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بمناسبة مرور  8شهور على تولي د .شهو مرلى رواسة ا جمهور ية
يجب وضع حو للتوهور المتسارع في وضعية حقوق الإنسان في مصر
بيان صحفي مشترك من  21منظ2ة حقوقية

انضتأمرلضس جلضحقوقضالإنس نضخلالضالشهورضالثم نيةضالم ضيةمضالتيضأمض ه ضالرئيسضدوض التضساشهضضالضالشهضا الثمضنية ضاماض ة أ ضلتي أاضاها

التتهورضالمزريضوالمتس رعض ا لةضحقوقضالإنس نضفيضتلكضالفت ةضالوةةزةمضبصورةضأسوأضمم ضكانضضليهضا ا لضقبلضالثورةضفيضعهتضالرئيسضالس بقو

انضمصرضتشهتضفيضواقعضالأساضنسخةضأخرىضمنضالنظمضالتسلطيةمضولاكنضبملامحضخ صةو

فلمضيسبقضأنضتعرضضاستقلالضالسلطةضالقض ئيةضوحر يةضالإضلامضفيضعهتضالرئيسضالس بقضلهجم تضب لضراوةضالتيضجرتضبه ضخلالضالشهور
الثم نيةضالم ضيةوضكماضلمضيسبقضأنضق مضأاص رضا ازبضالوطنيضا ا كمضبأافسهمضبمم رسةضالتعذنبمضومه جلةضالمتظ هرينضضالضالنحوضالايضق مضبهضأاص ر

وأعض ضأحزابضالتح لفضا ا كممضفقتضكانتضهذهضالمه مضالقذرةضمت وكةضفيضعهتضالرئيسضالس بقضللأجهزةضالأمنيةضوالبلطجيةضالمأجورينضمنه و
فيض15ضأكتوبرضالم ضهمضوبمن سبةضساورضالم ئةضيومضالأولىضضالضتوليضالرئيسض التضساشهضا الثمضحذرضساازضالق هرةضلدراس تضحقوقضالإنس ن

فيضتقريرضلهضتحتضعنوانض ما بعو الماوة يوم للرئيس شهو مرلى مؤشرات سلبية على مستقبل حقوق الإنسان ،وأزمات كبرى مفتوحة" ضمن
1

أاهض م هالتضقض ي ضحقوقضالإنس نضخ رجضدائرةضالاهتم ممضومحلضااته كضالسلط تضفيضالدولةمضرغمضم ضيحظىضبهضالرئيسضا ا ليضمنضسلط ت
ض ضعن
تشر يعيةضوتنفيذيةضربم ضلمضيحظضبه ضرئيسأ ضمنضقبلهوضالاضأنضغي بضقض ي ضحقوقضالإنس نضعنضتطةضالرئيسضليذ ئةضيوممضوغي به ضأي أ

مم رس تهضوسي س تهضضالضمتىضتلكضالفت ةمضح لضدونضوقفضالعتي ضمنضالااته كاتضوالتعتي تضضايضتلكضا اقوقمضبلضكانضذلكضمصتر أا

لثلاثضأهم تضكب ى وضوكشفضالتقريرضعنض ضتمضامتلاكضالرئيسضلتصورضواضحضبشأنضقض ي ضحقوقضالإنس نمضحي"ضأاهضلمضن طرقضلهذا

الملفضا ايويضفيضتطتهضالمعلنةضليذ ئةضيومضالأولىض اكلهمضولمضيح ولضالاستف دةضمنضالمب دراتضالمطروحةضفيضهذاضالصتدضلمواجهةضتلكضالمش كل

والتع ملضمعه مضومنضبينه ضتطةضالم ئةضيومضالتيضقتمه ضلهضملتقىضمنظم تضحقوقضالإنس نضالمستقلةمضفيضأولضيومضلهضفيضمنصبه و
وأوضحضالتقريرضالص درضمنذض4ضشهورض أنضالم ئةضيومضالأولىضشهتتضثلاثضأهم تضكب ىضوثيقةضالصلةضب حت امضحقوقضالإنس نوضأوله ضن صل
ب حت امضاستقلالضالسلطةضالقض ئيةضوأحكامضالمح كممضوذلكضحينضقررضرئيسضالجمهور يةضصرفضالنظرضعنضحلثضالمحكلةضالدستور يةضالعلي ضبحل
 1ما بعو الماوة يوم للرئيس شهو مرلى مؤشرات سلبية على مستقبل حقوق الإنسان ،وأزمات كبرى مفتوحة
http://www.cihrs.org/?p=4523

1

مجلسضالشعبمضثمضاق لةضالن ئبضالع مضب لمخ لفةضلق اونضالسلطةضالقض ئيةوضث ليضالأهم تضمعضالصحفيينضوالإضلاميينوضوث لاه ضمعضحركات

الاحتج جضالسلذيمضخ صةضمعضتكرارضقي مضأاص رضوأعض ضحزبض“ا ار يةضوالعتالة ضب لتحرلضوالاعتتا ضالعنيفضضالضالمتظ هرينضالمع رضينم
وضالضالإضلاميينضالن قتينضأم مضمتننةضالإن جضالإضلاميمضوضالضرافعيضقض ي ضفيضالمح كمضضتضمم رس تضمحتدةضتن صره ضجل ضةضالإتوان

المسلذينوضوهيضأهم تضلاضتاالضمفتوحةمضومنضالمحتملضأنضت ف قمضبصورةضأكب مضم ضلمضنب درضرئيسضالجمهور يةضببلورةضمع جةضشج ضةضول ملة
ااطلاق أ ضمنضمب دئضحقوقضالإنس نضوسي دةضالق اونضوالتزام تضمصرضالدوليةضوثيقةضالصلة و

وأعابضالتقريرضعنضتشيتهضمنضأنضاستمرارضهذهضالسي س تضوالمم رس تضسيؤديضالىضتهتي ضواعتتا اتضأكث ضجس مةضفيضالفت ةضالق دمةضضت

ضتدضمنضا اقوقضالأس سيةضوهىى
•

ا اقضفيضالتجمعضالسلذيمضوالمم رسةضالجم عيةضللاحتج جضالسي شهضوالاجتم عيمضمعضاحتم لضتااي ضمش ركةضأاص رضا ازب
ا ا كمضفيضأعل لضالقمعمضضالضالنحوضالايضحتثضخلالضالم ئةضيومضوبعته و

•

ا اقضفيضتكوينضالجمعي تضالأهليةضومم رسةضنش طه ضبحر يةضوفق أ ضليذع ية ضالدوليةمضمعضاستهتافضخ صضلمنظم تضحقوق

الإنس نو
•

ا اقضفيضتشكيلضالنق ب تضالعم ليةضالمستقلةمضوالتعتديةضالنق بيةو

•

ا اقضفيضحر يةضالاعتق دضومم رسةضالشع ئرضالدينيةضلغة ضالمسلذينضالسنةمضوحقوقضالأقلي تضالدينيةضوغة ضالدينيةو

•

ا اقضفيضحر يةضالصح فةضوالإضلامضوت فقضالمعلوم تو

•

حقوقضالمرأةو

•

ا اقضفيضمح كلةضض دلة و

للأسفضأنضأسوأضمخ وفضهذاضالتقريرضتحققتضبصورةضأكث ضقت مةمضوذلكضضالضالنحوضالت ليى

 .1تقو يضضمبتأضسي دةضالق اونضواستقلالضالقض ضب لإضلانضالدستوريضالص درضفيضاوفلب ضالم ضهمضوتعيينضا ئبضض مضةتي
يفتقرضلثقةضالمواطنينضوساؤوسيهضفيضاستقلالهضعنضالسلطةضالتنفيذيةمضوعنضرئيسضالجمهور يةوضفضلاضعنضتشكياضالرئيس

وا ازبضا ا كمض ا ار يةضوالعتالة -ضالدائمضفيضمااهةضالقض ضواته مضبعضضالأحكامضبأحه ضمسيسةوضوهيضالمم رس تضالتيأفقتتضالمواطنينضالثقةضفيضضتالةضومااهةضأحكامضالقض مضوتسببتضفيضالتطوراتضالتيضتشهته ضمتننةضبورسعيتضمؤخر أاو
عنتم ضيعلنضرئيسضالدولةضوقي داتضحزبهضضتمضثقتهمضفيضمااهةضبعضضأحكامضالقض مضو يحرضونضضتضالمح كممضويمنع
2

أاص رهمضالمحكلةضالدستور يةضالعلي ضمنضمم رسةضمه مه مضوسطضتواطؤضكلضسلط تضالدولةضالمعنيةضوالأجهزةضالأمنية؛ضفإاهضلا

يمكنضلومضالمواطنينضضالضتبنيهمضافسضالموقفضاها ضأحكامضقض ئيةضأخرىو

 .2اضلانض فرضضح لةضالطوارئ مضدونضضرورةضلفرضه مضوبواسطةضق اونضيخ لفضالمع ية ضالدوليةض اقوقضالإنس نمضط لم ضام
استختامهضفيضالعصفضبحقوقضالمواطنينو

2

 .3استمرارضمم رس تضالتعذنبضوإه اةضالامةضالمواطنينضبشكلضمنهجيمضوتمتعضضب طضوأفرادضوهارةضالداخليةضبحل يةضالدولةضلهم

ومب ركةضرئيسضالدولةضلأدائهممضرغمضسقوطضضتدضقي شهضمنضالقتالضوضح ي ضالتعذنبضفيضخلالضأي مضمحتودةمضالأساضالاي

يسمحضب ستمرارضظ هرةضالإفلاتضمنضالعق بضفيضمصرضوان كاسضوضعيةضحقوقضالإنس نو

3

 .4تبنيضرئ سةضالدولةضوحزبضالرئيسضحللةضالهجومضضالضحر يةضالإضلامضمنضخلالضالتصر يح تضالتيضتضيقضب ار يةضالنسبية
المت حةمضأوضتقتيمضالبلاغ تضالمتعتدةضالىضجه تضالتحقيقضضتضصحفيينضوإضلاميين وضفضلاضعنضالشرعيةضالتيضيصبغه
4

الدستورضا جتي ضضالضمم رس تضقلعضالإضلامضوحبسضالصحفيين؛ضب عمضمنضممثايضحزبضرئيسضالدولةضفيضالهيئةضالتأسيسيةو
 .5قلعضالاحتج ة تضالسي سيةضوالاجتم عيةضب ستختامضالقوةضالمفرطةمضالتيضراحضضحيته ضضتدضكبة ضمنضالضح ي مضبينهمضبعض
أبرهضالنشط ضالسي سيينضالمع رضينضلجم ضةضالإتوانضالمسلذينضبطلق تضفيضالرأسوضثمضتبنيضا اكومةضق اونضةتي ضيقيتضا اق
فيضالتظ هرضالسلذي؛ضونن قضضالمع ية ضالدوليةضالتيضسبقضأنضصتقتضضليه ضا اكومةضالمصر يةو

 2ضحفظضالأمنضمعضضتمضالإخلالضبضم ا تضحقوقضالإنس نضلاضيستلزمضاجرا اتضاستثن ئيةضوالقوااينضالس ر يةضتكفيىضمذالةضمقتمةضمنضملتقىضالمنظم تضالمستقلةض اقوق
الإنس ن

http://www.cihrs.org/?p=3836
 3ااظرضمب درةضالنق طضالعشرضلوقفضجرائمضالنظ مضالمقتمةضمنض13ضمنظمةضحقوقيةضمصر يةضضالىض
http://eipr.org/pressrelease/2013/02/19/1635

ض ضتقريرضالمب درةضالمصر يةضللحقوقضالشخصيةىض ض م نضمنضالثورةووضالظلمضمستمرووضجرائمضالدولةضبلاضحس بىضالداخليةضفوقضالق اونمضوالني بةضلاضتقومضب وره ىض
وااظرضأي أ

http://eipr.org/report/2013/01/22/1601
 4جريمةضاه اةضالرئيسمضجريمةضاظ مضمستبتمضتقريرضص درضعنضالشبكةضالعربيةضلمعلوم تضحقوقضالإنس ن
http://www.anhri.net/?p=68412

3

 .6تخايضالشرطةضوالأجهزةضالأمنيةضعنضمسئوليته ضالق اونيةضفيضحل يةضالاحتج ة تضالسي سيةضوالاجتم عيةمضوالتواطؤضضال
جرائمضالاغتص بضوالاعتتا ضا جنسهضضالضالنس ضفيضالمظ هراتمضومس هلةضأعض ضمجلسضالشورىض-الايضيسيطرضضال

تشكيلهضحزبضرئيسضالدولة-ضفيضتب يرضهذهضا جرائمضالمشينةضضلن أ مضوذلكضبتحميلضالنس ضمسئوليةضالاعتتا ضضليهنضلأحهن
يم رسنضحقهنضفيضالتظ هرر

 .7تبنيضا اكومةضالتيضعينه ضرئيسضالدولةضوحزبهضق اون أ ضةتي أاضللجمعي تضالأهليةمضمنضلأاهضالقض ضضالضاله مشضالمحتود

المت حض ار يةضتكوينضالجمعي تمضوخ صةضالمنظم تضا اقوقيةوضوالبت ضفيضتنفيذضبعضضبنودضالق اونضا جتي ضقبلضاعتم دهم

وذلكضبن ضضالضتعليم تضرسميةضمنضرئيسضمجلسضالوهرا وضانضالمشروعضالايضيتبن هضحزبضرئيسضالدولةضللجمعي ت
الأهلية ضهوضالأكث ضقلعيةضفيضت ريخضمصرضمنذضعافتضالجمعي تضالأهليةو
5

 .8ااعتامضاستقلاليةضمجلسضحقوقضالإنس نمضفهوضيضمضفيضتشكيلهضأغلبيةضتنتميضالىضالتح لفضا ا كممضفضلاضعنضضمضشخصي ت
معروفةضبعتائه ض اقوقضالإنس نمضبعضهمضيستختمضتط ب أ ضسي سي أ ضط ئفي أ ضضلني أ مضتطغىضضليهضاللغةضالتحر يضيةضضالضالاكراهية

والعنفضضتضالأقلي تضالدينيةضالمسلذةضوغة ضالمسلذةوضانضمهمةضالمجلسضبتشكيلهضا ا ليضومم رس تهضحتاضاللنضتتازضفيضالتغطية
ضالضااته كاتضحقوقضالإنس نمضأوضالتقليلضمنضلأحه مضب لاضمنضكشفه ضوالتنتي ضبه ؛ضفضلاضعنضتجليلضصورةضا اكومة

أم مضالمجتمعضالدوليوضلقتضض لىضالمجلسضالقوميض اقوقضالإنس نضدائم ضمنضمشكلةضالاستقلاليةضفيضظلضاظ مضمب ركمضولاكنه

فقته ضتم م ضفيضالعهتضا ا ليمضبلضص رضمنب اضغة ضمب شرضللتحر يضضالعلنيضضالضالاعتتا ضضالضحقوقضالإنس نضمنضخلال
بعضضأعض ئهو

فيضهذاضالإط رضت وةهضالمنظم تضا اقوقيةضالىضمؤسسةضالرئ سةضب لمط لبضالت ليةى
•

تشكيلض جنةضمستقلةضتضمضأبرهضالاكف اتضالمهنيةضفيضمصرضفيضالق اونضالدستوريضوحقوقضالإنس نض-بصرفضالنظرضعن

اعتب راتضالانتم ضالسي شهضأوضالديني-ضلمراجعةضالدستورضا جتي مضوإلغ ضأوضتعتيلضالموادضالتيضتشكلضاهتار أاض اقوقضالإنس ن

5ض حزبضا ار يةضوالعتالةضيؤكدضتبنيهضالق اونضالقمعيضليذجتمعضالمتلي مض تصفيةضالمجتمعضالمتليض“ب لق اون ىضضالضحكومةضدوضساشهضأنضتسحبضمشروعه ضلتأملمضالنش ط
الأهاي وضبي اينضص درينضعنضساازضالق هرةضلدراس تضحقوقضالإنس نو
http://www.cihrs.org/?p=5867
http://www.cihrs.org/?p=5898

4

ولقلمضالديمقراطيةضولمبتأضسي دةضالق اونضفيضب بض مقوم تضالدولةضوالمجتمع مضوب بض ا اقوقضا ار ي ت مضوكألكضالموادضالتي
تمنحضرئيسضالجمهور يةضصلاحي تضوسلط تضه ئلةضدونضآلي تضلمح سبته؛ضمعضضرورةضتبنيضساجعيةضالمواثيقضالدوليةض اقوق
الإنس نضلب بضا اقوقضوا ار ي تو

6

•

تعيينضا ئبضض مضةتي ضيرشحهضمجلسضالقض ضالأضالمضوتوقفضرئيسضالدولةضوحزبضالرئيسضعنضالتشكياضفيضأحكام

القض مضوالإشراعضب قتيمضمشروعضمجلسضالقض ضالأضالضلق اونضالسلطةضالقض ئيةض–الايضأضتهضفيض–2011ضالىضمجلس
الشورىضلإصتارهضكق اونو

•

وقفضمم رس تضالتعذنبضفيضأقس مضالشرطةضوالسجونضوأم كنضالاحتج همضوإجرا ضتحقيق تضة دةضفيضعللي تضقتل

المواطنينضوتعذيبهممضبواسطةضالشرطةضأوضغة همضمنضالجم ض تضوالأفرادضوإح لتهمضللقض و
•

التوقفضعنضاستهتافضالمتظ هرينضوالمع رضينضلجم ضةضالإتوانضالمسلذينضورئيسضالدولةضخلالضمش ركتهمضفيضفع لي ت

الاحتج جمضوقي مضالشرطةضبواجبه ضفيضتأمينضوحل يةضالمتظ هرينضوالمتظ هراتمضواتخ ذضالإجرا اتضالق اونيةضالاكفيلة

ب لقض ضضالضظ هرةضالاغتص بضوالاعتتا ضا جنسهمضووقفضااته كضحقوقضالمحتجزينضخلالضعللي تضالقبضضوالتحقيقو

•

اجرا ضتحقيق تضة دةضوضلنيةضمعضالمسئولينضالاينضتواةتواضفيضقصرضالاتح ديةضأثن ضالاعتتا اتضالتيضتعرضضله ضالمعتصمين

فيضا خ مسضمنضديسمب ضالم ضهضبجوارضسورضالقصرمضوكألكضالتحقيقضمعضقي داتضجل ضةضالإتوانضالمسلذينضالاينضتورطوا

فيضالتحر يضضالسي شهضوالط ئفيضضالضاستختامضالعنفمضأوضل ركواضفيضفضضالاعتص ممضأوضفيضتعذنبضالمحتجينضومح ولات
ااتزاعضاضت اف تضمنهمضتحتضوطأةضالتعذنب ؛ضوالتيضراحضضحيته ض11ضمواطن أ ضضالضالأقلضوأصيبضالمئ تضوتعرضضآخرون
7

للاتتط فضوالتعذنبضالوحشه؛ضوذلكضنتيجةضن ا ضالدمضالايضأطلقتهضقي داتضجل ضةضالإتوانضالمسلذينضلقواضته

ب لاحتش دضوالتوةهضصوبضالقصرضالرئ شهضلفضضاعتص مضسلذيمضوذلكضتحتضلع رض حل يةضشرعية ضالرئيسضالمنتخبو

 6لاضلدستورضاض دةضان جضالاستبتادضالسي شهضوالدينيىضمنظم تضحقوقضالإنس نضترفضضمسودةضالدستور
http://www.cihrs.org/?p=5040

 7انظر تقرير مركز القاهرة حول أحداث التحاديةة
http://www.cihrs.org/?p=5352
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•

اض دةضتشكيلضالمجلسضالقوميض اقوقضالإنس نض-بم ضن فقضمعضالمع ية ضالدوليةضالواردةضبمب دئضب ر اضالص درةضعنضالجمعية
الع مةضللأممضالمتحتةضبشأنضالمؤسس تضالوطنيةضلتعزياضوحل يةضحقوقضالإنس ن-ضمنضشخصي تضمستقلةضيتمتعضب ل زاهة
والاحت امضلدىضالرأيضالع ممضولديه ضرصيتضمعت فضبهضفيضمج لضعللضالمجلسو

•

توجيهضرئيسضمجلسضالوهرا ضلسحبضمشروعضق اونضتنظلمضا اقضفيضالتظ هرضالمقت حضمنضحكومةضالدكتورضساشه؛ضوتعتيله
وفق أ ضليذلاحظ تضالمرسلةضمسبق أ ض–لوهارةضالعتل–ضمنضمفوضيةضالأممضالمتحتةضالس ميةض اقوقضالإنس نمضوساازضالق هرة
لدراس تضحقوقضالإنس نمضومنظمةضالعفوضالدوليةمضومنظمةضهيوم نضرايتسضووتشو

•

توجيهضرئيسضمجلسضالوهرا ضلسحبضمشروعيضق اونضالجمعي تمضالمقتم نضمنضوهارةضالشئونضالاجتم عيةضوحزبضا ار ية

والعتالةض)منضخلالضوهارةضالتنميةضالمحليةلمضواعتم دضمشروعضق اونضالجمعي تضالمقت حضمنض56ضمنظمةضمصر يةضحقوقية

وينمو يةمضأوضمقت حضوهيرضالعتلضالمستش رضأحلتضمكيمضبإض دةضالعملضبموادضالق اونضالمتليضذاتضالصلةمضكأس سضليذن قشة
ب لاضمنضمشروعيضا اكومةضوا ازبضالقمعيينو
•

توجيهضرئيسضالوهرا ضووهارةضالشئونضالاجتم عيةضوالأجهزةضالأمنيةمضبعتمضالتتخلضوالوص يةضضالضنش طضالمنظم تضغة

ا اكوميةو

•

ضم نضمقوم تضسااقبةضالمنظم تضالوطنيةضوالدوليةضللانتخ ب تضوفق أ ضليذع ية ضالدوليةضذاتضالصلةمضبم ضفيضذلكضحقضمنظم ت
المجتمعضالمتليضفيضا اصولضضالضتص ريحضسااقبةضالانتخ ب تضدونضوص يةضمنضالمجلسضالقوميض اقوقضالإنس نمضودونضفرض
أيضقيودضضالضضتدضالمراقبينوضودعوةضالمنظم تضالدوليةضالمتخصصةضبمراقبةضالانتخ ب تمضوضالضرأشه ضالأممضالمتحتةو

•

الاضت افضبإلزاميةضكافةضالمواثيقضالدوليةض اقوقضالإنس نضالتيضص دقتضضليه ضمصرمضواعتب ره ضساجعيةضفيضتفسة ضكل

النصوصضالق اونيةضذاتضالصلةضبحقوقضالإنس نو
الموقاعاون
.1

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

.2

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان.

.3

ا جمعية المصر ية للنهوض بالمشاركة المجت2عية.

.4

دار الخومات النقابية والع2الية.
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.5

المج2وعة المتحوة ،محامون ومستشارون قانونيون.

.7

مركز الأرض لحقوق الإنسان.

.8

المركز المصري لحقوق المرأة.

.9

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.

.10

مركز حابي للحقوق البيئية.

.11

مركز دعم وساول الاتصال الملائم من أجل التن2ية تأكية.

.12

المنظ2ة المصر ية لحقوق الإنسان.

.13

مؤسسة المرأة الجويدة.

.14

المؤسسة المصر ية للنهوض بأوضاع الطفولة.

.15

مؤسسة حر ية الفكر والتعبير.

.16

نظرة للدراسات النسو ية.

.17

مركز قضايا المرأة المصر ية.

.18

المنظ2ة العربية للإصلاح الجنائي.

.19

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجت2اعية.

.20

مصر يون ضو التمييز الديني.

.21

المبادرة المصر ية للحقوق الشخصية.

.6

جهوعة المساعوة القانونية لحقوق الإنسان.
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