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 آخر التطورات املتصلة بحقوق اإلنسان في مصر:

 بواعث على التفاؤل أم فصل جديد من دليل الطغاة؟

 2022فبراير/شباط 

 

 ملخص التنفيذي

 إجراءات عديدة متصلة بحقوق اإلنسان مثل "االستراتيجية 
ً
استهلت مصر مؤخرا

الوطنية األولى لحقوق اإلنسان"، والتي رغم ما تحمله من تطورات قد تبدو واعدة 

الحقوقي القاتم، إال أن النشطاء ال يزالون في حالة تشكك جراء أمام سجل مصر 

كان من و  .التصرفات املتناقضة للدولة واستمرار بيئة القمع ضد الفضاء املدني

 بعد انخراط الطبيعي 
ً
مصر في تكتيكات مثل هذه إلرضاء املجتمع الدولي، خصوصا

النشطاء ستهدفت فيها وااالنتقادات املتزايدة لإلجراءات التي اتخذتها البالد 

 عن الحقوقيين، 
ً
املخاوف التي أثارتها الواليات املتحدة، املانح والحليف فضال

في حين ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة للتحسين العسكري الرئيس ي ملصر. 

الحقيقي لحقوق االنسان ،كان يجب ان يكون موضعا للترحيب، ال يمكن للمرء أن 

 على أرض الواقعيمتدح هذه الخطوات ما ل
ً
 ملموسا

ً
. وتقّيم هذه م تقدم تغييرا

الورقة املوجزة هذه التطورات األخيرة للفضاء املدني العام في مصر وتختتم 

بتوصيات تجاه الحكومتين املصرية واألمريكية لتحسين حالة حقوق اإلنسان في 

  البالد.

 

 مقدمة .1

لحقوق اإلنسان" في  أطلقت الحكومة املصرية "االستراتيجية الوطنية األولى

"عام  2022مع إعالن الرئيس عبد الفتاح السيس ي عام  2021،1سبتمبر/أيلول 

لكن، وبعد ثالثة أشهر فقط، حكمت محكمة جنح طوارئ  2.عمل املجتمع املدني"

أمن الدولة املصرية على الناشط الحقوقي عالء عبد الفتاح، واملحامي الحقوقي 

راهيم، بتهم "نشر أخبار كاذبة" ذات الدوافع محمد الباقر، واملدون محمد إب

  3السياسية، من دون إتاحة الفرصة لهم لالستئناف.

 

ووضع النشطاء الحقوقيين في السجن في مصر ليس بجديد، إذ يواجه النشطاء 

 شديدة تحد من أدائهم لعملهم
ً
وممارسة  4 واملحامون والصحفيون في مصر قيودا

 114ن الجمعيات والتعبير والتجمع. فمن أصل حقوقهم األساسية في حرية تكوي

 منهم سجناء سياسيون  6ألف 60  سجين في مصر، 5ألف
ً
 عن   ،سجين تقريبا

ً
فضال

اآلالف قيد االحتجاز الذين ترسلهم السلطات القضائية باستمرار إلى الحبس 

ومع تولي الرئيس  7االحتياطي بال أدلة ومن دون السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم.

زادت القيود املفروضة على الفضاء املدني، حيث  2013السيس ي السلطة في عام 

  9وشددت حمالت القمع 8أغلقت الحكومة مئات املنظمات غير الحكومية،

، مما جعل قدرة بعض املنظمات الحكومية على  10 ،واالنتقام ضد املجتمع املدني

. فعلى سبيل 
ً
، إن لم يكن مستحيال

ً
املثال، قررت "الشبكة القيام بعملها صعبا

وقف أنشطتها بعد  2022العربية ملعلومات حقوق اإلنسان" في يناير/كانون الثاني 

 من الدفاع عن حرية التعبير في مصر واملنطقة العربية األوسع، في سبب  18
ً
عاما

كمنظمة مجتمع مدني في مصر، التي تواجهها  يعود إلى ظروف العمل الصعبة

عتداءات الجسدية ومحاوالت السلطات تعيين مخبرين وتعرضها للمضايقات واال 

 -وحتى اعتقال  -كما قامت قوات األمن بمضايقة  11لها داخل املؤسسة كموظفين.

 12عائالت النشطاء الحقوقيين واملعارضين املقيمين في الخارج.

 

 
) باريس نظم النشطاء احتجاجا النتهاك حقوق االنسان،وذلك خالل زيارة الرئيس السيس ي لفرنسا 

.وعندما تسلم الرئيس  السيس ي السلطة تزايدت القيود على  2020كانون االول من عام  ٨( في 

  . كريستيان هارتمان /  رويترز .  القضاء املدني

 

 عملت و 
ً
تنفيذ إجراءات مختلفة في مقاربتها ملوضوع على الحكومة املصرية مؤخرا

حقوق اإلنسان، لكن تحاول هذه اإلجراءات تبييض سجل االنتهاكات والقيود 

الجسيمة املستمرة التي تستهدف الفضاء املدني. وسيقّيم هذا املقال اإلجراءات 

األخيرة، وسبب إجراء الحكومة املصرية لها، والنكسات املستمرة، والدور الفريد 
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واليات املتحدة مع مصر كمانح رئيس ي. ثم سيختتم بتقديم توصيات إلى لل

الحكومتين املصرية واألمريكية بشأن الخطوات الرئيسية الواجب اتخاذها 

  لتحسين مساءلة الحكومة واحترام حقوق اإلنسان.

 

  التدابير الوطنية األخيرة لحقوق اإلنسان في مصر .2

، مثل تنفيذ استراتيجيتها اتخذت مصر بعض اإلجراءات الحقوقية 
ً
اإليجابية مؤخرا

 "االستراتيجية"(، ورفع حالة الطوارئ في البالد، 
ً
الوطنية لحقوق اإلنسان )اختصارا

ووضع أول امرأة تترأس املجلس القومي لحقوق اإلنسان. ومن املحتمل أن انخراط 

 على الضغط الدولي واالنتقاد
ً
 اتمصر في تكتيكات إصالحية حقوقية جاء ردا

بما في ذلك ما جاء في التوصيات الصادرة عن االستعراض  13لسجلها الحقوقي،

واإلدانة  14 الدوري الشامل األخير ملجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة

املشتركة من الدول األعضاء في األمم املتحدة النتهاكات مصر الحقوقية في الدورة 

هي الجهة التي ة الخارجية املصرية وزار لكن كانت  15ملجلس حقوق اإلنسان. 46

في إشارة إلى أنها قد تكون موجهة  ،االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسانتقود 

 من 
ً
بالتالي، يحتمل أن  16البالد؛جمهور بشكل أكبر نحو الجمهور الخارجي بدال

تكون االستراتيجية والتكتيكات املماثلة بمثابة "حل سريع" ومحاولة لتبييض سجل 

  .ومة الحقوقي أمام الالعبين واملانحين الدوليين، بما في ذلك الواليات املتحدةالحك

 

 
من جلسة مجلس حقوق االنسان تبين ان مصر  من املحتمل ان تكون تشارك في  35وِفي دورة ال 

تكتيكات إلعادة  إصالح أمور حقوق االنسان ، وذلك بسبب الضغوطات الخارجية بما فيها االدانة 

صور  .ملجلس حقوق االنسان 46املشتركة من قبل دول األعضاء في مجلس االمم املتحدة لدورة 

 .األمم املتحدة / جان مارك فيريه

 

A. اتيجية الوطنية األولى لحقوق اإلنسان  اعتماد االستر

 

، 2021أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية األولى لحقوق اإلنسان في سبتمبر/أيلول 

 من رؤية تهدف الحترام وتعزيز حقوق 
ً
اإلنسان املختلفة املنصوص عليها في  انطالقا

 عن اتفاقياتها اإلقليمية والدولية.
ً
وتركز  17دستور وتشريعات البالد، فضال

االستراتيجية على بناء التشريعات والقدرة املؤسسية والتثقيف في مجال حقوق 

( الحقوق 2( الحقوق املدنية والسياسية؛ )1في أربعة مجاالت رئيسية: ) 18 اإلنسان

( حقوق املرأة، وحقوق الطفل، وحقوق 3صادية واالجتماعية والثقافية؛ )االقت

  19( التعليم وبناء القدرات في مجال حقوق اإلنسان.4اإلعاقة، وحقوق املسنين؛ )

 

تترأس التي زعمت اللجنة الدائمة العليا لحقوق اإلنسان، وهي الجهة الحكومية 

عدت بالتشاور مع الهيئات أن االستراتيج 20االستراتيجية وتعمل على نشرها،
ُ
ية أ

لكن لم تتم دعوة املنظمات الحقوقية في  21املجتمع املدني، ن عنالحكومية وممثلي

الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان ومركز  تيكما في حال) البالد للتشاور 

 عن أن البيئة القمعية التي ينشط فيها 
ً
القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، فضال

ملدني في مصر تطرح بدورها أسئلة حول مدى حرية وتمثيل هذه املجتمع ا

السلطات بعض الدعاوى ضد املنظمات غير  أسقطتوبينما  22املشاورات.

 2011وهي قضية مثيرة للجدل للغاية تم رفعها في عام  - 173الحكومية في القضية 

قوقيين ال يزال بعض النشطاء الح 23 - ضد العديد من املنظمات الدولية واملصرية

  24يعانون من حظر السفر والتجميد ألصولهم.

 

وتشير اإلستراتيجية إلى تبنيها مبادئ حقوق اإلنسان على املستوى الدولي ورغبة 

ويعتبر التعهد باالمتثال لهذه  25مصر في تنفيذ التزاماتها اإلقليمية والدولية.

، لكن ثمة طريق طويل لقطعه 
ً
للوصول إلى هناك. االلتزامات خطوة إيجابية نظريا

يمكن أن تكون االستراتيجية بمثابة  26وكما أشار املحامي الحقوقي نجاد البرعي،

وثيقة إضافية ملساءلة الحكومة على التزاماتها الحقوقية و "... الضغط ملزيد من 

لكن لطاملا استخدمت الحكومات القمعية  27التغيير ودعم حقوق اإلنسان".

إذ يمكن ملمثلي الحكومة  28وحقوق اإلنسان كتكتيك، واالستبدادية تقنين الحريات

 اإلشارة إلى الدستور أو االستراتيجية لتفادي، وحتى تقويض، 
ً
املصرية مثال

وبينما تدعي  29االنتقادات التي تتلقاها بشأن ممارساتها في مجال حقوق اإلنسان.

في مجال حقوق  اإلستراتيجية على الورق التقيد بالتزامات البالد اإلقليمية والدولية

اإلنسان، ال تزال مصر تشارك في انتهاكات صارخة مختلفة، بما في ذلك انتهاك 

الحق في حرية التعبير، لكل من امليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والعهد 

دين حسام  30الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية.
ُ
فعلى سبيل املثال، أ

قي املصري ورئيس "املبادرة املصرية للحقوق بهجت، الصحفي والناشط الحقو

آالف  10بغرامة قدرها  312021الشخصية"، وُحكم عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 

انتقد فيها الرئيس السابق  32 دوالر أمريكي( ملجرد تغريدة 600جنيه مصري )حوالي 

، بشكل مشا 33لهيئة االنتخابات الوطنية.
ً
به، كما اعتقلت السلطات املصرية أيضا

أحمد سمير السنطاوي، طالب الدراسات العليا في جامعة أوروبا الوسطى، 

تكدير لوحكمت عليه بالسجن ملدة أربع سنوات بتهم "نشر أخبار وبيانات كاذبة ....  

وفي  34السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر باملصلحة العامة".

الفكر والتعبير" و"منظمة روبرت ف.  ، قدمت "مؤسسة حرية2021يونيو/حزيران 

إلى فريق األمم املتحدة العامل املعني  35 كينيدي لحقوق اإلنسان" عريضة مشتركة

الحكومة املصرية إلى إطالق سراح السنطاوي، ما  وةباالحتجاز التعسفي، ودع

 في 
ً
 إيجابيا

ً
يناير/كانون الثاني  28جعل فريق األمم املتحدة العامل يصدر قرارا

.ليقض ي بأن احتجاز السلطات املصرية ل 2202
ً
لكن ال  36سنطاوي يعتبر تعسفيا

، كما هو حال مصريون عديدون ممن ال يزالون يواجهون طاسناليزال 
ً
وي مسجونا

 من الدولة بسبب عملهم. 
ً
 انتقاما
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عن دورها في احترام وكفالة املسؤولية الدولة تتحمل االستراتيجية ال تجعل كما أن 

يير حقوق اإلنسان، حيث تسرد االستراتيجية أربع تحديات يجب العمل احترام معا

عليها لحماية حقوق اإلنسان في مصر وهي كل من: الحاجة إلى تعزيز ثقافة حقوق 

اإلنسان، والحاجة إلى تعزيز املشاركة العامة، والتحديات التي تواجه التنمية 

حقوق اإلنسان في مصر، ويتجاهل التركيز على حالة  37االقتصادية، واإلرهاب.

باعتبارها قضية ثقافية وعامة، دور الدولة في خلق بيئة معادية لحقوق 

مما يزيد من الشكوك حول مصداقية الحكومة فيما يتعلق  38اإلنسان،

  باالستراتيجية.

 

B.  رفع حالة الطوارئ 

 

 إلى جانب اعتماد االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان، قام الرئيس الرئيس ي برفع

والتي أعلنتها الحكومة في  402021أكتوبر/تشرين األول  25في  39 حالة الطوارئ 

 على تفجيرين زعم "تنظيم الدولة اإلسالمية" استهدافه  412017أبريل/نيسان 
ً
ردا

ورغم أن حالة الطوارئ كانت فقط ملدة ثالثة أشهر مع إمكانية  42كنيستين بهما.

طوارئ بشكل متكرر حتى تم رفعها جدد السيس ي حالة ال 43تجديدها ملرة واحدة،

.
ً
واستخدمت الحكومة حالة الطوارئ في مصر لقمع أصوات املعارضة  44مؤخرا

حيث تؤكد التجربة املصرية اإلدانة العاملية الستخدام حاالت  45بشكل إضافي،

الطوارئ في مكافحة اإلرهاب، إذ وسعت حالة الطوارئ في مصر سلطات األجهزة 

قلصت الرقابة القضائية، وأنشأت محاكم أمن دولة التنفيذية واألمنية، و 

التي ال وبينما يمثل رفع حالة الطوارئ خطوة نحو إزالة سلطات الدولة  46الطوارئ.

محكمة أمن ؛ إذ أن ال تزال عواقبها على النشطاء الحقوقيين قائمة 47،قيود عليها

ستتم إحالة ، في حين في االستماع إلى القضايا الجاريةستستمر الدولة العليا 

محكمة أمن الدولة ستمر تبالتالي، س 48القضايا الجديدة إلى املحكمة العامة.

والناشط الحقوقي  49 النظر في قضايا السنطاوي وعالء عبد الفتاحالعليا في 

وال يمكن  51بموجب إجراءات الطوارئ.وغيرهم  50 والباحث باتريك جورج زكي

مة أمن الدولة العليا، بل يمكن استئناف القضايا والقرارات الصادرة عن محك

مما يعيق حق املتهم في  52للرئيس فقط تغيير الحكم أو األمر بإعادة املحاكمة،

  محاكمة عادلة

 

C. تعيين أول امرأة لتولي رئاسة املجلس القومي لحقوق اإلنسان 

 

أكتوبر/تشرين  4عينت مصر أول امرأة تترأس املجلس القومي لحقوق اإلنسان في 

حيث ستتولى السفيرة مشيرة خطاب املنصب، بعد أن شغلت  2021،53األول 

 مناصب وزيرة األسرة والسكان والرئيسة السابقة للجنة األمم املتحدة 
ً
سابقا

وهو  2003،55وتأسس املجلس القومي لحقوق اإلنسان في عام  54لحقوق الطفل.

اطنين الكيان املستقل للدولة لتعزيز حقوق اإلنسان. ويتلقى املجلس شكاوى املو 

ويحيلها إلى السلطات املختصة، ويقدم التوصيات للحكومة، ويستضيف 

ونشر املجلس القومي لحقوق اإلنسان  56املناقشات حول املسائل الحقوقية.

وله لجان مختلفة للتعامل مع  57 تقارير سنوية عن أوضاع حقوق اإلنسان في مصر

حقوق اإلنسان ورغم اعتراف املجلس القومي ل 58مختلف الهيئات الحقوقية.

بقضايا حقوق اإلنسان الرئيسية في مصر )مثل االستخدام املفرط لالحتجاز 

 إلشادته  60 استقالليتهفإن ادعاء املجلس ب 59السابق للمحاكمة(،
ً
بشكل غير نظرا

مالئم بممارسات الدولة في مجال حقوق اإلنسان. فعلى سبيل املثال، ذكرت 

 
ً
شر مؤخرا

ُ
 على موقعها على اإلنترنت كيف أن "... السفيرة خطاب في بيان صحفي ن

الدولة املصرية في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيس ي اتخذت خطوات غير 

ومرة أخرى، يعد التركيز على  61مسبوقة لتعزيز حقوق اإلنسان وتقويتها ..." 

الخطوات األخيرة العتماد اإلستراتيجية ورفع حالة الطوارئ بمثابة إشارة إنذار 

تهاكات الحقوقية الجسيمة الجارية في البالد. إن تعيين امرأة كرئيسة حول االن

للمجلس القومي لحقوق اإلنسان له قيمة ظاهرية تتمثل في زيادة تمثيل املرأة في 

 
ً
الشؤون العامة، ولكن يجب أن يكون خطاب السفيرة في نهاية املطاف متقبال

 للمجتمع املدني، ويجب أن يدفع بات
ً
جاه إصالح املمارسات للعمل ومستجيبا

  الحقوقية املصرية على أرض الواقع.

 

 اإلجراءات املتناقضة للدولة .3

تبدو اإلجراءات املذكورة أعاله، للرائي غير املطلع على املشهد السياس ي أو الحقوقي 

واعدة فيما يتعلق بحقوق اإلنسان في البالد، لكن ينبغي النظر  اتفي مصر، خطو 

 إلى هذه التطورات الجديدة على خلفية التدابير التشريعية املتناقضة املعمول بها

 
ً
  .حاليا

 

A. التعديالت التي تضر بالفضاء املدني 

 

نفذت الحكومة، بعد رفعها حالة الطوارئ، إجراءات غير متسقة مع رفع حالة 

 محل بعض سلطات الطوارئ الطوارئ من خالل 
ً
إقرارها ثالثة تعديالت حلت عمليا

  :والتي كانت 62املفقودة،

 (2015لسنة  94تعديالت على كل من قانون مكافحة اإلرهاب )قانون  •

 (،1937لسنة  58وقانون العقوبات )قانون  •

 136وتوسيع قانون يتطرق إلى اختصاص املحاكم العسكرية )القانون   •

 63(.2014لسنة 

وقامت التعديالت على قانون مكافحة اإلرهاب بزيادة الغرامات على من يقوم  

األمر  64باإلبالغ أو التصوير أو تسجيل املعلومات في قضية تتعلق باإلرهاب،

إلى  واطنين واإلعالميينملاالذي يحد من الحق في حرية التعبير ووصول 

املعلومات. ويثير هذا التعديل القلق بشدة على اعتبار أن الدول السلطوية، 

 65مثل مصر، تستخدم تهم اإلرهاب كذريعة الستهداف النشطاء الحقوقيين،

ويعيق منع اإلبالغ عن مثل هذه الحاالت شفافية الحكومة. أما التعديالت على 

بيانات أو املعلومات أو البحث دون تصريح قانون العقوبات فتجّرم جمع ال

األمر الذي يمثل عقبة إضافية أمام الباحثين  66من وزارة الدفاع،

،  67والصحفيين في مصر،
ً
ويعيق حقهم في الوصول إلى املعلومات. أخيرا

 يمنح االختصاص القضائي للمحاكم العسكرية في 
ً
وسعت الحكومة قانونا

، إنما من دون تقديم 68فق العامة والحيوية"جميع الجرائم املرتكبة في "املرا

وتشمل الجرائم  69تعريف واضح ملاهية "املرافق العامة والحيوية".
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االحتجاجات والهجمات التي تتم على البنية التحتية العامة مثل الطرق 

الفضفاض حيث من املرجح أن يؤدي مثل هذا التعريف  70والجسور،

الستخدام. واستخدمت السلطات هذا الخاضع للتفسير التقديري إلى إساءة ا

وهو ما يحرم  71القانون ملنح املحاكم العسكرية سلطة قانونية على املدنيين،

املدعى عليهم من حقوق معينة مثل الحق في إبالغهم بالتهم والحق في االتصال 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية  9يخالف املادة ما  72بمحام،

ض هذه التعديالت مع هدف الدولة في رفع حالة والسياسية. كما تتعار 

الطوارئ على اعتبار أنها تمنح الدولة صالحيات أكبر، وتحد من قدرة 

املواطنين على ممارسة حريتهم في التعبير وإبداء الرأي، وحقهم في الحرية 

واألمن من خالل إحالة القضايا "العامة والحيوية" إلى املحاكم العسكرية 

 اكم املدنية(.)على حساب املح

 

B.  القوانين واملمارسات املحلية التي تقمع بشكل غير مالئم الفضاء

  املدني

 

د الفضاء املدني وتنتهك التزاماتها يّ ال يزال لدى مصر تشريعات وسياسات تق

لعام  107الدولية واإلقليمية الحقوقية، إذ يحد قانون االحتجاج املصري )القانون 

ُيلزم وجوب إخطار منظمي االحتجاجات املكونة من ( من حرية التجمع ألنه 2013

 من االحتجاج. 15-3أو أكثر قسم الشرطة املعني قبل فراد أ 10
ً
ويمنح  73يوما

 من 
ً
 كبيرا

ً
الحظر املبهم النتهاكات "األمن العام أو النظام العام" السلطات قدرا

 في كثير 74السلطة التقديرية في إيقاف االحتجاجات.
ً
من  وتستخدم مصر أيضا

 من استخدامه كمالذ 
ً
األحيان الحبس االحتياطي ضد نشطاء الفضاء املدني بدال

وهو ما يجعلها تحتجز الكثيرين في الحبس االحتياطي من دون أدلة  75أخير،

"التناوب"، وهي ممارسة تقوم فيها بـمناسبة. كما تنخرط السلطات فيما ُيدعى 

ملتهم إلى املدة القصوى السلطات برفع قضية جديدة ضد متهم حاملا يصل ا

الحتجازه بسبب التهمة األولى املوجهة إليه، بالتالي إبقاؤه رهن الحبس االحتياطي 

وكان أحمد سمير السنطاوي أحد األشخاص الذين  76لة.لفترات زمنية مطوّ 

بالتالي يصعب الوثوق في أن  77؛"لتناوبلـ"ااحُتجزوا قبل املحاكمة وخضع 

 حول النهوض باملمارسات الحقوقية في البالد اإلجراءات األخيرة تتمحور 
ً
حقا

وحماية املواطنين من إساءة استخدام السلطة مع استمرار تطبيق مثل هذه 

  السياسات.

 

 الدور الفريد للواليات املتحدة مع مصر .4

من املهم مالحظة دور وقوة املانحين والحلفاء الدوليين، وخاصة الواليات املتحدة، 

 لوجود احتمال
ً
بأن مصر ربما تعلن عن هذه اإلجراءات لتحسين نظرة  نظرا

 شريكين 
ً
الجمهور الخارجي إليها. ولطاملا كانت الواليات املتحدة ومصر تاريخيا

 فيما يتعلق بمصالح األمن القومي للواليات املتحدة،
ً
إذ كان  78رئيسيين، وتحديدا

خارجية التي وصلت قيمة املساعدات الإذ  79ثمة تعاون عسكري قوي بين البلدين،

مليار  81.4حوالي إلى  2019و 1946 يقدمتها الواليات املتحدة إلى مصر بين عام

وتأتي مع هذا القدر الكبير من املساعدات مسؤولية ضمان عدم مشاركة  80دوالر. 

  الواليات املتحدة في تمويل نظام قمعي.

A. نهج إدارة بايدن 

 

تركيز إدارة بايدن زاد ال يعتبر انتقاد قمع الفضاء املدني في مصر بجديد، لكن ربما 

 بمن سبقه من اإلدارات  -الشديد على حقوق اإلنسان 
ً
من الضغط على  -مقارنة

الرئيس السيس ي إلجراء بعض التحسينات، ال سيما في ضوء الدعم املالي األمريكي 

 "ال ملزيد من ملصر. فخالل حملته االنتخابية، غرد 
ً
الرئيس جوزيف بايدن قائال

 بوضع "حقوق 
ً
الشيكات الفارغة ]على بياض[ لديكتاتور ترامب املفضل" متعهدا

كما كرر وزير الخارجية  81اإلنسان في صميم السياسة الخارجية األمريكية".

 إلى أن حقوق اإلنسان تمثل أولوية 
ً
، مشيرا

ً
 مشابها

ً
في األمريكي أنتوني بلينكين خطابا

ووجوب قيام مصر باملزيد في مجال  82العالقات بين الواليات املتحدة ومصر،

 83حقوق اإلنسان.

 

 
السكرتير بلينكن مع وزير الخارجية املصري ) سامح الشكري ( خالل الحوار االستراتيجي بين مصر 

وقد صرح في واشنطن العاصمة 2021 نوفمبر/تشرين الثاني  ٨والواليات املتحدة االمريكية وذلك في 

أليكس  / رويترز .بلينكن بان حقوق االنسان لها االولوية في العالقات  بين امريكا ومصر

  .بول /براندون 

 

B. وضع شروط حيال املعونات 

 

لم تتخذ إدارة بايدن جميع اإلجراءات املناسبة املتاحة رغم وعودها بجعل حقوق 

مليون دوالر فقط من  130اإلنسان أولوية، إذ حجبت حكومة الواليات املتحدة 

 سيتم توزيعها كان مليون دوالر من األموال املقيدة التي  300أصل 
ً
تقديمها مشترطة

 معينة في مجال حقوق اإلنسانفقط في حال استوفت الحكومة املصرية شر 
ً
 84وطا

 حددتهم الواليات املتحدة باالسم وإسقاط  16في اإلفراج عن )تمثلت 
ً
شخصا

والتزمت  85.(173املالحقات القضائية ضد منظمات املجتمع املدني في القضية 

مصر تلبية لعدم مليون دوالر  130ولم تقّدم دفعة الـإدارة بايدن بهذا القرار 

لكن يبدو أن  2022.86يناير/كانون الثاني  30املوعد النهائي في ل مع حلو الشروط 

عن بضع هناك لضغوط الواليات املتحدة تأثير على مصر، إذ أفرجت السلطات 

ورغم أن  87.تقديم املساعدات لقاء شروطسجناء سياسيين منذ اإلعالن عن 

أقل من  اختارت إدارة بايدن حجب 88املساعدة املشروطة كانت خطوة نحو األمام،

 130سحب الـفقط. باإلضافة إلى ذلك، وقبل أيام من  املساعداتنصف أموال 

مليار  2.5مليون دوالر، أعلنت الواليات املتحدة أكثر عن مبيعات أسلحة بقيمة 
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منح يقوض االستمرار في  89مليار دوالر. 1دوالر وتمويل عسكري خارجي ملصر بقيمة 

رضت الشروط لحكومة املصرية مبالغ طائلة تأثير ا
ُ
مليون  130 منح الـعلى التي ف

 90.ذاك دوالر

 

C. تحسين املساءلة على مستوى الواليات املتحدة 

 

كانت ثمة محاوالت أمريكية أخرى لتحسين املساءلة رغم عدم حجب إدارة بايدن 

، إذ شكل النائبان دون باير وتوم مالينوفسكي في يناير/كانون املقدمةجميع األموال 

"التجمع املصري لحقوق اإلنسان" لتعبئة تحرك الكونغرس بشأن  2021الثاني 

كما قدم السناتور ديك دوربين تعديالت على  91االنتهاكات الحقوقية في مصر.

 لإلبالغ عن عمليات  2022"قانون تفويض الدفاع الوطني" لعام 
ً
ليشمل قسما

الحتجاز القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب من قبل مسؤولي الدولة املصرية وا

لكن لم ُيدرج هذا القسم في نهاية املطاف في  92التعسفي لألمريكيين وأفراد أسرهم.

مما أضاع الفرصة على ضمان إعطاء األولوية  93النسخة النهائية من القانون،

اإلجراءات التي ظل لحقوق اإلنسان في التعامل مع الحكومة املصرية، ال سيما في 

  مريكيين.ارتكبتها الحكومة املصرية ضد أ

 

 التوصيات .5

وضعت الحكومة املصرية استراتيجية لحقوق اإلنسان وألغت حالة الطوارئ، لكن 

لن تكون لهذه التغييرات أي مغزى ما لم تتخذ خطوات فورية لوقف الهجمات على 

املجتمع املدني وتوفير الضمانات الالزمة ملساحة مدنية محمية. وفي ظل الوضع 

املصرية إلى تنفيذ التوصيات و  األمريكيةالقمعي في مصر، ندعو الحكومتين 

 التالية:

 

  إلى حكومة الواليات املتحدة:

ومبيعات األسلحة ملصر،  إعادة تقييم وصقل الدعم العسكري  •

واشتراط تقديمها بإدخال تحسينات كبيرة على سجل مصر 

 94الحقوقي.

لإلبالغ عن عمليات القتل خارج نطاق  دعم إصدار تشريع •

القضاء والتعذيب واالحتجاز التعسفي التي ترتكبها الحكومة 

  املصرية ضد مواطني الواليات املتحدة وأفراد أسرهم.

  16االستمرار في الضغط على مصر لإلفراج عن  •
ً
 سياسيا

ً
سجينا

 وإسقاط جميع القضايا والتهم املوجهة 
ً
ُحددت أسماؤهم سابقا

، كما ورد في شروط إعادة 173املجتمع املدني في القضية إلى 

 .مليون دوالر كمساعدة 130برمجة 

 

 

 

 

 :إلى الحكومة املصرية

االلتزام بتنفيذ الخطوات السبع املتبقية التي دعت إليها خمس  •

وبينما كان  95منظمات مصرية رائدة في مجال حقوق اإلنسان.

  املتبقية هي:رفع حالة الطوارئ إحداها، فإن الستة 

، بمن فيهم أحمد إطالق سراح السجناء السياسيين .1

سمير السنطاوي وعالء عبد الفتاح، اللذان ُيعاقبان 

 جراء نشاطهما وأبحاثهما وعملهما الحقوقي

 . إيقاف االعتقاالت التي ال نهاية لها .2

 .إيقاف تنفيذ جميع عمليات اإلعدام .3

 .وقف املالحقات الجنائية للنشطاء الحقوقيين .4

 96.سحب مشروع قانون األحوال الشخصية .5

اقع .6  .إلغاء حجب املو

وقانون  إلغاء التعديالت على قانون مكافحة اإلرهاب، •

 العقوبات، والقانون الذي يوسع اختصاص املحاكم العسكرية. 

لبناء نهج حقوقي  االنخراط في حوار حقيقي مع املجتمع املدني •

 شامل يوفر بيئة تمكينية ومفتوحة للفضاء املدني. 

املنصوص عليها في العهد  تنفيذ املعايير الحقوقية الدولية •

الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية، وامليثاق األفريقي، 

والدستور القومي املصري من خالل احترام وضمان ممارسة 

ه األساسية. وال يتم ذلك فقط الشعب املصري الكاملة لحريات

عبر التعهد أو وجود تشريعات تسمح بحرية التعبير وتكوين 

 لألصوات املستقلة 
ً
الجمعيات والتجمع، بل عبر السماح عمليا

  بالتحدث دون خوف من االنتقام.

 

 

 معلومات التواصل

لحقوق  روبرت ف. كينيديملنظمة موظفين تمت صياغة ورقة اإلحاطة من قبل 

روبرت االنسان لغرض املعلومات فقط . ملزيد من املعلومات او للتعاون مع منظمة 

  زميل قانون  ،ضوميط جيسيكا مع لحقوق االنسان الرجاء التواصل ف. كينيدي

  .doumit@rfkhumanrights.org بينتو

 

 روبرت ف. كينيدي لحقوق اإلنسان اعمال منظمة للمزيد من املعلومات عن 

    .rfkhumanrights.org على املوقع ونشاطاتها   وِفي مصر ايضا االطالع
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