية ، ودعوة المؤسسـات الوطنيـة لحقـوق             

  .اإلنسان وباقى األطراف للتعاون معه عند إنشائه

اإلشادة بجهود المفوضية السامية لحقوق اإلنسان فى البلدان العربية، ودعوتهـا             -٨
نشطتها لدعم المؤسسات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان فـى أنشـطتها             لتكثيف أ 
  .وبرامجها

تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان من مباشرة البحث والتقصـى فـى              -٩
  .انتهاكات حقوق اإلنسان بناء على شكاوى تتلقاها أو بمبادرة منها
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االقتراحـات  تفعيل دور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان فى تقديم المشورة و           -١٠
والتوصيات لسلطات الدولة وأجهزتها فى كل ما يتعلق بحقوق اإلنسان السياسية           

  .والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية
دعوة المؤسسات الوطنية العربية لحقوق اإلنسان لتوثيق تعاونها مع آليات األمم             -١١

السـامية لحقـوق    المتحدة التعاهدية ، ومع لجنة حقوق اإلنسـان والمفوضـية           
  .اإلنسان

دعوة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان العربية والدولية إليالء أولوية لتحقيق            -١٢
  .حقوق اإلنسان والحريات األساسية للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة 

دعوة المؤسسات الوطنية العربية والدولية لحقوق اإلنسان للتضامن مع الشعب            -١٣
  .نتهاكات لحقوق اإلنسان يتعرض لهاالعراقى ضد أية ا

دعوة الدول العربية إلى وضع استراتيجية للتصدى لكل القوانين والممارسـات             -١٤
التى تحرض على الكراهية والتمييز ، بما فى ذلك تلك التى تستهدف العـرب              

  .والمسلمين
ضرورة احترام المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان لكل من المعـايير الدوليـة              -١٥

المتعلقة بحقوق اإلنسان والمقومات والقـيم والمبـادئ الدينيـة والحضـارية            
  .والثقافية

دعوة المفوضية السامية لحقوق اإلنسان لتسهيل عقد لقاءات دورية مماثلة لهذه             -١٦
  .الندوة بهدف تعزيز حقوق اإلنسان فى الوطن العربى 

ها إلى القمـة العربيـة      رفع وثيقة إعالن القاهرة الصادرة عن الندوة وتوصيات         -١٧
  .بالجزائر 

الذى يحدد ما تـم االتفـاق        "إعالن القاهرة   " وقد توجت أعمال الندوة بإصدار      
   .)٢٤(عليه خالل أعمال الندوة 

                                                 
    الندوة اإلقليمية حول المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان فى العالم العربىنإعالن القاهرة الصادر ع )٢٤(



 -٢٣١-

كما عقدت الندوة الثانية لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية العربية فى الدوحـة            
ار بـين المؤسسـات      الستكمال ما بدأ من حـو      ٢٠٠٦ مارس   ٦ إلى   ٤فى الفترة من    

الوطنية حول قضايا حقوق اإلنسان ، وبحث أفضل السبل لتحقيق التعاون البناء والمثمر             
   )٢٥(الذى ركز على نشر ثقافة حقوق اإلنسان" إعالن الدوحة " بينهما ، وصدر عنها 

  :الندوة البرلمانية العربية حول اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد  •

جتماعية بالمجلس القومى لحقوق اإلنسان النـدوة البرلمانيـة         نظمت اللجنة اال  
 ١٦-١٥العربية حول اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد في القاهرة في الفتـرة مـن               

برلمانيون عرب ضـد    " ، بالتعاون مع مجلس الشعب المصري، ومنظمة        ٢٠٠٥يونيو  
ع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،     ، وبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية التاب       " الفساد  

 مشاركاً مثلوا البرلمانـات والجهـات الحكوميـة والقضـائية           ١٨٠بمشاركة أكثر من    
العربية، ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص في عـدد مـن الـدول              
العربية ، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومكتب األمم المتحدة المعنـي بالمخـدرات             

لجريمة، والبنك الدولي، وممثلين عن منظمات غير حكومية في حضـور إعالمـي             وا
  .كثيف 

وقد بحثت الندوة إمكانيات تفعيل اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد والعمـل              
 بعـد  قعلى مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكامها، وحث الدول التي لم توقع أو تصد   

 . م إليها ، والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن على االتفاقية على سرعة االنضما

  :وخلصت الندوة إلى التوصيات التالية

 .التأكيد على ضرورة االلتزام بالعمل على مكافحة الفساد بجميع أشكاله -

ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة باعتبارهما أحد أبرز مكونات الحكم          -
 .اص معاًالرشيد، وذلك في كل من القطاع العام والقطاع الخ

                                                 
 إعالن الدوحة الصادر عن  الندوة الثانية لمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية العربية )٢٥(
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التركيز على تعزيز دور البرلمانيين والبرلمانيات في مكافحة الفسـاد،           -
 . بوصفهما المشرع األول والجهة المكلفة برقابة السلطة التنفيذية 

 .التشديد على أهمية دور القضاء وأجهزة الرقابة في مكافحة الفساد  -

 دعم منظمات المجتمع المدني المتخصصة في شئون مكافحـة الفسـاد           -
 .وتعزيز الشفافية والمساءلة 

اعتبار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد مدخالً مهماً لمساعدة الدول           -
 .العربية في مكافحة الفساد بصورة شاملة وفعالة 

اإلشادة بالدول العربية التي صدقت على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحـة            -
يق على االتفاقيـة فـي      الفساد ، ومناشدة الدول العربية األخرى للتصد      

 .أقرب وقت ممكن

العمل على مراجعة اإلطار القانوني والمؤسسـي الـوطني الخـاص            -
بمكافحة مظاهر و ممارسات الفساد وتطويره وتحديثـه ليـتالءم مـع            

 .متغيرات العولمة واالنفتاح االقتصادي

بناء الشبكات والشراكات الوطنية واإلقليمية والدولية لتعزيز التعـاون          -
 .ي في مجال مكافحة الفساد الدول

السعي إلى تعظيم االستفادة من الخبرات اإلقليمية والدولية في مجـال            -
  .مكافحة الفساد 

وإتاحـة  ، وتوفير المسكن الصحي لهم ، ندوة زيادة التوعية الصحية لألطفال      •
   : حقوق اإلنسانلمبادئفرص التعليم التي توفر الفهم الصحيح 

زيادة التوعية الصحية   "مجلس القومي لحقوق اإلنسان ندوة      النظمت اللجنة الثقافية ب   
 توفر الفهم الصحيح    ىوإتاحة فرص التعليم الت   ،  وتوفير المسكن الصحي لهم     ،  لألطفال  
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 نوفمبر  ١٥ فى بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة لحقوق السكان      "  حقوق اإلنسان  لمبادئ
ها عدد كبير من العلماء والباحثين      شارك في  لمدة يوم واحد ،      النادي الدبلوماسي  ب ٢٠٠٥

، إلى جانب ممثلـين     وء  في مجال الطفولة، ومسئولي اإلعالم المرئي والمسموع والمقر       
بعـض  ووالتربية والتعليم    الصحة والثقافة والشئون االجتماعية واألوقاف       اتعن وزار 

  .الجمعيات األهلية

ل فـي المجتمـع     زيادة التوعية في كل ما هو متعلق بالطف       ركزت الندوة على    
تأكيد علـى دور    البتداًء من األسرة، و   االمصري من خالل األجهزة المسئولة عن ذلك،        

إلى جانب  ،  اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء وعلى دور الثقافة في نشر هذا الوعي            
وتوعية الجمهور بها، مـع     ،  وزارة األوقاف والدعاة في إنجاح هذه البرامج        دور  أهمية  

  .أهمية دور رجال الديناً بالتنويه أيض

رعاية الطفل منذ بداية تكوينه ومـروراً        تتعلق ب  توصياتثم خلصت الندوة إلى     
 ودور الجهات المعنية فى الدولـة مثـل وزارات الصـحة            بمراحله العمرية المختلفة،  

 ومؤسسـات  دور كل من األسـرة    ، و ) والسكان ، اإلعالم ، التربية والتعليم ، الثقافة         
    . بدنياً ونفسياًالطفلة ئ تنشفيالمجتمع 

  :دورة تدريبية حول القانون اإلنسانى الدولى  •

عقد المجلس القومى لحقوق اإلنسان ، باالشتراك مع وزارة الخارجية المصرية             
ممثلة فى المعهد الدبلوماسى ، وبمشاركة معهد القانون اإلنسـانى بنيويـورك ، دورة              

 اإلنسانى ، لمدة ثالثة أسابيع ، بدأت فى الرابع          تدريبية للحصول على دبلوم فى القانون     
، ركزت الدورة على الدراسة النظرية والتطبيقيـة التـى تتضـمن            ٢٠٠٥من سبتمبر   

  . النواحى المختلفة الخاصة بالقانون الدولى اإلنسانى وتطبيقاته
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@bïäbqM@@pa‹¸ü¾a@Z@ @
  مؤتمر الديمقراطية وحقوق اإلنسان فى العالم العربى  •

 منظمـة اليونسـكو   بالتعاون مع   المجلس القومي المصري لحقوق اإلنسان       نظم
مـؤتمر الديمقراطيـة وحقـوق      )  " ببيلوس بلبنان   ( والمركز الدولي للعلوم اإلنسانية     

بالقاهرة ، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية العربية لحقـوق          " اإلنسان فى العالم    
، وقد توفر المؤتمر على مناقشة المحـاور        ٢٠٠٥ ديسمبر   ٢٠ -١٩اإلنسان فى الفترة    

 : التالية 

   .الشرائع السماوية والحكم الديمقراطي .١

  صور ومراحل الحكم الديمقراطي . ٢

  البعد الدولي للحكم الديمقراطي.٣

  مسئوليات الديمقراطيات العربية .٤

  ةعالقة الديمقراطية وحقوق اإلنسان بالتنمي. ٥

  عولمة العالقة بين الديمقراطية وال.٦

   .)٢٦( وتوصيات ةوقد توجت أعمال المؤتمر ومناقشاته بإصدار عد

 :المؤتمر العالمي للتنمية وإزالة األلغام من منطقة الساحل الشمالي الغربي  •

نظمت اللجنة االجتماعية بالمجلس القومى لحقوق اإلنسان المؤتمر العالمي للتنمية                
 ديسـمبر  ٢٩ إلـى  ٢٧لي الغربي في الفترة من     وإزالة األلغام من منطقة الساحل الشما     

 المهتمـين   ن وشارك في أعمال المؤتمر عدد كبير م         لمدة ثالثة أيام ،       بالقاهرة  ٢٠٠٥

                                                 
 .لم العربى التوصيات الصادرة عن المؤتمر الديمقراطية وحقوق اإلنسان فى العا )٢٦(
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بموضوع األلغام على الصعيد العالمى الذين قدموا إلى القـاهرة للمشـاركة، كممثلـي              
 غير قليل مـن     المنظمات الدولية الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، فضالً عن عدد        

الخبراء والمعنيين بمختلف الجوانب االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية لموضوع األلغام         
باإلضافة إلى منظمات وهيئات المجتمع المدني العاملة في هذا الميدان ، كما شارك في              

 . أعمال المؤتمر عدد من أهالى ضحايا األلغام في منطقة الساحل الشمالي الغربي

  -تمر على ضرورة العمل على تطهير الساحل الشمالي الغربي بمصر        ركز المؤ 
من الكم الهائل من األلغام التي زرعت فيه أثناء الحرب العالمية الثانية، والتي تقل اآلن               

و أهمية التعـاون    . قليالً عن عشرين مليون لغم وفقاً للتقديرات المتداولة في هذا الشأن          
  .الدولي لمواجهة هذه المشكلة 

   :   وقد دارت المناقشات فى المؤتمر حول المحاور التالية 

  .مصر ومشكلة األلغام  -      

  .األلغام وحقوق اإلنسان  -     

  ) . القائمة الدوليةاألطر القانونية( األلغام والقانون الدولي -     

  .اياالجهود الدولية ودور المنظمات الدولية في إزالة األلغام، ومساعدة الضح -     

 جهود هيئات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في إزالـة األلغـام،             -     
  .ومساعدة الضحايا 

  .الجهود الوطنية المصرية للتنمية وإزالة األلغام  -     

  :وخلص المؤتمر إلى إصدار التوصيات التالية 

االتفاقيات الدولية   دعوة مصر إلى إعادة النظر فى مواقفها الرسمية المعلنة فى شأن             -١
المتعلقة باأللغام المضادة لألفراد وبصفة خاصة اتفاقية أوتاوا لمنع األلغـام لعـام             

١٩٩٧.  
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 دعوة الدول المتقدمة والمنظمات الدولية  إلى تزويد مصر بـالخبرات والوسـائل              -٢
واألساليب الفنية والتكنولوجية المتطورة التى تكفل اإلسهام الفعال فى عملية تطهير           

  .المنطقة من األلغام 

 إنشاء صندوق يخصص لتطهير الساحل الشمالى الغربى من األلغام على أن يـتم              -٣
تمويله من جانب الدول التى كانت أطرافا متحاربة فى الحرب العالميـة الثانيـة ،               

  .وغيرها من الدول والهيئات والمؤسسات الدولية 

ـ      إعداد خطة مصرية شاملة وإطار زمنى ال يتجاوز        -٤  ة خمس سنوات لتطهير منطق
  .الساحل الشمالى الغربى من األلغام ، فى إطار خطة تعاون دولى 

 إلى تبنى أساليب    - فى إطار خطة التعاون الدولى معها        - دعوة الحكومة المصرية     -٥
مبتكرة وغير تقليدية تستهدف تكثيف الجهود الذاتية المصرية مـن أجـل تطهيـر              

  .المنطقة من األلغام 

ة المنظمات الدولية غير الحكومية للمبادرة إلى إطالق حملة دوليـة تسـتهدف              دعو -٦
  .تعضيد الجهود المصرية لتطهير الساحل الشمالى الغربى من األلغام 

 دعوة المجلس القومى لحقوق اإلنسان إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات             -٧
  .بالتعاون الوثيق مع السلطات المصرية المعنية 

 المؤتمر العالمي   ن ومناقشاته بإصدار إعالن القاهرة ع     هقد توج المؤتمر أعمال   و
 ديسـمبر   ٢٩-٢٧للتنمية وإزالة األلغام من منطقة الساحل الشمالي الغربي القـاهرة ،            

٢٧(٢٠٠٥(.   

  

  

                                                 
 إعالن القاهرة الصادر عن المؤتمر العالمي للتنمية وإزالة األلغام من منطقة الساحل الشمالي الغربي )٢٧(
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@brÜbqM@óïäa‡ï¾a@paŠbîÜa@Z@ @
  :  زيارة وفد المجلس لمدينة العريش -١

 جلسـة اسـتماع     ٢٠٠٥ / ٣ / ٢٧السياسية فى   عقدت لجنة الحقوق المدنية و    
لممثلى المنظمات غير الحكومية الناشطة فى مجال حقوق اإلنسان للوقوف على حقيقـة     

 فى أعقاب تفجيرات طابا ، خاصة ما أثير عـن حـاالت قـبض عشـوائى                 ىما جر 
  . واحتجاز وتعذيب رهائن من  الرجال والسيدات 

ث بعض االنتهاكات  ، رفعت اللجنة       وبناء على تلك  الجلسة التى رجحت حدو       
تقريرها للمجلس وأوصت بطلب توجه وفد لمدينة العريش للوقوف علـى حقيقـة مـا               

  .  التقارير الصادرة حول هذا الموضوع هأثارت

 ،  ٢٠٠٥ / ٥ / ١٨وانتقل وفد من أعضاء المجلس لزيارة مدينة العريش فى          
 بحضور أعضاء مجلسـى الشـعب       والتقى بالسيد اللواء محافظ شمال سيناء فى مكتبه       

  .والشورى عن المحافظة وأمين الحزب الوطنى 

وقد عرض أعضاء اللجنة فى البداية وجهات النظر التى تم التعبير عنها فـى              
جلسة االستماع التى عقدت بالمجلس ، مع التركيز على العدد الكبير للمعتقلين و منـاخ               

 كرهائن حتى يتم تسـليم المطلـوبين        الرعب الذى ساد مدينة العريش ، واتخاذ النساء       
ألنفسهم والتعذيب الذى تعرض له المعتقلون ، كما ركز أعضاء اللجنة على المشكالت             
الراهنة التى تواجه المفرج عنهم من العاملين و الطالب نتيجة عدم وجود مـا يثبـت                

أسـر  رسميا تغيبهم عن العمل أو الدراسة ، كما أشاروا للعسر المالى الذى تتعرض له               
  .المعتقلين 

وقد أوضح السيد المحافظ أنه فيما يتعلق بحمالت االعتقـال واسـعة النطـاق              
وأعداد المعتقلين ال أحد يستطيع تحديد أعدادهم بدقة وأن الرقم الحالى للمعتقلين يـدور              
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 معتقل، أقل قليال أو أكثر قليال ، و قد اعترض بشدة على القـول بشـيوع                 ١٠٠حول  
ة العريش ، كما نفى بشدة أن يكون قد حدث أى نوع من أنـواع               مناخ للرعب فى مدين   

  .التعذيب أو حتى الضرب أو اإلكراه النفسى 

أما فيما طرح بخصوص احتجاز النساء كرهائن ، فكان الرد أنه ربما حدث فى              
حاالت محددة فى البداية وقد تم اإلفراج عنهن فورا بعد التدخل الالزم ، كما أكد عضو                

  .ن دائرة بئر العبد أن سيدة واحدة لم تؤخذ من دائرتهمجلس الشعب ع

وفيما يتعلق بالمصاعب التى يواجهها المعتقلون بعد اإلفراج عـنهم ، أوضـح             
المحافظ أن جمعيهم قد عادوا إلى أعمالهم أو مدارسهم فور اإلفراج عنهم ، كما أكـد                

ـ             تهم األول فـى    أمين الحزب الوطنى على عدم اتخاذ أية إجراءات ضد أسرة إياد الم
  .تفجيرات طابا و الذى لقى حتفه فيها 

 أسرة أهالى من المعتقلين و المفـرج        ٤٠ثم انتقل وفد المجلس ، للقاء أكثر من         
الـوادى  " عنهم بمقر حزب التجمع بمدينة العريش ، ثم انتقل بعد ذلـك إلـى قريـة                 

فد أنهن قـد    ذكرت ثالث سيدات ممن التقى بهم الو      . لمقابلة مجموعة أخرى    " األخضر
هددن بغرض إثنائهن عن حضور اللقاء مع اللجنة ، و قد أكد معظم أهالى المعتقلـين                

أو كما يطلـق علـيهم      " التيار الدينى   " الذين التقت بهم اللجنة أن غالبية المعتقلين من         
، و قد ركز عدد من الحاالت على مـا أصـاب أهـالى    " الملتزمين دينيا " ذووهم من  

  .مات مالية خانقة خاصة أولئك الذين ال يعملون فى وظائف حكومية المعتقلين من أز

نعيمة محمـد  (أما عن احتجاز النساء كرهائن فقد تحدثت إحدى النساء و تدعى           
عـن  ) أمنـة سـليمان ربـاع    ( يوما ، و أخرى تدعى     ٤١عن احتجازها لمدة    ) عبدهللا

ضـر تحـدثن عـن      احتجازها يومين هى وطفلها الرضيع ، وأخريات من الوادى األخ         
  .احتجاز عشرة منهن لمدة يوم واحد 
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على حدوث تعذيب للمقبـوض     – عدا حالتين    –كما أجمع كل من قابلتهم اللجنة       
  .عليهم ، وفى كل األحوال لم يشر أحد إلى حدوث تعذيب للنساء 

  : استنتاجات البعثة 
كان واضحا أن مالبسات أحداث العريش ال يمكن فصلها عن القضية العامـة             

لمتعلقة  بحالة الطوارئ وأن أية مواجهة جزئية لتداعيات هذه األحـداث و إن أتـت                ا
ببعض النتائج إال أنها ال تحل المشكلة من جذورها ، وأنه طالما بقى الوضع على مـا                 
هو عليه فإن أحداث العريش يمكن أن تتكرر بشكل نمطى لدى حـدوث أيـة واقعـة                 

  .مشابهة ال قدر اهللا 

ليس كبيرا على عدد المعتقلين ، فالرواية الرسمية يمكـن أن           ويبدو أن الخالف    
تصل و لو على مضض ودون اعتراف رسمى إلى ألف و خمسمائة معتقل ، و أرقام                

 معتقل ، وفى الحـالتين      ٣٠٠٠ – ٢٠٠٠منظمات حقوق اإلنسان األهلية تتحدث عن       
  .يبدو الرقم كبيرا 

يام األولى التـى أعقبـت      وثمة اتفاق على أن هناك تجاوزات قد حدثت فى األ         
األحداث بما فى ذلك احتجاز سيدات كرهائن ، لكن يظل الخـالف بـين الـروايتين                
الرسمية و األهلية حول قضية التعذيب ، وهى مسألة تحتاج تحركا قانونيا و قضـائيا               

  .لكشف الحقيقة كاملة 

و وثمة اختالف جزئى على صرف المستحقات المالية للمعتقلين والمفرج عنهم           
كذلك هناك اخـتالف جزئـى علـى        . ما إذا كانوا يصرفون  كامل مستحقاتهم أم ال          

  .أوضاع الطالب من المعتقلين الذين أفرج عنهم ، وهل يواجهون صعوبات أم ال 

ثمة اتفاق على أن أوضاع المعتقلين قد تحسنت فى سجن دمنهور دون أن يكون              
و أن رقم المائة معتقـل بحاجـة        معنى هذا أن أوضاعهم جيدة ، ومن ناحية أخرى يبد         

إلى بعض تدقيق، حيث تمكنت اللجنة فى يوم واحد من مقابلة أقارب حوالى نصـف               
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هذا الرقم على الرغم من أنها لم تتحرك إال فى مدينة العريش و فى قريـة الـوادى                  
 .األخضر بالغة الصغر 

وزارة وفى أعقاب هذه الزيارة الميدانية ، تولى المجلس على الفـور مخاطبـة     
الداخلية والنائب العام بمضمون ما توصل له الوفد خالل زيارته للعريش والذى تضمن             

 من ظروف القبض على ذويهم ، حيث اقترن بسوء معاملـة األهـالى              ىتضرر األهال 
وشمل بعثرة محتويات بعض المنازل تخص المقبوض عليهم ، منها إتالف مزروعات            

لمقبوض عليهم كرهائن كذلك سـوء معاملـة        وقطع خط تليفون واحتجاز بعض أهالى ا      
ذويهم التى وصلت لحد التعذيب بهدف االعتراف بوقائع غير حقيقية ، وكذلك تعـرض              
المعتقلين على أثر هذه األحداث لظروف احتجاز غير قانونية ، وعـدم تنفيـذ أحكـام                

  قضائية باإلفراج عنهم وعدم صرف مستحقاتهم المالية من جهات عملهم ،  

 ،  ٧/١٠/٢٠٠٤د رد وزارة الداخلية على شكوى المجلس بأنه بتـاريخ           وقد أفا 
طابـا ،   (  شهدت محافظة جنـوب سـيناء عـدة تفجيـرات بمــدن          ٢٣/٧/٢٠٠٥

نتج عنها وفاة بعض المصريين واألجانب ، وقد أكـدت نتـائج            ) نويبع ، شرم الشيخ     
ـ الفحص اضطالع إحدى البؤر التى يعتنق عناصرها الفكر الجهادى  ب            الحـوادث   ذتنفي

 ضد أبناء الشـعب     ىالمشار إليها تحت ادعاءات تأثرهم بممارسات االحتالل اإلسرائيل       
 شخصاً فى التخطيط والتنفيذ لتلك      ٦٠الفلسطينى، وأشارت التحريات إلى تورط حوالى       

الحوادث اإلرهابية حيث أمكن ضبط بعضهم وتقديمهم للجهات القضائية المختصة التى           
 معهم ، واقتصرت عمليات البحث والضبط على العناصر التى أكدت           باشرت تحقيقاتها 

المعلومات اضطالعها بدور رئيسى فى ارتكاب تلك األحداث ، ولم تمتد إلى أّى مـن               
األهالى ، فضالً عن عدم االستدالل على تعرض أحدهم لعمليات تعذيب أو سوء معاملة              

نها تأتى فى إطار الضغوط التى      ،ولم يسفر البحث عن صحة االدعاءات المشار إليها وأ        
  .  يمارسها أهالى المضبوطين على ذمة األحداث لرغبتهم فى اإلفراج عنهم 

  :               زيارة مندوب المجلس للصحفية أسماء حريز -٢
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  أحد أعضاء األمانـة الفنيـة لالسـتماع          ٢٠٠٥ / ١٢ / ١أوفد المجلس فى      
فيما حـدث لهـا مـن       )  بجريدة الكرامة  صحفية تحت التمرين  (للصحفية أسماء حريز    

اعتداءات خالل أدائها لعملها الصحفى فى المرحلة الثانية من االنتخابات البرلمانية لعام            
  : ، والتى أفادت بأنه٢٠٠٥

  نحو الساعة الحادية عشرة مساء تم اختطافها من أمام           ٢٠٠٥ / ١١ / ٢٦فى  
ة بدائرة قسم  ثـانى شـبرا الخيمـة          مقر لجنة الفرز الكائنة خلف قسم ثانى شبرا الخيم        

بواسطة مجهولين شلوا حركتها و أدخلوها سيارة مالكى  سـوداء اللـون حيـث تـم                 
اصطحابها إلى مكان غير معلوم واالعتداء عليها بالضرب من مجموعة من األشخاص            
بعضهم يحمل أسلحة ، و تم كذلك االعتداء عليها بواسطة بعض النساء ، ثم تم إعادتها                

 أكتوبر ،  الساعة الواحدة من       ٦ة وإلقائها بميدان عبد المنعم رياض أسفل كوبرى         للسيار
  :صباح اليوم التالى ، مما ترتب عليه حسب روايتها إصابتها باإلصابات التالية 

 كسر بأحد الضروس من الناحيـة       – اشتباه ما بعد االرتجاج      – شرخ بالساعد األيمن     -
 تمـزق بأربطـة و      –ن فقرات العمود الفقرى      كدمات بي  –اليمنى من الفك العلوى     

 – جفاف بمياه العـين اليمنـى        –شرايين القدم اليمنى فى منطقة الحوض و الركبة         
  .جروح و كدمات متفرقة بأنحاء الجسم 

 وقد خاطب المجلس فى حينه الجهات المعنية للتحقيق فيما حدث ولـم يتلـق رداً ،                 -
تـابع المجلـس االتصـال بالمـذكورة        وكذلك بطلب عالجها على نفقة الدولة ، و       

لالستفسار منها عما تم معها من إجراءات من ِقبل وزارة الصحة ، وأفـادت أنهـا         
تلقت اتصالين من وزارة الصحة حيث طلبوا منها التوجه لمقر المجـالس الطبيـة              

  .  المتخصصة ، لكن أسرتها فضلت عالجها على نفقتها الخاصة

 : زيارات السجون -٣    
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 لسـنة   ٩٤ من قانون إنشاء المجلـس رقـم         ٥ ،   ٤ فقرة   ٣ لنص المادة    إعماالً
 ، ونظراً لكثرة ما ورد للمجلس من شكاوى تتعلـق بسـوء األوضـاع داخـل                 ٢٠٠٣

 ذات الوقت  من تحسن فعلى بداخلها ، ورغبة من المجلس فى             ىالسجون ، و ما أثير ف     
ل العام الثانى للمجلس    الرؤية عن قرب لتلك األوضاع فقد ارتفعت زيارات السجون خال         

  . زيارات مقارنة بزيارة واحدة فى العام الماضى ٣إلى 

  : زيارة منطقة سجون  القناطر الخيرية -أ   

زار وفد من المجلس برئاسة السيد نائب رئيس المجلس منطقة سجون القنـاطر            
، و ذلك فى إطار برنـامج المجلـس         ٢٠٠٥ / ٢ / ١٥فى    )  رجال و نساء    (الخيرية  

د أوضاع السجون ، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ، وبمشاركة ممثـل عـن جمعيـة     لتفق
  .حقوق اإلنسان لمساعدة السجناء

محمود وجدى مساعد وزير الداخلية لمصـلحة       / وكان فى استقبال الوفد اللواء      
" السجون الذى اصطحب الوفد للمكان المخصص لزيارة األهالى بذويهم ،  ثـم إلـى                

نه لمستشفى سجن النساء حيث يوجد فى مدخل المستشـفى قائمـة            و م "معرض األثاث   
سيارة فحـص   ( باألطباء و مواعيد تواجدهم، كما كانت توجد سيارة مطورة و مجهزة            

و التى يتم فيها فحص السجناء بطريقة دورية خاصة مرضى الصدر منهم ،             ) الجموع  
 خشـبيان مقسـمان     وتقع صيدلية السجن فى حجرة مجاورة للمستشفى ، وبها دوالبان         

  .لمجموعة من األرفف عليها أدوية مختلفة 

بالسجن التـى يحصـل منهـا       " الشهيد يوسف عباس    " كما زار الوفد مدرسة     
السجين على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ، و هى المدرسة الوحيـدة الموجـودة              

اء ، و التى    داخل السجون المصرية، كذلك تفقد الوفد فصول محو األمية فى سجن النس           
( يجرى فيها التدريس و محو أمية السجينات للوصول بهن لمراحـل التعلـيم التاليـة                

ـ  ) الحاصالت على مؤهل عال     ( ، وتقوم السجينات    ) اإلعدادى و الثانوى      ةبمحو أمي
 . باقى السجينات 
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تم تفقّد الوفد العنبر الخاص بالسجينات األمهات و الحوامـل للتعـرف علـى              
 مـن السـجينات عمـا    دعاية التى تقدم لهن و ألطفالهن ،واستفسر الوف    أوضاعهن والر 

يكتب فى خانة محل الميالد بالنسبة لألطفال المولودين بالسجن ، فكانت اإلجابـة أنـه               
 .يسجل بمكتب صحة القناطر الخيرية و ال يذكر السجن 

كما زار الوفد مصنع المالبس فى سجن الرجال ، و تحدث السيد نائب رئـيس               
الذى أفاد أنه تعلـم     " سعيد حبيب   " مجلس مع أحد السجناء العاملين بالمصنع و يدعى         ال

 .صناعة المالبس فى السجن 

وقد أثار وفد المجلس بعض القضايا مع ممثلى وزارة الداخلية حول المعاملـة             
 داخل السجون للرجال و النساء و مدى توافر الحد األدنى من الحقوق األساسية لهم 

فد المجلس بسجن الرجال إحدى لجان اإلفراج المنعقدة ، و التـى            كما حضر و  
فى نفس يوم الزيارة    )  بينهم أجانب  -سبعة رجال و سيدتان     ( حاالت   ٩عرضت عليها   

المحكوم عليهـا باألشـغال     " صفاء محمد قدرى    " حيث كانت تعرض أوراق السجينة      
وبة ، و اتسمت بحسـن       عاماًُ من العق   ٢٠الشاقة المؤبدة فى قضية مخدرات ، و قضت         

السير و السلوك خالل تلك الفترة ، و ليس عليها التزامات ماليـة ، وحصـلت علـى                  
 .موافقة باإلجماع من اللجنة باإلفراج الشرطى عنها 

وطرحت السجينات بعض  المشاكل التى تواجههن مثل تعدد األحكام فى قضايا            
 على سمعة أسرهن ، و تشكل عائقاً         باعتبارها عقوبة تكميلية تؤثر    ةالشيكات، أو المراقب  

أمام ممارسة حياتهن بشكل طبيعى بعد الخروج من السجن ، كما أثار المسجونون فـى             
، و أخيراً طول فترة     )  أشهر   ٩( قضايا المخدرات مطلبهم فى احتساب السنة القضائية        

 . الطعن بالنقض فى القضايا المتعلقة بهم بشكل عام 
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مجلس أن كل القضايا المثارة ستكون محـل اهتمـام         ورّد السيد نائب رئيس ال    
المجلس و أنه جاٍر دراسة بعضها بالفعل التخاذ اإلجراءات المالئمـة مثـل اإلفـراج               

  .الشرطى و بطء إجراءات التقاضى والحبس االحتياطى 

   

  : طره ٩٩٢ زيارة سجن –ب   

 ٥/١/٢٠٠٦ فىنائب رئيس المجلس    السيد الدكتور   وفد من المجلس برئاسة     قام  
و يقـع   ضـمن       "شديد الحراسة أو العقرب      "سم  ا المعروف ب  طره ٩٩٢سجن  بزيارة  

محمود وجدى مسـاعد    / وكان فى استقبال الوفد اللواء       بطرهمنطقة السجون المركزية    
  .وزير الداخلية لمصلحة السجون 

  أنهـم فـى  وذكروا ،  من السجناء األهالى بذويهم  للقاء لمكان المخصص  ل وفددخل ال  -
ثـم  ،  نتقل الوفد إلى مطبخ السجن    وا ،  ستثنائية بمناسبة عيد الميالد المجيد      ازيارة  

متحان لطالب كليات مختلفة    انعقاد لجنة   امتحانات بالسجن حيث مكان     إلى مجمع اال  
ورش (  زار الوفد ورش التأهيـل المختلفـة         ، كما وعين شمس    بجامعتى القاهرة 

 ) .لوحات الخشبية ، و صناعة ال األحذية ، صناعة األثاث

" لتقى مع السجين    ثم انتقل الوفد لزيارة العنابر والزنازين المودع بها السجناء ، وا          
  باألشغال الشاقة المؤبدة   المحكوم عليه غيابياً فى إحدى القضايا العسكرية      " أحمد عجيزة   

، والحظ الوفد أن مسافة الزنزانة حوالى متـرين و          نضمام لجماعة محظورة    بتهمة اال 
 سم عرضاً تقريباً ، يوجد بها حـوض وجـه مـزود              ٧٥نصف متر طوال فى متر و       

 ٢بحنفية صالحة لالستخدام ، قاعدة حمام أفرنجى ، سرير أسـمنتى مفـروش عليـه                
( شفاط مثبت بشباك الحجرة ، وأدوات لالستخدام الشخصـى          + بطانية، مروحة سقف    
 ١٤اق ، وجهـاز تلفزيـون    باإلضافة لبعض الكتب و األور     –)  سخان حجرى للشاى    

  -  فى وجود مسئولى مصلحة السـجون       –وتحدث أحمد عجيزة بحرية كاملة      . بوصة  
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 كمـا  خالل القبض عليه و التحقيق معه        ـة أثناء و  تعرضه للتعذيب و سوء المعامل    عن  
 إلـى لى النائب العام الذى قـام بتحويلهـا         إنه سبق تقدم بشكوى     أ الزيارة عنه و     تمنع

ولم يتم التحقيق فيها، وطلب تحسـين        فى شكواه ،     ه يتضرر من  لذى كان مأمور السجن ا  
عادة النظر فـى    إو،  وضاع الزيارة   أ و ة والصحي ية المعيش ةوضاع السجون من الناحي   أ

   .ة عسكريةمام محكمأنه تمت محاكمته أ خاصة ةشرعية المحاكم العسكري

 أصحاب مبـادرة    لتقى الوفد بمجموعة من السجناء من الجماعة اإلسالمية       كما ا 
لتقـى  اكمـا   اإلسالمية ،   وتحدث إليهم عن ضرورة تجديد منهج الدعوة        ،  وقف العنف   

 لدى   لوقف العنف   فى قبول مبادرتهم   هوساطت جماعة الجهاد الذين طلبوا   أعضاء  ببعض  
 .وأن تؤخذ بجدية ويتم البت بموجبها فى اإلفراج عنهم وزارة الداخلية 

س من السجناء مخاطبة المجلس بكل ما لـديهم         طلب السيد نائب رئيس المجل    و   
كما سيتم مخاطبـة الجهـات      من مشكالت ، و سوف يتخذ المجلس اإلجراءات الواجبة          

 .المعنية بها على الفور 

@bÉiaŠM@ÞáÈ@•Šì@Z@ @
العالقة بين التمتـع بحقـوق اإلنســان و       " ورشـة عمـل تحـت عنوان      •

 " : التنميـة و االستثمار

قتصادية بالمجلس القومى لحقوق اإلنسان ورشة عمـل تحـت          نظمت اللجنة اال  
لمـدة يـوم      "العالقـة بين التمتـع بحقـوق اإلنسـان والتنمـية واالستثمار      "عنوان  

   .٢٠٠٥ نوفمبر ٢٧واحد فى 

        شارك فى الورشة مندوبون للمنظمات المصرية و العربية و الدولية من تونس،            
 و السودان ، و البرنامج اإلنمائى لألمم المتحـدة ، و            قطر، المغرب، األردن ، جيبوتى    

، و صندوق األمم المتحـدة      ) اليونيسكو(منظمة األمم المتحدة للتربية و العلوم والثقافة        
  .للسكان
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  : تركزت المناقشات حول عدة  محاور هى 

  . وضع االستثمار فى مصر و المشاكل التى يواجهها -

   .نسانمية و حقوق اإلالعالقة بين االستثمار و التن -

  .  التعاون اإلقليمى و الدولى من أجل االستثمار و التنمية -

  : وخلصت الورشة إلى التوصيات التالية 

التأكيد على أن زيادة فرص العمل تستلزم زيادة االستثمار في المشروعات            )١
 .اإلنتاجية 

ضرورة تعزيز فرص االستثمار الوطني واألجنبي في مصر بمـا يسـمح             )٢
 .ادة فرص العمالة والقضاء على مشكلة البطالة المتفاقمة في مصر بزي

أهمية تنشيط الصندوق االجتماعي للتنمية لـدوره فـي مسـاعدة شـباب              )٣
 .الخريجين 

مبدأ تكافؤ الفرص في الوظـائف وفقـاً        ل المعنيةالجهات  ضرورة مراعاة    )٤
 .لقدرات األفراد ومؤهالتهم

 دورات تدريبية لشـباب الخـريجين       مطالبة الجهات المعنية بالدولة بتنظيم     )٥
 .للحد من مشكلة البطالة الحتياجات سوق العمل لتأهيلهم وفقاً 

 مفهومها الشـامل    فى تحقيق المشاركة الشعبية فى عملية التنمية و       ضرورة )٦
جميـع  مـن ناحيـة و    بما يحقق االرتباط الكامل بين الديمقراطية و التنمية         

 .ية أخرى  من ناح وحرياته األساسيةاإلنسانحقوق 

 قيام المرأة المصرية بدور فعـال و        لضمانضرورة اتخاذ سياسات محددة      )٧
 .نشط فى عملية التنمية 
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نشاء محاكم اقتصادية متخصصة لسرعة الفصل فـى        إضرورة النظر فى       )٨
 .وسرعة تنفيذ أحكامها، القضايا االقتصادية و قضايا االستثمار 

القتصادية العمدية التى تنطوى    قصر العقوبات السالبة للحرية على الجرائم ا       )٩
واالكتفاء بتوقيع عقوبـة الغرامـة      ،  على مساس خطير باالقتصاد الوطنى      

 .تقع بطريق اإلهمال بالنسبة للجرائم االقتصادية التى 

 مصرعماال اللتزامات إأهمية تفعيل القوانين الخاصة بالحقوق االقتصادية  )١٠

 .الدولية  المواثيقوفقا لالتفاقيات و

 إطار تعزيز حق اإلنسان فى التنمية       تباع منهج أكثر ديناميكية فى    ضرورة ا  )١١
عداد دراسات جدوى للمشروعات    إالترويج لالستثمار من خالل     عن طريق   

عمـال و   األوطرح ذلك فى مؤتمرات يحضرها رجال       ،  الممكنة وتكاليفها   
 مصر و العالم العربى و الدول األجنبية المصـدرة          فىالشركات المتنوعة   

 .مارلالستث

والتركيز على  ،  أهمية زيادة عدد دورات ورش العمل للحقوق االقتصادية          )١٢
 .دعم جمعيات التنمية

 : ورشة عمل حول الصحافة وحقوق اإلنسان  •

الصحافة وحقوق  "نظم المجلس القومي لحقوق اإلنسان ورشة عمل تحت عنوان          
المصـرية  ،  ، وبمشـاركة المؤسسـة        ٢٠٠٥ مايو   ١١، لمدة يوم واحـد فى      "اإلنسان

  .للتدريب وحقوق اإلنسان 

ُعينت الورشة بتناول موضوع الصحافة وحقوق اإلنسان والعالقة بينهما، مـن           
خالل إقامة المناقشات والحوار المفتوح بين العاملين في كال المجالين، لخلق مزيد مـن              

  .التعاون
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والتفاهم من أجل نشر ثقافة حقوق اإلنسان والمساهمة فـي عمليـة اإلصـالح              
  .لسياسيا

كما تناول النقاش عملية اإلصالح السياسي في مصـر ومـا يصـاحبها مـن               
 من  الدستوري المصرى ، وتـم        ٧٦انتخابات رئاسية وبرلمانية وذلك بعد تعديل المادة        

التأكيد على أهمية دور الصحافة وحقوق اإلنسان باعتبارهما  جناحين أساسـيين فـي              
  .عملية اإلصالح 

@bàb‚Mnýa@pbÝu@@ËbáZ@ @
جلسة االستماع مع ممثلى بعض منظمات المجتمع المدنى المعنيـة بحقـوق             •

   :اإلنسان فى مصر بخصوص أحداث العريش وسراندو

اجتمعت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الحقوق المدنية والسياسـية ولجنـة            
 لالستماع لممثلى بعض المنظمـات األهليـة المعنيـة          ٢٠٠٥ مارس   ٢٧الشكاوى فى   

ق اإلنسان فى مصر بخصوص تقاريرها عن انتهاكات ارتكبت لحقوق اإلنسان فى            بحقو
 ، وأحداث   ٢٠٠٤مدينة العريش بعد األحداث اإلرهابية التى وقعت فى طابا فى أكتوبر            

  .٢٠٠٥العنف التى وقعت فى قرية سراندو فى يناير 

  :مثل المنظمات المعنية فى االجتماع كل من

  " .مركز هشام مبارك "أحمد سيف اإلسالم حمد ،. أ -١

 " .مؤسسة المرأة الجديدة"راجية محمد عبد المنعم عمران ، . أ -٢

 " .مركز النديم"سوزان عبد المعطى فياض ، . د -٣

 .شادى عبد الكريم. أ -٤

  "المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان "  .والء عبد اللطيف. أ
 .ياسر محمد سامى. أ
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 "اهضة التعذيبالجمعية المصرية لمن"ماجدة محمد عدلى ، . د -٥

واستمر االجتماع لمدة ثالث ساعات قدم فيها ممثلو المنظمات شـهاداتهم عـن             
  .األحداث وأجابوا عن أسئلة أعضاء اللجنة المشتركة

أشار ممثلو المنظمات إلى ممارسات تتعلق باقتحام المنازل والعبث بمحتوياتها،          
الشـوارع، وبصـفة خاصـة    واالعتقال العشوائى للمشتبه فيهم من المنازل والمساجد و     

اعتقال النساء من أقارب الهاربين للضغط عليهم لتسليم أنفسهم، وشددت ممثلة منظمـة             
المرأة الجديدة فى هذا الصدد على ضرورة وقف ممارسات اتخاذ النساء رهائن للضغط             

  .على المطلوبين لتسليم أنفسهم

 ٣٠٠٠ – ٢٠٠٠وقدر ممثلو المنظمات عدد المعتقلين فى العـريش بحـوالى           
معتقل استناداً إلى معايير وردت فى التقارير التفصيلية التى أودعوها المجلس، وأشاروا            
كذلك إلى تعذيب المعتقلين باستخدام وسائل عديدة منها الضرب والتعليـق والتعـذيب             
بالكهرباء وإلى وجود آثار باقية للتعذيب بالنسبة لعدد من المعتقلين الذين أفرج عـنهم،              

لسياق رصد ممثلو المنظمات وجود تضارب بين التقـارير الرسـمية التـى             وفى هذا ا  
انطوت على تفسير لوفاة المواطنة نفيسة المراكبى، وأشير أيضاً إلى بعض ممارسـات             
للتحرش الجنسى بمعتقالت أو بالسيدات بصفة عامة ممن يتم تفتيش منـازلهن، وإلـى              

لعمليات التحقيق فـى    ) ئيليونفهم أنهم إسرا  (معلومات غير مؤكدة عن حضور أجانب       
  .أحداث العريش

أدى كل ما سبق ، وفقاً لما ذكره ممثلو المنظمات ، إلى سيادة حالة من الرعب                
والهلع فى أماكن األحداث ، وهو ما انعكس فى تضاؤل مظاهر الحياة الطبيعية فيهـا،               

ـ   ( ووجود حالة من حظر التجول اإلرادى من قبل المواطنين           ير فـى   االمتناع عن الس
وظاهرة تغيير الشهود ألقـوالهم  ) إلخ.......الشوارع ـ إغالق المحال عدا الصيدليات 

  .واالمتناع عن التعاون مع ممثلى منظمات حقوق اإلنسان تحسباً لعقاب السلطات األمنية
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وبعد انتهـاء جلسـة االستماع ، عقد أعضاء اللجنة المشتركة اجتماعاً مغلقاً انتهوا            
   :فيه إلى ما يلى

اإلعراب عن قلقهم الشديد إزاء ما ورد فى شهادات ممثلى المنظمات السـابق              -١
اإلشارة إليها والتى تعكس مع مثيالتها فى أحداث سابقة نهجـاً مشـتركاً فـى               

 .التعامل األمنى مع المواطنين فى قضايا تتعلق بجوهر حقوق اإلنسان

مات عن عمليـات    اإلعراب عن القلق الشديد مما ورد فى شهادات ممثلى المنظ          -٢
تراجع جماعية من الشهود وأقارب الضحايا عن أقوالهم بشكل غير منطقى يثير            

 .تساؤالت كثيرة مدعاة للقلق 

التوصية بأن ينظر المجلس فى هذه الوقائع بالسرعة والجدية الالزمتـين، وأن             -٣
يطلب فى هذا الصدد من الجهات المعنية أن تزوده بكل المعلومات والبيانـات             

ئق ذات الصلة ، بما فى ذلك التقارير الطبية بحالـة المواطنـة نفيسـة               والوثا
 .المراكبى

التوصية بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس تقوم بزيارة ميدانية سـريعة             -٤
لألماكن التى وقعت فيها األحداث ، للمساعدة على التوصل إلى تقييم موضوعى            

 . ِقبل المجلسلكل ما جرى ُيستند إليه فى تبنى موقف فاعل من

أمـين عـام اللجنـة العليـا        ( جلسة االستماع مع المستشار أسامة عطاوية        •
  ) :لإلشراف على االنتخابات الرئاسية 

  عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق اإلنسـان فـى            
أمـين عـام    (  بمقر المجلس جلسة استماع مع المستشار أسامة عطاوية          ٢١/٩/٢٠٠٥
حول االنتخابات الرئاسية التى جـرت      ) نة العليا المشرفة على االنتخابات الرئاسية       اللج

  ٢٠٠٥فى السابع من سبتمبر 



 -٢٥١-

وقد عرض السيد المستشار وجهة نظر اللجنة حول أهم المالحظات التى أثيرت            
حول العملية االنتخابية ، كان أهمها رفض اللجنة لرقابة منظمـات المجتمـع المـدنى               

ومى لحقوق اإلنسان على االنتخابات حتى الساعات األخيرة قبـل إجـراء            والمجلس الق 
االنتخابات، وكذلك ما أثير حول موضوع الكشوف والجداول االنتخابيـة ، وموضـوع            

  .تصويت الوافدين وازدحام اللجان
أوضح السيد المستشار أن موقف اللجنة بعدم السماح بمراقبة المجلس القـومى             -

 المجتمع المدنى للعملية االنتخابية يعود أساسـاً إلـى          لحقوق اإلنسان ومنظمات  
موقف بعض المنظمات التى تتبنى مواقف سياسية معينة تجعل حيادهـا محـل             
شك، هذا باإلضافة إلى حساسية وضعية الرقابـة بالنسـبة لـبعض القضـاة               
المشرفين على اللجان ، ورغم ذلك رأت اللجنة إمكانية زيارة اللجان من قبـل              

مجلس القومى لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدنى التى ترغب         مندوبى ال 
  .فى ذلك

عن موضوع الوافدين ، أكد السيد المستشار أن جملة الوافدين علـى مسـتوى               -
 ألفاً فى أربع محافظات فقط هـى      ١٥٩ ألف فرد ، منهم      ٢٩٠الجمهورية بلغت   

 بصرف النظـر  -د ، وهذا العد) القاهرة ـ الجيزة ـ اإلسكندرية ـ الدقهلية    (
 لم يكن ليؤثر على نتائج االنتخابـات ألى مـن          -عما حدث بشأن التعامل معه      

 .المرشحين

عما أثير حول الجداول والكشوف االنتخابية ، أوضح المستشار أسامة عطاوية            -
أن إعداد هذه الجداول والكشوف مهمة وزارة الداخلية فـى األسـاس بحكـم              

  .القانون

جلس القومى لحقوق اإلنسان عـن إشـادتهم بتجربـة          أعرب السادة أعضاء الم   
االنتخابات رغم وجود عدد من السلبيات التى شابت العملية االنتخابية ، والتى تركزت             

  :فيما يلى 
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الموقف السلبى من قبل لجنة االنتخابات الرئاسية لطلـب منظمـات المجتمـع              -١
  .المدنى والمجلس القومى لحقوق اإلنسان فى متابعة لالنتخابات

 مسئولية اللجنة عن توفير الجداول االنتخابية لسائر المرشحين قبل االنتخابات           -٢
 . بفترة كافية

 . حق المصريين بالخارج فى التصويت فى االنتخابات -٣
  .حق مندوبى المرشحين فى حضور عملية فرز األصوات -٤

جلسة استماع حول معايير التعيين في الوظائف الحكومية والقضائية بصـفة            •
  .خاصة

حسام بدراوي جلسة اسـتماع     / دت لجنة الحقوق االجتماعية برئاسة الدكتور     عق
لمناقشة موضوع معايير التعيين في الوظائف الحكومية بصفة عامة ، والقضائية بصفة            

، والســادة   )رئـيس المجلـس   (بطرس بطرس غالي  /خاصة، وذلك بحضور الدكتور   
  ، )قـوق االجتماعيـة   أمـين لجنـة الح    ( حسام بدراوي / الدكتور: أعضاء المجلـس   

سامية عبد الغنـي    / المستشارة ،   )أمين لجنة الحقوق الثقافية   ( زينب رضوان / الدكتورة
ـ عضو المج ( فؤاد عبد المنعم رياض   / الدكتور،  )اوىـة الشك ـأمين لجن (المتيم     ، )سل

، )لـس جعضـو الم  (ورشسامح عا / األستاذ،  )سلالمج عضو(ارف  عجالل  / األستاذ    
/ ، المستشـار  )وزير الدولة للتنمية اإلدارية   (أحمد درويش   / الدكتور: والسادة الضيوف   

أحمـد عبـد    /، المستشـار  )مساعد وزير العدل لشئون لحقـوق اإلنسـان       (سناء خليل     
مسـاعد وزيـر    (انتصار نسيم   /، المستشار )مساعد وزير العدل لشئون المحاكم    (الجليل

  .لمجلس، وبعض من السادة أعضاء ا)العدل لشئون التفتيش القضائي

أكد السيد رئيس المجلس والسادة أعضاء المجلس أن الهدف من هذه الجلسة هو             
صياغة الشكل النهائي لتقرير يتضمن المعايير المطلوب االلتزام بها في التعيـين فـي              
الوظائف الحكومية عامة، بعد االستماع آلراء السادة الحضور لتحقيق الشفافية وتكـافؤ            

  .الفرص
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  : ء بعرض ثالث أوراق مقدمة فى هذا الصدد هىقام السادة األعضا
  .، مقدمة من لجنة الحقوق االجتماعية"حق العمل وتكافؤ الفرص"ورقة بعنوان  -١
، "الكوادر الخاصة وتكافؤ الفرص، تكافؤ الفرص وأداء المجتمع       " ورقة بعنوان    -٢

 .نعمان جالل . د/مقدمة من السفير

ياض والتي تتضمن بعض المعايير فؤاد عبد المنعم ر   /  ورقة مقدمة من الدكتور    -٣
  .المطلوب االلتزام بها في التعيين

أحمد درويـش،   / ثم جانبه عرض السيد وزير التنمية اإلدارية األستاذ الدكتور        
توصيف العاملين فى الجهاز اإلدارى للدولة ، ومعايير اختيار تعيين كل قسم من هؤالء              

ما يتردد حول عدم الشفافية فى اختيار       العاملين ، كما ناقش سيادته مع السادة األعضاء         
  .العاملين فى الدولة 

أنه سيتم االنتهاء في شهر سبتمبر المقبل      فى نهاية حديثه أشار السيد الوزير إلى        
من صياغة بعض التعديالت على قانون العاملين بالدولة، على أساس أن يكون التعاقـد              

لسة على أنه سيتم موافاة المجلس      ، و اتفق في نهاية الج     هو أساس شغل الوظائف العامة    
بمسودة قانون العاملين بالدولة المقترح من الوزارة، للنظر فيهـا وإبـداء المقترحـات              

  .لتحقيق التعاون المشترك في حماية حقوق اإلنسان

@b†bM@çbäfia@×íÕy@çíÜb–@Z 
 إلى أنشطته ملتقى مصغراً لمناقشـة       - خالل العام الماضى     -أضاف المجلس   

صالون ثقافى دائـم لحقـوق      "يا والمفاهيم األساسية لحقوق اإلنسان ليكون بمثابة        القضا
  " .اإلنسان

تقوم الفكرة على استضافة إحدى الشخصيات البارزة والمهتمة بقضايا حقـوق           
اإلنسان وإدارة حوار مع الجمهور الذى يتم دعوته للقاء حول إحـدى هـذه القضـايا،                

ئرة الحوار بين الخبرات العاملة والمهتمة بمجـال        وتهدف فكرة الصالون إلى توسيع دا     
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حقوق اإلنسان ، بغرض المساهمة فى إثراء العمل الحقوقى فى مصر وخلق لغة حوار              
  .بين العاملين فى حقوق اإلنسان

وقد عقد المجلس ثالثة صالونات ناقشت قضايا مختلفة فـى عالقتهـا بحقـوق              
  :اإلنسان 

  ٦/٧/٢٠٠٥فى ) قوق اإلنسان فى عالم متغير ح(  الصالون األول ، ناقش قضية -١
  ٣/٨/٢٠٠٥فى  ) الصحافة وحقوق اإلنسان (  الصالون الثانى ، ناقش قضية -٢
  ١١/١٠/٢٠٠٥فى) حرب أكتوبر وحقوق اإلنسان( الصالون الثالث ، ناقش قضية -٣

  :حقوق اإلنسان فى عالم متغير : الصالون األول 

، وقـد   " حقوق اإلنسان فى عالم متغير    " تحت عنوان    ٢٠٠٥ يوليو   ٦وُعقد فى   
أحمد ماهر وزير الخارجيـة السـابق،       / دعى للصالون كمتحدث رئيسى السيد الوزير       

  .بحضور عدد كبير من العاملين فى حقل قضايا حقوق اإلنسان والمهتمين بها

وناقش اللقاء تطور مفاهيم حقوق اإلنسان نتيجة التغيرات المتالحقة والسـريعة           
ها عالم اليوم ، وتأثير هذه المتغيرات الجديدة على مفاهيم حقـوق اإلنسـان              التى يشهد 
  . وتطورها 

  :الصحافة وحقوق اإلنسان : الصالون الثانى

، وقـد   " الصحافة وحرية اإلنسـان   " تحت عنوان    ٢٠٠٥ أغسطس   ٣وُعقد فى   
، ) نقيب الصـحفيين األسـبق    (دعى إلى اللقاء كمتحدث رئيسى األستاذ كامل زهيرى         

  .حضور عدد كبير من السادة الصحفيين والمهتمين بقضايا حقوق اإلنسانوب

وناقش اللقاء قضية حرية الصحافة باعتبارها مسألة جوهرية من زاوية حقـوق            
اإلنسان، وأهم العقبات التى تعترض سبيل حرية الصحافة ، وكيف يمكن التغلب علـى              

  . هذه العقبات

  :نسان حرب أكتوبر وحقوق اإل: الصالون الثالث
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، وقد  " حرب أكتوبر وحقوق اإلنسان   " تحت عنوان    ٢٠٠٥ أكتوبر   ١١وعقد فى      
رئيس مجلس أمناء المركـز     (أحمد فخر   / ح  .دعى للقاء كمتحدث رئيسى السيد اللواء أ      

، وبحضور عدد كبير من الحضـور مـن         )الدولى للدراسات المستقبلية واإلستراتيجية   
  .المهتمين بقضايا الحقوق اإلنسان

  .وناقش اللقاء قضية الحرب فى عالقتها بحقوق اإلنسان    

  

  

@bÉibM@ôä‡¾a@Êán1a@pbáÅåà@Êà@çìbÉnÜa@Z@ @
 بإنشاء المجلس القومي    ٢٠٠٣ لسنة   ٩٤ من القانون رقم     ٦ فقرة   ٣      إعماالً للمادة   

لحقوق اإلنسان ، وسعياً من المجلس لخلق أجواء للتعاون مع المنظمات غير الحكومية              
سبيل تعزيز وحماية حقوق اإلنسان فى مصر ، واعترافاً بدور هذه المنظمات ، عقد              فى  

المجلس ملتقيين للمنظمات األهلية خالل العام الماضى، كما عرض تقرير االنتخابـات            
خالل إعالن تقرير المجلس عن االنتخابات البرلمانية ، كما         ) شموع(البرلمانية لجمعية   

 للجمعية الوطنية للدفاع عـن الحقـوق والحريـات          عقدت بالمجلس أيضا ورشة عمل    
للدراسات الدستورية والقانونية حـول قـانون النقابـات         ) ماعت(باالشتراك مع مركز    

  :المهنية ، وذلك على النحو التالى 

   :الملتقى األول -١

 الملتقـى  ٢٠٠٥ يناير  ٤افتتح الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس فى         
مات األهلية بالتعاون  مع مشروع دعم القـدرات فـى مجـال             األول للمجلس مع المنظ   

حقوق اإلنسان التابع للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ، والذي اسـتهدف تبـادل اآلراء              
والخبرات وبحث التعاون بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني لتعزيز وحماية حقوق           

  .اإلنسان 
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جمعية ومنظمة من المنظمات     ٣٧ من مسئولى و ممثلي      ٨٦شارك فى الملتقى    
غير الحكومية العاملة فى مجال حقوق اإلنسان ، وتبنى المجلس تكثيـف العمـل مـع                
المنظمات غير الحكومية وترسيخ عالقة دائمة بينهما وطرح فكرة عقد مؤتمر سـنوي             
لهذه المنظمات يكون محفالً لحقوق اإلنسان تتعاون فيه األجهزة الحكومية المعنية مـع             

  . المدني للخروج بتوصيات تعزز حماية حقوق اإلنسان فى مصر المجتمع

وناقش المشاركون عدداً من المقترحات خالل هذا اللقاء لتعزيز التعـاون بـين             
  : المجلس والجمعيات األهلية ، تقاسم المجلس والمنظمات األهلية تنفيذها كما يلي 

  : بالنسبة للجمعيات األهلية -أ

 . لي فى المجلس إلعطائه الفرصة فى إبراز نشاطه تعزيز ثقة المجتمع األه -١

 . تفهم السياق الذي يعمل فى ظله المجلس  -٢

 التنسيق بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني للتعاون فى نشر ثقافة حقـوق             -٣
 .اإلنسان والتوعية بها 

 تبني نظرة واسعة المستوى تشمل الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،           -٤
  .حقوق المدنية والسياسية بجانب ال

  : بالنسبة للمجلس -ب

العمل على دعم وحماية المنظمات األهلية ، وتسهيل دخولهـا إلـى الجهـات               -١
  .الرسمية ألداء دورها وتوفير الدعم الالزم لها 

 :وضع آليات جديدة لتعزيز التعاون مع الجمعيات األهلية تعتمد على  -٢

ـ          • وق اإلنسـان للعـاملين     إعداد مجموعة برامج تدريبية فـى مجـال حق
  .بالمؤسسات الرسمية على مستوى اإلعالم والمنظمات الحكومية 
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إنشاء وحدة اتصال بين المجلس والجمعيات األهلية للتنسيق بيـنهم فـى             •
 .األعمال الجماعية 

 .نشر تقارير وأنشطة المجلس على المستوى الوطني  •

 والتحقيق فيهـا    التعاون مع الجمعيات األهلية فى تلقي شكاوى المواطنين        •
 .من خالل تبادل المعلومات 

تعديل قانون الجمعيات األهلية لضمان اسـتقاللية الجمعيـات فـى إدارة             •
 .شئونها 

  

  : الملتقى الثانى -٢

 عقد المجلس مع المنظمات غير الحكوميـة الملتقـى          ٢٠٠٥ يونيو   ٢٧بتاريخ  
 باإلضافة لمناقشـة    الثاني لمناقشة آخر المستجدات على ساحة حقوق اإلنسان فى مصر         

التقرير السنوي األول للمجلس ، والتعرف على رؤية المنظمات له ، والـذي حضـره               
  .جمعية أهلية) ٧٢(ممثلو 

وقد تناول السيد الدكتور رئيس المجلس توضيح الهدف من عقد هذا الملتقـى ،              
وعرض التقرير األول للمجلس واستمع لتعليق الحضور من ممثلي الجمعيات األهليـة            

  . حول رؤيتهم للتقرير القادم للمجلس 

تم بحث كيفية تنشيط التعاون بين المجلس والمنظمات غير الحكومية لتحقيـق            
التكامل فى العمل بينهما للدفاع عن حقوق اإلنسان فى مصـر ، فـى إطـار الـوعى                  

  . بخصوصية دور المجلس بوصفه مجلساً استشارياً 

نشأة المجلس ومهامه وأهدافه ، كما      أوضح السيد نائب رئيس المجلس فى كلمته        
أوضح أن هدف هذا اللقاء ينصرف إلى معالجة ثالث قضايا محددة تعالج آليات التعاون              
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بين المجلس والمنظمات غير الحكومية ، وأيضاً إعداد تقريره السنوي الثـاني والـذي              
لخطـة  سيعمل على تالفي األخطاء الموجودة فى التقرير السابق ، باإلضافة إلعـداد ا            

  . السنوية لعمل المجلس القومي لحقوق اإلنسان  

  : وقد ركز ممثلو الجمعيات األهلية على نقاط هامة هي 

إصدار توصيات تكفل حرية العقيدة باإلضافة القتراح تشكيل لجنة من أعضاء            -
  .المجلس وأعضاء المنظمات لتعديل القوانين المقيدة لحرية العقيدة 

لبيانات المتعلقة بحقوق اإلنسان من قبـل الجمعيـات         اقتراح إرسال التقارير وا    -
 .للمجلس، وبالتالي يقوم المجلس بالرد عليها لتوضيح مدى جديته فى األخذ بها 

أن يتم االهتمام بانتهاكات حقوق اإلنسان فى جميع المحافظات على حد سواء ،              -
 .ومناقشة فكرة إنشاء فروع للمجلس فى جميع المحافظات 

ل بين المجلس ومنظمات المجتمع المـدني لتـدارك األخطـاء           إيجاد آليات عم   -
 . وتصويبها

ضرورة تفعيل دور المجلس لكي يستطيع تحقيق الطموحات المعلقـة عليـه ،              -
 . ونقل الحركة الحقوقية لمستويات أعلى فى الجهاز الحكومي 

 .تحديد أهم المعوقات التي تواجه العاملين فى مجال حقوق اإلنسان بمصر  -

 .ادة تشريعية كاملة لحماية حقوق اإلنسان إعداد م -

 .إنشاء لجنة لمنظمات حقوق اإلنسان داخل المجلس القومي لحقوق اإلنسان  -

 .إنشاء لجنة لتقصي الحقائق فيما يخص الشكاوى الواردة للمجلس  -

 . دوره دوراً استشارياً فقط نضرورة تعديل قانون إنشاء المجلس حتى ال يكو -

ثلى الجمعيات خالل اللقاءين يمكن القول أن بعض ما اتفق          وبالنظر لما أثاره مم   
عليه بدأ تنفيذه بالفعل ، حيث أنشئت وحدة بالمجلس للمنظمات غير الحكوميـة تتـولى               
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 بها عند   دتنسيق المشاركة فى أعمال المنظمات ، وتتلقى منها التقارير لالستفادة بما ور           
  .إعداد تقارير المجلس 

حق المنظمات غير الحكومية فى مراقبة االنتخابات،       وال يخفى أن المجلس دعم      
سواء فى التأكيد على هذا الحق األصيل للجمعيات أو فى استخراج شـارات المراقبـة               
وفى التدريب ، كذلك فى تلقى الشكاوى من المنظمات غير الحكوميـة  طـوال العـام                 

ـ              دء تنفيـذ   ومخاطبة جهات االختصاص بها على الفور ، كما أنه يجرى االسـتعداد لب
مشروع مكتب الشكاوى ومكاتبه بالمحافظات ، ويحرص المجلس على موافـاة كافـة             

ويجـرى  . المنظمات بنسخ من إصداراته التى تشمل التقارير والدراسـات المختلفـة            
اإلعداد اآلن  للملتقى الثالث للمجلس مع المنظمات غيـر الحكوميـة الـذى سـيتناول                

قييم تجربة التعاون بين المجلس والمنظمات خالل       معوقات العمل األهلى فى مصر ، و ت       
 . االنتخابات الرئاسية والبرلمانية لالستفادة باإليجابيات المستخلصة 

برغبة  رئـيس مجلـس إدارة   ٢٠٠٦ يناير ٥فى   رحبت رئاسة المجلـس      -٣
فى إعالن تقرير الجمعية عن االنتخابات البرلمانية بمقر المجلس خالل          ) شموع(جمعية  
 . لمجلس لتقريره عن نفس الموضوع إعالن ا

 ورشة عمـل نظمتهـا الجمعيـة        ٢٠٠٦ يناير   ١٩ فى    استضاف المجلس  -٤
للدراسات الحقوقية  ) ماعت(الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات باالشتراك مع مركز         

، وحضر هذه الورشة    " وضع قانون جديد للنقابات المهنية      " والدستورية دارت حـول    
لمجتمع المدني ، باإلضافة لممثلي النقابات المهنية والمحامين وغيرهم           من نشطاء ا    ٣٦

من المهتمين بالعمل النقابي ، وقد اعتمدت الورشة على مناقشة سلبيات القـانون رقـم               
  .   والخاص بالنقابات المهنية ١٩٩٥ لسنة ٥ والمعدل بالقانون رقم ١٩٩٣ لسنة ١٠٠

لجمعية الوطنية للحقوق والحريـات  ،       بدأت فاعليات الورشة بكلمة ألمين عام ا      
 والمعـدل   ١٩٩٣ لسنة   ١٠٠حول سلبيات ومعوقات العمل النقابى فى ظل القانون رقم          

 ، ثم قام أمين عام المجلس القومي لحقوق اإلنسان بتنـاول             ١٩٩٥ لسنة   ٥بالقانون رقم   
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خاص بهـا   دور النقابات المهنية وأهميته فى المجتمع المدني وضرورة تعديل القانون ال          
والذي ساهم المجلس بتقديم ورقة عمل لتعديله بناًء على جلسة استماع عقدت بـالمجلس    
بحضور أمين عام لجنة المهنيين بالحزب الوطنى ، وأمين عـام المنظمـة المصـرية               

  .نقيب المحامين / لحقوق اإلنسان ، والسيد

 أسـباب   للدراسات الدستورية والحقوقية فتناول   ) ماعت(ثم تحدث مدير مركز     
وهـو  " بضمانات ديمقراطية العمل النقـابي      " وظروف وضع هذا القانون والمعروف      

التصدي لصعود التيارات الدينية داخل النقابات المهنية ، مما أدى الحتوائه على الكثير             
من السلبيات التي تعوق عمل النقابات ، والذى أثّر بشكل واضح على األداء النقـابي ،                

  .لي لدى الكثير من النقابات مما يستدعى وضع قانون بديل له وأدى لوجود عجز ما

 ١٢وخلصت الورشة لصياغة نصوص قانون بديل للنقابات المهنية يتكون  من            
مادة، ويستهدف دفع العمل النقابى ، واقترح المشاركون عرض مشروع القانون علـى             

لس للنظر فـى    النقابات المهنية وعرضه على بعض أعضاء مجلس الشعب لتقديمه للمج         
  .إقراره 

 : التحضير للملتقى الثالث -٥

يعقد المجلس خالل شهر مايو القادم الملتقى الثالث للمنظمات غير الحكوميـة ،             
لمناقشة محورين أساسيين ، يتناول المحور األول معوقات العمل األهلى فى مصر فـى    

ـ        ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤ظل القانون    ة ، ويتنـاول     الذى يحكم إنشاء وعمل الجمعيـات األهلي
المحور الثانى تقييم تجربتى االنتخابات الرئاسية والبرلمانية فى إطـار التعـاون بـين              
المجلس والجمعيات األهلية ، الستخالص النتائج والتوصيات لتطوير العمل المشـترك           

  .بينهما فى المستقبل

  : فى مجال حقوق المعاقين -٦
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 فى مصر ، فقد عقد المجلـس        فى إطار االهتمام بتنمية وتعزيز حقوق اإلنسان      
، مثلت بادرة التعاون    ٢٠٠٥ مايو   ٢٥ندوة موسعة لحقوق المعاقين يوم االثنين الموافق        

بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال رعاية المعاقين ، حيث انبثـق              
 حق" عن الندوة توصيات هامة فى هذا السياق كان من بينها اإلعداد لورشة عمل حول               

، تتضمن مناقشـة مشـروع      " األفراد المعاقين فى الرعاية الصحية و فى تكوين أسرة          
، وتستهدف الورشـة وضـع      ) شموع(قانون للتأهيل الشامل للمعاقين تقدمت به جمعية        

تصور لمشروع قانون متكامل حول حقوق المعاقين يكون خالصة الجهد المشترك بين            
  .ة فى هذا المجالالمجلس ومنظمات المجتمع المدنى العامل

  : فى مجال تعليم الكبار -٧

فى إطار دعم المجلس للتعليم وخاصة تعليم الكبار ، عقدت اللجنة االجتماعيـة             
 ، بمشاركة ممثلى الهيئة العامة لتعليم الكبار ، لمناقشـة           ٢٠٠٥ أكتوبر   ٣بالمجلس فى   

لمجلـس علـى    مشروع تعاون بين المجلس والهيئة العامة لتعليم الكبار ، حيث أكـد ا            
استعداده لمساعدة الهيئة فى تدريب كوادرها على مبادئ حقوق اإلنسان ، والعمل على             
توسيع شبكة االتصال بين إدارات الهيئة فى المحافظات وبين لجنة الشكاوى بـالمجلس             
للتغلب على أى مشكالت ، وخلص االجتماع إلى االتفاق على إعداد مشـروع مـذكرة               

  :نبين ، يتضمن تفاهم للتعاون بين الجا

إدماج مكون حقوق اإلنسان في المحتوى التعليمي الذي يتم تدريسه في منـاهج              -
  .محو األمية وفقاً لبرنامج مشترك بين المجلس والهيئة

 مشاركة المجلس في إعداد وتدريب المدرسين في مجال حقوق اإلنسان حتـى             -
 .نسانبمبادئ وقيم حقوق اإل، ونشر الوعي ، يكونوا مؤهلين للتعريف 
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ستفادة بمقار إدارات الهيئة العامة لتعلـيم الكبـار المنتشـرة فـي أرجـاء               اال -
الجمهورية لتحقيق ما سبق ذكره، ولتكون بمثابة همزة الوصل بـين المجلـس             

 .والمواطنين في كافة المحافظات

@båàbqM@ôÜì‡Üa@Ãb“åÜa@Z@ @
ور ملحوظ فى   ظهر دور المجلس جلياً فى النشاط الدولى ، وما صاحبه من تط           

مشاركته فى العديد من المؤتمرات الدولية والندوات وورش العمل من خـالل تمثيـل              
أعضائه وأمانته الفنية بها باإلضافة إلى استقبال المجلس للعديد مـن الوفـود وسـفراء          
الدول األجنبية بمقره لزيادة تعرفهم على المجلس وأنشطته وما هو متـاح مـن سـبل                

  . يز وتدعيم حقوق اإلنسانللتعاون المشترك لتعز

  

  :المؤتمرات والندوات الدولية التى شارك فيها المجلس  -١

 : دورة أعمال لجنة حقوق اإلنسان بالمفوضية الدولية بجنيف  •

     شارك ، ممثالً عن المجلس القومى المصرى لحقوق اإلنسان ، السيد أمين عـام              
  مـن   لدولية بجنيف فـى الفتـرة     المجلس  فى أعمال لجنة حقوق اإلنسان بالمفوضية ا        

   .٢٠٠٥ أبريل ١٧ – ١٣
على هامش أعمال اللجنة ، أجرى السيد السفير العديد من االتصاالت لتـوفير                

مناخ جيد لتأكيد انضمام المجلس القومى المصرى لحقوق اإلنسـان للجنـة التنسـيق              
طلوبة التى تعـد    الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان ، كما تم توفير الوثائق الم          

ـ      نبمثابة أوراق اعتماد المجلس لدى هذه اللجنة ، وينتظر أ           أوراق  ى يـتم الـرد عل
كما تمت الموافقة على مشاركة      . ٢٠٠٦الترشيح  فى دورة اللجنة القادمة فى أبريل         

/ المجلس فى المجموعة األفريقية المنبثقة عن لجنة التنسيق الدولية ، وأكدت السـيدة              
 المفوضية األوروبية أنها على اقتناع بأن المجلس القـومى لحقـوق            مهير خان نائب  
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اإلنسان سيتم اعتماد انضمامه رسمياً للجنة التنسيق فى الدورة القادمة ، وأنـه يمكنـه      
  . مباشرة عمله ضمن المجموعات اإلقليمية سواء المجموعة األفريقية والفرانكفونية 

 :مؤتمر اتحاد المحامين العرب  •

فهمى ناشد عضو المجلس القومى لحقوق اإلنسان فى أعمال         / شار  شارك المست 
 ، وعلى هـامش أعمـال       ٢٠٠٥ أغسطس   ٣٠ -٢٧ عقد فى الفترة من      ىالمؤتمر الذ 

 :المؤتمر عقد عدة لقاءات مع المجلس االستشارى المغربى لحقوق اإلنسان تركزت فى 

لـس   بحث التعاون بين المجلس القومى المصرى لحقـوق اإلنسـان والمج           -١
  .االستشارى المغربى لحقوق اإلنسان 

 بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئتين على أن يتم استكمال البحث بين              -٢
الجانبين على هامش أعمال مؤتمر الدوحة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق          

  .٢٠٠٦ مارس ٦ – ٤اإلنسان المقرر عقده فى الفترة من 

 للمجالـس القومية لحقـوق اإلنسـان الـذى       مؤتمر المؤسسة الفرانكفوانية   •
 "الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية " عقد تحت شعار  

مخلص قطب ، أمين عام المجلس القومى لحقوق اإلنسان         / شارك السيد السفير    
 فى مؤتمر المؤسسة الفرانكفوانية للمجالس القوميـة لحقـوق          - ممثالً عن المجلس     -

فى الفترة  "  الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     "  تحت شعار      اإلنسان الذى عقد    
 كندا ، وضـم المـؤتمر رؤسـاء         – بـ مونتريال    ٢٠٠٥ أكتوبر   ١ – سبتمبر   ٢٩من  

المؤسسات الوطنية األعضاء فى المؤسسة الفرانكفونية ، إلى جانب خبراء مـن كافـة              
بالعمل على احترام وتطبيق مبـادئ      أنحاء الدول الفرانكفونية ، وذلك بصفتهم المعنيين        

  .حقوق اإلنسان ، وخاصة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

ركز المؤتمر على محاولة التوصل للخطوات العملية التى تساعد فى التعـرف            
 فى محاربة الفقر ، والتأكيد       االقتصادية واالجتماعية والثقافية      الحقوق قعلى أثر تطبي  
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 الحقوق فى األهمية مع  غيرها من الحقوق األخرى كالحقوق المدنيـة  على تساوى تلك  
  .والسياسية 

دارت جميع مناقشات المؤتمر حول مدى سعى المجالس القومية لحقوق اإلنسان           
لتعزيز احترام حقوق اإلنسان ، وبصفة خاصـة الحقـوق االقتصـادية واالجتماعيـة              

  .  مقارنة بغيرها من الحقوق والثقافية والتى تولى قدراً ضئيالً من األهمية

كذلك تم تقديم تقرير المجلس القومى لحقوق اإلنسان  السنوى األول عن أنشطة             
المجلس ، بعد ترجمته للغة الفرنسية فى المؤتمر، والـذى كـان محـل تقـدير كافـة          
المشاركين فى المؤتمر نظراً لتشعب موضوعاته وعمق عرضه وصراحته فى التعامل           

إلنسان فى مصر ، سواء من حيث اإليجابيات أو السلبيات مما ساعد            مع قضايا حقوق ا   
المشاركين فى التعرف على أنشطة المجلس فى الفترة القادمة وأبدوا اهتماما بالغاً به ،              

  . فضالً عن استعدادهم للمشاركة فى أنشطته 

تعد مشاركة المجلس القومى لحقوق اإلنسان فى هذا المـؤتمر أول مشـاركة             
مجلس فى تجمع دولى يضم رؤساء وممثلين عن مجـالس قوميـة أخـرى ،               رسمية لل 

وخبراء دوليين معنيين بمجال حقوق اإلنسان، وبهذا أصبح المجلس القـومى لحقـوق             
اإلنسان كامل العضوية فى االتحاد الفرانكفونى للمجالس القومية لحقوق اإلنسان ، وهو            

القومى لحقوق اإلنسان على الـرغم مـن        ما يمثل اعترافاً وتقديراً دولياً مهماً للمجلس        
حداثة عهده فى النشاط والعمل الجاد، والتزامن مع التطورات السياسـية الهامـة فـى               

   .مصر ، وهو ما كانت له نتائج وتداعيات إيجابية على المستويين الوطنى والدولى

وعلى هامش المؤتمر عقـدت الجمعيـة العموميـة للمنظمـة الفرانكفونيـة             
 اجتماعهـا األول بمشـاركة      ١/١٠/٢٠٠٥ فـى    وطنية لحقوق اإلنسان  للمؤسسات ال 

المجلس القومى المصرى لحقوق اإلنسان ممثالً فى أمينه العام وهو ما يعد أول مشاركة              
رسمية للمجلس كعضو كامل فى المنظمة الفرانكفونية للمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق             

رحبت بانضمام المجلس للمنظمة    اإلنسان ، وتجدر اإلشارة إلى أن الجمعية العمومية قد          
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الفرانكفونية ، مع المطالبة بضمه فى مجلس إدارة الجمعية، وعلى أن يدعى الجتمـاع              
  .مجلس اإلدارة ويباشر نشاطه من خالله إلى أن يتم ضمه رسمياً 

  :  فى الختام أصدر المؤتمر إعالنا ركز على  

قتصـادية ، االجتماعيـة      التأكيد على عالمية الحقوق المدنية والسياسية ، اال        
 .والثقافية وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة 

حتمية تعامل المؤسسات الوطنية بشكل متساٍو مع حقـوق اإلنسـان وعـدم              
 .تجزئتها بأى شكل 

اإلشارة إلى أن الهدف األساسى للمؤسسات الوطنية هو نشر ثقافـة حقـوق              
تها جنباً إلـى جنـب مـع        اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، وحماي     

 .الحقوق المدنية والسياسية 

حث أعضاء المنظمة الفرانكفونية على التصديق على العهد الدولى الخـاص            
 .بالحقوق االقتصادية ، واالجتماعية والثقافية 

 : وتضمن اإلعالن بشكل خاص التوصيات التالية 

ـ        . ١ طة المؤسسـات  تضمين الحقوق االقتصادية، االجتماعية والثقافيـة فـى أنش
الوطنية من خالل السبل والوسائل التى يتحقق عن طريقها التعزيز والحماية لتلك            

 .الحقوق

األخذ فى االعتبار الحقوق االقتصادية، واالجتماعية والثقافية عند وضع الخطة          . ٢
 .القومية لحقوق اإلنسان وبرامجها التنفيذية 

وحماية ثقافة حقـوق اإلنسـان      التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى فى نشر        . ٣
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
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 :المؤتمر الخامس للهيئات الوطنية األفريقية لحقوق اإلنسان  •

صالح عامر أمين لجنة العالقات الدولية بـالمجلس القـومى          / شارك الدكتور        
ية األفريقية   فى المؤتمر الخامس للهيئات الوطن     - ممثالً عن المجلس     -لحقوق اإلنسان   

  ،   ٢٠٠٥ نـوفمبر    ١٠ -٨فى الفترة من    " أبوجا  "لحقوق اإلنسان بالعاصمة النيجيرية     
والذى نظمته المفوضية الوطنية النيجيرية لحقوق اإلنسان مع مكتب المفوض السـامى            

، " اليونسـكو   " لحقوق اإلنسان بجنيف ، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة           
  .يق الهيئات الوطنية األفريقية لحقوق اإلنسان ولجنة تنس

 على مختلف جوانب الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        روقد ركز المؤتم  
كما وردت فى العهد الدولى الخاص بالحقوق االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة ،              

 ، ، الذى تضمن التركيـز علـى أهميـة هـذه الحقـوق        " إعالن أبوجا   " وخلص إلى   
واإلعراب عن القلق إزاء عدم اهتمام الدول األفريقية بها ، وأكد اإلعالن فـى جانـب                
آخر على ضرورة التزام جميع الدول بتضمين الوثـائق الدوليـة المتعلقـة بـالحقوق               

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية فى إطار نظمها القانونية والوطنية 

 " :المدافعين عن حقوق اإلنسان األمم المتحدة و" الندوة الدولية حول  •

األمـم المتحـدة    " مركز حقوق اإلنسان فى النرويج ندوة دوليـة حـول              نظم      
شـارك فيها وفد من المجلس القومــى لحقــوق         " والمدافعون عن حقوق اإلنسان     

صالح عامر ، أمين لجنـة العالقـات الدوليـة بـالمجلس            / اإلنسـان ضـم الدكتور    
 ٢٥بوسعدة  عضو المجلس بالعاصمة النرويجية أوسلو فى الفترة من           حافظ أ / واألستاذ  

 ، بمشاركة العديد من الدول المختلفة وممثلـين للهيئـات الوطنيـة             ٢٠٠٥ مايو   ٢٧ –
  .وعدد كبير من المنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية . لحقوق اإلنسان 

ـ           دة والمنظمـات   وركزت الندوة على الوصول لتقييم شامل لدور األمـم المتح
الدولية اإلقليمية فى مجال حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان و تهيئة الـرأى العـام                
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الدولى ، وحشد تأييده لتجديد والية الممثل الخاص لألمم المتحدة المعنى بالمدافعين عن             
   ٢٠٠٦حقوق اإلنسان ، والمقرر أن تتم فى خالل عام  

تصاالت ومفاوضات على هامش الندوة     وقد أجرى وفد المجلس المشارك عدة ا      
  :أسفرت عن االتفاق ، من حيث المبدأ ، على اآلتى 

إبرام اتفاق إطارى بين المجلس القومى لحقوق اإلنسان فى مصر ومركـز              - أ
حقوق اإلنسان النرويجى لوضع  أسس التعاون ، وتبادل الخبرات ، والقيام            

  .ثقافة حقوق اإلنسانبمشروعات مشتركة بين الجانبين تتعلق بتعزيز ونشر 

دور الجامعـات ومراكـز البحـث       "  عقد ندوة دولية بالقاهرة موضوعها       -ب
، يشارك فى أعمالها مـن      " العلمى فى دعم وتعزيز حماية حقوق اإلنسان        

الجانبين المصرى والنرويجى ممثلـون لعـدد مـن الجامعـات العربيـة             
 .واألوروبية 

داء المجلـس القـومى لحقـوق        يقوم مركز حقوق اإلنسان النرويجى بإه      -ج
اإلنسان مكتبة متخصصة فى موضوعات حقوق اإلنسان مـزودة بأحـدث           

 .الوسائل التكنولوجية 

على مذكرة التفاهم بين المجلس القومى      ٢٠٠٥تم التوقيع فى نهاية شهر ديسمبر       
  ).جامعة أوسلو( لحقوق اإلنسان والمركز النرويجى لحقوق اإلنسان

منـى ذوالفقـار عضـو      /  شاركت األستاذة    ٢٠٠٦اير   ين ١٩ -١٨فى الفترة من     •
 فى الندوة التى نظمتها منظمة العفو الدولية تحـت          - ممثلة عن المجلس     -المجلس  
 .التى انعقدت ببيروت " تعهدات دبلوماسية لمنع التعذيب " عنوان 

عرضت سيادتها لنشاط المجلس وركزت على قانونه الذى أتاح له اختصاصاته           
عايير ومبادئ باريس ، بما يسمح للمجلس تلقى الشـكاوى ، والتحقيـق      واضحة تتفق وم  

 إلحالتها للجهات المختصة ، وهو ما يسمح للمجلس بأن يقوم بدور            مفيها، واتخاذ ما يلز   
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ثم عرضت  . فعال يتفق وأحكام البرتوكول واألحكام رغما أن مصر لم تصدق عليها بعد           
اح بالتعديالت القانونية فى هذا الصدد بمـا        لجهود المجلس بشأن مقاومة التعذيب واالقتر     

 به المجلـس    مفيه تعريف جريمة التعذيب فى قانون العقوبات ، هذا باإلضافة إلى ما يقو            
من خالل لجان خاصة به إلجراء زيارات ميدانية فيما قد يرد له من شكاوى مخالفـات                

 إثر العرض الذى    حيث أشادوا  بدور المجلس القومى لحقوق اإلنسان       .  تعذيب   مأو جرائ 
 . قدمته سيادتها 

 شـارك الـدكتور سـليمان       ٢٠٠٦ يناير إلى األول من فبرايـر        ٣٠فى الفترة من     •
 فى الندوة الدولية التى عقـدتها المنظمـة         - ممثالً عنه    -عبدالمنعم عضو المجلس    

الحضـارات  "فى تونس تحت عنـوان      ) إيسيسكو(اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة     
، وقد قدم الدكتور سليمان ورقة عمـل        " من الحوار إلى التحالف   :  اإلنسانية والثقافات
عرض فيها القتراح إنشـاء     " مرجعية ممكنة لحوار الثقافات   : حقوق اإلنسان   "بعنوان  

فيدرالية دولية دائمة لحوار الثقافات تضطلع بتحويل خطاب حوار الثقافات من إطار            
 والمبادرات وآليات العمل ، السيما فى ظـل         النوايا والعموميات إلى مستوى البرامج    

ما يمر به العالم من توتر ثقافى وحضارى ، كما دعا إلى اعتبار منظومـة حقـوق                 
اإلنسان مرجعية يحتكم إليها فى إطار حوار الثقافات، بحيث ينظـر لهـذه الحقـوق               

دوليـة  بوصفها مجموعة واحدة ال تقبل التجزئة ، مشيراً إلى أهمية تفعيل االتفاقية ال            
لحماية التنوع الثقافى التى أقرتها اليونسكو مؤخراً ، وأهمية اعتبار أحكـام القـانون              

  . الدولى اإلنسانى جزءاً ال يتجزأ من المنظومة الدولية لحقوق اإلنسان

  : برامج وورش عمل دولية شارك فيها المجلس – ٢

" لونـد "بمدينة  "  راؤول والنبرج لحقوق اإلنسان و القانون اإلنسانى      "نظم معهد    •
 برنامجاً  (SIDA) منظمة السويدية الدولية للتنمية   بجنوب السويد بالتعاون مع ال    

المكانة المتساوية وحقوق المرأة فى الشـرق األوسـط وشـمال           " تدريبياً حول   
مـى  / شارك فيه ممثالً عن المجلس القومى لحقوق اإلنسان األسـتاذة   " أفريقيا  
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 ،  ٢٠٠٥ ديسمبر   ٩ – نوفمبر   ١٤فى الفترة من    حمدى باألمانة الفنية بالمجلس     
مصر، الجزائـر، العـراق، األردن،     : (  فرداً  من الدول العربية       ٢١بمشاركة  

ينتمون إلى مجالس قوميـة وجهـات    ) المغرب، فلسطين، قطر، سوريا، تونس      
 .حكومية ومنظمات مجتمع مدنى 

مفهوم ( وتضمن البرنامج محاضرات عن حقوق اإلنسان بشكل عام مثل          
حقوق اإلنسان، النظم الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان، حقوق اإلنسـان فـي            

إلى جانب محاضرات عن حقـوق      ) . اإلسالم،  وحقوق اإلنسان والحكم الرشيد     
العنف ضد المرأة، عدم التمييز، حقوق المـرأة فـي اإلسـالم ،          ( المرأة مثل     

 ) .واالتجار في النساء واألطفال 

، ومكتـب   ) Fahamu(باالشتراك مع مؤسسـة      ) UNSSC( نظمت مؤسسة    •
" منـع النـزاع     "المفوض السامى لحقوق اإلنسان  ورشة عمل تحت عنـوان           

 ، شـارك    ٢٠٠٥ ديسمبر   ١٤ إلى   ١٢بالعاصمة النيجيرية أبوجا فى الفترة من       
هيثم جبر من   / فيها ممثالً عن المجلس القومى المصرى  لحقوق اإلنسان األستاذ         

نية بالمجلس  ،وبمشاركة العديد مـن مؤسسـات الـدول األفريقيـة             األمانة الف 
الكاميرون ، غانا ، كينيا ، مالوى ، نيجيريا ، جنـوب أفريقيـا ، تنزانيـا ،                  (

منـع  "، تمثل الورشة استكماالً لبرنامج تدريبى تحت عنـوان          ) أوغندا، زامبيا 
ل فـى إدارة     ، وكان الجزء األول منه يتمث      ٢٠٠٥ رالذى بدأ فى سبتمب   " النزاع

حول مادة للتدريب عـن     ) اإلنترنت(نقاش وحوار عبر شبكة المعلومات الدولية       
ودور المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان فى عملية منع        " منع النزاع "موضوع  

  .النزاع 

نظمت المؤسسة اللبنانية لحقوق اإلنسان والحق اإلنساني بالتعاون مـع معهـد             •
 يـة للتنميـة   ولمنظمة السـويدية الد   لسويد وال راؤول والنبرج لحقوق اإلنسان با    

(SIDA)        الديمقراطية وحقـوق اإلنسـان والحكـم       " ورشة عمل تحت عنوان
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شارك فيها ممثال عن  المجلـس       "  الرشيد بدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا     
منيرة فريد من األمانة الفنيـة   وذلـك فـي            / القومى لحقوق اإلنسان األستاذة     

 . ببيروت ٢٠٠٦ يناير ٢٧  إلى١٨الفترة من 

   وتناولت الورشة أبحاثاً ومعلومات عن موضوع العالقة بين حقوق اإلنسـان           
والديمقراطية والحكم الرشيد ، والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية ومنظمـة          

  .األمم المتحدة 

  : لقــاءات-٣

  :لقاءات مع وفود أجنبية  •

   :تحاد األوروبي مع وفد اال لقاء-١

أمين عام المجلس القومي لحقوق اإلنسان وفد       مخلص قطب ،    / سفير  قبل ال ستا
   .٩/٣/٢٠٠٥تحاد األوروبي يوم اال

 الترتيبات الخاصة بتمويل المشـروعات المقدمـة مـن الحكومـة            تناول اللقاء 
 و التي تندرج في إطار المهمة التي جاء من أجلهـا الوفـد              ىتحاد األوروب المصرية لال 

د طالب أعضاء الوفد بالتعجيل بالورقة التي تقوم الحكومـة المصـرية            إلي القاهرة ، فق   
تحاد األوروبي و   بإعدادها و الخاصة بقائمة أولويات المشروعات التي سيتم تقديمها لال         

  .ذلك من أجل الحصول علي التمويل الالزم

و قد أكد الوفد علي ضرورة الحصول علي هذه القائمة في أسرع وقت ممكـن               
و أن أي تأخير أكثر مـن       ،  موضحا أهمية عامل الوقت     ،   من بدء العمل      يتمكنوا حتى

رتبـاطهم  افي إشارة إلـي     ،  تحاد األوروبي   ذلك قد يسقط هذه المشروعات من قبل اال       
  . ٢٠٠٥بريل أبجدول زمني ينتهي في 

   :لقاء مع ممثلى معهد راؤل فولنبرج -٢



 -٢٧١-

البرامج الدوليـة بمعهـد     إرينا نيستن مديرة    / استقبل أمين عام المجلس السيدة    
  ١٦/٣/٢٠٠٥رولف رينج يوم / راؤول فولنبرج والسيد

ه ، مـن    ئتناول اللقاء طبيعة عمل المجلس وسلطاته التى منحها له قانون إنشـا           
 من دعم من    يتلقاهواستقاللية هذا الدور عن أية جهة رغم ما         ،  ستشارى  حيث دوره اال  

منذ إنشائه وتكوينه الذي روعـي فيـه        الدولة، كذلك تم استعراض أهم أنشطة المجلس        
  . المعايير الدولية واالحتياجات الداخلية التي تحكم هذا المجال

 ،من جانبه قدم الوفد شرحاً وافياً لدور المعهد وأنشطته في مجال حقوق اإلنسان            
وتركيزهم على األنشطة التي تساعد على زيادة كفاءة ومهارات الموارد البشرية، إلـى             

برامج تدريبية وثقافية في القانون اإلنساني لتنمية وتدعيم األنشطة األخرى          جانب تقديم   
  . داخل وخارج السويد

 وحقوق المرأة فـي الشـرق األوسـط         ةالمساوا" كما ركز الوفد على مشروع      
 إلـى هادفاً  ،  نتيجة الهتمامهم بالشرق األوسط وما يحدث على أرضه         " وشمال أفريقيا   

  . ار على مختلف المستوياتتدريب الكوادر وصناع القر

   :لقاء مع وفد اللجنة األمريكية اليهودية -٣

 استقبل السيد رئيس المجلس وفداً من اللجنة األمريكية اليهودية بحضور كل من           
  .١٩/٣/٢٠٠٥ أمين عام المجلس يوم والسيدنائب رئيس المجلس ر  الدكتوالسيد

وأهم األنشطة  ،  ختصاصاته  او،  تناول اللقاء تعريف الوفد بطبيعة عمل المجلس        
   . بتعريف اللجنة اليهودية األمريكيةالوفدقام ، كما  هئالتى قام بها منذ إنشا

  :لقاء مع وفد الدبلوماسيين األفارقة  -٤

، ٢٠٠٥ مارس   ٢١ رئيس المجلس يوم      بطرس بطرس غالي  / استقبل الدكتور 
) األنجلوفـون  ( ٤٠ة رقـم    وفد الدبلوماسيين األفارقة المشاركين في الدورة الدبلوماسي      
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، بمقر معهـد الدراسـات الدبلوماسـية        ٢٠٠٥ مارس   ٢٤ -١٣المقامة في الفترة من     
  .بالقاهرة

ورؤية المجلس ألسباب تلك المشكالت ،      ،  تناول اللقاء مشكالت القارة األفريقية      
تمكن أفريقيا من جذب انتباه الدول المتقدمة       عدم  والتى لخصها السيد رئيس المجلس فى       

شـعور الـدول    باإلضافة إلـى    ،   للمساعدة في حل مشاكلها بعد انتهاء الحرب الباردة       
المانحة باإلحباط نتيجة عدم وجود تقدم فعلي، ويرجع ذلك للنمو الديمغرافي الهائل فـي              

تحـاد  فقد خصص اال  ،  اهتمام أوروبا األكثر بالقضايا األوروبية      ، كذلك   الدول األفريقية 
أما بالنسبة للنزاعات األفريقية     . ر لتنمية منطقة شرق أوروبا     بليون دوال  ٥٥األوروبي  

فهناك انعدام لإلرادة السياسية لقبول دور الوساطة، مما أدي إلي الفشل في تسوية تلـك               
 . بالقضايا األفريقيةاهتماماًالمجتمع الدولي حيث لم يبد . النزاعات

  

  : مقابلة مع وفد من النرويج -٥
نائب رئيس المجلس ، الوفد النرويجـى برئاسـة سـفير           استقبل السيد الدكتور    

، وشارك فى اللقاء السيد الدكتور أمـين لجنـة          ٢٠٠٥ أبريل   ١٨النرويج بالقاهرة يوم    
  .العالقات الخارجية ، والسيد أمين عام المجلس 

عبر أعضاء الوفد عن سعادتهم بتلك الزيارة التى تمت بـدعوة مـن السـفير               
 على نشاط المجلس ، وبحث سبل التعاون معه ، وعبروا           المصرى بالنرويج ، للتعرف   

عن تقديرهم للمعلومات التى توافرت لديهم بشأن التقرير السنوى للمجلس ، واعتبـروه             
  .مؤشراً إيجابياً

قدم السيد نائب رئيس المجلس خلفية تاريخية عن مسار حقوق اإلنسان اسـتناداً             
محمـود  . قليمى شارك السـفير د    إلى الدستور المصرى ، وإضافة إلى دور مصر اإل        

عزمى فى صياغة اإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان، ولقد جاء الوقت المناسب إلنشـاء             
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هذا المجلس فى مصر اتصاالً بالتطورات العالمية ، واتساقاً مع توصية األمم المتحـدة              
  .فى هذا الشأن

ته، وأضاف سيادته بأن ثمة عوامل ساهمت فى تدعيم دور المجلس ومصـداقي           
وهى وجود قانون فعال يقوم عليه المجلس، وعضوية المجلس من ِقبل أشخاص نشطاء             
لهم باع فى مجال حقوق اإلنسان ، وهم يمثلون مختلف تيـارات المجتمـع ، وأيضـاً                 
االتجاه المتنامى فى مصر بضرورة اإلصالح السياسى ، وفتح باب النقاش حول بعض             

، ووجود بيئة دوليـة تشـجع       ) ل بقانون الطوارئ  مثل استمرار العم  (القضايا الشائكة ،    
وتدعو إلى اإلصالح، وبالتالى ساهمت تلك العوامل فى خلق بيئة مالئمـة تـدعم دور               

  .المجلس

  :الكندية " السفارة المسيحية غير الحكومية" مقابلة مع وفد منظمة -٦

مة وفداً من منظ  ٢٠٠٥ أبريل   ٢٦استقبل السيد الدكتور نائب رئيس المجلس يوم        
ديفيد كيلجور وزير الشـئون     / الكندية برئاسة السيد  " السفارة المسيحية غير الحكومية     " 

الخارجية السابق وعضو مجلس العموم الكندى ، وشارك فى اللقاء السيد الدكتور أمين             
  .لجنة العالقات الخارجية ، والسيد أمين عام المجلس 

/ لس ، حيث أوضـح الـدكتور      تناول اللقاء مناقشة التقرير السنوى األول للمج      
صالح عامر بأن التقرير قد تمت مراجعته والموافقة عليـه دون أى اعتـراض مـن                

  . أعضاء المجلس

ومن جانبه أضاف األمين العام أن المجلس لديه التزام بعرض التقريـر علـى              
السيد رئيس الجمهورية وعلى مجلس الشورى، إضافة إلى ذلك فقد قام المجلس بنشـر              

  .توزيعه على جميع الجهات فور صدورهالتقرير و

وحول ما إذا كان هذا التقرير ينتقد أوضاع حقوق اإلنسان فى مصر، أوضـح              
صالح عامر أن التقرير هو انعكاس لحالة حقوق اإلنسان فى مصر ، وذلـك              / الدكتور
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وفقاً لما لدينا من معلومات متوافرة من الجهات المعنية ، فالتقرير قد يحتوى على بعض               
  .نتقادات ، وقد يقوم بسرد الوقائع دون توجيه أى نقد، فهو فى مجمله تقرير متوازناال

كذلك تناول اللقاء موضوعات أخرى ، منها حوار األديان فى مواجهة العنـف             
واإلرهاب ، ثم تطرق النقاش إلى أزمة دارفور ، باإلضافة إلـى اسـتعراض نشـاط                

  .  المؤتمر الذى عقده المجلس بهذا الشأنالمجلس فى مجال إزالة األلغام باإلشارة إلى

   : لقاء مع وفد منظمة األمم المتحدة للسكان-٧

/ والـدكتور ،  منى خليفـة    /  الدكتورة،  أمين عام المجلس    السيد السفير   استقبل  
  ٢٦/٤/٢٠٠٥قيس غانم من منظمة األمم المتحدة للسكان يوم 

ظمة فى إطار خطة عمـل      تناول اللقاء أفق التعاون المشترك بين المجلس والمن       
المجلس فى المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالقضايا السكانية، حيث اتفـق الطرفـان علـى        

تتنـاول  حيـث   " تعزيز ثقافة حقـوق اإلنسـان       " وضع تصور لألنشطة تحت عنوان      
عمـل   ، و  بناء قدرات المجلـس    موضوع حقوق اإلنسان والصحة اإلنجابية من خالل      

  .وات وورش عملإعداد ندة، ودراسات بحثي

  :لقاء مع وفد المجلس االقتصادى واالجتماعى الفرنسى  -٨

الدكتور أمين لجنة العالقات     السيد األمين العام للمجلس وبحضور السيد     ستقبل  ا
المجلـس االقتصـادي    وفـد   ١٩/٥/٢٠٠٥يوم  الدولية بالمجلس القومي لحقوق اإلنسان      

شانتال ليباتار نائب   / س الوفد ، السيدة   جان كلود باتسي رئي   /السيد: واالجتماعي الفرنسي 
بياتريس بريتو العاملـة بوحـدة العالقـات        / رئيس وحدة العالقات الخارجية و السيدة     

  . الخارجية

نوقش فى اللقاء أهمية دعم و تطوير الشراكة األورومتوسـطية علـي أسـاس              
  و التي تعد علي رأس األولويات الخاصـة  بمهـام المجلـس             ١٩٩٥إعالن برشلونة   

االقتصادي و االجتماعي ، خاصة و هو يري االهتمام بدور مؤسسات المجتمع المدني،             
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حيث أكد الوفد علي أهمية دور هذه المؤسسات باعتبارها محوراً ثانياً لعملية تعزيـز و               
تطوير الشراكة األورومتوسطية جنبا إلي جنب مع المحـور األول ، الـذي يخـتص               

  .أنبالتعاون مع الحكومات في ذلك الش

كما تناول اللقاء قضايا اإلصالح فى مصر ، وما أثيـر حـول نيـة االتحـاد                 
األوروبى إرسال وفد لمتابعة االنتخابات البرلمانية التى ستجرى فى مصر خالل شهرى            

، كذلك ناقش الجانبان أهمية التعاون بين المؤسسات المناظرة         ٢٠٠٥ ديسمبر   –نوفمبر  
  . للمجلس فى القضايا المشتركة 

  : لقاء مع وفد الشبكة األورومتوسطية لحقوق اإلنسان -٩ 

الشـبكة األورومتوسـطية    وفد  ٩/٦/٢٠٠٥يوم  السيد أمين عام المجلس     ستقبل  ا
مارك شـاد بولسـن     / كمال جندوبي رئيس الشبكة ، األستاذ     / األستاذ: لحقوق اإلنسان 

  .  ة ماريت جورجنسن مسئولة  المعلومات بالشبك/ المدير التنفيذي و األستاذة

تناول اللقاء تبادل المعلومات بين الجانبين حول طبيعة عمل كل منهما، حيـث             
، ومن جانبه قدم السـيد األمـين العـام          اقدم الوفد تعريفاً بالشبكة ونطاق اختصاصاته     

  .للمجلس عرضاً عن نشأة المجلس واختصاصاته ، وأهم أنشطته منذ إنشائه

فى القضايا المشتركة التى تدخل فـى       كذلك ناقش الجانبان سبل التعاون بينهما       
نطاق عملهما من أجل مزيد من تدعيم حقوق اإلنسان، حيث دعا األمـين العـام وفـد                 
الشبكة األورومتوسطية للمشاركة في اللقاء التحضيري للقاء الثاني للمؤسسات الوطنيـة           

التعـاون  العربية لحقوق اإلنسان المزمع عقده في قطر في العام المقبل ، و ذلك لتنسيق               
  .  األوروبي- العربي و التعاون العربي–العربي 

هاني مجلي مدير قسم الشرق األوسط و أفريقيا بالمركز   /  لقاء مع السيد   -١٠
  :الدولي للعدالة االنتقالية 
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  يـوم  بطــرس بطــرس غـالي رئـيس المجلـس ،            / الـدكتور تقبل  ـسا
فريقيا بالمركز الـدولي  هاني مجلي مدير قسم الشرق األوسط و أ / ، السيد ١٨/٦/٢٠٠٥

  .للعدالة االنتقالية

تبادل الجانبان ، خالل اللقاء ، المعلومات حول طبيعة عمل المؤسستين، حيـث             
هانى مجلى أن المركز الدولي للعدالة االنتقالية الذي تم تأسيسه منذ أربع            / أوضح السيد   

ـ           ن انتهاكــات   سنوات، يعمل علي مساعدة البلدان الساعية إلي محاسبة المسؤولين ع
حقـوق اإلنسان ، ويقوم بالتوثيق و إجراء البحوث اإلستراتيجية للمؤسـسات المعنيـة            

  .   بالعدل و تقصـي الحقائق و للمنظمات غير الحكومية و الحكومات و غيرها 

 : لقاء وفد من لجنة األمم المتحدة للتحقيق فى الممارسات اإلسرائيلية -١١

 غالى رئيس المجلس ، وفد لجنة األمم المتحدة         بطرس بطرس / استقبل الدكتور   
براسـاد كاريـا واسـام منـدوب        / للتحقيق فى الممارسات اإلسرائيلية برئاسة السفير     

موهـاد رادزى عبـدالرحمن     / سريالنكا الدائم لدى األمم المتحدة بنيويورك، والسـفير       
مـارا منـدوب    عثمـان ك  / مندوب ماليزيا الدائم لدى األمم المتحدة بنيويورك، والسفير       

  .السنغال الدائم لدى األمم المتحدة بجنيف 

كما ناقش الحضور قضية االعتداءات اإلسرائيلية على الفلسـطينيين ، أوضـح     
السيد رئيس المجلس أن الحكومة اإلسرائيلية يجب أن تعى أنه من مصلحتها أن تتعايش              

  .جنباً إلى جنب مع دولة فلسطينية تتمتع بالشرعية والمصداقية

براساد كاريا واسام دور لجنة األمم المتحدة فى        /  جانبه أوضح السيد السفير    من
التحقيق فى الممارسات اإلسرائيلية فى األراضى الفلسطينية المحتلة مشيراً إلى العقبات           

وتعليقاً على هذه النقطة أكـد      . التى تواجه اللجنة فى عملها من قبل القوات اإلسرائيلية          
انة المجتمع المـدنى للممارسـات اإلسـرائيلية ضـد الشـعب            السيد رئيس المجلس إد   

  .الفلسطينى، وضرورة حثه لدفع عملية السالم قدماً
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أيضاً تناول اللقاء بحث إمكانية إحداث إصالح فى هيكل ونظام منظمـة األمـم    
  . المتحدة

   : اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان القطريةأمين عام لقاء مع -١٢

علي بـن صـميخ     / السيد،   ٢٥/٦/٢٠٠٥م المجلس يوم    استقبل السيد أمين عا   
  .لجنة الوطنية لحقوق اإلنسان القطريةل األمين العامالمري 

 ٢٢ – ٢١اللقاء توصيات ندوة اإلعالم التي عقدت يـومي         فى هذا   قش  ونوقد    
ليكون شعار اللقاء الثـاني مـع       " نشر ثقافة حقوق اإلنسان     "  تحت عنوان    ٢٠٠٥يونيه  

  . نية العاملة في مجال حقوق اإلنسان بالعالم العربي في قطرالمؤسسات الوط

كما تناول اللقاء تحديد موعد المؤتمر القادم بالدوحة ، حيث اقترح أمين عـام              
لـدمج توصـيات   ، وذلك المجلس أن يعقد المؤتمر في مارس قبل مؤتمر القمة العربية        

بـذ أن   ذه الفكرة ولكنـه حّ    علي المري به  / المؤتمر في وثائقها، ومن جانبه رحب السيد      
وافتتـاح المركـز    ،  يعقد المؤتمر في ديسمبر ليتوافق مع اليوم العالمي لحقوق اإلنسان           

اإلقليمي لحقوق اإلنسان لألمم المتحدة الذي ستحضره المفوضية السامية ممـا يعطـي             
  . وجودها دفعة قوية للمؤتمر

  : لقاء مع وفد منظمة اإلصالح الجنائى الدولية -١٣

وفـد  ٢٨/٦/٢٠٠٥يـوم   بطرس بطرس غالي رئيس المجلس      / الدكتورقبل  ستا
  .منظمة اإلصالح الجنائي الدولية 

تناول اللقاء إمكانيات التعاون بين المجلس والمنظمة في مجال البدائل التشريعية           
للعقوبات الجزائية، خاصة وأن عمل المنظمة يتركز في الدول األفريقية و دول منطقـة             

  .الشرق األوسط 

وفي هذا الصدد اقترح الوفد إمكانية التعاون مع المجلس في إعداد دراسة دقيقة             
ومتعمقة حول نصوص القوانين المنظمة للسجون في مصر ، ثم بناًء علي هذه الدراسة              
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يتم دعوة كل األطراف المعنية إلى اجتماع لمناقشة األهـداف المشـتركة مثـل وزارة             
افة إلي المجلس القومي لحقوق اإلنسـان و منظمـة          الداخـلية ، و وزارة العدل باإلض     

اإلصالح الجنائي الدولية ، وقد وافق السيد رئيس المجلس على  الفكرة من حيث المبدأ               
  . مشيرا إلي إمكانية مناقشة التفاصيل مع السيد أمين عام المجلس القومي لحقوق اإلنسان

   : اإلنسان لقاء مع المندوب اإلقليمى للمفوضية السامية لحقوق-١٤

فـرج فينـيش    / السـيد   ،   ٢٩/٦/٢٠٠٥أمين عام المجلس يوم     يد  استقبل الس 
  . المندوب اإلقليمي للمفوضية السامية لحقوق اإلنسان

دار اللقاء حول فكرة إنشاء المركز اإلقليمي لحقوق اإلنسان لألمم المتحدة فـي             
لمركـز هـو    سيا حيث الهدف من إنشـاء ا      آقطر ليغطي الدول العربية وجنوب غرب       

ودعـم  ،  التعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان على المستوى اإلقليمـي            
بناء قدرات الحكومات والمنظمات غير الحكومية، ووكاالت األمم المتحدة مـن خـالل             

  .الدورات التدريبية وورش العمل لتعزيز حقوق اإلنسان في المنطقة

   :لألمم المتحدةلقاء مع مندوبة البرنامج اإلنمائى  -١٥
نجـالء عرفـه    / السيدة   ،   ٢١/٧/٢٠٠٥أمين عام المجلس يوم     يد  استقبل الس 

  . نمائى لألمم المتحدةمحلل برامج في البرنامج اإل
ن خالل اللقاء أفضل اآلليات للتعاون بين المجلس والبرنـامج          ابحث الجانب وقد    

  .   اإلنمائى لألمم المتحدة فى الفترة القادمة

  :ع رئيس منظمة مساعدة الجئى أفريقيا والشرق األوسط  لقاء م-١٦
 سـبتمبر  األول مـن   فىرئيس المجلس    غاليبطرس  بطرس  /  الدكتور استقبل

 رئيس منظمة مساعدة الجئ أفريقيا والشرق األوسط        –باربرا هارولد   / ، السيدة ٢٠٠٥
عـزة  /  المدير التنفيـذي للمنظمـة، والسـيدة       –عصام شيحة   / والسيد- فرع مصر  –
  .لشريفا
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تناول اللقاء التعريف بمنظمة مساعدة الجئي أفريقيا والشرق األوسط التي يقـع            
مقرها األساسي في المملكة المتحدة، حيث ذكرت السيدة باربرا أنـه قـد تـم طلـب                 
استقدامها من قبل الجامعة األمريكية بالقاهرة للعمل في برنـامج الالجئـين والهجـرة              

 وامتد التعاون فيما بعد مع المنظمة المصرية لحقوق         ،٢٠٠٠القسرية بالجامعة في عام     
 لفترة عامين، ونظراً لخطورة المشكلة في       ناإلنسان فيما يتعلق بشؤون ومشاكل الالجئي     

الدولة ارتأت ضرورة إنشاء فرع مستقل للمنظمة في مصر، ولذا فقد تم تقديم األوراق              
 الخاص بالجمعيـات    ٢٠٠٢لسنة   ٨٤المطلوبة لوزارة الشئون االجتماعية وفقاً للقانون       

  .األهلية
وأعربت السيدة باربرا خالل اللقاء عن حرصها على خلق آليات للتعاون مـع             

  .المجلس فى قضية الالجئين فى الفترة القادمة

  : لقاء مع وفد اللجنة األوربية لالتحاد األوروبى -١٧
د األوروبي  السيد أمين عام المجلـس وفد اللجنـة األوروبيـة لالتحـا        استقبل

برئاسة القائم بأعمال المفوضية األوروبية لدي جمهوريـة مصـر       ٢٠٠٥ /٩ / ١٢يوم  
  .العربية 

تناول اللقاء تعريف الوفد بمهمته فى مصر والمتعلقة بتقصى المعلومات حـول            
االنتخابات البرلمانية فى مصر ، كذلك التعرف على دور المجلس فى متابعة االنتخابات             

رتيبات التى أعدها المجلس فى هذا الشأن ، وأفق التعاون مـع منظمـات             البرلمانية والت 
  .المجتمع المدنى فى عملية المتابعة 

كذلك عرض السيد األمين العام موقف المجلس من الرقابة الدولية، حيث أكـد             
 فى الرقابة الدولية أى مشكلة بشرط أن تكون من قبل منظمات            ىعلى أن المجلس ال ير    

ية شاركت مصر فى تأسيسها ، وذلك بـالطبع بعـد موافقـة الحكومـة               دولية أو إقليم  
  . المصرية

  : لقاء مع ممثل البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة -١٨
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انطونيـو  / ، السـيد  ٢٠٠٥ سـبتمبر  ١٢ المجلس يـوم     سيد أمين عام   ال استقبل
ة اليسـار     الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالقاهرة ، والسـيد           –فيجيالنتي

أحمد غانم من برنامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي          / سروح نائب الممثل المقيم ، والسيد     
  .بالقاهرة 

تناول اللقاء تجربة االنتخابات الرئاسية األخيـرة علـى خلفيـة اإلصـالحات             
الدستورية والتى نظمت عملية اختيار رئيس الجمهورية ألول مرة باالنتخـاب الحـر             

  .س فى متابعة االنتخابات المباشر، ودور المجل
كما تناول اللقاء أفق التعاون بين البرنامج والمجلس فى مجاالت عدة ، أهمهـا              
عملية تدريب الكوادر على مفاهيم وقضايا حقوق اإلنسان، وذلك على خلفيـة الخطـة              

  .القومية التى يعدها المجلس لتعزيز حقوق اإلنسان فى مصر

هيومان رايـتس   (ق اإلنسان األمريكية     لقاء مع وفد منظمة مراقبة حقو      -١٩
  ):ووتش

جو ستورك منـدوب    /  السيد ٨/١١/٢٠٠٥استقبل السيد أمين عام المجلس فى         
  ) .هيومان رايتس ووتش(منظمة مراقبة حقوق اإلنسان األمريكية 

تناول اللقاء أوضاع بعض المحتجزين فى مصر ومـن بيـنهم أسـامة نصـر      
الذى ألقى القبض عليه فى دولة اإلمـارات عـام          ، وأيضاً محمد الظواهرى و    )أبوعمر(

 أنه قيد االحتجاز، فى حين أنه لـم         ٢٠٠٤،  وأعلنت الحكومة المصرية فى عام        ١٩٩٩
  .توجه ضده أية اتهامات، ولم يتم حتى اآلن محاكمته أو إطالق سراحه

أوضح األمين العام بأنه لم ترد إلى المجلس أية معلومات عن قضـية محمـد                  
والذى ألقى القبض عليه فى إيطاليـا، فقـد         " أبو عمر " ولكن بالنسبة لقضية     الظواهرى،
 تلك القضية فى اللجنة الخماسية والتى تعقد بالمجلس ، وتضم ممثلين عن             سأثار المجل 

وزارات الداخلية والخارجية والعدل ومكتب النائب العـام، وأيضـاً أثيـر مـع وزارة               
وأشار سيادته إلى أن المجلس سوف يقوم       . ى اآلن الداخلية ولكن لم تتم إفادة المجلس حت      
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بمتابعة وزارة الداخلية بشأن تلك القضايا ولكن بعد انتهاء الـوزارة مـن االنتخابـات               
  ٢٠٠٥البرلمانية الحالية لعام 

وفيما يتعلق بقضية سامى الليثى والذى كان رهن االعتقال وتم تعذيبـه داخـل              
لعام أن المجلس قـد تـابع تلـك القضـية وأن            معتقل جوانتانمو، أوضح السيد األمين ا     

  . المذكور قد عاد إلى مصر وتلقى الرعاية الصحية من قبل الحكومة المصرية 

وعن موقف المجلس من قضية تسليم المطلوبين بين مصر وبريطانيا فى ظـل             
ماكانت تردده السلطات البريطانية من إمكانية تقديم مساعدات للمجلس شريطة أن يلعب            

الجهـة  " فى تلك القضية، أكد السيد األمين العام أن المجلس رفـض أن يكـون               دوراً  
التى تضمن معاملة هؤالء، وأنه تم اإلعالن عن هذا الموقـف فـى وسـائل               " المحايدة  

  . اإلعالم باعتبار أن المجلس ليس طرفاً فيها

وحول موقف المجلس من قضية الحريات الدينية والعقبات التـى تحـول دون             
: طاقات شخصية لألقليات من ذوى ديانات أخرى غير األديان السماوية الثالثة            إصدار ب 

اإلسالم والمسيحية واليهودية، أكد األمين العام أن المجلس قد ناقش هذا الموضوع مـع              
وزارة الداخلية بهدف التوصل لحلوٍل مناسـبة تسـاعد هـؤالء ، وأضـاف أن وزارة              

 للسفر لتكون   توظيفته معاونتهم فى إصدار جوازا    الداخلية قد أقامت مكتباً خاصاً تكون       
وأنه تقرر إنشاء لجنة داخـل المجلـس        . عوضاً عن البطاقة الشخصية كترتيب انتقالى     

  . بأوضاع الوحدة الوطنية ، ومتابعة كل ما يتعلق بها- فى األساس -تكون معنية 

  : لقاء مع وفد مكتب اليونسكو بالقاهرة -٢٠
محمـد  / ألستاذ الـدكتور   ا  ، ٨/١١/٢٠٠٥لمجلس يوم   ستقبل السيد أمين عام ا    ا

والسـيدة عليـاء هاشـم      ،  جميل عبد الرازق مدير مكتب اليونسكو اإلقليمي بالقـاهرة          
  .مكتب بالتصاالت مساعدة اال

الديمقراطية وحقوق اإلنسان فـي     " مؤتمر   تناول اللقاء الترتيبات الخاصة بتنظيم    
اون مع منظمة اليونسكو والمركـز الـدولي        الذي يعقده المجلس بالتع   ." الوطن العربي 
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بلبنان بحضور العديد من الشخصيات الدولية المعنية بقضـايا   ) بيبلوس(للعلوم اإلنسانية   
  .  بالقاهرة٢٠٠٥ ديسمبر ٢٠ -١٩الديموقراطية وحقوق اإلنسان، خالل الفترة من 

  : لقاء مع المتحدث باسم البابا شنودة فى الواليات المتحدة -٢١
ل السيد رئيس المجلس وبحضور السيد  نائب الرئيس وبعـض أعضـاء             استقب
ماجد رياض المتحدث باسم البابا شنودة فى الواليات        /  السيد ٢٥/١٢/٢٠٠٥المجلس،فى

  .المتحدة األمريكية والوفد المرافق له ، وقد شارك فى اللقاء السيد أمين عام المجلس
اكل التى تواجـه األقبـاط فـى        تناول اللقاء قضية الوحدة الوطنية ، وأهم المش       

مصر، وسبل التوصل إلى حلول لهذه المشاكل، كما أبدى السيد رئيس المجلس اهتمـام              
المجلس بهذه القضية ، ونتيجة لهذا اللقاء تم إنشاء لجنة خاصـة بموضـوع الوحـدة                

  . الوطنية

  : لقاء وفد من أعضاء الكونجرس األمريكى -٢٢
المجلس بمشاركة السيد أمين عام المجلـس ،        استقبل السيد الدكتور نائب رئيس      

فرانك وولف عضو الكـونجرس     /  السيد ٢٠٠٦ يناير   ١٦وبعض أعضاء المجلس،فى    
 .األمريكى والوفد المرافق له 

أثار الوفد األمريكى عدة مالحظات لدى الرأى العام األمريكى وفى الكونجرس           
ة لألقليات الموجودة فى    أيمن نور، وموضوع الحريات الديني    / عن قضية حبس الدكتور   

المجتمع المصرى، وموقف مصر من إصالح األمم المتحدة وتصويتها ضد الواليـات            
  .المتحدة

أبو المجد أن المجلس قد تناول قضية أيمن نور منـذ بـدايتها             /  وقد أوضح الدكتور   -
/ حيث قام بمقابالت مع كل من النائب العام ووزير الداخلية ، وأيضاً مقابلة الـدكتور              

أيمن نور وزوجته داخل مقر احتجازه للتعرف على تفاصيل القضـية مـن جميـع               
وأكد على ضرورة ضمان نزاهة تلك المحاكمة باعتبـار أن أيمـن نـور              . أطرافها

مواطن مصرى له حقوق والبد أن يعامل بطريقة جيدة ، ولكن يجـب علـى اإلدارة                
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فال يجوز التدخل فيهـا     األمريكية أن تدرك أن تلك القضية شأن داخلى لدولة أخرى           
  .  بهذا الشكل، وقد تعطى تدخلها نتائج عكسية لدى الرأى العام فى مصر

 أما فيما يتعلق بقضية الحريات الدينية ، فقد أكد السيد نائب رئيس المجلس أن تلـك                 -
المشكلة فى غاية التعقيد والحساسية، وأن ثمة فارقاً كبيراً بين الدين والتدين، فالـدين              

اصة للفرد، أما التدين فهو يعد ظاهرة اجتماعية البد من دراسـتها حتـى ال               عقيدة خ 
وأن المجتمع المصرى   . تتحول إلى تطرف دينى مما يهدد استقرار المجتمع ووحدته          

على مدار تاريخه الطويل كان يتمتع بالمحبة والمودة والتسامح بين جميع أفراده من             
ن الجميع يعيشون فى جو يسوده األخـوة        مختلف األديان خاصة مسلميه وأقباطه، وكا     

  .  والترابط 

 وعن موقف مصر من قضية إصالح األمم المتحدة أكد السيد األمين العام أن الموقف               -
المصرى تأسس على توافق المجموعة األفريقية ، حيث إن التصويت المصرى فـى             

 كذلك رؤية مصر    األمم المتحدة يتم دوماً بالتنسيق والتعاون مع المجموعة األفريقية،        
مجلس حقوق اإلنسان ، وأن تكون المرجعية للجمعية العامـة ولـيس            ) تسييس(لعدم  

لمجلس األمن بما يدعم دوره والفكرة من تأسيسه باعتباره معبـراً عـن كافـة دول                
  .المنظمة

 كما تناول اللقاء قضية الالجئين السودانيين وطريقة تصدى الحكومة المصرية لهـا،             -
أبو المجد أنه لم يتم مواجهة تلك القضية بطريقة سـليمة منـذ             / كتورحيث أوضح الد  

بدايتها، وأشار إلى أن الحكومة المصرية قد حاولت تسوية القضية بالتفاوض مع دول             
اللجوء ولكن تلك الدول رفضت استقبال هؤالء الالجئين على أراضيها، ومـن ثـم               

وأوضـح أن   . المنطقة الهامة اضطرت الحكومة المصرية الستخدام القوة إلخالء تلك        
المجلس قد عقد  جلسة استماع حول القضية بحضور ممثلين عـن وزارة الداخليـة،               

  .والخارجية وجميع المعنيين للوقوف على مالبسات القضية 

  : لقاء وفد من مساعدى الكونجرس األمريكى -٢٣



 -٢٨٤-

لـس،  استقبل السيد الدكتور نائب رئيس المجلس بمشاركة السيد أمين عام المج          
  وفداً من مسـاعدى      ٢٠٠٦يناير١٨والسيدة الدكتورة أمينة اللجنة الثقافية بالمجلس، فى        

  .الكونجرس األمريكى 

تناول اللقاء دور المجلس وعمله وأنشطته خالل الفترة الماضية مـع التركيـز             
على دور المجلس فى االنتخابات الرئاسية والبرلمانية التى جـرت فـى نهايـة العـام                

حيث صدر عن المجلس تقريران مفصالن عـن هـذه االنتخابـات ، هـذا               الماضى ،   
باإلضافة إلى موقف المجلس من حالة الطوارئ التى طالب فى تقريره األول بضرورة             

  . إنهائها باعتبارها لم تعد تتماشى مع اتجاه اإلصالح السائد اآلن فى مصر

ل العربيـة    لقاء مع المنسق اإلقليمى لبرنامج إدارة الحكـم فـى الـدو            -٢٤
  :ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائى 

عـادل  / ألستاذ الـدكتور   ا  ، ١/٢/٢٠٠٦ يوم   ،ستقبل السيد أمين عام المجلس      ا
المنسق اإلقليمى لبرنامج إدارة الحكم فى الدول العربيـة ببرنـامج األمـم              عبد اللطيف 

بالمنطقة العربية  سليم نصر خبير البرامج فى الحكم       / المتحدة اإلنمائى، واألستاذ الدكتور   
  .فى ذات البرنامج 

 نحو تطوير أداء ونزاهة العمليـات       "تناول اللقاء تنظيم ورشة عمل إقليمية        قدو
لتقييم واستنباط االستخالصات من العمليات االنتخابية التـى تمـت          " االنتخابية العربية 

  مؤخراً فى الوطن العربى فـى كـل مـن لبنـان ، مصـر ، العـراق وفلسـطين ،                     
 و حضور كل المؤسسات الوطنية العربية لحقوق اإلنسان وممثلين           ،  )٢٠٠٦-٢٠٠٥(

 ٢٠٠٦ مـارس  ١٣ -١٢ خالل الفتـرة مـن       تعقدتى   وال من لجان التنسيق الدولية ،    
  .)٢٨( بالقاهرة

                                                 
  ).نحو تطوير أداء ونزاهة العمليات االنتخابية العربية( بيان صادر عن ورشة عمل إقليمية  (٢٨)
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ه بموافقة السـيد رئـيس    ترحيبأكد الدكتور عادل عبد اللطيف في بداية المقابلة    
نحو تطوير   "ة وتنظيمها وعقدها بالقاهرة بمسمى    المجلس على المشاركة فى هذه الورش     

  المعنيـة  الدول من   وذلك بمشاركة متحدثين   ،" أداء ونزاهة العمليات االنتخابية العربية    
  بموضوع االنتخابات البرلمانية األخيـرة فـى مصـر، لبنـان، العـراق ، فلسـطين                

نسـان   و حضور ممثلى  المؤسسات الوطنية العربية لحقـوق اإل           ،  )٢٠٠٦-٢٠٠٥(
  .وممثلين من لجان التنسيق الدولية 

  : لقاء وفد من مجلس الشيوخ األسبانى -٢٥
استقبل السيد الدكتور نائب رئيس المجلس و السيد أمين عام المجلس فى األول               

  .  وفداً من مجلس الشيوخ األسبانى ٢٠٠٦من فبراير 
ن حياة مصر ، حيث     ناقش اللقاء المناخ السياسى العام فى هذه المرحلة الدقيقة م         

قدم السيد نائب رئيس المجلس للوفد تحليالً للخلفية السياسية واالقتصادية واالجتماعيـة            
لحالة الحراك السياسى التى يمر بها المجتمع المصرى فى الوقت الراهن ، ثم استعرض              
دور المجلس فى سياق هذه التطورات واألدوات التى يستخدمها فى سبيل تعزيز حقوق             

  .ن فى مصراإلنسا

 المهمة المنوط به عملها وهى بحث العالقة        ىمن جانبه استعرض الوفد األسبان    
أبوالمجد أن الدسـتور المصـرى      / بين اإلسالم والغرب ، وفى هذا السياق أكد الدكتور        

ينص على حرية االعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية ويجرم بل ويضع عقوبة على             
ان ، وذلك ليس فقط ضد ما يثار ضد اإلسالم ولكن ضـد             ارتكاب جريمة ازدراء األدي   

  .أى عقيدة أخرى

  : لقاء وفد من مسلمى المملكة المتحدة -٢٦

 ٢استقبل السيد الدكتور نائب رئيس المجلـس و السـيد األمـين العـام فـى                 
جون ديفيس مدير المعلومات و نائب رئـيس مكتـب          / السيد:    وفداً ضم    ٢٠٠٦فبراير

كلير هـالبين المسـئولة اإلعالميـة و الســياسية          /  بلندن، السيدة  العالقات الخارجية 
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/ سامية رحمان من مجلة إيميـل ، السـيد        / بالسـفارة البريطـانية بالقاهـرة ، السيدة    
فارينا عالم رئيس تحرير مجلة     / عبدالرحمن هلباوي من دوم تورز إنترناشونال، السيدة      

  . نيوز–كي 

 لحقوق اإلنسان ونطاق اختصاصاته واألنشطة      تناول اللقاء نشأة المجلس القومى    
  .المختلفة التى قام بها لتدعيم وتعزيز حقوق اإلنسان فى مصر 

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه المسلمين في الخارج أوضح السـيد نائـب             
  :  رئيس المجلس أنها تتمثل فى

لم و لكنها مصـحوبة     حالة التدين المتزايدة بين المسلمين في جميع أنحاء العا        : أوالً  
، و قد أوضح أن كل مرحلة تقوم بتطـوير فقههـا            " فقه الهزيمة   " بما يسمي   

الخاص، فحالة التدين المنتشرة بين المسلمين في الوقت الـراهن تمثـل فـى              
بعض حاالتها الصورة السلبية للدين اإلسالمي مع فقدان حـس األولويـة و             

 .التركيز علي القضايا غير الهامة 

 تدهور حالة المؤسسات الدينية التعليمية ، فهي تفتقـر إلـي االنفتـاح علـي                :ثانياً
الثقافات األخرى في أجزاء مختلفة من العالم اليوم حيـث النظـرة المحليـة              
لألمور لم تعد تالئم المناخ العالمي الجديد في ظل العولمة ، بـل أن مـنهج                

االجتهـاد الفقهـى   التعليم فيها يحتاج إلى إعادة نظر تشجع الـنمط العقلـى و          
 .والموقف النقدى الموضوعى تجاه اآلراء المخالفة 

مشكلة التعامل مع اآلخر و التي نتجت عن العولمة المفاجئة التـي أدت إلـي               : ثالثاً
إزالة كل الحواجز و الحدود بمنتهى السرعة ممـا أدي إلـي نشـوء بعـض       

حكـام  الخالفات و الصراعات الناتجة عن الجهـل بـاآلخر ، و أسـلوب األ             
  .المسبقة

ساعدت على ظهور تلـك     التى  خرى  األتاريخية  العوامل  وهنا يوجد عدد من ال    
  : األزمات
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  . النزاع المستمر بين الهيئات الدينية الممثلة لكافة األديان :أوالً
  .الغزوات والتى كانت بغرض تحويل الشعوب إلى ديانات أخرى: ثانياً
  .سيويةفريقية واآلستعمار كثير من دول القارة األا: ثالثاً
ستخدام سياسة المعايير المزدوجة فى التعامل معهـا   او،   إقامة دولة إسرائيل      :رابعاً

  .ومع مختلف الدول العربية واإلسالمية 
إنشـاء مراكـز بحثيـة      وفى نهاية اللقاء طرح الدكتور أبو المجـد اقتراحـاً ب          

ـ          ات اإلسـالمية فـى     متخصصة لمناقشة المشكالت التى يتعرض لها اإلسـالم والجالي
  . ومحاولة التوصل إلى أفضل الحلول لها، الخارج

  : لقاء مع ممثلي المؤسسة الوطنية للديمقراطية والعالقات الخارجية -٢٧
ممثلي المؤسسـة الوطنيـة     " ،    ٥/٢/٢٠٠استقبل السيد أمين عام المجلس يوم       

أحمد نظيـف مـديري     /ارينتي شايو ، والسيد   / السيد" للديمقراطية والعالقات الخارجية    
  .البرامج بالمؤسسة 

ارينتي شايو نبذة عـن أهـداف المؤسسـة الوطنيـة للديمقراطيـة            / قدم السيد 
والعالقات الخارجية موضحا أنها في آخر مراحل إشها ، فرعها فى مصر رسميا ، بعد               
أن يتم تسجيله في وزارة الخارجية والذي من المفترض أن يـتم األسـبوع المقبـل ،                 

 ومع بداية مرحلة    ٢٠٠٥ن المؤسسة بدأت عملها مع بداية شهر مايو من عام           موضحاً أ 
االنتخابات الرئاسية وليس مراقبتها حيث سمح لهم بالتواجد خارج مقار اللجان ومناقشة            
الناخبين ، وتدريب المنظمات غير الحكومية لالستعداد والمشاركة في المراقبة ، وفـي             

منظمات غير الحكومية من بينها مركز ابن خلـدون         هذا اإلطار تعاونوا مع عدد من ال      
للتنمية اإلنمائية ، و منظمة دعم التطور الديمقراطي ، وقد قاموا بتحضير تقرير عـن               

  .االنتخابات البرلمانية 

من جانبه رحب األمين العام بالتعـاون المشـترك مـع المؤسسـة الوطنيـة               
ومشاريعه، مشـيراً إلـى أهميـة    للديمقراطية والعالقات الخارجية وفقا لخطط المجلس     
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تركيز الجهود فيما يخص توعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية ، خاصة فى ظـل               
التنمية الديمقراطية التي تشهدها مصر، مع إمكان تفعيل ذلك من خالل التعـاون مـع               
المجلس األعلى للشباب والرياضة،  ومن خالل مراكز الشباب الموجودة في مختلـف             

  . المحافظات

ارينتي باسم المؤسسة الوطنية للديمقراطية التعـازي       /وفي نهاية اللقاء قدم السيد    
في البحر األحمر، وطلب تنظـيم اجتمـاع         " ٩٨السالم  " فى ضحايا العبارة المصرية     

 .  آخر لمشرف المؤسسة مع المجلس لبحث مزيد من سبل التعاون بينهما 

  : مقابلة مع وفد المفوضية األوروبية -٢٨

وفداً من المفوضية األوروبية    ١٩/٢/٢٠٠٦ستقبل السيد أمين عام المجلس فى       ا
كريستيان لوفالر مـدير إدارة الشـرق األوسـط وجنـوب المتوسـط             / برئاسة السيد 
  .بالمفوضية

تناول اللقاء مناقشة التقرير السنوى األول للمجلس عن حالة حقوق اإلنسان فى               
ن العام أن التقرير قد عرض لحالة حقـوق         ، حيث أوضح السيد األمي    ٢٠٠٤مصر لعام   

اإلنسان فى مصر بحياد وموضوعية شديدة، وتضمن انتقادات للجهات التى لم تتعـاون             
مع المجلس، مشيراً إلى أن المجلس قام بإرسال نسخ من التقرير إلـى السـيد رئـيس                 

ن الجمهورية وكل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى وأيضاً تم توزيعه على العديد م            
الجهات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية باإلضافة إلـى المنظمـات الدوليـة، و             
أوضح أن المجلس قد تلقى رداً من الحكومة على هذا التقرير وسـيتم تضـمينه فـى                 

  .التقرير السنوى الثانى الجارى إعداده 

عام كما تناول اللقاء عالقة المجلس بالجهات المختلفة، حيث أشار السيد األمين ال           
أن الوزارات والجهات المختصة أصبحت أكثر تعاوناً مع المجلس بعد إصدار المجلس            

  .تقريره األول
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وفيما يتعلق بعالقة المجلس بمنظمات المجتمع المدنى ، أوضح السـيد األمـين             
العام أن المجلس فى البداية لم يجد تعاوناً من ِقبل المنظمات غير الحكومية، فقد كـان                

 قد فرض من الخارج، ومن ثم فقد عمـل          هتباره جهة تابعة للحكومة أو أن     ُينظر إليه باع  
المجلس على تكثيف االتصاالت وعقد االجتماعات مع تلـك المنظمـات ، وتوضـيح              
القواسم المشتركة باعتبار أن الهدف واحد ، وأن المنظمات لها دورها األساسـى فـى               

  .تعزيز مسيرة حقوق اإلنسان

لنشاط المختلفة للمجلس خالل العام الماضـى، خاصـة         كما تناول اللقاء أوجه ا    
دور المجلس فى متابعة االنتخابات الرئاسية والبرلمانية األخيرة، كذلك تم اسـتعراض            

  .أهم األنشطة المزمع عقدها خالل الفترة القادمة

ومن جانبه أشاد الوفد بتقرير المجلس األول، مشيراً أن صدوره أثار اهتمامـاً             
 ، ومعبراً عن استعداده للتعاون مع المجلس فى عمل دراسة حـول سـبل               عالمياً كبيراً 

تحقيق اإلصالح فى العملية االنتخابية فى مصر ، وأشار إلى ضرورة وضع عنصـر              
  .الرقابة الدولية فى االعتبار

كما أعرب الوفد عن استعداد المفوضية األوروبيـة لمسـاعدة المجلـس فـى              
ى والذى يعد بدعم من االتحاد األوروبى، وأيضـاً         اإلسراع بعملية إنشاء مكتب الشكاو    

مساعدة المجلس فى سعيه للحصول على العضوية الكاملة فى لجنة التنسـيق الدوليـة              
  .لألمم المتحدة

 اجتماع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعرض إطـار األمـم المتحـدة             -٢٩
خمسـية  للمساعدات التنموية وبرامج هيئات األمم المتحدة في الفترة ال        

  ) :٢٠١١ -٢٠٠٧( المقبلة 

 فى االجتمـاع الـذى      ٢٠٠٦فبراير  ٢٦شارك السيد األمين العام للمجلس يوم       
عقده برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالقاهرة، بهدف صـياغة إطـار األمـم المتحـدة               
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فـي صـورته   ) ٢٠١١-٢٠٠٧( للمساعدات التنموية خالل الفترة الخمسـية القادمـة      
  .النهائية

رامج الهيئات التابعة لألمم المتحدة بالقاهرة في الفترة الخمسية المقبلة          وعرض ب 
كبرنامج األمم المتحدة للسكان ، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمـائي ، وصـندوق األمـم               

  . المتحدة لرعاية الطفولة، وبرنامج الغذاء العالمي

ربيـة  الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسـان بالمملكـة الع        لقاء مع ممثلة     -٣٠
   :السعودية

أحمد علوى مشرف عام المجلـس      / استقبل السيد أمين عام المجلس ، واألستاذ      
سهيلة زين العابدين حماد عضو المجلـس التنفيـذى         /  ، السيدة  ٢٠٠٦ فبراير   ١٨فى  

  .للجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان بالمملكة العربية السعودية

 لحقوق اإلنسان والمجلس القومى     تناول اللقاء سبل التعاون بين الجمعية الوطنية      
حيث رحب األمين العام بالتعاون المشـترك وفقـاً لخطـط المجلـس             ، لحقوق اإلنسان 

كما أوضح أهمية انضمام الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان بالسعودية فى هـذا            ، وبرامجه
  .التعاون

وفى هذا الصدد أكد األمين العام على ضرورة التركيز حول قضية محددة فـى        
جال حقوق اإلنسان مثل نشر ثقافة حقوق اإلنسان ، أو مراجعة المناهج الدراسية التى              م

  .تمثل أحد أعمال المجلس الجارية

ومن جانبها أشارت السيدة سهيلة حماد أن جمعيتها قامت بإعداد كتيـب عـن              
ومشروع لتدريس مادة حقوق اإلنسان ، ضمن المناهج الدراسية وورشة          ، حرية التعبير 

  .ل العنف األسرىعمل حو

  : لقاء وفد صحيفة الواشنطن تايمز األمريكية -٣١
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، وفد صحيفة الواشنطن    ٢٠٠٥ مايو     ٥ يوم    السيد األمين العام للمجلس    استقبل
ويليس ويتر نائـب    / فرنسيس كومبس رئيس التحرير ، السيد     / السيد: تايمز األمريكية   

ورا سـيمونس نائـب رئـيس       ديب/ رئيس التحرير لصفحة الشئون الخارجية و السيدة      
   .التحرير لصفحة الرأي

 صدر في يناير من     إنشائه الذى قانون  ، و  هالمجلس ونشاط ب تناول اللقاء تعريفاً  
حيث أوضح السيد    أي منذ عام تقريبا ،       ٢٠٠٤  وقرار تشكيله في  فبراير        ٢٠٠٣العام  

سـتقاللية  يد اال  القانون قد صيغ ليتوافق مع مبادئ باريس من حيث تأك          األمين العام أن  
 هفضال عن عدم تبعيت   ،   الصادر من مجلس الشورى      هوأن قرار تشكيل  ،  التامة للمجلس   

  .ذلك  المالى التام ليؤكد هستقاللاو، ألى جهاز تنفيذى 

 التوصيات التي أدرجها المجلس في تقريره السـنوي األول ،           كما تناول اللقاء  
 تضمن توصيات بخصوص حـاالت  حيث، ستقالل المجلس التام االذي  يعد دليال علي   

ـ  ـيد رئي ـ تم رفع مذكرة للس    كما  ، و إلغاء حالة الطوارئ   ،  التعذيب   ورية ـس الجمه
ها و تعديلها من قانون الطوارئ ، مشيرا إلي أن المجلس لـم             ؤواد المطلوب إلغا  ـبالم
  يقدم حلـوال و    إنماو  ،   بتقديم توصيات مثله مثل باقي مؤسسات المجتمع المدني          ىيكتف

  .بدائل منطقية و محددة

كذلك تناول اللقاء أحداث العنف التى شهدتها مصر ، ودور المجلس فى تتبـع              
  .حاالت االعتقال الواسعة التى أعقبت األحداث

كما ناقش وفد الصحيفة موقف المجلس مـن التطـورات الدوليـة األخيـرة ،               
 المتحـدة    ، وسياسـة الواليـات     ٢٠٠١وخاصة بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر        

األمريكية فى منطقة الشرق األوسط بعد احتالل العراق ، وذكر األمين العام أن موقف              
المجلس واضح فى هذا الصدد وهو أن الديمقراطية أمر ال يمكن فرضه من الخـارج ،                
وان ذلك أمر داخلى خاص بكل دولة ، مشيراً إلى أن حالة االنفالت األمنى فى العراق                
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طين سبباً رئيسياً فى حالة التوتر التى تشهدها المنطقة ، وارتفاع           واالضطرابات فى فلس  
  .استنفار الشارع العربى تجاه الواليات المتحدة

  : لقاء وفد من الصحفيين العراقيين -٣٢

ديسـمبر  ١١استقبل السيد رئيس المجلس وفداً من الصحافيين العـراقيين فـى            
قدمتها دور المجلس فى تدعيم حقـوق        تناول اللقاء عدداً من القضايا ، كان فى م         ٢٠٠٥

اإلنسان فى مصر واستقالليته عن الدولة ، وفى هذا اإلطار جـاء الحـديث عـن دور                 
المجلس فى متابعة االنتخابات البرلمانية األخيرة والحياد الذى يلتزم به خالل أدائه فـى              

  . مساعدة المنظمات غير الحكومية وكذلك خالل القيام ببعض أعمال المراقبة 

  : مقابلة مع مراسل صحيفة سبيجل أون الين -٣٣

، مراسل صحيفة سـبيجل أون      ٨/٢/٢٠٠٦استقبل السيد أمين عام المجلس فى       
  .يس موشاربش / الين السيد

واستعرض مراسل المجلة رد فعل المصريين تجاه قضية الرسوم الكاريكاتورية          
ي النطاق الدولي، كما    التي نشرت في الصحف الدنماركية والتى أثارت جدال واسعا عل         

 . استفسر عن نشاط المجلس ووضع حقوق اإلنسان في مصر

  : بالنسبة للرسوم المسيئة لشخص النبي الكريم أوضح األمين العام النقاط التالية

أن هناك فرقاً بين حرية التعبير وازدراء األديان ، وحرية التعبير متاحة بشكل              -
 يتم انتقاد كل رموز السلطة فـي        كبير في مصر في كثير من الصحف ، فمثال        

مصر بال استثناء إن كافة وسائل األعالم في الوقت ذاته تمتنع عن ازدراء أي              
  .ةدين أو عقيد

إن الدين في مجتمعاتنا ال يمثل فقط عقائد وعبادات بل هو متداخل في وجـدان                -
ض المواطن أياً كان دينه ، ويمثل مجمل حياة وثقافة كاملة ، وبالتالي فأى تعر             

 .للدين والرموز الدينية يمثل انتهاكا غير مقبول 
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أن هناك حساسيات يجب أن يقدرها الغرب ، وخاصة العاملين في اإلعـالم ،               -
حيث يواجه المواطن في مجتمعاتنا بأخبار وبصور يومية النتهاكات يتعـرض           

 .لها اإلنسان في العراق وفلسطين و أفغانستان

نماركية وغيرها في التعامل مـع مشـكلة        البطء الشديد من جانب الحكومة الد      -
الرسوم جعل هناك تفاقماً لألزمة ، وزاد من حدة األحداث ، إضافة إلى عـدم               
التقدير السياسي لعواقبها حيث رفض رئيس الوزراء الدنماركي فـي مرحلـة            
أولى استقبال السفراء اإلسالميين األحد عشر المعتمدين لدى دولتـه للتحـدث            

لتردد الغريب بين االعتذار وعدم االعتذار باعتبار أن ما         حول الموضوع ، ثم ا    
نشر يتفق مع القيم الغربية من وجهة نظره ، واستمر األمر كذلك لشهور عدة ،               
مما جعل الرأي العام في الدول العربية واإلسالمية ييأس تماماً مـن معالجـة              

 .السلطات الدنماركية لهذا األمر

عرضا عن المجلس ونشأته ونشـاطه ، مـن         على صعيد آخر قدم األمين العام       
حيث المسئولية المزدوجة التي يتحملها وهي تعزيز حقوق اإلنسـان والمشـاركة فـي              
عمليات اإلصالح السياسي، وهو أمر مختلف عن المؤسسات المقابلة في الدول الغربية            

ـ             ات والتي تتفرغ تماما وفقط لمسألة حقوق اإلنسان باعتبارها مجتمعات سبق فيها عملي
  . اإلصالح والتطور السياسي

كما أوضح األمين العام أن المجلس يركز أساسا علي محاولة نشر ثقافة حقوق             
اإلنسان باعتبارها أهم محاور استراتيجيته ، وذلك بوسائل مختلفـة ، وفقـا لمراحـل               

  .زمنية

ففي المرحلة الحالية يتعاون المجلس مع وزارة التربية والتعليم علي مراجعـة            
هج التي تدرس في مختلف األعوام الدراسية لتنقيتها مما ال يتفق ومبـادئ حقـوق               المنا

اإلنسان،  كما يعمل المجلس في نفس الوقت مع وزارة اإلعالم علي نشر ثقافة حقـوق                
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اإلنسان من خالل البرامج اإلعالمية لوسائل اإلعالم المرئي والمسموع و بطريقة غير            
  .ين وتحقق الهدف المطلوبمباشرة حتى تصل إلى جميع المشاهد

 :لقاءات مع البعثات الدبلوماسية بالقاهرة  •

 : لقاء مع وفد من السفارة اإليرانية بالقاهرة -٣٤

استقبل السيد رئيس المجلس القومى لحقوق اإلنسان وفداً إيرانياً برئاسة السفير           
  ٢٠٠٥يوليو ٢٦محمد رضا رؤوف شيبانى فى / اإليرانى بالقاهرة السيد

اللقاء وضع حقوق اإلنسان فى إيران ، والمنظمات العاملة هناك فى هذا            تناول  
المجال بالمقارنة بالوضع فى مصر، كما نوقشـت االنتخابـات اإليرانيـة األخيـرة ،               

  .وتأثيرها على الحياة السياسية فى إيران 

كذلك ناقش الجانبان عالقة قضايا حقوق اإلنسان من منظور الدين اإلسالمى ،            
أعقاب حمالت التشويه التى تعرض لها اإلسالم فى الغـرب فـى أعقـاب              خاصة فى   

  ٢٠٠١أحداث الحادى عشر من سبتمبر 

  : لقاء وفد من السفارة الصينية -٣٥

اسـتقبل السيد رئيس المجلس ، وفـدا من الصـين برئاسـة السـفير الصـينى               
    ٢٠٠٥ سبتمبر ٥بالقاهرة فى 

تحدث اآلن على الساحة السياسية فى      وقد أشاد السفير الصينى بالتطورات التى       
  .  تلك الفترة لمصر، مشيراً فى ذلك إلى االنتخابات الرئاسية التى تشهدها مصر خال

ومن جانبه أشار السيد رئيس المجلس إلى انشغال المجلس التام بالمتابعة الدقيقة            
عمليـة  للعملية االنتخابية منذ بدايتها، وإنشاء غرفة عمليـات تتـولى متابعـة سـير ال              

االنتخابية، وتلقى الشكاوى من المواطنين حول ما قد يحدث من انتهاكات خـالل تلـك               
  .العملية ، ودراستها للتأكد من صحتها
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 منظمة غير حكومية للتعاون مع المجلس فى هذا      ٢٠٠وأضح أنه تم االتفاق مع      
الشـكاوى   محامياً تنَصّب مهمتهم على التحقيق فى        ٢٥٠الشأن، وكذا االستعانة بحوالى     

التى ترد إليهم من المواطنين فى الدوائر االنتخابية ، وأن المجلس سوف يقوم بإصـدار               
  .تقرير مفصل حول سير العملية االنتخابية فى جميع مراحلها

وقد أشاد السيد رئيس المجلس بالجهود الصينية من أجل إرساء وتدعيم مبـادئ             
تى تصدر عن الصين حول حالة حقوق       حقوق اإلنسان، مشيراً إلى التقارير المتنوعة ال      

اإلنسان فى العديد من الدول، وباألخص ما صدر عن حالة حقوق اإلنسان فى الواليات              
  . المتحدة األمريكية

  

  

 : لقاء وفد من سفراء االتحاد األوروبى -٣٦

 يونيـو   ٣٠استقبل السيد رئيس المجلس وفداً من سفراء االتحاد األوروبي فى           
فؤاد عبد المنعم ريـاض ،      / أمين عام المجلس و األستاذ الدكتور      بحضور السيد    ٢٠٠٥

  .عضو المجلس 

تناول اللقاء العديد من القضايا المتعلقة بدور المجلس وأهدافه ونشاطه، حيـث            
استعرض السيد رئيس المجلس مالبسات إنشاء المجلس ، والنظرة إلى دوره فى البداية،             

رير األول ، ثم تحدث عن أهـداف المجلـس   وكيف اختلفت هذه النظرة بعد صدور التق   
التى يحددها قانون إنشائه والتى تتلخص فى تدعيم حقوق اإلنسان فى المجتمع المصرى             

  .على كافة األصعدة 

ثم تطرق الحديث عن أحداث العنف التى وقعت فى مصر مؤخراً فـى طابـا               
عتقال ، حيث ذكر    واألزهر وميدان عبد المنعم رياض ، وما أعقبها من توسيع دائرة اال           
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الدكتور غالى أن المجلس شكّل لجنة خاصة لبحث هذا الموضوع ، والنتائج ستدرج فى              
  .التقرير السنوى 

   : لقاء مع ممثلى سفارة السويد بالقاهرة-٣٧

ـ      سيد  استقبل ال     سـفارة السـويد بالقـاهرة يـوم         ىأمين عـام المجلـس ممثل
٣٠/١٠/٢٠٠٥.  

ودوره فـي   ،  اره للتقرير السـنوي األول      تناول اللقاء تجربة المجلس في إصد     
تنفيذ التوصيات التي جاء بها التقرير، حيث أوضح األمين العام أن مهام المجلس تتركز              

صالح السياسي من خالل شرح موجز لتجربته فـي        نسان واإل في تعزيز ثقافة حقوق اإل    
  .لمانيةالرقابة على االنتخابات الرئاسية وإعداده للرقابة على االنتخابات البر

وتناولهـا  ،  وكيفيـة   ،  نبذة عن دور لجنة الشكاوي      يد األمين العام    كما قدم الس  
نه مـن المنتظـر     أو،   من خالل التعاون مع الجهات المختصة        تها معالج  و كاوىـللش

التوسع في اللجنة بعد الحصول على التمويل األوروبي المقرر لها، ثم عـرض فكـرة               
نسان ضـمن   ن موضع بحث لوضع مادة حقوق اإل      المقترح المقدم عن عمل دراسة تكو     

  .ةهج الدراسياالمن

 السفارة إعجابهم وشكرهم إلتاحـة الفرصـة لهـم          وفي نهاية اللقاء أبدى ممثل    
  .لالستفادة من التجربة التي خاضها المجلس في إصداره للتقرير السنوي األول

  : مقابلة مع وفد السفارة األمريكية -٣٨

روجر /  السيد المستشار  ٢٠٠٥ ديسمبر   ٤لمجلس يوم   استقبل السيد أمين عام ا    
  .ميريت السيد من مكتب الشئون االقتصادية و السياسية بسفارة أمريكا / كينا مع السيدة

 ديسـمبر   ٢٠ و   ١٩تناول اللقاء مناقشة مؤتمر الديمقراطية الذى عقـد  فـى            
ـ حيث أوضح األمين العام أن المؤتمر يقـام  بالتعـاون مـع منظمـة      ، ٢٠٠٥  الـ

UNESCO دولة عربية  بجانب دول أجنبية٢٢ويضم ممثلين من  .  
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كما تناول اللقاء التقرير السنوى الذى تصدره السفارة األمريكية حول حقـوق            
روجر كينا إلى أن السفارة يسـعدها       /  ، حيث أشار السيد    ٢٠٠٥اإلنسان فى مصر لعام     

إلى . نشره إلبداء رأيه فيه   عرض هذا التقرير على المجلس القومى لحقوق اإلنسان قبل          
جانب عرضه على وزارة الخارجية و أيضاً بعض من العاملين بمنظمـات المجتمـع              
المدنى ، من جانبه أشار السيد األمين العام أن التقرير السنوى للمجلس سوف يصـدر               

  ٢٠٠٦فى فبراير 

وفى نهاية اللقاء عبر المندوبون عن رغبتهم فى التعاون مع المجلس القـومى             
حقوق اإلنسان و تقديم مساعدات فى صورة دعم أو كتب و معدات إليكترونية إلقامـة               ل

  . مكتبة متطورة

  

  

 : لقاء مع وفد من السفارة األمريكية -٣٩

فرانسـيس  / استقبل السيد رئيس المجلس وفداً برئاسة السفير األمريكى السـيد         
ـ        ٢٠٠٥ ديسمبر   ٨فى  ، ريتشياردونى   فير أمـين عـام      ، وقد حضر اللقاء السـيد الس

  .المجلس

تناول اللقاء متابعة المجلس لعملية االنتخابات البرلمانية ، باإلضافة إلى أنشطة           
المجلس خالل الفترة الماضية ، وكذا األنشطة التى ينوى المجلس إجراءها فى الفتـرة              

  .القادمة، كما تطرق اللقاء إلى قضية الدكتور أيمن نور ومحاكمته

فرانسوا الروشيل مستشار و نائـب السـفير الكنـدي    /  لقاء مع السيد   -٤٠
  :بالقاهرة 
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 أمين لجنة العالقات الدولية بـالمجلس القـومى لحقـوق            الدكتور استقبل السيد 
فرانسوا الروشيل مستشار و نائب السفير الكنـدي        / ، السيد ٢٠٠٦ /  ١/٢اإلنسان فى   

  .بالقاهرة

غام من منطقة الساحل الشـمالي      ناقش اللقاء المؤتمر العالمي للتنمية وإزالة األل      
، وأهميـة تنميـة     ٢٠٠٦ ديسـمبر    ٢٩-٢٧الغربي الذي عقده المجلس في الفترة من        

وتطهير منطقة الساحل الشمالي الغربي من األلغام المزروعة بها منذ الحرب العالميـة             
وذلك بهدف حماية وتعزيز حقوق اإلنسان في التنمية واألمن والسالمة، حيـث            ، الثانية
حيـث تسـعى كنـدا    ،  السيد الروشيل إلى أهمية انضمام مصر إلى اتفاقية أوتاوا         أشار

  .وغيرها من الدول إلى تفعيلها 

بطرس بطرس غالي النضمام الحكومة     / وأشار بصفة خاصة إلى دعوة الدكتور     
المصرية لالتفاقية في الجلسة االفتتاحية بالمؤتمر ، والتى حضرها عدد من الـوزراء             

  . المعنيين

صالح عامر عن توصيات المؤتمر مشيراً إلى أنها قد         / دث األستاذ الدكتور  وتح
تضمنت ضرورة أن تعيد مصر النظر فى مواقفها الرسمية المعلنة فى شأن االتفاقيـات             
الدولية المتعلقة باأللغام  المضادة لألفراد بما في ذلك بطبيعة الحال اتفاقية أوتاوا لمنـع               

  ١٩٩٧األلغام لعام 

 أن توصيات المؤتمر قد أكدت في ذات الوقت على وجـوب عـدم              وأشار إلى 
الربط بين انضمام مصر التفاقية أوتاوا وبين تحمل المجتمع الدولي لمسـئولياته فـي              

  . مساعدة مصر على تطهير الصحراء الغربية من األلغام من أجل تنميتها

الموقـف  فرانسوا الروشيل حول إمكانية تغيير      / ورداً على استفسار المستشار   
الرسمى لمصر و دعوة المجلس القومى لحقوق اإلنسان الحكومة المصرية لالنضـمام            

صالح عامر أن هناك تطورات إيجابيـة لموقـف وزارة          /ذكر الدكتور ، التفاقية أوتاوا 
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الخارجية المصرية أشار إليها المستشار الدبلوماسي للحملة الدوليـة لحظـر األلغـام             
  .  التي ألقاها أثناء المؤتمرالمضادة لألفراد خالل الكلمة

كما أكد على  أهمية تعاون المجتمع الدولي مع مصر في تنمية و تطهير منطقة               
  .من مساحة اإلقليم المصري % ٢٢الساحل الشمالي الغربي والتي تمثل حوالي 

فرانسوا الروشيل أن كثيرا من الـدول       / وفي هذا الشأن أوضح السيد المستشار     
ية إلزالة األلغام وتنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقـة إال بعـد           لن تقدم مساعدات مال   

وهنا أكد الدكتور صالح عامر مجدداً أن هذا الموقـف       . توقيع مصر على اتفاقية أوتاوا    
يجب أن يكون محالً إلعادة النظر ألنه لن يؤدي في حقيقة  األمر إلى إحـراز التقـدم                  

  .المنشود

ألقليات الدينيـة بـالمجتمع المصـري       وتطرق الحديث بعد ذلك عن موضوع ا      
 من صعوبات فى إصدار بطاقات شخصية بسبب        مخاصة طائفة البهائيين ، وما يواجهه     

ورداً علـى ذلـك أشـار       ، عدم قانونية ذكر ديانتهم البهائية في البطاقـات الشخصـية         
صالح عامر إلى أنه قد تم اإلعالن مؤخراً عن تشكيل لجنة بـالمجلس تسـمى       /الدكتور
المواطنة ، تتولى دراسة قضية المواطنة بوجه عام، وأن مثل هذه الموضـوعات             لجنة  

  .ذات حساسية خاصة ، وأن التدخل الخارجى فى مثل هذه الشئون يضر أكثر مما ينفع

وأخيراً تطرق الحديث إلى ما تم نشره فى الصحف النرويجيـة والدنماركيـة             
وأعرب الروشيل عـن    ، يه وسلم لصور مهينة لإلسالم ولرسول اهللا محمد صلى اهللا عل        

وأضاف أن تلك الدول قد تواجه صعوبة في السيطرة على ما يـتم             ، أسفه نحو ما نشر   
نشره في الجرائد ، وذلك الستقالل الصحف عن الحكومة ، وعـدم وجـود أي رقابـة       

  .حكومية عليها وفقاً لمبادئ حرية الرأي والتعبير 

 كان من الصحيح أن الحكومات ال       وهنا أشار الدكتور صالح عامر إلى أنه إذا       
تملك إلزام الصحف بالتزام سياسات بذاتها أو منعها من نشر مواد بعينها فإن المواقـف               
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الرسمية للحكومات المختلفة يجب أن تنطوي على التعبير عن وجوب احترام األديـان             
  . كافة، وأن تعبر عن استنكارها وإدانتها ألي خروج عن هذا المبدأ العام

  :قابلة مع سفير األرجنتين بالقاهرة  م-٤١

أوسفالدو باسكول سفير   / السيد٢٠/٢/٢٠٠٦استقبل السيد أمين عام المجلس فى         
  .األرجنتين بالقاهرة

تناول اللقاء سبل التعاون مع الجانب األرجنتينى على كافة األصعدة ، وخاصة            
 وغيـر ذلـك ممـا       فيما يتعلق بتطوير التشريعات التى تحكم نظام الحبس االحتياطى ،         

  .يتعلق بقضايا حقوق اإلنسان 

وفى إطار الحديث عن أنشطه المجلس، أشار األمين العام أن المجلس قد عقـد              
مؤتمرين هامين فى شهر ديسمبر الماضى، األول حول الديمقراطية وحقوق اإلنسان فى            

يقام فى  الوطن العربى، والثانى حول مشكلة األلغام فى الساحل الشمالى الغربى، كما س           
مارس المقبل ورشة عمل لمناقشة الخبرات المختلفة لكل من العراق          ١٣-١٢الفترة من   

وفلسطين ولبنان ومصر فى االنتخابات األخيرة التى أجريت فى هـذه الـدول وذلـك               
بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائى، وسوف تتم دعـوة العديـد مـن الخبـراء               

أيضاً وفى نفس الشهر سوف يقام فـى قطـر المـؤتمر            والمعنيين من مختلف الدول، و    
الثانى للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان العربية ، وسيعقد تحت شعار تعزيـز ثقافـة              

  . حقوق اإلنسان

  : مقابلة مع سفير مالطا بالقاهرة -٤٢

ريتشـارد فـيال    / الـدكتور ٢١/٢/٢٠٠٦استقبل السيد أمين عام المجلس فـى        
عبد الرحمن عوض رئيس المركز العربـى       / قاهرة ، والدكتور  لورينتى سفير مالطا بال   

  .األفريقى
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ناقش اللقاء المؤتمر المزمع عقده فى مالطا حـول القـانون الـدولى لجـرائم               
اإلنترنت بالتعاون بين حكومة مالطا والمركز العربى األفريقى ، والرغبة فى دعوة كل             

  . الجامعة العربية من السيد رئيس المجلس ، والسيد عمرو موسى أمين عام

كما أشار سفير مالطا أنه من الممكن انتهاز فرصة إقامـة هـذا الحــدث ،                
عمرو موسى للتوقيع على مذكرة التفاهم المقترحة بين مالطا وجامعـة           / ودعـوة السيد 
كما يأمل أن يكون المجلس القومى لحقوق اإلنسان أول منظمـة غيـر             ، الدول العربية 

المنظمة العالمية لقانون جرائم اإلنترنت لتتاح له المشـاركه       حكومية تنضم إلى عضوية     
  .  فى صياغة قانون دولى جديد يعالج المشكالت المتعلقة بجرائم اإلنترنت

فى نهاية اللقاء ، أكد األمين العام على أهمية التعاون مـع الجهـات المماثلـة                
ـ           ى بنـاء عالقـات   للمجلس فى مالطا، حيث إن المجلس ، منذ بداية عمله ، قد سعى إل

تعاون مع الجهات المناظرة فى الدول العربية من خالل عقد سلسلة من االجتماعـات ،               
ويسعى فى الفترة القادمة إلى توسيع دائرة االتصال وعالقـات التعـاون مـع كافـة                

  .التجمعات اإلقليمية األخرى ، ومع الدول األجنبية ، ومن بينها مالطا
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  ١٣١  احتجاز غير قانونى
  ٢٩٥ – ٢٧٨  اتحاد أوروبى

  ٢٠٣ – وما بعدها ١٦٤  أحزاب
  ١٤٧) قسرى (   اختفاء 

  ٤٢  إخوان مسلمون
  ١٨٥  استثمار
  ١٤  استفتاء

  ٣٩ – ٢١  إشراف قضائى
  ١٦٧) الحق فى (   إضراب
   وما بعدها٧٩ – ٧٥) ان دور اإلعالم فى نشر حقوق اإلنس(   إعالم

  ٦٢) حقوق ذوى االحتياجات الخاصة (   إعالن 
  ١٤٨  أقباط 

  ٢٦٦)الندوة الدولية حول األمم المتحدة وحقوق اإلنسان(  األمم المتحدة
  ٢٨٣ – ٢٧٩ – ٢٧٨) البرنامج اإلنمائى (   األمم المتحدة

  ٣٩  أمن 
   ١٢٥ – ٤٢ – ٣٨ – ٣٧ – ٢٣ – ٢١ – ١٣  انتخابات
  ٢١٥ – ٢١٠) قرينة البراءة (   براءة 
  ١٧٤  بطالة 
  ١٥٥  بهائيون
   وما بعدها١٩٩) تحديث تشريعى (   تشريع 
   وما بعدها ١٣٣ – ٦  تعذيب
   ٢٦١ - ٢٣٢ – ١٨١ – ١٤٠ – ٨٤  تعليم 

                                 
 . الرقم المذكور يشير إلى الصفحة التى عولج فيها الموضوع بشكل أساس  (*)
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  ٢٥٢ -  ٣) الحق فى (   تكافؤ الفرص
  ٢٣٤) المؤتمر العالمى للتنمية وإزالة األلغام (   تنمية

  ٢٦٥ - ٢٤٦ – ٢٣٥ – ٢٣١ – ٢٢٨ - ٢٢٦ – ٧٨ – ٧٣ – ٥٧  توصيات
  ١١) تنوع ثقافى (   ثقافة 
   ٢٧٣ – وما بعدها ٧٥) حقوق اإلنسان الثقافة (   ثقافة

  ١٧٢  جامعات 
  ٣٨  جداول انتخابية

  ١٢٥) انتخابية (   جرائم 
   وما بعدها٢٤٨  جلسات استماع

  ١٦٧ – ١٦٤) الحق فى تكوين الجمعيات (   ت جمعيا
  ١٩٢  جنسية 

  ١٤٥) معتقل (   جوانتانامو 
   وما بعدها٢٠٨  حبس احتياطى

  ١٩٣) مذيعات محجبات (   حجاب
  ٢٨١) مشروع قانون حماية الحريات (   حريات 

  ٢٠٨  حريات دينية
  ١٢٧) الحق فى الحرية (   حرية
  ١٤٨) الفكر واالعتقاد (   حرية 
   وما بعدها١٥٩) الرأى والتعبير (   حرية 
  ١٦٧) التجمع السلمى (   حق 

   وما بعدها٢١٧  حق الدفاع
  ٢٦٣ -  ١٧٣ حقوق اقتصادية واجتماعية 

   وما بعدها١٢١  حقوق مدنية وسياسية 
  ١٢١) الحق فى الحياة (   حياة 
   وما بعدها٨٦) الخطاب الدينى (   خطاب
  ١١٨ -  ١١٧  خطب 

   وما بعدها٢٠٢ - ١٧١ – ١٣ – ٢   )٧٦م ( دستور 
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  ٢٣٤) تمر الديمقراطية وحقوق اإلنسان فى العالم مؤ(   ديمقراطية
  ٢٦٠ – وما بعدها ٥٩ – ٤١  ذوو االحتياجات الخاصة

  ٤٠  رشاوى انتخابية
  ٢٣  رقابة دولية

   وما بعدها٢٣٧  زيارات ميدانية
   وما بعدها٢٤١ – ٢٢٦ – ١٣٧  سجناء
  ١٨٢  سكنى

  بعدها  وما ١١٥ – ١١٢ – وما بعدها ١٠٧ – ٣٠ – ٢٦ – ٨  شكاوى 
  ١٥٧  شهود يهوه

  ١٥٦  شيعة
   وما بعدها٢٥٣) حقوق اإلنسان (   صالون 
   ٢٥٤ – ٢٤٧ – ٨٠  صحافة 
  ١٧٩ - ١٣٨) الحق فى الرعاية الصحية (   صحة

  ٢١٣) ضمانات الحبس االحتياطى (   ضمانات
  ٢٣٢ – ١٩٧ – ١٩٣) حقوق الطفل (   طفل

  ١٧٢) ة مشاركة طالبي ( -   ٩) الئحة طالبية (   طالب 
  ٢٠١ – ٥) حالة الطوارئ (   طوارئ 
  ١٨٣ - ١٧٥) حقوق عمالية (   عمال
  ١٤٣) حقوق العمالة المهاجرة (   عمالة
  ٤١  عنف
  ١٤٠) الحق فى التغذية السليمة (   غذاء 

  ٢٦٣) مؤتمر المؤسسة الفرانكفونية (   فرانكفونية 
  ٢٣١) اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد (   فساد

  ٢٣٣ -   ١  قانون دولى إنسانى
  ٢٨٣ – ٢٨١) وفد من أعضاء الكونجرس (   كونجرس 

   وما بعدها٥٤ – ٤٦ – ٤٣  )سودانيون ( الجئون 
   وما بعدها٢٦٩) مع وفود أجنبية (   لقاءات 
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   وما بعدها٢٣٤  مؤتمرات
   وما بعدها١١٢  محافظات

  ١٤١  محاكمة عادلة 
  ٢٦٨ – ١٨٩) حقوق المرأة (   مرأة 

  ٣٧ – ٢٣  مراقبة انتخابية 
  ١٨٥) انفلونزا الطيور (   مرض

مركز القاهرة لدراسات 
  ٥٠  حقوق اإلنسان

  ٨  مظاهرات
   ٢٣٩ – ٢٢٧ – ١٢٩ – ١٢٨ – ١٢٧ – ٥  معتقلين

  ٢٨٧  مفوضية أوروبية
   ٢٥٦ – ١٦٧ – ٣٥ – ٣٣  منظمات أهلية

   وما بعدها٢٢٦  ندوات
   ١٦٦ – ١٦٤  نقابات 

  ٢٧٩  ومان رايتس ووتش هي
  ٢٤٥  ورش عمل 

  ١١٧) ردود الوزارات (   وزارة
  ٢٨١  يونسكو
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  الكتب التي اعتمد عليها 
  نسانخصائص ومفردات خطاب حقوق اإل بحث

  ىلزامبالكتب المدرسية بمرحلة التعليم اإل
-------  

  
اعتمدت الدراسة على عدد من الكتب الدراسية التي قامت وزارة التربية والتعليم بإرسالها             

  :إلى المجلس، وهي
  التربية الدينيةكتب ) -١
  . ٢٠٠٤-٢٠٠٣، الفصل الدراسي األول، طبعة يية، الصف األول اإلعدادالتربية الدينية اإلسالم -
 .٢٠٠٤-٢٠٠٣، الفصل الدراسي الثاني، طبعة يالتربية الدينية اإلسالمية، الصف األول اإلعداد -
 . ٢٠٠٥-٢٠٠٤، الفصل الدراسي األول، طبعة يالتربية الدينية اإلسالمية، الصف الثاني اإلعداد -
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤، الفصل الدراسي الثاني، طبعة يالمية، الصف الثاني اإلعدادالتربية الدينية اإلس -
 .٢٠٠٥-٢٠٠٤، الفصل الدراسي األول، طبعة يالتربية الدينية اإلسالمية، الصف الثالث اإلعداد -
 .٢٠٠٤-٢٠٠٣طبعة ، الفصل الدراسي الثاني، يالتربية الدينية اإلسالمية، الصف الثالث اإلعداد -
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥، الفصل الدراسي األول، طبعة يالمسيحية، الصف األول اإلعدادالتربية الدينية  -
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥، الفصل الدراسي الثاني، طبعة يالتربية الدينية المسيحية، الصف األول اإلعداد -
 .٢٠٠٤-٢٠٠٣طبعة ، الفصل الدراسي األول، يالتربية الدينية المسيحية، الصف الثاني اإلعداد -
 .٢٠٠٤-٢٠٠٣طبعة ، الفصل الدراسي الثاني، يمسيحية، الصف الثاني اإلعدادالتربية الدينية ال -
 . ٢٠٠٥-٢٠٠٤طبعة ، الفصل الدراسي األول، يالتربية الدينية المسيحية، الصف الثالث اإلعداد -
 .  ٢٠٠٤-٢٠٠٣طبعة ، الفصل الدراسي الثاني، يالتربية الدينية المسيحية، الصف الثالث اإلعداد -
  
  ينية العامةالكتب الد) -٢
 .٢٠٠٤-٢٠٠٣، طبعة الصف األول االعدادى، ذات النطاقين :أسماء بنت أبى بكر  -
 .٢٠٠٤-٢٠٠٣طبعة الصف الثانى االعدادى، ، أصغر قائد فى االسالم :أسامة بن زيد  -
 .٢٠٠٤-٢٠٠٣طبعة خواطر اسالمية فى التوعية البيئية والسكانية، الصف الثالث االعدادى،  -
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 غة العربيةكتب الل) -٣
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥طبعة ،  الفصل الدراسى الثانى،الصف األول االبتدائى، اقرأ واكتب:٢اللغة العربية -
طبعـة  ،   الفصـل الدراسـى الثـانى      ،الصف األول االعدادى  ،  القراءة والنصوص : لغتنا الجميلة    -

٢٠٠٤ -٢٠٠٣. 
، طبعـة   راسـى األول    الفصـل الد  ،   الصف الثانى االعدادى   ،القراءة والنصوص :  لغتنا الجميلة    -

٢٠٠٥-٢٠٠٤ . 
، طبعـة   الفصل الدراسـى الثـانى      ،  الصف الثالث االعدادى  ،  القراءة والنصوص : لغتنا الجميلة    -

٢٠٠٥-٢٠٠٤ . 
  
 كتب الدراسات االجتماعية) -٤
، الرابع االبتدائي، الفصل الدراسي الثاني، طبعة       )محافظتي جزء من مصر   (الدراسات االجتماعية    -

٢٠٠٥-٢٠٠٤ . 
، الخامس االبتدائي، الفصـل الدراسـي األول،        )بيئات وشخصيات مصرية  (راسات االجتماعية   الد -

 .  ٢٠٠٦-٢٠٠٥طبعة 
 
 كتب الرياضيات) -٥
 – ٢٠٠٥، الصف الثالث االبتدائى ، الفصل الدراسـى األول ، طبعـة             ) فكر واعمل (الرياضيات   -

٢٠٠٦ . 
 الدراسـى األول ، الفصـل الدراسـى         ، الصف الثالث االبتدائى، الفصل    )فكر واعمل (الرياضيات   -

 . ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤األول، طبعة 
، كراسة التدريبات واألنشطة، الصف الثالث االبتدائى، الفصل الدراسـى          ) فكر واعمل (الرياضيات -

 . ٢٠٠٥ – ٢٠٠٤األول، 
 – ٢٠٠٥، الصف الرابع االبتدائى، الفصل الدراسى الثـانى ، طبعـة            ) اعمل وانتج (الرياضيات   -

٢٠٠٦ . 
 – ٢٠٠٤، الصف الرابع االبتدائى، الفصل الدراسى الثـانى ، طبعـة            )اعمل وانتج (رياضيات ،   ال -

٢٠٠٥ . 
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، كراسة التدريبات واألنشطة، الصف الرابع االبتدائى، الفصل الدراسى         ) اعمل وانتج (الرياضيات   -
  . ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣الثانى ، طبعة 
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  مقترح بمشروع قانون بإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم الرأى والنشر
- ----  

تلقى المجلس القومى لحقوق اإلنسان ، من نقابة الصحفيين مقترحاً بمشروع قـانون بإلغـاء                 
عقوبة الحبس فى جرائم الرأى والنشر وفقاً لما سبق أن وعد به السيد رئيس الجمهورية عند افتتـاح                  

  ٢٠٠٤بع للصحفيين فى فبراير سنة المؤتمر العام الرا
  

  ) :بإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم الرأى والنشر ( مشروع قانون المقترح  
 ، والقـانون    ١٩٣٧ لسنة   ٥٨ذلك بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم            

  .افة  بشأن تنظيم الصح١٩٩٦ لسنة ٩٦ بشأن المطبوعات ، والقانون رقم ١٩٣٦ لسنة ٢٠رقم 
  

  :المادة األولى 
مكـرر ،   ) ب (٩٨الفقرة الرابعة ،    ) أ (٩٨ مكرر الفقرة الثالثة ،      ٨٦،  ) د (٨٠تلغى المواد     

 ١٧٨ ،   ١٧٨،  ١٧٧ ،   ١٧٦ ،   ١٧٤ ،   ١٧٢الفقرة الثالثة ،    ) أ (١٢٤ مكرر ،    ١٠٢ ،   ١٠٢) و (٩٨
 ،  ١٩٩ ،   ١٨٩  ، ١٨٨ ،   ١٨٧ ،   ١٨٦ ،   ١٨٥ ،   ١٨٤ ،   ١٨١ ،   ١٧٩ مكرر ثالثـاً ،      ١٧٨مكرر ،   

   ١٩٣٧ لسنة ٥٨ ، من قانون العقوبات رقم ٢٠٠
  

  :المادة الثانية 
تلغى العقوبات السالبة للحرية فى جرائم الرأى والنشر ويكتفى بعقوبـة الغرامـة علـى أن                  

يضاعف الحد األدنى والحد األقصى للغرامة المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخـر                
  .جرائم بحيث ال يتجاوز الحد األقصى للغرامة عشرة آالف جنيه بالنسبة لهذه ال

  
  :المادة الثالثة 

، من القـانون    ٢٩ ،   ٣٠ ،   ٣١ ،   ٢٦ ،   ٢٧تلغى العقوبات السالبة للحرية الواردة فى المواد          
  . بشأن المطبوعات ، ويكتفى بعقوبة الغرامة المقررة بهذه المواد ١٩٣٦ لسنة ٢٠رقم 

  
  :المادة الرابعة 

  : على النحو التالى ١٩٣٧ لسنة ٥٨ من قانون العقوبات رقم ١٧١عديل المادة ت
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كل من حرض واحداً أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة بقول أوصياح جهر به علنـاً أو                  
بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو آية طريقـة                     

علها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العالنية يعد شريكاً فـى فعلهـا               أخرى من طرق التمثيل ج    
ويعاقب بالغرامة المالية المقررة فى المادة الثانية من هذا القانون وذلك إذا ترتب على هذا التحـريض                 

  .وقوع تلك الجناية أو الجنحة 
  .أما إذا ترتب على اإلغراء مجرد الشروع فى الجريمة فال عقاب   
تبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فـى        ويع  

محفل عام أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يسـتطيع                    
  .سماعه من كل فى مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق الالسلكى أو بأية طريقة أخرى 

يكون الفعل أو اإليماء علنيا إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أى مكـان آخـر                    و  
  .مطروق إو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان 

وتعتبر الرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طريق التمثيـل علنيـة إذا                
لناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق            وزعت بغير تمييز على عدد من ا      

  .العام أو أى مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أى مكان 
  

  :المادة الخامسة 
  : ، بشأن تنظيم الصحافة على النحو التالى ١٩٩٦ رقم ٩٦ من القانون رقم ٤٤تعدل المادة   
رة فى صحفية أو إحـدى وسـائل اإلعـالم          على من يطعن فى صحة خبر أو واقعة منشو          

من قانون العقوبات إثبات كذب الخبر أو الواقعة وعلم الصـحفى           ) ١٧١(المنصوص عليها فى المادة     
بذلك ، وفى كل حال ال جريمة إذا كان النشر قد تم بحسن نية وبعد توخى الحذر والحيطة الـواجبين                    

  .وطبقاً لألصول المهنية المرعية 
  

  :ة المادة السادس
 علـى   ١٩٣٧ لسنة   ٥٨ من الباب السابع من قانون العقوبات رقم         ٣٠٣ و   ٣٠٢تعدل المواد     

  :النحو التالى 
    :٣٠٢مادة 
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 من هذا القانون أمور     ١٧١يعد قاذفا كل من اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة            
 أو أو جبت احتقاره عند أهل       لو صحت ألوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً          

  .وطنه 
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمـة                 
عامة ال يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بحسن نية وكان يتعلق بعمل من أعمال الوظيفـة أو                   

عمد التحريف أو انه كان بسبب رعونتـه        النيابة أو الخدمة العامة ما لم تثبت جهة االتهام أن القاذف ت           
  .غير عابئ بصحة ما نشره 

  
    :٣٠٣مادة 

يعاقب على القذف بغرامة ال تقل عن آلفين جنيه وال تزيد عن خمسة آالف جنيه فإذا وقـع                  
القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفــة نيابيــة عامــة أو مكلف بخدمة عامة وكـان                 

نيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة غرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه             ذلك بسبب أداء الوظيفة أو ال     
  .وال تزيد عن عشروة آالف جنيه 

  
  :المادة السابعة 

 ، بشأن تنظيم الصـحافة      ١٩٩٦ لسنة   ٩٦ مكرر إلى القانون رقم      ٤٤تضاف مادة تحت رقم       
  :نصها كاآلتى 

  
   : مكرر ٤٤مادة 

ستشارين بالمحكمة ، تختارهم جمعيتها العمومية سنوياً       تنشأ بمحكمة النقض هيئة من ثالثة م      
ويكون رئاستها ألقدمهم ، ويكون لها أمانة فنية من عدد كاف من المستشارين والرؤسـاء بالمحـاكمم              

 – دون غيرهـا     –االبتدائية يجرى ندبهم بقرار من مجلس القضاء األعلى ، ويخـتص هـذه الهيئـة                
  .امة أو ذوى الشأن فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف بالتحقيق بناء على طلب النيابة الع

وللهيئة أن تكلف أحد أعضائها أو أحد المنتدبين للعمل بأمنانتها بالقيام بما تراه مـن أعمـال                 
التحقيق ، ويكون للهيئة ولمن تكلفه بذلك االختصاصات والسلطات المقررة فى القانون لقاضى التحقيق              

  .ا القانون بما ال يتعارض مع أحكام هذ
  .وتختص الهيئة وحدها بتحريك الدعوى الجنائية فى هذا الحالة 
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  :المادة الثامنة 
 بشأن تنظـيم الصـحافة      ١٩٩٦ لسنة   ٩٦إلى القانون رقم    ) أ( مكرر   ٤٤تضاف مادة برقم    

  :نصها كاآلتى 
  

  ) :أ( مكرر ٤٤مادة 
 ،  ١٩٦٦ لسـنة    ٢٥عسكرية  استثناء من أحكام قانون اإلجراءات الجنائية وقانون األحكام ال        

بنظر الجنح التى ترتكب بواسطة الصحف ويكون     ) دائرة الجنح المستأنفة    ( وتختص المحاكم االبتدائية    
الطعن على هذه األحكام باالستئناف أمام محاكم الجنايات المختصة التـى تقـع بـدائرتها المحـامن                 

  .االبتدائية 
  

  :المادة التاسعة 
 .لجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ينشــر هذا القانون فى ا  
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  قانون جديد للنقابات المهنية
--------  

عقدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ومركز ماعت للدراسـات الحقوقيـة             
بمقر المركز القـومي لحقـوق      ) قانون جديد لنقابات المهنية     ( والدستورية  ورشة عمل بعنوان  نحو        

   .١٩/٠١/٢٠٠٦اإلنسان وبرعايته ودعمه يوم الخميس الموافق 
األمين العام للجمعية الوطنية للـدفاع      (جمال بركات   / وبدأت فاعليات الورشة بكلمة لألستاذ    

) األمين العام للمجلس القومي لحقوق اإلنسان     ( مخلص قطب   / مرحبا بالسفير   ) عن الحقوق والحريات  
 للسـفير   ثم أعطي الكلمة  ) مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية     ( أيمن عقيل   / واألستاذ  

مخلص قطب الذي أكد فيها علي دور النقابات المهنية وأهميتها في المجتمع المدني وعلـي ضـرورة               
  وعلي التعاون والتنسيق المستمر بين المجلس ومنظمات المجتمـع           ١٩٩٣ لسنة   ١٠٠تعديل القانون   

   ٠المدني ودعمه ورعايته لها في أنشطتها المختلفة 
   المعـدل بالقـانون     ١٩٩٣ لسـنة    ١٠٠تعـديل القـانون      وتقدم المجلس بورقة عمل حول      

 والتي أعدتها اللجنة التشريعية بالمجلس عقب لجنة االستماع التي عقدها المجلس مـع     ١٩٩٥  لسنة    ٥
أمـين المنظمـة    ( حافظ أبو سعده      / وحضرها أ   ) أمين عام لجنة المهنيين       ( مفيد شهاب   / الدكتور

  ).نقيب المحامين ( سامح  عاشور  / و األستاذ) المصرية لحقوق اإلنسان 
مؤكدا أن الباعث الرئيسي لصـدور      ) مدير مركز ماعت    ( أيمن عقيل   /  ثم تحدث األستاذ    

داخـل النقابـات    ) اإلخوان المسلمين   (  هو التصدي  لصعود التيار الديني        ١٩٩٣ لسنة   ١٠٠القانون  
. يون عضوا من الطبقـة المتوسـطة       مل ٦ نقابة مهنية وتضم حوالي      ٢٣المهنية ومشيرا أن مصر بها      

وان النقابات المهنية كان لها دورها المؤثر في الحياة العامة والنشاط السياسي لدرجة أنها قد خطفـت                 
  .األضواء من األحزاب السياسية  

 وأكـدت ضـرورة تخلـي رئـيس         ١٩٩٠ المهنية حينما اجتمعت في نقابة األطباء عام         توان النقابا 
لحزب الوطني وإلغاء قانون الطوارئ والقيود علي حرية الصـحافة وتكـوين            الجمهورية عن رئاسة ا   

  .األحزاب والمطالبة بإجراء انتخابات نزيهة وحرة 
 بعد غزو الكويـت وعـودة كثيـر مـن           ١٩٩١ثم أثارت مشكلة البطالة للمهنيين في عام        

الـذي  ) مل النقابي   بضمانات ديمقراطية الع  ( المصريين فكل ذلك أدي إلي وضع هذا القانون المسمى          
ليس فيه من الديمقراطية إال اسمه وال القانون غير رسمه وشكله وقد أدى هذا القـانون إلـي تجميـد                    
الكثير من النقابات وشل حركة العمل النقابي مما اثر بدورة علي األداء النقابي و جعل بعض النقابات                 

  .الي لديهاتطلب من الحكومة دعماً لصندوق المعاشات لمواجهة العجز الم
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ودعا النقـابيين إلـي نبـذ       . أن هذا القانون به الكثير من السلبيات والمعوقات         " عقيل"وأكد  
 يشارك فيـة    ١٩٩٣ لسنة   ١٠٠الخالفات الشخصية والتعاون بين النقابات لوضع قانون بديل للقانون          

  .النقابيين بأنفسهم ليخرجوا من هذا النفق المظلم وهو الحراسة  
 ١٠٠ات الجلسة األولي والتي دارت حول عرض لسلبيات ومعوقات القـانون            ثم بدأت فاعلي  

    .١٩٩٥ لسنة ٥ المعدل بالقانون ١٩٩٣لسنة 
) األمين العام  المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان        ( حافظ أبو سعدة    / ورأس  هذه الجلسة األستاذ      
   ٠وكانت أهم السلبيات علي القانون 

ادة  الثانية إلقرار نتيجة االنتخابات هو تصويت نصف عـدد    الشرط التعجيزي الوارد في الم     -
أعضاء الجمعية علي األقل المقيدة أسماءهم في  جداول النقابة ممن لهـم حـق التصـويت                 

 وإذا لم يكتمل النصاب تعاد االنتخابـات ويكـون          –لصحة انتخاب النقيب وأعضاء المجلس      
ا لم يتوافر النصاب السـابق تعيـين        الحد االدني لصحة االنتخاب تصويت ثلث األعضاء وإذ       

  . لجنة إلدارة النقابة بإشراف قضائي 
أيضا تولي الجهات القضائية إدارة النقابات في حالة عدم اكتمال النصاب وعـدم دعـوتهم                -

للجمعية العمومية إلجراء االنتخابات وذلك يؤدي إلى وضع النقابة تحت الحراسة إلي مـاال              
 .نهاية 

 أنة منح وأعطي للجنة القضـائية المشـرفة علـي           ١٩٩٣ لسنة   ١٠٠ومن سلبيات القانون     -
 .االنتخابات النقابية سلطة تحديد مواعيد النتخابات وطرق إجرائها 

أيضا هذا القانون طعن علية بعدم الدستورية لتعارض نص المادة الخامسة منه  مع الدستور                -
راض االنتخابات في غير    والتي تنص علي أن يكون اجتماع  أعضاء الجمعية العمومية ألغ          

 الحد من اإلقبال علي المشاركة      إليأيام الجمع والعطالت الرسمية وإعمال هذا النص يؤدي         
في العملية االنتخابية باإلضافة إلي النصاب المرتفع المطلـوب لصـحة انعقـاد الجمعيـة               

 .العمومية

 المهنية رغـم     سريانه علي جميع النقابات    ١٩٩٣ لسنة   ١٠٠وقد عاب البعض علي القانون       -
اختالف كل نقابة عن االخري فهناك نقابة مركزية مثل الصحفيين وهناك نقابات منتشرة أي              
لها فروع في كل أنحاء الجمهورية وهناك اختالف في أعداد العضوية في النقابـات بشـكل                

وفي حكم المحكمة   .   كبير مما يجعل هناك حاجة الختالف قواعد انتخابات مجالس النقابات         
ما قصد إليه الدستور بنصه مـن المـادة         " أ  ) " د  .  ق   ١٤ لسنة   ١٥( ستورية العليا رقم    الد
 منه علي أن إنشاء النقابات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وهو ضـمان حـق         ٥٦
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أعضاء النقابة في صياغة أنظمتها وبرامجها وتنظيم إدارتها وأوجة نشاطها واختيار ممثليها            
ك هي الديمقراطية النقابية التي تكفل حرية النقاش والحـوار فـي آفـاق              في حرية تامة وتل   

 .مفتوحة تتكافأ الفرص من خاللها وتتعدد معها اآلراء وتتمايز داخل النقابة الواحدة 

عبدا / ودارت الجلسة الثانية حول المقترحات المقدمة من المشاركين ورأس الجلسة األستاذ            
  ).ر القانون الدولي لحقوق اإلنسان المحامي بالنقض وخبي( خليل هللا

 والعودة إلي قانون كـل نقابـة        ١٩٩٣ لسنة   ١٠٠وأكد غالبية المشاركين علي ضرورة إلغاء القانون        
أن تطبق أحكام قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسـية         .  خليل   عبدا هللا / علي حده وطالب األستاذ     
 أي مخالفة تتعلق بجمع مراحل العملية االنتخابيـة منـذ            في حالة  وقوع     المتعلقة بالجرائم االنتخابية  

  ٠إعالن فتح باب الترشيح وحتي إعالن النتائج 

  
  التوصيــــــــــــــــات

  : في نهاية الورشة تم عرض التوصيات والمقترحات كاآلتي 
  :أوالً 

   ٠ ١٩٩٣ لسنة ١٠٠ عرض نصوص القانون البديل للقانون 
  :  المادة األولى 

          تسري أحكام القانون على النقابات المهنية       
  : المادة الثانية 

                يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامـة أو الفرعيـة تصـويت              
من عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيد أسماؤهم في جداول النقابة ممن لهم حـق االنتخـاب                % ٢٥

   ٠على األقل 
 ألحكام قانون كل نقابة ويجوز لكل نقابة اقتراح التعديالت القانونية الالزمة في تحديد              وطبقاً

   ٠عدد وشكل الجمعية العمومية لها 
وإذا لم يتوافر هذا النصاب حتى نهاية العملية االنتخابية يدعى أعضاء الجمعية العمومية إلى              

مـن عـدد    % ١٠ صـحيحاً بتصـويت      اجتماع ثاني خالل أسبوعين ويكون االنتخاب في هذه المرة        
  .األعضاء على األقل ممن لهم حق االنتخاب

  : المادة الثالثة 
               إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقاً لألحكام المنصوص عليها فـي المـادة               

 أعضاء  السابقة يستمر النقيب ومجلس النقابة في مباشرة اختصاصاتهم لمدة عام كمجلس مؤقت ويدعى            
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الجمعية العمومية خالل هذه المدة النتخابات النقيب ومجلس النقابة بذات الطريقة ويكـون االنتخـاب               
   ٠صحيحاً باكتمال النصاب المنصوص عليه في المادة السابقة 

  :المادة الرابعة 
الـوكالء                 إذا خال منصب النقيب قبل انتهاء مدته في النقابة حل محله أقدم النـواب أو                

بحسب األحوال وتدعى الجمعية العمومية النتخاب النقيب خالل ثالثة أشهر من تاريخ خلـو مكانـه                
وتسري األحكام الواردة بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون على اجتماع الجمعية العموميـة فـي                

   ٠هذه الحالة وتعتبر مدة النقيب المنتخب مكمله لمدة النقيب السابق 
  : مادة الخامسة ال

                  يكون اجتماع أعضاء الجمعية العمومية ألغراض االنتخاب في األيام التـي تراهـا             
اللجنة المشرفة على االنتخابات والمنصوص عليها في المادة السابعة ويعلن عن موعده في جريـدتين               

   ٠يوميتين واسعتي االنتشار تصدران باللغة العربية 
  : سة المادة الساد

                 تجري االنتخابات لجميع المستويات النقابية طبقاً للطريقة التي ينص عليها قانون كل            
نقابة ويخطر مجلس القضاء النتداب عدد من السادة القضاة لألشراف على عملية االقتـراع والفـرز                

   ٠وإعالن النتائج وتتحمل وزارة العدل كافة المصروفات 
  :المادة السابعة 

                 تشكل بكل نقابة مهنية لجنة من غير المرشحين تكون مهمتها 
الفصل في جميع الطلبات والتظلمات على قيد أسماء في كشوف االنتخاب أو إهمال قيدها  .١

بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إعالن 
  ٠وي الشأن خالل ثالثة أيام من تاريخ صدورها الكشوف وتبلغ قراراتها إلى ذ

الفصل في جميع الطلبات والتظلمات التي تقدم إليها منذ اإلعالن عن بدء االنتخابات وحتى  .٢
  ٠انتهاء العملية االنتخابية لضمان سيرها وفقاً للقانون 

  : المادة الثامنة 
 في االنتخابات على كافة المستويات متى                     يكون لعضو النقابة المهنية حق اإلدالء بصوته      

   ٠سدد االشتراكات المتأخرة قبل شهرين من الموعد المحدد لالنتخابات 
  :المادة التاسعة 

              يجوز لمجالس النقابات العامة أو الفرعية وسائر التنظيمات النقابية المهنية جمع أمـوال             
 عليها النقابة ولكل عضو من أعضاء النقابة أن يطلب          أو قبول هبات أو تبرعات لألغراض التي تقوم       
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من محكمة القضاء اإلداري وقف أي عمل أو إجراء يصدر بالمخالفة لحكم هذه المادة وتتبع في ذلـك                  
 فرض الحراسة القضائية أو     زالقواعد و اإلجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وال يجو          

  . و مصادرة أموالها ألي سبباإلدارية على النقابات المهنية أ
  : المادة العاشرة 

      حق كل نقابة في إعمال القانون الخاص بها فيما يتعلق بالتجديد النصـفي أن وجـدت بحسـب                  
  . األحوال أو طبقاً للتعديالت القانونية التي تجريها على الجمعية العمومية من حيث الشكل والعدد

  : المادة الحادية عشر 
 تعديل قـوانين النقابـات المهنيـة إال بعـد           زل حكم يخالف أحكام هذا القانون و ال يجو              يلغى ك 

  . استطالع رأي جمعيتها العمومية 
  : المادة الثانية عشر 

  .       ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره 
  . ينفذ كقانون من قوانينها يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و

  :     ثانيـــــاً 
  .اقتراح الحضور تشكيل اتحاد عام للنقابات المهنية 

  :    ثالثـــــاً 
   ٠عرض هذا المقترح مشروع القانون الجديد على جميع النقابات المهنية إلبداء الرأي فيه 

الجمعية العموميـة مـن     وفي نهاية الورشة أبدي نادي القضاة رغبته في تنفيذ ما أوصت به             
 ١٠٠إلغاء أي دور للجنة القضائية في اإلشراف أو التدخل في شئون النقابات المهنية وإلغاء القـانون                 

 والعودة لتفعيل دور الجمعية العمومية للنقابات المهنيـة         ١٩٩٥ لسنة   ٥ والمعدل بالقانون    ١٩٩٣لسنة  
    ٠وتعديل لوائحها وقوانينها الخاصة 

  



 
  جمهورية مصر العربية

    المجلس القومي لحقوق اإلنسان
  

  -٥٠-

  /خبر صحفى 
  /عناية السيد األستاذ   
  عقد المجلس القومى لحقوق اإلنسان ، اجتماعه الشهرى مساء أمس األربعاء برئاسة الدكتور               

بطرس غالى ، رئيس المجلس ، وناقش المجلس فى اجتماعة الذى امتد ساعتين ونصـف السـاعة ،                  
لس ولجانـة وتنظـيم االتصـال السـريع         عدداً من األمور التنظيمية التى تتعلق برفع كفاءة أداء المج         

باألعضاء فى المناسبات التى تحتاج إلى إتخاذ موقف عاجل من جانب المجلس ، واعتبر المجلـس أن         
قرب االحتفال بمرور عام على إنشاء المجلس يعد مناسبة مالئمة تماماً لتقييم أداء المجلـس ولجانـة                 

قدم األعضاء عدة أقتراحـات تتعلـق بهـذه    ، و..ومجمل أثرة على أوضاع حقوق اإلنسان فى مصر    
الجوانب التنظيمية منها األسراع بإنشاء موقع خاص للمجلس على شبكة األنترنت ، وإصـدار نشـرة                

  .دورية عن المجلس ونشاطة تكون أداه للتواصل بين أعضاء المجلس جميعاً وبين المجتمع كله 
ماً كامالً أو يـومين حتـى تتيسـر         كما تقرر أن تأخذ اجتماعات المجلس شكل دورة تمتد يو           

  .المناقشة والدراسة الواسعة المتأنية للمسائل المطروحة على المجلس 
وفيما يتعلق بنشاط المجلس استعرض رئيس المجلس ، االتصاالت التى قام بها خارج مصر                

عدداً من  وداخلها والتى شملت عدداً كبيراً من منظمات حقوق اإلنسان فى أوروبا ، كما شملت زيارة                
السادة الوزراء بمصر ، وشرح رئيس المجلس ما دار فى هذه اللقاءات وصور التنسيق التـى اتفـق                  

  .عليها مع السادة الوزراء 
كذلك استعرض ، نائب رئيس المجلس ، االتصاالت واللقاءات التى قام بها فـى كـالً مـن                    

عوة من األمـين العـام لألمـم        مراكش ، ونيويورك ، وواشنطن ، والتى شملت ندوة فى نيويورك بد           
، كما شملت عدة لقاءات صحفية ولقاءات       ) إسالموفوبيا  ( المتحدة حول ظاهرة الخوف من اإلسالم أو        

  .مغلقة مع عدد من مراكز االبحاث وثيقة الصلة باتخاذ القرارت السياسية فى الواليات المتحدة 
المجلس يمـارس عملـه فـى       وأكد رئيس المجلس ، خالل اجابته عن بعض األسئلة ، أن              

وأن ... استقالل تام وأنه ال يتصور مطلقاً أن يقبل وصاية أو تدخالً فى عملة من أى جهـة أجنبيـة                    
  .مجرد الحديث فى هذا األمر يعد إهانه للمجلس وأعضائة 

وعرض األمين العام ثمرة  نشاط اللجنة الخماسية التى تجتمع بمقر المجلس شـهرياً والتـى       
على مستوى رفيع لوزارات العدل ، الداخلية  الخارجية ، مكتب النائب العام ، كما تقرر                تضم ممثلين   

استئناف المجلس زيارة السجون  للعمل على توفير الرعاية الواجبه والمعاملة اإلنسانية الكريمة التـى               
 .يشترطها القانون كما تشترطها المواثيق الدولية التى انضمت إليها مصر وإلتزمت بها 
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     المجلس القومي لحقوق اإلنسان
  بيان صحفي

نحو إستراتيجية إعالمية لنشر ثقافة حقوق      "عقد المجلس القومي لحقوق اإلنسان ندوة بعنوان        
 النـدوة عـن عـدد مـن         أسـفرت .  الجاري ٢٢ إلى   ٢١استمرت فعالياتها لمدة يومين من      " اإلنسان

  :التوصيات التي سيتم عرضها على المجلس لدراستها، و أهم هذه التوصيات هي
التنسيق بين جهود المجلس القومي لحقوق اإلنسان وكل من المجلس القومي للمرأة والمجلس              .١

 . األعلى للصحافة واتحاد اإلذاعة والتليفزيون لنشر ثقافة حقوق اإلنسان
وورش عمل لإلعالميين والدعاة والقائمين باالتصال في قضايا حقوق         تنظيم دورات تدريبية     .٢

 .اإلنسان
 .االستخدام األمثل لمهارات االتصال المباشر والجماهيري في نقل ثقافة حقوق اإلنسان .٣
االهتمام باإلذاعات والقنوات المحلية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان للجمهور مع التركيز على              .٤

 .تماعية وحقوق المرأة والطفلالحقوق القانونية واالج
تجديد الخطاب الديني في اإلذاعة والتليفزيون بما يحقق مقاصد الشريعة اإلسالمية ومبـادئ              .٥

 .حقوق اإلنسان مع مراعاة متغيرات العصر
مع االحترام الكامل لحق اإلبداع الفني فإن الندوة تناشد السادة القائمين باألعمال الفنية علـى                .٦

 . اة منظومة حقوق اإلنسان فيما يقدمونه من أعمالاختالفها على مراع
إقامة حلقات نقاشية بين المجلس والقائمين باالتصال لمناقشة االيجابيات والسلبيات فيما يقدم             .٧

 . من أعمال عبر اإلذاعة أو التليفزيون
تشجيع وتنظيم محاضرات بالمدارس والجامعات والنقابـات المهنيـة والعماليـة والنـوادي              .٨

ة والجمعيات األهلية المشهرة واألحزاب ومراكز النيل وقصـور الثقافـة وفـروع             الرياضي
 . المجلس القومي للمرأة للتعريف بمبادئ حقوق اإلنسان

 .تنظيم مسابقة سنوية للشباب مع وزارة الشباب عن قضايا حقوق اإلنسان .٩
ت الصـحفية  تنظيم احتفال سنوي يتم فيه تكريم شخصية العام لحقوق اإلنسان وأفضل الحمـال       .١٠

 . واإلذاعية واالتصالية المباشرة أو أعمال فنية وأدبية في مجال حقوق اإلنسان
دعوة أصحاب األعمال اإلبداعية في مجاالت الفنون المختلفة إلى تبني قضايا حقوق اإلنسـان               .١١

وتقديم نماذج قدوة تاريخية أو معاصرة لتيسير نشر ثقافة الوعي والمعرفة بحقوق اإلنسان من              
 استلهام  التراث الشعبي واألغاني واألمثلة الشعبية التي تمثل تراثاً ييسر نشر المفـاهيم               خالل

  . الثقافية إلى كافة شرائح المجتمع
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   لحقوق اإلنسان   المجلس القومي             

  بيــــــان
---  

  يونيو الجارى نـاقش خاللـه        ٢٩عقد المجلس القومى لحقوق اإلنسان اجتماع مساء أمس           
الموضوعات المطروحه على جدول أعماله مستعرضاً بداية التوصيات الصادرة عن اللقـاءات التـى              

زارات شارك فيها خالل هذا الشهر بغرض تفعيل تنفيذها من خالل االتصاالت مع أطرافها ومع الـو               
  .المعنية 

فاستعرض اللقاء الثانى مع المنظمات والجمعيات األهلية لتفعيل وتنشيط التعاون بين الجانبين            
فى مجاالت إعداد الخطة القومية لحقوق اإلنسان والتقرير السنوى ، كما استعرض تقريراً عن المائدة               

ندوة البرلمانية اإلقليميـة حـول      المستديرة حول دور اإلعالم فى نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتقرير ال          
  .اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

هذا ، وقد وافق المجلس على إحالة اإلقرارات والتوصيات الخاصة بإصالح نظـام الحـبس                 
  .االحتياطى للجهة المعنية ، كما استعرض النشاط على الساحة الدولية 

 من يوم األربعاء    ١٩٣٠قد أول لقاء سعت     واتفق على بدء أمسيات صالون حقوق اإلنسان ليع         
أحمد ماهر السيد  ، حول حقوق اإلنسان        /  الجارى بمحاضرة يلقيها فى نادى التحرير السيد الوزير          ٦

  .فى عالم متغير 
وعلى صعيد آخر ناقش المجلس وباستفاضة موضوع اإلصالحات السياسية وأصـدر بيانـاً               

  . الحبس فى قضايا النشر فى الدورة البرلمانية الحالية يؤكد أهمية إقرار التشريع الخاص بإلغاء
ودار نقاش موسع حول دور المجلس فى االنتخابات الرئاسية القادمة واالنتخابات التشريعية   

 .فى العالم القادم 
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      لحقوق اإلنسان        المجلس القومي           

  بيان صحفى
---  

، برئاسة الدكتور بطرس غالى ، رئيس المجلـس ،          المجلس القومى لحقوق اإلنسان     اجتمع    
  .. الجارى فى جلسة خاصة وأصدر البيان التالى ٨صباح اليوم  

منذ بدء حملة الدعاية للمرشحين وحتـى       سير عملية انتخاب رئيس الجمهورية      تابع المجلس     
غرفة العمليات التى انشئت خصيصاً لهذا الغرض بمقر المجلس ،          ل  من خال إغالق صناديق االنتخاب    

  . ومن خالل رصد ما تضمنته وسائل اإلعالم المختلفة ، وكذلك ما ورد على شبكة االنترنت 
.. فضالً عن تلقى الشكاوى والمالحظات والتحقق منها ثم متابعتها مع جميع الجهات المعنية              

 الميدانية التى قامت بها لجان من أعضاء المجلس ومعهم أعضاء من            وذلك كله باإلضافة إلى المتابعة    
كما تم صباح يوم االنتخاب اجتماع بين نائب رئيس المجلس وبين رئيس اللجنة  العليـا                . أمانته الفنية   

وكان الهدف من هذا االجتماع ضمان      .. المشرفة على االنتخابات الرئاسية وعدد من السادة أعضائها         
  .س ومنظمات المجتمع المدنى من مباشرة دورها فى متابعة ورصد سير العملية االنتخابيةتمكين المجل

إقبال  .. أولهماوقد الحظت لجان المجلس الميدانية أمرين هامين جـديرين بالتســجيل ،             
المواطنين على إبداء رأيهم فى اختيار رئيس الجمهورية ، وإن لم يتوافر بين يدى المجلس حتى ساعة                 

أنه وفقاً لتقارير    .. واآلخــرار هذا البيان إحصاء دقيق حـول نسبة المشـاركة فى االنتخاب،           إصد
لجان المجلس التى قامت بزيارة عدد من الدوائر االنتخابية وما توافر من بيانات لغرفة العمليات مـن                 

را طبيعياً وأنـه     فإن العملية االنتخابية قد سارت سي      –شكاوى وتقارير بعض المنظمات الغير حكومية       
لم ترصد أى تدخالت من جانب الجهات األمنية فى العملية االنتخابية بما يمس حرية الناخب أوسرية                

  .التصويت 
وفى تصور مبدئى يمكن اإلشارة إلى إيجابية التجربة فى مجملها باعتبارها أولى التجـارب                

يادة المشاركة الشعبية الحقيقية فـى      العملية فى مرحلة جديدة من مراحل حياتنا السياسية تسعى إلى ز          
  .الحياة العامة 



  
  

  
    نائب رئيس المجلس

  

  -٥٤-

      لحقوق اإلنسان        المجلس القومي           

غير أن اللجان المختلفة التى تابعت سير العملية االنتخابية ميدانياً قد الحظـت عـدداً مـن                   
الصعوبات التى واجههـــا بعض الناخبين فى العثور على مقـــار لجــانهم أو أسمائهم فـى              

داول ، فضالً عما ترتب على ضم عدٍد من اللجان من تغيير            الجداول االنتخابية بسبب عدم دقة تلك الج      
  .للمقار التى يدلى فيها الناخب بصوته 

.. وقد أدى تعدد مثل هذه الحاالت إلى ازدحام بعض اللجان بالراغبين فى اإلدالء بصـوتهم                  
أن كذلك تبـين  ..  على المشاركة فى انتخابات رئيس الجمهورية  نوانصراف عدد منهم كانوا حريصي    

عدداً غير قليل من اللجان االنتخابية لم يصلها قرار اللجنة العليا بتمكين منظمات المجتمع المدنى مـن                 
دخول لجان االنتخاب لممارسة عملها ، وذلك بسبب تأخر استجابة اللجنة العليا لالنتخابات الرئاسـية               

ها فى متابعة االنتخابـات     لطلب المجلس القومى لحقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدنى  أداء دور          
  .الرئاسية 
وســـيقوم المجلس بإصدار تقرير تفصيلى فور إتمام متابعته لالنتخابات الرئاسية ،   

وتجميع تقارير اللجان الميدانية ، وتحليل الشكاوى وما ورد له من تقارير منظمات حقوق اإلنسان 
 .والمالحظات التى تجمعت لدى غرفة عمليات المجلس 
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 لمجلس القومي                لحقوق اإلنسان       

  
  بيان صحفى

--  
  

ظمـات المجتمـع    ن مع ممثلـى م    اً وموسع اً هام اًعقد المجلس القومى لحقوق اإلنسان اجتماع       
  التى ستشارك فى مراقبى االنتخابات البرلمانية القادمة وذلك صباح اليوم األربعـاء الموافـق              المدنى  

  . ، بمقر المجلس ٢٦/١٠/٢٠٠٥
  

 نائب رئيس المجلس ، االتصاالت التى أجريت        أحمد كمال أبو المجد ،    / وقد عرض الدكتور      
محمود أبو الليل ، رئيس اللجنة العليا المشرفة على االنتخابات والتى أكد فيهـا              / مع السيد المستشار    

المجلس على حق المنظمات المستقل فى مراقبة العملية االنتخابية مع االلتزام بمعايير الحياد ، و هـو                 
 اللجنة العليا وتضمنه البيان الصادر عنه أول امس ، كمـا اسـتعرض              ما وافق عليه المستشار رئيس    

  .االتصاالت التي عقدت مع الجهات المختلفة بذات الموضوع 
  

وقد أبدى عدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى لـبعض النالحظـات حـول تفصـيالت                  
لتى تصدر عـن اللجنـة      ممارسة الرقابة داعين إلى ضرورة توضيح األمر تماماً من خالل البيانات ا           

العليا لالنتخابات حتى تتم عملية المراقبة والمتابعة فى هدوء ونظام ، وحتى يتحقـق لهـا الفاعليـة                  
ووعد نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس بمتابعة هذه األمور التفصيلية مـع اللجنـة              .. المنشودة  

 .العليا لالنتخابات ووزارة الداخلية 
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  المجلس القومي لحقوق اإلنسان

  

  بيان صحفي

  

، إجتمـاع اللجنـة     ٢٠٠٥ أكتـوبر    ١٢عقد المجلس القومي لحقوق اإلنسان يوم األربعـاء         

التحضيرية للندوة العالمية للتنمية وإزالة األلغام من منطقة الساحل الشمالي الغربي برئاسـة األسـتاذ               

ولية والمقرر العام للندوة، وذلك بحضور بعض ممثلي        صالح عامر، أمين لجنة العالقات الد     / الدكتور

الوزارات أعضاء اللجنة القومية لإلشراف على إزالة األلغام من منطقة السـاحل الشـمالي الغربـي                

  .  وظهيره الصحراوي

  

والتـي سـيدعى    وقد تم اإلتفاق على عقد الندوة العالمية في أواخر شهر ديسمبر المقبـل،                

ذات الثقل الدولي، والشخصيات المصرية المرموقة، فضالً عن األساتذة         لحضورها بعض الشخصيات    

  .والخبراء األجانب من الدول األجنبية الصديقة

  

  ١٢/١٠/٢٠٠٥: تحريراً في
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  بيان صحفى
----  

 فور إجالء األخوة السـودانيين المعتصـمين بأحـد          -تابع المجلس القومى لحقوق اإلنسان      
 ما جرى باهتمام وقلق بالغ لما له من اتصال بالعالقات           –المياديين بالقرب من مقر مفوضية الالجئين       

رى ونحافظ جميعاً   األخوية الراسخة بين الشعبين المصرى والسودانى وهى عالقات يعتز بها كل مص           
  . عليها ، ونحرص على تعزيزها وحمايتها 

وقد بادرت اللجنة اإلجتماعية بالمجلس باجراء جلسة استماع موسعة حضرها ممثلون علـى             
مستوى عاٍل من الجهات الحكومية المعنية ، كما قام المجلس بايفاد لجنة من أعضائة وأمانته العامـة                 

ت المحتجزات فى سجن القناطر للنساء، والالتى كن ضمن اإلعتصام          قاموا بزيارة الالجئات السودانيا   
  .ألسباب تتصل بظروفهن اإلنسانية 

وقد اطلع المجلس على كل مالبسات الحادث وناقش أعضاؤه فى إجتماعهم اليوم األربعـاء              
  : يناير الجارى تداعياتة الخطيرة ، وقد خلص اإلجتماع إلى التوصيات التالية٢٥الموافق 
  . قيام مفوضية الالجئين بالقاهرة بتسوية عاجلة ألوضاع الالجئين السودانيينأهمية -١
ضرورة الكشف عن مصير المفقودين من أسر الالجئين فى أعقاب فض إعتصـام ميـدان                -٢

 .مصطفى محمود

 . اإلفراج عن السودانيين المحتجزين  -٣

عـويض أسـر    متابعة تحقيقات النيابة بشأن وقائع فض إعتصام ميدان مصطفى محمود، وت           -٤
 .المتوفين والمصابين

متابعة زيارة سجنى أبو زعبل وشبين الكوم حيـث يتواجـد المحتجـزون الرجـال مـن                  -٥
 .السودانيين

ضرورة اإلسراع بدفن جثث الضحايا التى لم تدفن حتى اآلن بالتنسيق مع السفارة السودانية               -٦
  .بالقاهرة ، ومع ذويهم 
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ز والرضا المشاعر الجياشـة ألبنـاء الشـعب         ويسجل المجلس بهذه المناسبة وبكل اإلعتزا     
المصرى تجاه أشقائهم السودانيين واإلقبال الشديد على تـقديـم المعـــونة لهـم مـن جــانب                
الهيئــات والجمعيات األهلية أو من األفراد ، ويرى المجلس أن هذه المشاعر والمبـادرات النبيلـه                

على تضميد بعض الجراح الناجمة عن هذا الحادث        تؤكد عمق العالقات بين الشعبين الشقيقين وتساعد        
  . المؤسف

ومن جانب آخر ناقش المجلس مشروع قانون أعدته اللجنة التشريعية متضمناً تعـديل عـدد             
 فـى   –كبير من نصوص قانون االجراءات الجنائية تعديالً يحمى حقوق المتهمين فى ويضمن لهـم               

ا الدستور ، كما تتطلبها االتفاقيات والمواثيـق الدوليـة           المحاكمة العادلة التى يتطلبه    –جميع اآلحوال   
التى انضمت إليها مصر فصارت بذلك جزءا من القانون المصرى الداخلى، وسيرفع المجلـس هـذا                

  ..المشروع مصحوباً بمذكرة ايضاحية مفصلة إلى مجلس الشعب فى وقت قريب 
ن بعض أعضائة بإصدار تشـريع  كذلك أحال المجلس إلى اللجنة التشريعية مشروعاً مقدماً م     

  .موحد يضع الضوابط الواضحة لبناء دور العبادة على اختالفها 
وتقـــرر فى االجتمـــاع دعــــوة اللجنة الخاصة التى شكلها المجلس لدراسـة           

" لعقد جلسات استماع موسعة تعقبها دراسة المقترحات التـى تعـزز مبـدأ              " المواطنة  : " موضوع  
 .نه من كل محاوالت النيل منه ، ورفع توصياتها فى ذلك للمجلس وتصو" المواطنة 
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  إعالن القاهرة الصادر عن الندوة اإلقليمية 

  حول المؤسسات الوطنية حقوق اإلنسان فى العالم العربى
  )٢٠٠٥آذار /  مارس ٨-٦(

---- - ---- ----  
  

في ضوء االهتمام العربي المتزايد بقضايا حقوق اإلنسان، وتأكيدا على االلتزام بميثاق األمم             
ن ومبادئ حقوق اإلنسان، ومواصلة للجهود المبذولـة علـى          المتحدة واإلعالن العالمى لحقوق اإلنسا    

 في سـبيل النهـوض بحقـوق اإلنسـان          -على المستوى الحكومي وغير الحكومي    –الساحة العربية   
 اإلنسان فـي جمهوريـة      قواحترامها وحمايتها، عقدت في القاهرة، بدعوة من المجلس القومي لحقو         

ان والبرنامج االنمائى لألمم المتحـدة وبالتعـاون مـع       مصر العربية والمفوضية السامية لحقوق اإلنس     
  جامعة الدول العربية، ندوة حول مؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في العالم العربي في الفتـرة مـن                 

  .٢٠٠٥مارس / آذار٨ إلى ٦
  

وقد انعقدت الندوة بحضور وفود من سبعة  عشر دولة عربية، يمثلون مؤسسـات وطنيـة                
 عدل في الدول التي لم تنشئ بعـد         تن برلمانية معنية بحقوق اإلنسان، ووزارا     لحقوق اإلنسان، ولجا  

) بصفة مراقب (مؤسسات وطنية، فضال عن ممثلين عن منظمات غير حكومية ناشطة في هذا المجال              
، وبحضـور   ) أوربا - آسيا -أفريقيا(ووفود من منظمات  إقليمية تمثل مجموعات جغرافية من العالم           

منظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق اإلنسـان، فضـالً عـن              ممثلين عن بعض ال   
  .وكاالت األمم المتحدة المتخصصة

  
أكد المشاركون على محورية قضية حقوق اإلنسان وضمان تعزيزها وحمايتهـا، واألهميـة             

 وفى هذا   .الخاصة للدور المنوط بمؤسسات حقوق اإلنسان الوطنية في الوطن العربي في التعامل معها            
الصدد دعا المشاركون الدول العربية التي لم تنشئ بعد مؤسسات وطنية مماثلة للقيام بذلك في أقـرب                 
فرصة الستكمال منظومة العمل العربي في هذا المجال، مشددين في الوقت ذاته على أهمية التعـاون                

بية إلى سرعة االنتهـاء     كذلك دعا المشاركون الحكومات العر    . البيني العربي في مجال حقوق اإلنسان     
من إجراءات التصديق على الميثاق العربي لحقوق اإلنسان وإنشاء آلية لتنفيذه، فضال عن التصـديق               

  .على االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان
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ويؤكدون على ضرورة اتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ على استقاللية المؤسسـات الوطنيـة             

ينها من أداء المهام الموكولة إليها، وأهمية قيام تلك المؤسسات بوضع خطط عمل             لحقوق اإلنسان وتمك  
شاملة للتعامل مع جوانب حقوق اإلنسان كافة،  مستفيدة في ذلك من التجـارب األقليميـة األخـرى،                  
وبالتعاون مع المنظمات األهلية والتنسيق مع آليات األمم المتحدة التعاهدية لحقـوق اإلنسـان ولجنـة           

  . ق اإلنسان والمفوضية السامية بجنيفحقو
  

وبالنظر لطبيعة هذه الندوة وأهمية ما تناولته من موضوعات وما تضمنته من تفعيل آلليـات           
مضافة وجديدة لتعزيز مسيرة حقوق اإلنسان فقد قرر المشاركون رفع هذا اإلعالن والتوصيات إلـى               

ورعاية القادة العرب، كما طالبوا بتوزيع هـذا    القمة العربية بالجزائر، راجين أن يكون موضع اهتمام         
اإلعالن والتقرير الختامي وتوصيات الندوة على أوسع نطاق وأن تقوم الدولة المضيفة بتقديمها كوثيقة              

  .رسمية للجنة حقوق اإلنسان في دورتها الحادية والستين القادمة
  

 ٢٠٠٥مارس /  آذار ٨القاهرة فى 
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  إعالن الدوحة
  الصادر عن المؤتمر اإلقليمى حول مؤسسات
  حقوق اإلنسان الوطنية فى العالم العربى

  
  )٢٠٠٦مارس / آذار٦-٤(

---  

إن المشاركين فى المؤتمر اإلقليمى الثانى حول المؤسسات الوطنية لحقـوق اإلنسـان فـى                 
، بدعوة من اللجنـة الوطنيـة       ٢٠٠٦مارس  / آذار ٦-٤ قطر الذى انعقد من      –البلدان العربية بالدوحة    

لحقوق اإلنسان فى قطر والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان، وبالتعاون مع البرنامج اإلنمـائى لألمـم               
المتحدة، والمجلس القومى لحقوق اإلنسان فى مصر، وجامعة الدول العربية، تحت شعار ثقافة حقوق              

  .اإلنسان

متحدة وباإلعالن العالمى لحقوق اإلنسان، ومواصلة      تأكيداً منهم على االلتزام بميثاق األمم ال        
 فى سبيل النهوض    - على المستوى الرسمى واألهلى    –للجهود المبذولة على الساحتين العربية والدولية       

  .بحقوق اإلنسان واحترامها وحمايتها

 وتقديراً لما جاء فى الكلمات االفتتاحية لكل من سعادة السيد أحمد بن عبـد اهللا آل محمـود                   
وزير الدولة للشئون الخارجية وعضو مجلس الوزراء بدولة قطر، والسيدة لويز أربـور، المفوضـة               
السامية لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة، والدكتور بطرس بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق             

ـ              ة الوطنيـة   اإلنسان فى مصر واألمين العام السابق لألمم المتحدة، والدكتور خالد العطية رئيس اللجن
لحقوق اإلنسان فى قطر، وسعادة عبد الرحمن بن حمد العطية، األمـين العــام لمجلـس التعـاون                 

  .لـدول الخليج العربية، والسيدة نانسى باكير، األمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية

رقـى  آخذين بنظر االعتبار محورية قضية حقوق اإلنسان فى عمليـة التنميـة والسـلم وال                
االجتماعى، وأهمية تعزيزها وحمايتها وتنمية ثقافة ترتكز على القيم اإلنسانية التى جاءت فى اإلعالن              

  .العالمى لحقوق اإلنسان باعتباره حصيلة لما هو مشترك بين جميع الثقافات والحضارات والديانات

ة فى البلـدان    يؤكدون على األهمية الخاصة بالدور المنوط بمؤسسات حقوق اإلنسان الوطني           
  .العربية فى تعزيز ونشر ثقافة تعتمد على المبادئ العالمية لحقوق اإلنسان
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ويشددون على الدور اإليجابى للمنظمات غير الحكومية العربية والدولية العاملة فى مجـال               
حقوق اإلنسان، وعلى أهمية بناء شراكات بين المؤسسات الوطنية والجهات الرسمية والمنظمات غير             

حكومية، بهدف نشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان وإعمال المرحلة األولى من البرنامج العالمى لتعليم              ال
  . الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة٢٠٠٧-٢٠٠٥حقوق اإلنسان 

يؤكدون على االرتباط الوثيق بين اإلعالم وحقوق اإلنسان والدور األساسى الذى يمكـن أن                
قوق اإلنسان وتنمية الوعى بها، ويشيدون بالتقدم الحاصل فى تعامـل بعـض             يضطلع به فى تعزيز ح    

  .وسائل اإلعالم العربية مع قضايا حقوق اإلنسان

 القاض بإنشـاء مركـز األمـم        ١٥٣/٦٠يرحبون بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم          
نطقـة العربيـة فــى      المتحدة للتدريب والتوثيق حول حقوق اإلنسان لمنطقة جنوب عرب آسيا والم          

دولـة قطر، ويعربون عن استعدادهم لدعم المركز والمساهمة فى إنجـاز المهمـات الموكلـة إليـه                 
  .ويتطلعون إلى سرعة إنجاز هذا المشروع الواعد

يعبرون عن مساندتهم لجهود الجمعية العامة لألمم المتحدة المبنية على مقترحـات وجهـود                
يس الجمعية العامة والمفوضية السامية لحقوق اإلنسان، الهادفـة إلـى           األمين العام لألمم المتحدة ورئ    

إنشاء مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان كآلية جديدة ومتقدمة تعمل دون انتقائية من أجـل تعزيـز                 
  .وحماية حقوق اإلنسان فى جميع بلدن العالم دون استثناء

 والمساواة وعدم التمييز ونبذ التعصب      يعبرون عن قناعتهم بأن ثقافة التسامح واحترام اآلخر         
والكراهية تمثل إرثاً مشتركاً بين جميع الثقافات والحضارات والديانات، يجب تعزيزها وتنميتها بمزيد             
من التقارب بين الشعوب وتشجيع الحوار بين الثقافات والحضارات والـديانات بمـا يعـزز األمـن                 

  .وطنية واإلقليمية والدوليةواالستقرار والسلم للجميع على المستويات ال

يحيون ما جاء فى اإلعالن الصادر عن مؤتمر تحالف الحضارات الذى عقد فى الدوحة يوم                 
  ،٢٠٠٦ فبراير ٢٦

ويؤكدون فى هذا الصدد على أهمية احترام حرية التعبير والرأى فى إطار المبادئ المتفـق                 
 دون المساس أو اإلساءة إلى المعتقدات الدينية        عليها عالمياً بما يعزز التفاهم بين الشعوب والمجتمعات       

للشعوب، وبما يسمح بتنمية التعاون والتفاهم بينها ويبعدها عن مفاهيم التصادم والصراع والتعصـب              
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والكراهية وما ينتج عن ذلك من مخاطر، ويرحبون بالجهود التى تبذلها مؤسسـات وطنيـة لحقـوق                 
نظمات أهلية ومؤسسات وطنية فى مختلف دول العالم بهـدف        اإلنسان فى العالم العربى بالتعاون مع م      

دفع حوار الثقافات وترشيده ومد الجسور بين المجتمعات اإلنسانية من خالل التأكيد على حرية الرأى               
والتعبير واحترام حرية الدين والوجدان والدعوة إلى نبذ المحاوالت الهادفـة إلـى تـأجيج مشـاعر                 

  ب،التعصب والكراهية بين الشعو

يعبرون عن عميق قلقهم من تنامى ازدواجية المعايير التى تتبناها بعض الدول والتى شهدت                
  آخر تجلياتها فى محاولة معاقبة الشعب الفلسطينى على خياره عبر انتخابات حرة ونزيهة،

  :يدعو المشاركون فى المؤتمر الدول العربية إلى ما يلى

فاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ورفع التحفظـات التـى         الدول العربية إلى التصديق على االت       -١
تتعارض مع جوهر االتفاقيات بما فى ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد                

  المرأة، واإلسراع فى التصديق على الميثاق العربى لحقوق اإلنسان،

إلنسان مستقلة وذات   الدول العربية التى لم تقم بذلك بعد إلى إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق ا              -٢
صدقية منسجمة مع المبادئ العالمية المنصوص عليها فى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة             

  .١٩٩٣ وتعرف بمبادئ باريس ١٣٤/٤٨رقم 

الدول العربية التى يوجد فيها مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان لدعم استقاللية وصدقية هـذه                -٣
انين المؤسسة لها وتوفير اإلمكانيات المادية والبشرية       األخيرة وذلك عن طريق مراجعة القو     

  ،١٣٤/٤٨وتوسيع صالحياتها طبقاً لقرار الجمعية العامة رقم 

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان وبقية المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية إلى             -٤
ق اإلنسان الصـادر    العمل على وضع خطط وطنية لتنفيذ البرنامج العالمى للتربية على حقو          

  ،٢٠٠٤ لسنة ١١٣/٥٩عن الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

الدول العربية إلى وضع خطط وطنية لحقوق اإلنسان تحدد األولويات الوطنية والخطـوات               -٥
الواجب اتخاذها وآليات تنفيذها والمدة الزمنية إلنجازها وذلك بإشراك المؤسسات الوطنيـة            

  ة العاملة فى مجال حقوق اإلنسان،والمنظمات غير الحكومي



  -٦٤-

الدول العربية إلى اتخاذ اإلجراءات التشريعية والعملية لتوفير مناخ يسمح بالتعبير الحر عن               -٦
اآلراء وينشر الثقافة الديمقراطية وإزالة القيود على حرية تكـوين األحـزاب والجمعيـات              

ل القضاء وإلغـاء القـوانين      والنقابات وضمان حرية االجتماع والصحافة واإلعالم واستقال      
  االستثنائية والمحاكم الخاصة،

الدول العربية إلى دراسة التجربة المتميزة للمغرب فى مجال العدالة االنتقاليـة وضـرورة                -٧
  .تبنيها وتعميمها فى المنطقة العربية

لتسـامح  مراجعة البرامج التعليمية فى جميع مراحل التعليم فى اتجاه تعزيز مبادئ السالم وا              -٨
والحوار واالحترام وفهم اآلخر ونبذ التعصب والكراهية والعنصرية، بما فى ذلـك تـدريب              

  المعلمين والمسئولين عن إنفاذ القانون،

العمل على إحياء ودعم الثقافة العقالنية التى تنمى الفكر النقدى والمبدع من خـالل أنشـطة                  -٩
  .منطقة العربيةالمؤسسات التعليمية واإلعالمية والثقافية فى ال

تعزيز حقوق اإلنسان وتشجيع التثقيف عليها عبر الشراكة بين وسائل اإلعالم والمؤسسـات               -١٠
  .الوطنية والمنظمات غير الحكومية

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والحكومات إلى إيالء موضوع المرأة اهتماماً اسـتثنائياً              -١١
ين ومواجهة العنف ضد المرأة، بما فى ذلك العنـف          والسعى لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنس     

المنزلى والممارسات والعادات الضارة بصحة النساء، ووضع ذلك فى برامجهـا التوعويـة             
  والتعليمية خالل العامين القادمين،

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة إلى تقديم المزيد مـن               -١٢
  مؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية فى البلدان العربية،الدعم لجهود ال

الجامعة العربية إلى تسهيل إجراءات انضمام المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية             -١٣
إلى اللجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان بصفة مراقب وتعزيز دورها ومشاركتها فى أعمال             

  .اللجنة
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ومية إلى اعتماد األساليب الديمقراطية فى أنظمتها وإداراتها بتأكيد مبادئ          المنظمات غير الحك    -١٤
  .التداولية والشفافية فى عالقاتها وبرامجها

  وفى الختام،

أكد المشاركون على إيجابية مثل هذه اللقاءات وعلى ضرورة دورية عقدها سنوياً، واتفقـوا                
قوق اإلنسان فى قطر والمجلس القومى      على تشكيل لجنة متابعة مكونة من اللجنة الوطنية لح        

لحقوق اإلنسان فى مصر والمجلس االستشارى لحقوق اإلنسان فـى المغـرب والمفوضـية        
السامية لحقوق اإلنسان مكلفة بمتابعة إعمال وتنفيذ توصيات المؤتمر اإلقليمى األول والثانى،            

ة المؤتمر اإلقليمى   ورحبوا بدعوة المجلس االستشارى لحقوق اإلنسان فى المغرب الستضاف        
حقوق اإلنسان  "الثالث حول المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واتفقوا على أن يكون محوره            

  .وطالبوا المفوضية السامية لحقوق اإلنسان بدعم هذه المبادرة" واستقالل القضاء

 كما قرروا رفع هذه التوصيات إلى القمة العربية القادمة، راجين أن تكون موضـع اهتمـام                 
ورعاية القادة العرب، كما طالبوا الدولة المضيفة القيام بنشرها ضمن الوثائق الرسمية للجنة             

  .٢٠٠٦مارس /  آذار١٣حقوق اإلنسان باألمم المتحدة فى دورتها القادمة التى ستنعقد فى 

  ٢٠٠٦مارس /  آذار٦الدوحة فى 
  ــ
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  مؤتمر الديمقراطية وحقوق اإلنسان فى العالم العربىتوصيات 

   )٢٠٠٥ ديسمبر ٢٠-١٩القاهرة ( 

  

فـى العـالم    وحقوق اإلنسان   المشاركون فى مؤتمر الديمقراطية     من النتائج السابقة يتقدم     إنطالقا  

   -:لتوصيات التالية باالعربي من المؤسسات القومية العربية لحقوق اإلنسان 

  

  :لمؤسسات الوطنية العربية لحقوق اإلنسان مطالبة ا

المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية فـى إطـار           احترام مقتضيات   ب -١

مجلس حقوق اإلنسان الجاري إنشاؤه بوصفها معبرة عن نبض الشعوب وممثلة للديمقراطية            

مستوى الوطني وإهدارها على    المباشرة وللمشاركة الشعبية التي ال يمكن المطالبة بها على ال         

 لصالح مؤسسات   مييزية  كما يطالب المجتمعون بعمل إيجابي  وإجراءات ت       . المستوى الدولي 

المجتمع المدني فى الدول النامية التي ال تتوفر لها الموارد المالية والخبرات الفنية للمشاركة              

زيز الديمقراطية علـى    وهي مشاركة ضرورية لتع   . فى أعمال أليات حقوق اإلنسان الدولية       

 .المستوى الوطني والمستوى الدولي على حد سواء ومترابط 

المؤسسـات  ومن منطلق ذات الترابط بين المستوى الوطني والدولي للديمقراطية ، تطالـب              -٢

فـى الـدول     العربية لحقوق اإلنسان بإقرار صيغة وسط لإلشراف على اإلنتخابات           الوطنية

راف مؤسسات المجتمع المدني العربية عبر لجـان إشـراف           صيغة تقوم على إش    . العربية  

والمؤسسات الوطنيـة العربيـة      تتعاون فى إطارها المنظمات العربية غير الحكومية      قومية  

 العمليات اإلنتخابية فى الدول العربية وفى نفـس الوقـت يشـارك             لمراقبةلحقوق اإلنسان   
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رك فيها الدول العربية كأعضاء فـى       عنصر دولي من المنظمات اإلقليمية والدولية التي تشا       

 وهي صيغة تجمع بين الملكية القومية لإلصالح السياسـي ، وبـين إحتـرام               .هذه اللجان   

 الوطنية وبين اإلقرار بأن إحترام حقوق اإلنسان لم يعد شـأنا داخليـا              تشريعاتمقتضيات ال 

 .العالقة محضا بل هو شأن دولي عام فى حدود المواثيق الدولية ذات 

 قاسم مشترك أساسـي هـو أن        ا الديمقراطية وحقوق اإلنسان واإلصالح السياسي يجمعه      نإ -٣

 ولذلك تطالـب المؤسسـات      . ثم التعليم    التعليم ثم   التعليمالمدخل الضروري لهم جميعا هو      

بالتعاون مع اليونسـكو    الوطنية العربية المشاركة فى مؤتمر الديمقراطية فى العالم  العربي           

رنامج تعاون إقليمي عربي طموح لتدريس ونشر ثقافة حقوق اإلنسـان           بمن أجل إستحداث    

ومثل هـذا البرنـامج الطمـوح       .  من بداية التعليم اإللزامي وحتى مراحل الدراسات العليا         

يحتاج بذاته إلجتماع تحضيري يشارك فيه خبراء التعليم وخبراء حقوق اإلنسـان العـرب              

 ونوصي بأن يكون هذا البرنـامج        .ومضمونهلوضع مالمح هذا البرنامج من حيث أهدافه        

محل بحث خالل المؤتمر الدولي الثاني للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق اإلنسان المقـرر             

 . ٢٠٠٦ مارس ٥ إلى ٣عقده بالدوحة خالل 

عالقـة   تنظـيم نـدوة حـول        - سالف االشـارة     -بأن يبحث اجتماع الدوحة      نوصيكما   -٤

الحق فى التنمية إحتفاال بالذكرى العشرين إلعالن الحق فى          بالعولمة من منظور   الديمقراطية

وذلك حتى يتواكب اإلحتفال بهذه الذكرى مع العـام األول لمـيالد            .  ٢٠٠٦التنمية فى عام    

مجلس حقوق اإلنسان الجاري التفاوض حول إنشائه فى جنيف بما يسمح بمراجعـة شـاملة           

 اإلنسان وإستخدام التجارب المسـتفادة مـن        لمسألة العالقة بين الديمقراطية والتنمية وحقوق     

 .الممارسات الوطنية والدولية الحديثة فى هذا المجال الهام من مجاالت تعزيز الديمقراطية 
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 بين العولمة والديمقراطية ، وفى ضوء تضاؤل دور الدولة بحكـم            الملتبسةفى ضوء العالقة     -٥

لحقوق المؤسسات الوطنية العربية    فإن  العولمة فيما تتزايد إلتزاماتها بحكم حقوق اإلنسان ،         

المؤسسات الوطنية  ف. اإلنسان عليها أن تلعب دورا مزدورجا ومتكامال بين الداخل والخارج           

التـأثير علـى المفاوضـات      محاولة   لحقوق اإلنسان بات عليها أن تلعب دورا فى          العربية  

والقيام بمثل هذا الـدور     . ت  الدولية التي تسفرعن إتفاقيات ومعايير دولية تلتزم بها الحكوما        

لحقوق اإلنسان محصورة مـن جانـب       المؤسسات الوطنية العربية    مستحيل حاليا نظرا ألن     

 وقرارات لجنة حقوق اإلنسان فى متابعة الشئون الداخليـة          يسالمجتمع الدولي ومباديء بار   

لسـلبية  اسـية ا  ي  حقائق العولمة ونتائجها الس     فادح يتغافل وهو مابات وجه قصور     . فحسب  

ولذلك البد من طرح مسألة الدور الدولي للمجـالس         . على المشاركة الشعبية والديمقراطية     

فى إطار مجلـس حقـوق      الدبلوماسية متعددة األطراف    الوطنية لحقوق اإلنسان على أجندة        

 .اإلنسان الوريث الوشيك للجنة حقوق اإلنسان 

شاركة فى مؤتمر الديمقراطيـة فـى        العربية لحقوق اإلنسان الم    المؤسسات الوطنية توصي   -٦

العالم العربي  بتعزيز الدعم الدولي المالي والفني للمجالس القومية لحقوق اإلنسـان عبـر               

 حتـرم  الديمقراطيـة بشـكل ي     عزيـز العالم بوصفها اإلطار الوطني األكثر تـأثيرا فـى ت         

بيئـة  الخصوصيات الثقافية ويكتسب الشرعية السياسية واألخالقيـة ويـتفهم خصـائص ال           

 .الوطنية

  :مناشدة الحكومات العربية 

ستكمال إجراءات التصديق على الميثاق العربي لحقوق اإلنسان حتى يـدخل حيـز             اسرعة  ب -٧

 وهي اللجنة التي تمثل السابقة الدولية       . بذلك نشاط اللجنة العربية لحقوق اإلنسان        يبدأالنفاذ و 
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اإلنسان دون تفرقة بين حقوق مدنيـة  وق ـللجنة حقوق إنسان إقليمية شاملة جامعة لكافة حق      

 .جتماعية وثقافية اقتصادية واوسياسية وحقوق 

بالتصديق على النظام األساسى للمحكمة الجنائية الدولية ألهميتها القصوى فى تقرير حمايـة              -٨

 .حقوق اإلنسان ومكافحة اإلفالت من العقاب 

 اإلنسان فى جنيف والهادفـة      التعامل بإيجابية مع المفاوضات الجارية فى إطار لجنة حقوق         -٩

 فمثل هذا    .لحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية   لإلبرام بروتوكول إضافي للعهد الدولي      

شيء أللية شكاوى فردية هو إستدراك ضروري لنقص تاريخي ميز الحقوق           نالبروتوكول الم 

تماعيـة والثقافيـة ،     المدنية والسياسية يمثل هذه األلية وحرم منها الحقوق اإلقتصادية واإلج         

على أن يكون هذا البروتوكول اإلضافي شامال كافة أحكام العهد الدولي للحقوق اإلقتصادية             

 .واإلجتماعية والثقافية وكافة إلتزامات الدول النامية والدول المتقدمة على حد سواء 

  :مطالبة كافة الدول العربية 

 بشكل متواصل لجعل هذه المؤسسـات       التى لديها مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان أن تسعى        - ١٠

متوافقة مع مبادئ باريس عبر اتخاذ ما يقتضيه ذلك من تعديل وتطوير ، ومطالبـة الـدول                 

العربية أيضاً بأن تولى هذه المؤسسات أهمية خاصة بحقوق المرأة التى يتوقف عليهـا فـى      

لشـعوب العربيـة    وبالتالى فإن مسـتقبل ا    . التحليل النهائى حقوق الطفل واستقرار األسرة       

 .بالكامل متوقف على احترام حقوق المرأة 

التي لم تفعل ذلك بعد بأن تقوم بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق اإلنسان متوافقة مـن حيـث                  - ١١

 .إختصاصاتها ووضعها القانوني مع مباديء باريس 
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ان،  عربي ألليات الشكاوى الفردية الخاصة بإنتهاكات حقوق اإلنس        تجمعأهمية السعي إلنشاء     - ١٢

فقط نصيرا للمظلومين ولكنها أيضا مؤشـرات قيـاس سياسـي           لن تكون   ليات  فمثل هذه اآل  

إجتماعي أمني بالغة األهمية لتحديد مواطن العلل وتفادي مكامن الخطر ودرء الفـتن فـى               

 . فى شئون الدول العربية مهدها وبالتالي منع أسباب التدخل االجنبي

 المؤسسـات الديمقراطيـة العربيـة       العارضة بـين  الهيكلية وليس   ضرورة تعزيز الروابط     - ١٣

والمنظمـات غيـر    كومية وغير الحكومية والرسمية والشعبية بما فى ذلـك األحـزاب            حال

، وذلك عبر إجتماعات دوريـة فـى سـائر          الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان      

 ودفـع   األقطار العربية ووفق برنامج عمل هادف تحديدا لإلسهام فـى تحديـد مضـمون             

 . اإلصالحات المؤسسية الديمقراطية فى العالم العربي مسارواإلسراع بإيقاع 

كما يوصي المجتمعون أن تقوم الحكومات العربية بإدراج بحث هذا اإلعالن وتلك التوصيات              - ١٤

 .على جدول أعمال القمة العربية المقبلة وأن يكون للجامعة العربية دورا فى تطبيقها 

تفاقيات حقوق اإلنسان الريئسية والتأكد من تحويل التزاماتها الدولية فى          التصديق على كافة ا    - ١٥

 .هذا الخصوص إلى تشريعات وطنية قابلة للتنفيذ والتقاضى أمام المحاكم الوطنية 

  :مناشدة المجتمع والدول الغربية بشكل خاص 

لحقـوق  ويض المؤسسـات الدوليـة      قأن تتفادى المعايير المزدوجة التي طالما أسهمت فى ت         - ١٦

 لتحويل لجنـة    اهنةاإلنسان وإفقادها المصداقية ومن ثم التأثير ، خاصة فى إطار الجهود الر           

حقوق اإلنسان فى جنيف إلى مجلس لحقوق اإلنسان تنفيذا لقرار قمة متابعة القمة األلفية فى               

  .٢٠٠٥نيويورك  فى سبتمبر 
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سان المقترح ، حيث ينبغـي      إحترام المباديء الديمقراطية من حيث تشكيل مجلس حقوق اإلن         - ١٧

من كذلك  و. جموعات الجغرافية مث يأتي تمثيليا لكافة الثقافات وال     يأن يكون تشكيله واسعا بح    

  ، حيث إختصاصات مجلس حقوق اإلنسان ، حيث ينبغي أال ينفرد بإتخاذ القرار فيـه قلـة               

 بـين قض  وال يتنـا   أساس الحكم الديمقراطي الذي ينبغـي أال يتجـزأ           هيقاعدة األغلبية   ف

 . الوطني والدولي المستويين

أن تضمن والية مجلس حقوق اإلنسان الجاري التفاوض حول إنشائه إختصاصـات شـاملة               - ١٨

 ومن ثم ينبغي أال يستمر      .تترجم مبدأ عالمية حقوق اإلنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة          

 الحقـوق   بـين ياتهـا   ن فى آل  بيِّمجلس فيما درجت عليه لجنة حقوق اإلنسان من خلل          هذا ال 

 .المدنية والسياسية والحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية والحق فى التنمية 
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  إعالن القاهرة
  المؤتمر العالمي للتنمية وإزالة األلغام
  من منطقة الساحل الشمالي الغربي

  ٢٠٠٥ ديسمبر ٢٩-٢٧القاهرة 
  

المجتمعون فى المؤتمر العالمى للتنمية وإزالة األلغام من منطقة الساحل الشـمالى ، الـذى                 
 ، وبعد   ٢٠٠٥ ديسمبر   ٢٩ إلى   ٢٧نظمه المجلس القومى لحقوق اإلنسان بمدينة القاهرة فى الفترة من           

دراسة مشكلة األلغام المبثوثة فى منطقة الساحل الشمالى الغربى من جميع جوانبها ، وإجراء نقاشات               
مطولة حول أفضل السبل التى يمكن أن تؤدى إلى تطهير هذه المنطقة الهامة من األلغام واسـتنقاذها                 

 التنمية ، وتؤمن حق اإلنسـان المصـرى فـى           لتعود ظهيرا للتنمية ودعما لحق الشعب المصرى فى       
ارتياد هذا األفق الواسع من إقليم بالده متحرراً من الخوف ، وآمنا من المساس بحقـه فـى الحيـاة                    

  :وسالمة بدنه يعلنون 
  

لقد زرعت هذه المسطحات الواسعة من الصحراء الغربية باأللغام إبـان الحـرب العالميـة               
ية المتحاربة فى زراعتها ، فكان الحصاد مريرا والنتيجة فادحة تتمثل           الثانية ، وأسهمت القوى الرئيس    

فى آالف الضحايا المصريين الذين فقدوا حياتهم، أو أصيبوا إصابات جسيمة تخلـف عنهـا عاهـات         
وإعاقات بدنية، واآلن وبعد هذه السنوات الطويلة التى إندملت فيها جراح الحرب العالمية الثانية ، فقد                

الساحل الشمالى الغربى تريق دماء المصريين على رمال الصحراء وتفتك بأجيال جديـدة             ظلت ألغام   
ومن ثم فإن صفحة الحرب العالمية الثانية لن تنطوى حقا إال حالما يتم تطهير ما تخلف عنهـا                  . منهم  

من ألغام ومخلفات متفجرة مازالت تفتك باإلنسان المصرى الذى يغدو آمنا فى سـعيه لكسـب قـوت         
ه، وقد يروح جثة هامدة ، أو يعود وقد فقد إلى األبد جزءاً من ذاته وكيانه البدنى يضمه إلى طائفة                    يوم

  .المعاقين مدى الحياة 
  

لقد كانت األطر القانونية الدولية التى تحكم إنتاج وإستخدام األلغام محال لمناقشات مستفيضة               
ون الدولى اإلنسانى المعاصر من مشـكلة       حيث جرى إستعراض موقف القانون الدولى التقليدى والقان       

اتفاقيـة  (  ، وانتهاء باتفاقية منع األلغام       ١٩٠٧األلغام البرية بانواعها ، بدءاً من اتفاقيات الهاى لعام            
 والبروتوكولين المضافـين إليها فـى عـام        ١٩٤٩ مروراً باتفاقيات جنيف لعام      ١٩٩٧لعام  ) أوتاوا  
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  لخامس الملحقان باتفاقية حظر وتقييـد بعـض األسـلحة التقليديـة             ، والبروتوكولين الثانى وا    ١٩٧٧
  .واالتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة  ) ١٩٨٠جنيف ( 

كما توقف  المؤتمر أمام قضية المسئولية الدولية للدول التى قامت بزرع األلغـام بـاألقليم                  
موقف جمهورية مصر العربيـة     المصرى وبصفة خاصة فى منطقة الساحل الشمالى الغربى ، وكذلك           

وجرت مناقشات مستفيضة فـى هـذا       ) اتفاقية أوتاوا  ( ١٩٩٧إزاء االتفاقية الدولية لمنع األلغام لعام       
وقد أسفرت هذه المناقشات عن أنه أيا كان الرأى بصدد المسئولية الدولية للدول التى قامـت                . الشأن  

 بشأن االتفاقية الدولية بشأن منع األلغـام لعـام          بوضع األلغام ، وأيا ما كان موقف الحكومة المصرية        
 ، فإن تطهير الساحل الشمالى الغربى من ماليين األلغام التى مازالت كامنة تحت رماله يجـب     ١٩٩٧

  .أن تكون هدفا نبيال تنصرف اليه كل الجهود 
  

الى إن دعوة المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته للعمل على إزالة األلغام مـن السـاحل الشـم             
الغربى ال تنطلق فقط من اإللتزامات القانونية واألخالقية للدول التى قامت بوضع األلغام بهذه الكثافـة       
فى هذه المساحات الشاسعة من األقليم المصرى ، ولكن أيضا وبذات الدرجة مـن منطلـق حـرص                  

  .المجتمع الدولى على ضمان كفالة احترام الحقوق األساسية لإلنسان
ا نعلن بصوت جهير وعبارات واضحة قاطعة أنه قد آن اآلوان كـى يتحمـل               ومن هنا فإنن    

المجتمع الدولى مسئولياته نحو مؤازرة اإلنسان المصرى فى سعيه لتطهير هذا الفضاء الشاسـع مـن                
إقليمه من ماليين األلغام التى مازالت كامنة فيه ، بما يؤمن لإلنسان المصرى حقه فى الحياة وسالمة                 

 الحق فى استثمار وتنمية هـذه المسـاحات         - فى إطار حقه فى التنمية       -عب المصرى   البدن ، وللش  
الشاسعة من ساحله الشمالى الغربى وذلك فى إطار خطة دولية شاملة ، وإطار زمنى محدد لتطهيـره                 

  .من األلغام كافة 
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  مذكرة التفاهم
   بين المجلس القومى لحقوق اإلنسان، مصر 
  والمركز النرويجى لحقوق اإلنسان، جامعة أوسلو

-----  

فى إطار سعى كل من المجلس القومى لحقوق اإلنسان والمركز النرويجى لحقوق اإلنسـان                  

  لى نشرها،  من أجل تنسيق التعاون المشترك فيما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق اإلنسان والعمل ع

  : يتفق الطرفان على

 المادة األولى

يهدف هذا اإلتفاق إلى تسهيل القيام بمشروعات مشتركة تعزز إحترام حقوق اإلنسـان فـى                 

أو بمساعدة المنظمات غير الحكوميـة      /ويتم تنفيذ المشروعات بواسطة طرفى اإلتفاق و      . كلتا الدولتين 

 .وفق اإلتفاق المبرم بينهماومنظمات المجتمع المدنى فى الدولتين، وذلك 

 المادة الثانية

يتبادل الطرفان األفكار حول مشروعات تعاون محددة مع األخذ فى اإلعتبار ضرورة اإلنتهاء مما قد               

 .تم اإلتفاق عليه من خطط وميزانيات وفقاً إلطار زمنى متفق عليه

 المادة الثالثة

سان، ثقافة حقوق اإلنسان وبناء الكفاءة الداخليـة        تعطى األولوية فى العمل إلى تعزيز تعليم حقوق اإلن        

وتتم مناقشة التعديالت الممكنة على أولويـات العمـل، بـين           . وذلك فى المرحلة األولى من التعاون     

  .الطرفين، بصورة سنوية
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  المادة الرابعة

ى لحقوق  يتم تنفيذ التخطيط والتنفيذ الخاص بالمشروعات وفقاً لقرارات وأولويات عمل المجلس القوم           

 النرويج، ووفقاً للقيود اإلدارية والماليـة لـدى         - مصر، والمركز النرويجى لحقوق اإلنسان     -اإلنسان

 .الطرفين

  المادة الخامسة

يتم تنظيم تلك المشروعات وفقاً لإلطار المتفق حوله، مع ضرورة عدم تعارضها مع مذكرة التفـاهم،                

سسـتين والـدعم المقـدم لهمـا لتنفيـذ تلـك            وينظر فى أمر تمويل كل مشروع وفقاً لظروف المؤ        

 .المشروعات

  المادة السادسة

 .سوف يسعى الطرفان إلى اإلجتماع سنوياً بغرض تقييم اإلتفاق

  المادة السابعة

يعين كل طرف نقطة إتصال بالطرف األخر وذلك لتيسير التعاون والمتابعـة لمشـروعات التعـاون                

 .المشتركة

  : مصر-نسان عين المجلس القومى لحقوق اإل-

  صالح عامر/ األستاذ الدكتور

 amerlawfirm@menanet.net: البريد اإللكترونى

  ٢٠٢/٥٧٤٦٢٤٨: التليفون

 ٢٠٢/٥٧٤٥٧٧٦: الفاكس
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  : النرويج- عين المركز النرويجى لحقوق اإلنسان-

  نيل بوتنشون/ األستاذ الدكتور

 n.abutenschon@nchr.uio.no: لكترونىالبريد اإل

  ٤٧٢٢٨٤٢٠٠٧/٠١: +التليفون

  ٤٧٢٢٨٤٢٠٠٢: +الفاكس

وسوف يقوم كل طرف بإبالغ الطرف األخر بأى تغيرات سواء إدارية أو غيرها قد تطرأ عند تطبيق                 

  .اإلتفاق

  المادة الثامنة

ووفقـاً لهـذا    .  أعـوام  ٣لتفاهم حيز النفاذ بعد توقيع الطرفان عليها وذلك لمـدة           سوف تدخل مذكرة ا   

اإلتفاق، فمن الضرورى اإلنتهاء من المشروعات فى أوقاتها المحددة، باإلضافة إلى ضرورة أن يـتم               

 .التفاوض على إطالة اإلتفاقات أو المشروعات الفردية قبل إنتهاء سريان هذا اإلتفاق بثالثة أشهر

  :كانالم

  :التاريخ

  

  المجلس القومى لحقوق اإلنسان                   المركز النرويجى لحقوق اإلنسان

      بطرس بطرس غالى                                   جير ألفستين

       رئيس المجلس                                         مدير المركز
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ôàbn©a@çbïjÜa@ @
óïi‹ÉÜa@óïibƒnäýa@pbïÝáÉÜa@óèaäì@öa†c@‹îím@í®@ @

ýaµÝÐì@×a‹ÉÜa@L‹—à@LçbåjÜ@À@ò7‚ÿa@óïibïåÜa@pbibƒnä@ @
)٢٠٠٦ – ٢٠٠٥(  

  
نظم برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبالتعـاون مـع                

نحو تطوير أداء ونزاهة العمليـات االنتخابيـة        " ورشة عمل تحت عنوان      المجلس القومي لحقوق اإلنسان   
 وذلك السـتعراض وتقيـيم االنتخابـات        ٢٠٠٦آذار  / مارس ١٣ و ١٢في القاهرة، مصر بتاريخ     " العربية

، العـراق   )٢٠٠٥نـوفمبر   /تشرين الثـاني  (، مصر   )٢٠٠٥يونيو  /حزيران(البرلمانية األخيرة في لبنان     
 مشاركاً  ١٢٠حضر الندوة حوالي    ). ٢٠٠٦يناير  /كانون الثاني (، وفلسطين   )٢٠٠٥ ديسمبر/كانون األول (

مثّلوا الجهات المعنية الرئيسة في الدول األربع، أي الهيئات الوطنية المشرفة على االنتخابات على غـرار                
ة إلـى الجسـم     اللجان االنتخابية الوطنية واألقسام المعنية باالنتخابات في وزارات الداخلية والعدل، إضاف          

القضائي ومراقبي االنتخابات من منظمات المجتمع المدني وباحثين وخبراء انتخابيين، كما شارك ممثلون             
عن المجالس العربية لحقوق اإلنسان ومسؤولون وخبراء انتخابيون من اليمن والمغرب والجزائر واألردن             

لدولية المعنية بمراقبة واصـالح وتطـوير     وقد شارك أيضاً عدد من ممثلي الهيئات ا       . والسودان وموريتنيا 
  .العمليات االنتخابية على المستوى الدولي

وقد شكلت الورشة أول لقاء عربي على مستوى عالي وبمشاركة كثيفة من الجّهات المعنية لتبادل               
مـن  الخبرات وتطوير المعرفة العملية والقيام بمراجعة مشتركة لتجارب انتخابية عربية قريبة واالستفادة             

  .دروسها
  

  :وقد توزعت أعمال الندوة على ست جلسات تناولت المواضيع التالية على التوالي
 . األدوار والتجارب المؤسسية– االنتخاباتالهيئات العامة المشرفة على  .١

 . التحديات والمراجعات والطعون-العملية االنتخابية .٢
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 . المراقبة الوطنية ودور المجتمع المدني-مراقبة االنتخابات .٣

 .دور األمم المتحدة واالتحاد األوروبي والهيئات األخرى:  المراقبة الدولية-مراقبة االنتخابات .٤

 دور التقارير واألبحاث: الدروس المستفادةتقييم العملية االنتخابية و .٥

 .االنتخابيةنحو شبكة عربية لتطوير أداء ونزاهة العمليات  .٦

  
علـى  "  ونزاهة العمليات االنتخابية العربيـة       تطوير إدء " يتفق المشاركون فى ورشة عمل نحو       

أهمية ما تضمنته هذه الورشة من أعمال ومداخالت واقتراحات تعكـس مـدى اإلهتمـام بالموضـوع ،                  
  :وبالتجارب التى تمت خالل الستة أشهر األخيرة فى المنطقة العربية خاصة من حيث

ية فى مسيرة االصالحات السياسية     التوقيت فهى تعبر وتعكس مرحلة دقيقة تمر بها لمنطقة العرب          -١
  .والديمقراطية 

المشاركة فهى استندت على تجارب تمت فى وسط سياسى مختلف تماماً من كـل دولـة عـن                   -٢
األخرى ، فمن فلسطين التى تسعى إلى تحقيق استقاللها وإقامة دولتها ، إلى العراق الساعى إلى                

ن الذ روع بحادث هز كيانه بل أثـر مباشـرة           االستقرار ووإجالء القوات األجنبية منه ، إلى لبنا       
 .على محيطة ، إلى مصر التى تشهد حراكاص سياسياً غير مسبوق 

من ناحية الموضوع فهى تتناول بالبحث والتحليل التجارب األربع من كافة النواحى التشـريعية               -٣
 .واالجرائية والتنظيمية بما فيها مشاركة المجتمع لمدنى فى عمليات المراقبة 

ن ناحية الهدف فهى تصب فى خانة تفعيل التعاون وتبادل الخبرات بيننا ، خاصة وأننا نجتمع                وم -٤
على ثقافة واحدة وظروف متشابكة ومتشابهه فى نفس الوقت مع أهمية االنفتـاح علـى العـالم                 

 .وتجاربة لالستفادة منها والبناء عليها 

  
  :هذا وقد اتفق المجتمعون على المبادئ التالية 

نتخابات وهى تعتبر ركن من أركان الديمقراطية حيث أن الديمقراطية هى أيضـاً حريـة               أن اال  -١
  .التعبير وهى استقالل القضاء ، وهى تعنى المشاركة والمساواة 

 .إن هنـاك ارتباطاً وثيق بين لديمقراطية والتنمية ، حيث أنه ال يوجد تنمية بدون ديمقراطية  -٢
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فصل بين ما هو داخلى وخارجى وتنامى ظـاهرة العولمـة           إن النظام الدولى وإزدياد صعوبة ال      -٣
وتداخلها فى مجاالت كثيرة مما يفقد الدولة حرية الحركة المستقلة وهو ما يثير أهمية الديمقراطية               

 .الدولية باعتبارها عنصر هام وأساسى لحماية لديمقراطية الوطنية 

  
وضرورة البناء على ما طرح يتفقـون       وعلى هذا فإن المشاركين استشعاراً منهم بأهمية الموضوع         

  :على ضرورة 
اعتبار هذه الدراسة أساساً النطالق سلسة متكاملة لبحث وتقييم كل ما يتصل بالعملية االنتخابيـة                •

  :ويقترحون عقد حلقتين نقاشيتين خالل هذا العام 
سـتناداً   اللجنة المستقلة لالشراف على االنتخابات لتكون النموذج الذى نسـعى لـه ا             :األولى  

  .لتجارب ودراسات مقارنه فى هذا الصدد عربياً ودولياً 
 البيئة االنتخابية الصحية وما يرتبط بذلك من درسات وبحـوث مقارنـة فـى كافـة          :الثانية  

  .الخ ... المجاالت التشريعية واالجرائية 
  

 العربية لحقـوق  وقد أبدى المجلس القومى لحقوق اإلنسان ، استعدادة للتعاون مع الجهات والمؤسسات      
 . ، لتنظيم وعقد هاتين الندوتين UNDPاإلنسان ، و 

  
كما اتفق المشاركون أن يتم ومنذ اآلن اقامة شبكة عربية لتبادل لخبرات والمعارف بشأن العملية                •

االنتخابية من كافة جوانبها لتمثل قاعدة معلومات  لكل دول منطقتنا وتكـون مفتوحـة ومتاحـة                 
ها كل الدول العربية بهيئاتها الرسمية ومؤسسات حقوق اإلنسان والمجتمـع           للجميع ، و يشارك في    

 .المدنى 

  
 فـى بيـروت، وقـد أخـذ         UNDPوقد يكون مركز هذه الشبكة فى مراحله األولى بمقر الـ            •

المجتمعون علماً بالمقترحات التى قدمت ومدونة السلوك النتخابات حرة ونزية والتى يعتبرونهـا             
سة وتكون أحد عناصر قاعدة البيانات الخاصة بهذا الشان فى الشبكة المقترح            بداية للبحث والدرا  

  . فى بيرون UNDPإقامتها فى مقر الـ 
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وإن المجتمعون يرون ألهمية الموضوعات التى طرحت والتى سيتم بحثها فى المستقبل ويقدرون              •

 الشـهر الجـارى     أهمية عرض هذا اإلعالن رهن نظر القادة العرب خالل إجتماعهم القادم فى           
بالخرطوم والذى نأمل أن يكون محل اهتمامهم ورعايتهم استناداً ألهمية االصالحات السياسـية             

  .والديمقراطية التى تتم فى منطقتنا اتفاقاً مع ما نقرره مناسباً ومتفقاً ومجتمعاتنا 


