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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

ا بنصوصها فهي تذكر بالنشرة طبقً المساس يمكن أن يتموالتي تتضمنها النشرة ال  ،جدير بالذكر أن المواد التي يتم رصدها *
عني تن المقترحات الواردة بالنشرة ال أ ا عنفي ذلك على مكتبة المركز، فضلً وليةؤللعبارات التي ذكرها مؤلفوها، دون أدنى مس

لقائمين على ا ةولية أو وظيفؤمس كما أن تقييم هذه المقترحات ليسمنها لم يتم تنفيذه بعد من الجهات المعنية، أيًّا   أن بالضرورة
 حيث تعتمد منظومة قضايا وآراء على رصد المواد الصحفية بشكل حصري.   ؛إعداد النشرة

 

 

  

 

ةمقدِّم
 

 الصحف في تنشر التي -العادي القارئ عن افضلً-ومناقشات الخبراء والمفكرين والعلماء والكُتاب  تمثل آراءُ
، تهيات تتعلق بقضايا المجتمع ومشكالوحلول وتوص مقترحات من تشتمل عليه وما) مستقلةال – حزبيةال – قوميةال(

برصد هذه اآلراء واستخالصها وتخزينها مع المصري، ومن ثم كان االهتمام يعكس توجه المجت امًّمها فكرية ورافدً ةًوثر
 ا على درجة عالية من األهمية.منها.. أمرًواسترجاعها لخدمة المستفيدين 

 التسجيل – االستخالص –لتحقيق أهداف: الرصد  ٢٠٠٧في عام » قاعدة بيانات قضايا وآراء«ومن هذا المنطلق أنشئت 
 .والمستفيدين الباحثين عن افضلً القرار، متخذ دعم بهدف وذلك...  واالسترجاع البحث – والتخزين

الرأي التي يتم رصدها  (مستخلصات المواد الصحفية) لمواد تسجيالت» قضايا وآراءقاعدة بيانات «وتتضمن 
ً ٧٠أكثر من  إلى واستخالصها وتسجيلها، وقد وصل حجم القاعدة حتى اآلن ا بأن النصوص الكاملة ألف تسجيلة، علمّ

ًللمواد الصحفية قد تم تخزينها مع ربطها بالتسجيالت الخاصة بها على القاعدة، ويمكن   ا وطباعتها.استرجاعها أيضّ

حيث يتناول كل عدد من هذه السلسلة  ؛القاعدةالتي نحن بصددها إحدى ثمرات هذه » نشرة قضايا وآراء«وتعد 
 آراء ومقترحات الكتاب والمفكرين والقراء في موضوع محدد.

تنظيم التسجيالت في متن ، وقد تم »حقوق اإلنسان« ) تسجيلة في موضوع٢٩(واإلصدارة التي بين أيدينا تتضمن 
ً من  ٢٠٢١ كتوبرأإلى  ٢٠١٩ يوليوشرت خالل الفترة من من األحدث إلى األقدم، وهي للمواد الصحفية التي نُ االنشرة تاريخيّ

 .البوابة نيوز)  – الجديد الشروق –اليوم السابع  –المصري اليوم  -دالوف -األهرام االقتصادي  - األخبار  -صحف (األهرام 

ً جدير ًاونبالمكتبة وإلكتر ابالذكر أن جميع إصدارات النشرة متاحة ورقيّ على نظام القاعدة أو من خالل موقع بوابة  يّ
 على شبكة اإلنترنت.  www.eip.gov.eg معلومات مصر

اتكم من أجل تطوير هذا تلقي استفساراتكم ومقترح» مكتبة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار«ويسعد  ،هذا
، في سبيل تحقيق أهدافه المرجوة، وتعظيم االستفادة منه على البريد اإللكتروني للمكتبة اوموضوعً ا،شكلً ،العمل

library@idsc.net.eg 
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

 أبرز المقترحات واآلراء الواردة بالنشرة

ضاع الحبس ع • سة أو االحتياطي في البلدان المتقدمة، بغية القيام بتنفيذ لى البرلمان درا
لذين لم يصــــــدر بحقهم  عة المتهمين وا تاب مادي عبر طرائق م ئل األخرى للحبس ال بدا ال
أحكام، من خالل وضـــــع أســـــورة تتبع لحركتهم وتحديد أماكن تواجدهم بغية الوصـــــول 

تة ونهائية في هذا عوضًا عن احتجازهم شبه األبدي قبل صدور أحكام با ،إليهم بسهولة
 ر.المضما

 
)١(تسجيلة: 

  
ها  • يدًا، وتقوم بعمل ًا ج تدريب بة  مدر ناصــــــر  قائمين على أمر الســــــجون ع كل ال أن يكون 

 باستقاللية دون االنتظار لألوامر التي تأخذ وقتًا طويلًا للتنفيذ.

 
)٢(تسجيلة: 

  
فقط، فهذه وجود خريطة رقمية للمجتمع حتى نتمكن من إيصــــــال الدعم لمســــــتحقيه  •

الخريطة تمكننا من معرفة دخل جميع أفراد األســــــرة المقيدة بمنظومة الدعم وليس رب 
 .األسرة وحده، وبالتالي تصبح لدينا بيانات حقيقية لألسرة كاملة

)٧(تسجيلة:  
   

تطبيق قــانون الجمعيــات األهليــة، وتفعيــل دور لجــان حقوق اإلنســـــــان في المحــافظــات،  •
ســـســـات المعنية بتطبيق اســـتراتيجية حقوق اإلنســـان مع المجتمع وتعاون الوزارات والمؤ

 .المدني
)٨(تسجيلة:  

    
ــتحداث • ــب اس ــؤون وزير منص ــان حقوق ش ــر، في اإلنس ــل حلقة ليكون مص  مختلف بين وص

ًا واألجهزة الوزارات يذي عن وضــــــع إعالن حقوق المواطن و ،داخليّ يكون المســــــؤول التنف
خاصــة أن مصــر تفعل الكثير مما يندرج تحت مفهوم المصــري موضــع التفعيل والمتابعة، 

 الحقوق االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية.

 
)١٠(تسجيلة: 

      
نســـان في قلبها تعريف الطفل ن تتضـــمن االســـتراتيجية الوطنية المنشـــودة لحقوق اإلأ •

نســـان التي تضـــمنها، المصـــري، والمواطن المصـــري اليافع بمفاهيم ومضـــامين حقوق اإل
نفسه  القدرب -ا، و إنما أيض١٩٤٨ًأعلن في  ينسان الذفقط اإلعالن العالمي لحقوق اإل ليس

صادية واالجتماعية والثقافية، الذ -من األهمية صدر  يالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقت
  .١٩٦٦في ديسمبر 

 
)١٤(تسجيلة: 
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

     
النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات إحداث تغيرات في التشــــــريعات القائمة لتعزيز إمكانية  •

واالتصاالت وتحقيق تقدم في هذا المضمار، وأن يأخذ في االعتبار احتياجات األشخاص ذوي 
شاور مع األشخاص ذوي القدرات الخاصة  اإلعاقة فيما يتعلق بإمكانية النفاذ، بحيث يتم الت

شريعات واللوائح المر سات والت سيا ضع هذه ال شأن و اجعة لتكنولوجيا ألنهم المعنيون ب
 المعلومات واالتصاالت.

 
)١٧(تسجيلة: 

 
أن البيان  وتأكيدفي مجال حقوق اإلنســــــان للشــــــارع والعالم،  ةشــــــرح اإلنجازات المصــــــري •

المشـــــترك الصـــــادر عن مجلس حقوق اإلنســـــان التابع لألمم المتحدة، حول حالة وأوضـــــاع 
حقوق اإلنســان في مصــر لم يعتمد على مصــادر رســمية وخال من المصــداقية، واســتهدف 

 .الشأن المصري والمزايدة على الدولة المصرية فيالتدخل 
 

 
)١٨(تسجيلة: 

 
ا ألجندة مصــرية مع اإلنســان بشــكل عام، وفقً وضــع اســتراتيجية لتحســين أوضــاع حقوق •

تعاون بناء مع المنظمات غير الحكومية األوروبية واألمريكية، وبالتالي وقف اســتغالل هذا 
سية اإلقليمية  سيا ضايا ال صرية في بعض الق الملف كذريعة للربط بين مواقف الدولة الم

 والدولية.
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

  عمرو هاشم ربيعالبرلمان وتشريعات استراتيجية حقوق اإلنسان/  )١

 مستخلص
يذ  ًا لتنف عام قادم ســــــيكون  عام ال نت على لســــــان الرئيس أن ال قد أعل لة  لدو مت ا ما دا
استراتيجية حقوق اإلنسان، وأن المجتمع المدني سيكون الحصان األسود في هذا العمل، يُنتظر 

 ذلك.أن يكون للبرلمان دور مهم في 
 ويُقترح:

ن بعض القوانين الجديدة وتعديل بعض التشــــريعات القائمة ذات أن يقوم البرلمان بســــ •
الصــــلة، ولعل أبرز تلك القوانين قانون اإلدارة المحلية القائم على عقد انتخابات للمجالس 

، والتي في وجودهــا دعم ٢٠١١) وهي المجــالس المعطلــة منــذ عــام ١٨٠المــادة المحليــة (
للــديمقراطيــة وحريــة الرأي والتمثيــل على المســــــتوى المحلي، وإصـــــــدار قــانون العــدالــة 

)، بما يضــمن نشــر ثقافة التســامح مع عدم التخلي عن مبدأ تعويض ٢٤١المادة االنتقالية (
) بما يضــمن ٢٣٩  المادةالضــحايا ومعاقبة المجرمين، وإصــدار قانون تنظيم ندب القضــاة (

لدســــــتور) إلغاء الندب الجزئي والكلي لغير تحقيق اســــــتقالل القضــــــاء عب ر (كما ينص ا
 .الجهات القضائية

ــهر ومنذ ا زعلى مجلس النواب إيعا • بريل ألحكومة بإعادة النظر فيما تقوم به كل ثالثة أش
من الدســتور، وكذلك التوقف الكامل عن  ١٥٤بتجديد فرض حالة الطوارئ وفقًا للمادة  ٢٠١٧

ســن أي قوانين يبدو أنها تتعارض مع االســتراتيجية الوطنية لحقوق اإلنســان التي أعلنها 
وســـــائل الرقابية البرلمانية والمحاســـــبة بالتحقق الرئيس الدولة، وكذلك القيام من خالل 

ســـجل الحكومة تجاه حقوق اإلنســـان، عبر متابعة التقارير والمعلومات الواردة الكامل من 
من منظمات المجتمع المدني، والزيارات الميدانية والمفاجئة للســجون وأقســام الشــرطة، 
ومراجعة الحكومة فيما تصــــــدره من قرارات، ومن ذلك على ســــــبيل المثال الوقوف على 

سبتمبر  صادر في  سين بعدم رفع أية دعاوى  ٢٠٢١حقيقة قرارها ال من "التنبيه على المرؤو
قضـــــائية ضـــــد أي جهة حكومية واتخاذ إجراءات عقابية ضـــــد من يقوم بذلك" وذلك كله 

ــمانًا لتنفيذ  ــي لجميع المواطنين، وذلك  ٩٧ المادةض ــتور التي تكفل حق التقاض من الدس
 .ضمانًا لسير دوالب العدالة

ضاع الحبس االع • سة أو حتياطي في البلدان المتقدمة، بغية القيام بتنفيذ لى البرلمان درا
لذين لم يصــــــدر بحقهم  عة المتهمين وا تاب مادي عبر طرائق م ئل األخرى للحبس ال بدا ال
أحكام، من خالل وضـــــع أســـــورة تتبع لحركتهم وتحديد أماكن تواجدهم بغية الوصـــــول 

ونهائية في هذا عوضًا عن احتجازهم شبه األبدي قبل صدور أحكام باتة  ،إليهم بسهولة
 .المضمار
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

 
 

 تابع -عمرو هاشم ربيعالبرلمان وتشريعات استراتيجية حقوق اإلنسان/ 

 ٢٠٢٠لسنة  ١٤٠) المعدل بالقانون ٢٠١٤لسنة  ٤٦تعديل قانون االنتخاب (قانون مجلس النواب  •
بالقائمة المطلقة،  بانتخاب أعضــــــاء مجلس النواب، بحيث يلغي نظام االنتخاب  المتعلق 

ًا والذي يعد  نوعًا من االنتخاب بالتزكية أو التعيين المقنع لنواب الشــــــعب، وتعديل عمليّ
الخاص بنظام األحزاب الســياســية بما يضــمن وجود مصــادر تمويل  ١٩٧٧ســنة ل ٤٠القانون 

 دلًا من كثرتها المفرطة في الوقتمتعددة لألحزاب الســــــياســــــية، وتشــــــجيع اندماجها ب
الحالي، وكذلك حث الحكومة على ســـرعة تعديل المآخذ التي صـــدرت عن منظمات حقوق 

) ٢٠١٩لســنة  ١٤٩المجتمع المدني (قانون اإلنســان بشــأن الالئحة التنفيذية لقانون منظمات 
 .٢٠٢١الصادرة في يناير 

شريع  • ضارب الت ضر بطالبي المعاش المبكر،  يإصالح الت الخاص بالمعاش المبكر، والذي ي
 وذلك بين قانون الخدمة المدنية، وقانون التأمينات االجتماعية.

 

  

b�b'« ‚ËdA�«  ۱ d�u��√ ۲۰۲۱  ∫’۸ 
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

  سحقإجورج استراتيجية حقوق اإلنسان/  )٢

 مستخلص
ســـنوات مقبلة لتعزيز حقوق  ٥صـــفحة تســـتهدف  ٧٨جاءت وثيقة إعالن حقوق اإلنســـان في 

والمعروف دوليًا أن حقوق اإلنســــــان في كل العالم واحدة حيث وقّعت كل الدول على  ،اإلنســــــان
وثيقة حقوق اإلنسان، وتعهدت الوثيقة في بيانها على التزام مصر بالتعهدات الدولية، وشددت 
الوثيقة على تعزيز احترام وحماية جميع الحقوق المدنية والســـياســـية واالقتصـــادية واالجتماعية 

المتضــمنة في الدســتور والتشــريعات الوطنية واالتفاقات الدولية واإلقليمية المنضــمة والثقافية 
 إليها مصر تحقيقًا للمساواة وتكافل الفرص دون تمييز.

 ويُقترح:
بالحقوق التي  • إطالق الالئحة التنفيذية للجمعيات األهلية، والقيام بتعريف أفراد المجتمع 

والتثقيف، وإصــــــالح هذه العملية بشــــــكل فعال لهم وعليهم بتوســــــيع دائرة التدريب 
 .وواقعي

بالجمعيات األهلية وإطالق حرية الحركة بموجب قانون  •  ١٤٩إلغاء كل القضــــــايا المتعلقة 
 .٢٠١٩لسنة 

ها  • يدًا، وتقوم بعمل ًا ج تدريب بة  مدر ناصــــــر  قائمين على أمر الســــــجون ع كل ال أن يكون 
 تًا طويلًا للتنفيذ.باستقاللية دون االنتظار لألوامر التي تأخذ وق

 

  

b�b'« ‚ËdA�« ۲٥ �L��� ۲۰۲۱  ∫’٥ 
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

  رفعت فكري سعيدمصر وحقوق اإلنسان! /  )٣

 مستخلص
 يســـاهمت ف يكانت من أولى الدول التأن مصـــر  إلى يالســـيســـعبد الفتاح الرئيس أشـــار 

هذا المجال بل  يلم تتوقف مســـــاهمتها فو، ١٩٤٨لحقوق اإلنســـــان عام  يصـــــياغة اإلعالن العالم
بأهمية اعتماد مقاربة شــاملة وجدية لتعزيز  يذات ياآلن بإيمان عميق واقتناع وطن حتىاســتمرت 

 وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية.
 

 ويُقترح:
مرحلة  يتدرس ف يلحقوق اإلنســــان ضــــمن المواد األســــاســــية الت يوضــــع اإلعالن العالم •

ومدرك ومطبق بالفعل لحقوق ، حتى نضــــمن تنشــــئة جيل واع وفاهم يالتعليم االبتدائ
تتعــارض مع مواد هــذا اإلعالن لتصــــــبح  يتعــديــل بعض التشــــــريعــات التن، مع اإلنســـــــا

 ظلم أو تمييز على أساس الدين والجنس. يتشريعاتنا تشريعات حداثية تخلو من أ
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

 ادؤبسمة فحول االستراتيجية وتحدياتها/  )٤

 مستخلص
الفتاح الســيســي إطالق االســتراتيجية الوطنية لحقوق اإلنســان بمصــر،  شــهد الرئيس عبد

 يالمحاور الرئيسـة للمفهوم الشـامل لحقوق اإلنسـان ف التي تتضـمن بالعاصـمة اإلدارية الجديدة،
لمصر، والذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية  يالقوم يالدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنمو

 .٢٠٣٠الجديدة، ويحقق أهداف رؤية التنمية المستدامة 
 ويُقترح:

فراج عن عدد من المحبوســــين ورجوع بعض عناصــــر المعارضــــة من الخارج ألرض الوطن اإل •
ورفع قرارات المنع من الســـــفر لبعض العاملين بالعمل  دون أي مضـــــايقات تعرضـــــوا لها،

 الخاصة بالتمويل األجنبي لمنظمات المجتمع المدني. ١٧٣الحقوقي وإغالق القضية 
 هاتوصــيل مطالب ىوالعمل عل اهئراآ بمختلففتح حوار مع كل منظمات المجتمع المدني  •

في الحوار مع الصــحفيين  ءوكذلك البد ،لكل المســؤولين المعنيين بهذا الشــأن اورؤيته
 م.أصيل من تشكيل الوعي والرأي العاالذين هم جزء 

األمية  ىللقضــــــاء عل ؛التوعية الحقوقية والقانونية الضــــــرورية داخل المجتمع ىالعمل عل •
 ن.بابية لخلق جيل جديد من الحقوقييوتدريب وتأهيل كوادر ش ،الحقوقية في مصر
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

  عالء شلبي /. وماذا بعد إطالق االستراتيجية؟حقوق اإلنسان. )٥

 مستخلص
بعد ترقب لنحو عام كامل، أنجزت اللجنة العليا الدائمة لحقوق اإلنســان باقتدار وتميز وثيقة 

حظيت بقوة دفع هائلة نتيجة إطالقها  ي، والت٢٠٢٦ -٢٠٢١االســــتراتيجية الوطنية لحقوق اإلنســــان 
المجتمع  يبرعاية رئيس الجمهورية بحضـــور لفيف متنوع لم يهمل مشـــاركة العشـــرات من ممثل

منظمات حقوق اإلنســان، ما كان له داللة إيجابية مهمة على تجاوز  ي، وخاصــة غالبية ممثليالمدن
بت العالقة بين الدولة المصـــرية شـــا يواالنفتاح الكامل على تصـــويب األخطاء الت يعثرات الماضـــ

 وجماعات حقوق اإلنسان المحلية.
 ويُقترح:

تعديل قانون اإلجراءات الجنائية وفقًا للمشــــــروع  يلمعالجة الفورية للجمود الحاصــــــل فا •
، مع ضــــــرورة األخذ بمالحظات مجلس ٢٠١٧مايو  يالمقدم من مجلس الوزراء إلى البرلمان ف

سان إلثراء هذه التعديالت، الالدولة ومقترحات جماعات حقوق ا سيما أن هذه التعديالت  إلن
مادة من القانون تبقى استحقاقًا متأخرًا بموجب الدستور، ومن شأنها أن  ٥٤تشمل ي الت

اســــــتخدام تدابير الحبس  يتعالج العديد من بواعث القلق الكبرى، وأهمها التوســــــع ف
 االحتياطي.

ـــادر ف يإطالق حوار مجتمع • ـــوء  يف ١٩٣٧العام  يلمراجعة وتحديث قانون العقوبات الص ض
ســـيما نحو تطوير  الفلســـفات العقابية ومفهوم الردع، ال يالمتغيرات الكبرى الحاصـــلة ف

ية الت قانون بات  يالنصــــــوص ال حد من العقو ية ال عث قلق، وتتضــــــمن أهم كل بوا تشــــــ
العقوبـات البـديلـة  ي، وتبنيونالمغلظـة، والحظر المطلق للتعـذيـب، واالحتجـاز غير القـان

يتجلى أبرزها  يللعقوبات الســالبة للحريات بما يجنب الدولة األعباء االقتصــادية الهائلة الت
 قضايا الغارمين والغارمات. يف
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

  جالل عامر يرام /يلحبس احتياط يتعديل أساس )٦

 مستخلص
مكان آمن لحين  ييضــــــمن التحفظ على المتهم ف يهو إجراء قانون يالحبس االحتياطإن 

االتهامات المنســوبة إليه، وضــمانًا لعدم العبث بأدلة القضــية أو التأثير على شــهود  يالفصــل ف
ء حتى تثبـت إدانتـه، لكن جوهر يالواقعـة أو اإلضــــــرار بـالمجتمع. ومفترض كـذلـك أن المتهم بر

الســــجن) هو عقوبة وســــلب للحرية، بدليل أنه  ي(اإليداع ف يبشــــكله التقليد يالحبس االحتياط
 ها المتهم إذا أُدين. يعليحصل  ييُخصم الحقًا من عقوبة السجن النهائية الت

ويُقترح:      
محدد،  يغير مفتوحة وغير طويلة، بل لها ســــــقف زمن ين تكون مدد الحبس االحتياطأ •

حدًا يأقترح أال يتخطى ف ًا وا عام قانون  ،كل األحوال  حالي(ال هذا  ال ية ل مدد الزمن حدد ال ي
اســــــتثناءات  يالحبس تبعًا للجنحة أو الجناية، ونطالب بتخفيض كل هذه المدد، وإلغاء أ

 .)تتيح زيادتها
 الســجون، في، بدلًا من تحمل تكلفة وضــع المتهمين اإللكترونيفكرة الســوار  مااســتخد •

 .نفسيًّاوتدمير أسرهم 
الســـجن، على ســـبيل الحبس  يمواطن ف أيدفع الدولة مبالغ مالية عن كل يوم يقضـــيه  •

 نهاية محاكمته. ي، وذلك إذا تمت تبرئة ساحته فياالحتياط
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

استراتيجية حقوق اإلنسان التحول للدعم النقدي وتنقية المنظومة من غير المستحقين.. أبرز توصيات  )٧

  دينا مصطفى /للتموين

 مستخلص
سي لجميع الجهات المعنية في الدولة بتنفيذ  سي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح ال
بنود االســــــتراتيجية الوطنية لحقوق اإلنســــــان، كل فيما يخصــــــه، تعمل وزارة التموين والتجارة 

 .هذا الغرضالداخلية على تفعيل آلياتها في سبيل تحقيق 
ويُقترح:      

وجود خريطة رقمية للمجتمع حتى نتمكن من إيصــــــال الدعم لمســــــتحقيه فقط، فهذه  •
الخريطة تمكننا من معرفة دخل جميع أفراد األســــــرة المقيدة بمنظومة الدعم وليس رب 

 .األسرة وحده، وبالتالي تصبح لدينا بيانات حقيقية لألسرة كاملة
إلى دعم نقــدي ونقــدي  هالســــــلعي بمنظومــة التموين وتحويلــإعــادة النظر في الــدعم  •

صول الدعم  ضمن و صري وي ضًا، فكالهما يحقق العدالة والكرامة للمواطن الم شروط أي م
 .لمستحقيه

التحول إلى الدعم النقدي قبل تنفيذ قرار تحريك ســـعر رغيف الخبز، ألنه ليس منطقيًا أن  •
 .من منظومة الخبزمليون مواطن مستفيد  ٧٠يكون هناك أكثر من 

توفر الســــلع التموينية للمواطن باعتبار أن حصــــوله على الغذاء بتكلفة بســــيطة تراعي  •
 دخله هو حق أصيل من حقوقه.
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

  صفاء علم الدين /٢٠٢٢لجمعيات األهلية تقدم روشتة لتفعيل دور "المجتمع المدني" في ا )٨

 مستخلص
من العقبات التي من المهم معالجتها خالل الفترة عددًا تواجه مؤســســات المجتمع المدني 

المقبلة، ومنها تعنت من جانب بعض الموظفين في وزارة التضــــــامن االجتماعي في المحافظات 
بات البنكية  ــــــا قانون الجمعيات األهلية بشــــــكل جيد، بخالف مشــــــكالت فتح الحس لعدم فهم 

ضامن، حيث ننتظر من للجمعيات األهلية ال سمية من وزارة الت صلت على موافقة ر شهر  ٦تي ح أ
لســــــنــة لحين بــت البنــك في الطلــب رغم وجود خطــاب مختوم بــالموافقــة من وزارة التضـــــــامن 

 االجتماعي.
ويُقترح:      

الجمعيات األهلية،  ىتخصـــيص خط ســـاخن في وزارة التضـــامن االجتماعي؛ لتلقي شـــكاو •
 .مع الوزارة في حالة حدوث تعنت خاصة في المحافظاتوتسهيل تواصل الجمعيات 

تطبيق قــانون الجمعيــات األهليــة، وتفعيــل دور لجــان حقوق اإلنســـــــان في المحــافظــات،  •
وتعاون الوزارات والمؤســـســـات المعنية بتطبيق اســـتراتيجية حقوق اإلنســـان مع المجتمع 

 .المدني
تعديل بعض التشــــريعات، وفي مقدمتها قانون اإلجراءات الجنائية، وإجراء تعديالت على   •

 ضوابط الحبس االحتياطي، ومراجعة بعض العقوبات السالبة للحرية في بعض الجرائم.
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

  عادل نعمانحرية العقيدة باب الدولة المدنية.. كيف نبدأ؟ /  )٩

 مستخلص
ــة فإن  ــة المــدنيــة، وأول ســــــطر ف يحريــة العقيــدة مكفول ــة المــدنيــة  يالــدول كتــاب الــدول

ً يالديمقراطية الليبرالية مثلث متســـاو ـّ ا، ويراقب ويرصـــد األضـــالع والحقوق يســـند بعضـــه بعضــ
، ال قيام لدولة عصـــــرية دون هذا المثلث، وليســـــت حرية العقيدة أولًا ويحافظ على حق المواطن 

ً بل ها أو عطاء ترفّ » يالعقد االجتماع«حق يكفله  يأو منحة من دين األغلبية إلى أديان األقلية، 
ا كل من خرج عليها أو حاصــرها أو منعها، أو حال ا عســيرًّبين المواطن والدولة، ويحاســب حســابًّ
 ة.حتى لو كان دين األغلبية المطلق ،يأو غطاء دين يبينها وبين أصحابها تحت ستار سياس

ويُقترح:      
اإلســـــالم دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرســـــمية، "حذف المادة الثانية من الدســـــتور  •

، هذه المادة تقرر وتختم بالعشــرة »ومبادئ الشــريعة اإلســالمية المصــدر الرئيس للتشــريع
 أن مصر دولة دينية.
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

 يحسام بدراو /ورسالة من الحاضر ..يلة من الماضرسا )١٠

 مستخلص
ـــــر لحماية حقوق  ـــــتراتيجية مص ـــــيد رئيس الجمهورية الس ـــــين الس يتحدث الكاتب عن تدش
فاع عن النفس في شــــــأن حقوق  لد لة ا قال من مرح لة االنت لدو جب على ا نه ي ها، ويرى أ مواطني

سان، أو من الرفض للتعرض للمراجعة أو اإلنكار، إلى أن نأخذ  بأيدينا زمام األمور ونعيد صياغة اإلن
أولوية توجهاتنا تجاه التزامات مصـــــر الدولية وتعهداتها الملزمة، بل األكثر من ذلك الصـــــدق مع 
نا، وأن  النفس في أن احترام حقوق اإلنســــــان هو طريقنا الفعلي في اإلصــــــالح الداخلي، بمبادرت

ض سأمامنا تحديات متعددة، علينا أن ننظر إليها ونحددها ون ستراتيجية زمنية للتغلب ع ألنف نا ا
 ا.عليه

ويُقترح:      
إعداد وثيقة شــــــاملة كاملة لكل تعهدات مصــــــر الدولية، واآلليات الخارجة منها، ومدى  •

تطبيق مصـــــر ألهدافها، بحيث تشـــــمل بصـــــدق ما تم منها وما لم يتم خالل مدى زمني 
األمر األساسي لبيان اإليجابيات محدد، في إطار شراكة المجتمع المدني مع الحكومة، وهو 

 والسلبيات.
ــع • ــتراتيجية« وض ــان حقوق لحماية »موازية اس ــاركة وتعزيز اإلنس ــية المش ــياس  واالنفتاح الس

ــة وبرامج جــديــد وفكر جــديــدة مبــادرات عبر المــدني المجتمع على ر بهــا يشــــــع تنفيــذي
 المواطنون ويشاركون فيها.

 حقوق لمفوضـــــية اإلقليمي المكتب اســـــتضـــــافة من المصـــــرية الحكومة موقف مراجعة •
 ن ثقلها السياسي واإلنساني.م يزيد الذي األمر مصر، في اإلنسان

 إطار في مصــر، في اإلنســان حقوق آليات تطبيق نحو جديدة ســياســية مبادرة الدولة إعالن •
 .المصري المواطن بحقوق إيماننا مع تتوافق ستراتيجيةا
ــتحداث • ــب اس ــؤون وزير منص ــان حقوق ش ــر، في اإلنس ــل حلقة ليكون مص  مختلف بين وص

ًا واألجهزة الوزارات يذي عن وضــــــع إعالن حقوق المواطن و ،داخليّ يكون المســــــؤول التنف
المصــري موضــع التفعيل والمتابعة، خاصــة أن مصــر تفعل الكثير مما يندرج تحت مفهوم 

 الحقوق االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية.
 .الطوارئ حالة استخدام ووقف اإلرهاب مكافحة قانون إصدار •
 .مييز بين المواطنينالت وحظر الفرص تكافؤ قانون إصدار •
الخاص بالجمعيات والمؤسسات األهلية، ليتواءم مع متطلبات  ٢٠٠٢لسنة  ٨٤تعديل قانون  •

 المجتمع المدني الفعال.
 تنفيذ على اإلشـــــراف يقاضـــــ بنظام واألخذ الجنائية اإلجراءات قانون من ٤٢ المادة تعديل •

ة بمنع التعذيب، باإلضــــافة إلى والخاصــــ العقوبات قانون من ١٢٦ المادة وتعديل العقوبات،
 لحاالت االختفاء القسري. ١٩٦٨لسنة  ١٥٧تعديل القانون رقم 
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١٥ 

 
 

 

 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

 

  عبد اهللا ييسراالستراتيجية الوطنية وإنسانية اإلنسان/  )١١

 مستخلص
ستراتيجية الممثلة لنهج الدولة المصرية وطموحها اال بعقدصنعًا أحسنت الدولة المصرية 

ســتراتيجية على تعزيز الحريات ، ونصــت اال٢٠٣٠في الوصــول إلى ما تســتحقه وفق رؤيتها الشــاملة 
ــ يالمــدنيــة والســــــيــاســــــيــة وحقوق المرأة والطفــل وذو ً ا الهمم وتــدعيم الحلقــات األكثر احتيــاجّ

 للتعضيد.
 ويُقترح:

ساتنا اإلعالمية أن تفتح النوافذ أكثر لكل القيم اإل • س سهم في بناء على مؤ يجابية التي ت
 .الشخصية المصرية بتنويعاتها الخالقة وجذورها الحيوية المتعددة

ا، وتكرس لقيم الثقافة الوطنية، ولياتها جيدًؤعلى مؤســـــســـــاتنا الثقافية أن تدرك مســـــ •
الثقافية لجموع الشعب المصري، وتعزيز قيم االستنارة والتقدم، وتعضيد وإيصال الخدمة 

تعد الخطر  يمعنى الدولة الوطنية، ومجابهة التيارات المتطرفة والتصــــورات اإلرهابية الت
 .األكبر على معنى اإلنسانية ووجود اإلنسان ذاته

فيها بتدريس  يعلى مؤســســاتنا التعليمية أن تنتقل من إطاراتها الشــكلية التي تكتف •
نا، عبر  نائ لدى أب ته  هذا المعنى ذا ــــــان على ســــــبيل المثال إلى تعزيز  مادة حقوق اإلنس

خدمة المجتمع المدني،  ياألنشــــــطة الطالبية وف يتحفيزهم على المشــــــاركة الواعية ف
قل الحُ قدي، والع له يتحقق عبر إعالء قيم التفكير الن هذا ك هذه و بداعي، و يال اإل ر، والخ

 .ةالثالثة ال غنى عنها في التعبيد لطريق اإلنسانية الحقالمقومات 
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

  حرب يسامة الغزالأحقوق اإلنسان/  )١٢

 مستخلص
 استراتيجية حقوق اإلنسان. ييتناول الكاتب بعض البنود التي يجب توفرها ف

 ويُقترح:
 يراجعة إطالق الحبس االحتياطي الذوم االحتياطيتعديل المواد القانونية بشــأن الحبس  •

تحرير الكثير من الشــــــباب المعتقلين الذين إلى االســــــتجابة له ليس فقط  يســــــوف تؤد
تنقية صورة مصر أمام العالم، وظهورها على ، وإنما أيضًا إلى بناء وطنهم ييسهمون ف

 .حقيقتها اآلن كدولة مستقرة
غاء مواد القوانين  • يد  التيإل جد مه ت يان وهو أمر يســــــتلز ما يســــــمى ازدراء األد تتعلق ب

  طالق األفكار واآلراء.إ، ويالخطاب الدين
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

تاريخ الحركة الحقوقية المصرية..  يلحظة فارقة ف»: شيحة«أجندة العمل الوطني..  ىحقوق اإلنسان عل  )١٣

  شمس طه /٢٠٣٠مرتكزات االستراتيجية تؤكد تعهدات مصر الدولية ورؤية مصر »: عقيل«و

 مستخلص
االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان  يالفتاح السيس أكد حقوقيون أن إطالق الرئيس عبد

، يشــكل إعالنًا لدخول عهد جديد، تصــبح معه حقوق اإلنســان على قمة أجندة العمل ٢٠٢٦ - ٢٠٢١
قة ف ،يالوطن فار ظة  ثل لح ها تم ما أن  يمشــــــيرين إلى أن ية، ك ية المصــــــر كة الحقوق تاريخ الحر

لقطاع الخاص، وكذلك مواصــــلة ا للعمل على إقامة الشــــراكات مع ااالســــتراتيجية ســــتفتح مجالً
مجال مواءمة التشـــريعات الوطنية مع االتفاقيات الدولية ذات الصـــلة  يالتنســـيق مع البرلمان، ف

 بحقوق اإلنسان.

 ويُقترح:

مدن • مات المجتمع ال لدولة ومنظ يات الحوار والتعاون بين ا لة آل هداف يمواصــــــ ، لتحقيق أ
إطار قائم على  يبأوضـــاع حقوق اإلنســـان ف ، واالرتقاء٢٠٣٠التنمية المســـتدامة ورؤية مصـــر 

 تتخذها الدولة. يظل اإلجراءات الت يالشراكة والتعاون، خاصة ف
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١٨ 

 
 

 

 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

  حرب يسامة الغزالأ/  ١-حقوق اإلنسان )١٤

 مستخلص
ــــتراتيجية  ــــتراتيجية وطنية، اس ــــرية، لحقوق اإلإن عقد مؤتمر مكرس إلطالق اس ــــان، مص نس

وعلى هذا المستوى هو انتصار كبير لفكرة وقضية حقوق اإلنسان في مصر، يستحق كل احتفاء 
 وتشجيع وتقدير.

 ويُقترح:

نســـان في قلبها تعريف الطفل ن تتضـــمن االســـتراتيجية الوطنية المنشـــودة لحقوق اإلأ  •
نســـان التي تضـــمنها، المصـــري، والمواطن المصـــري اليافع بمفاهيم ومضـــامين حقوق اإل

سان الذليس فقط اإلعالن العالمي لحقوق اإل ض١٩٤٨ًأعلن في  ين نفسه  القدرب -ا، و إنما أي
صادية واالجتماعية والثقافية، الذ -من األهمية صدر  يالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقت

  .١٩٦٦في ديسمبر 
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

  بريد القراء»/ المعاقين«كارت  )١٥

 مستخلص
اإلعاقة على إصــدار وزارتي التضــامن  يتنص المادة الخامســة في قانون حقوق األشــخاص ذو

والصحة بطاقة إثبات اإلعاقة ليتم التعامل مع كل الجهات المعنية بها، وحتى اآلن صدرت بطاقات 
قة فقط، أطلق عليهم  يمن ذو %٦لنحو  عا لة«اإل عد تقســــــيم ذو» المرح جات  ياألولى ب يا االحت

الخاصــــــة إلى مراحل وأمراض وإصــــــابات بالمخالفة للقانون، وتوالت التصــــــريحات والمواعيد لفتح 
 دون موعد محدد.» يالكارت الذك«مرحلة ثانية للحصول على 

 ويُقترح:
التعامل مع كل الجهات المعنية بها سرعة استكمال إصدار بطاقة إثبات اإلعاقة ليتم  •

ن ون أغلب المستحقين مسجلأاحتياجات خاصة  يمليون شخص ذو ١٢لباقي العدد البالغ 
 يوأغلبهم موجودون ف» يكارت ورق«وزارة التضامن االجتماعي، وصدر لهم أكثر من  يف

 كشف بالمجالس الطبية.
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

  سحقإجورج حقوق اإلنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة/  )١٦

 مستخلص
أقام المركز المصـــري للفكر والدراســـات االســـتراتيجية مؤتمرًا عنوانه "حقوق اإلنســـان وبناء 

جدًا ألن العالم ســــوف يتغير تغيرًا كليًا في كل المجاالت  إليه عالم ما بعد الجائحة" وهو ما نحتاج
ضمان  -الحق في الصحة :االقتصادية والسياسية واالجتماعية، وتعرض المؤتمر لعدة قضايا منها

 -ومالمح عالم ما بعد الجائحة، إلى جانب الحق في التعليم ١٩ -الحصـول العادل على لقاح كوفيد
 دور المجتمع المدني. -بناء عالم أفضل ما بعد الجائحة

 ويُقترح:
وضع عقد اجتماعي جديد متطور ثالثي األطراف بين الدولة والمواطنين والمواطنات  •

والتشديد على أهمية  ،والمجتمع المدني فيما يخص مواجهة الحاالت االستثنائية والطارئة
 .في تعزيز ملف حقوق اإلنسان كشريك يدور المجتمع المدن

والعمل على إيجاد آليات لتفادي طول  يالمدد الخاصة في الحبس االحتياطإعادة النظر في  •
على أعتاب عالم جديد يتشكل ويتطلب استجابات أكثر مرونة، ونحن هذه المدة وخاصة 

أننا نواجه خطرًا شديدًا في سد النهضة، ولذلك نريد أن يقف جميع المواطنين  كما
 .والمواطنات وراء الدولة في أي قرار تتخذه
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

  آيات الحداد»/ لالتصاالت يالقوم« المبادرة اإلنسانية لـ )١٧

 مستخلص
تؤكد الكاتبة أن الدســــتور نص على حماية ذوي القدرات الخاصــــة وأن تلتزم الدولة بضــــمان 

ًا  ًا وترفيهيّ ًا وثقافيّ ًا واجتماعيّ ـــــاديّ ًا واقتص ـــــحيّ ًا، وتوفير حقوقهم واألقزام، ص ًا وتعليميّ ـــــيّ ورياض
فرص العمل لهم مع تخصــيص نســبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، 

 وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين.
 ويُقترح: 

بالحياة، القدرات الخاصـــة حقهم في االندماج  يذولإلقاء الضـــوء على المبادرات التي تمنح  •
حة  تا بإ كات المحمول  هه لشــــــر هاز القومي لتنظيم االتصـــــــاالت عن توجي قد أعلن الج ف
االســـتخدام المجاني لمجموعة من تطبيقات المحمول الخاصـــة بمتحدي اإلعاقة الســـمعية 

مما يضـــمن ســـهولة نفاذ المســـتخدمين من  ؛والبصـــرية مع بداية شـــهر رمضـــان الكريم
الت واإلنترنت، بحيث ال يتم خصــم مقابل اســتهالكها من متحدي اإلعاقة إلى خدمات االتصــا

 .باقات اإلنترنت المتعاقد عليها لمختلف شركات المحمول
تدريب األشــــــخاص ذوي اإلعاقة وأولئك الذين يســــــاعدونهم في اســــــتخدام  • الحاجة إلى 

التكنولوجيات المســــــاعدة ذات الميزات الميســــــرة للنفاذ؛ فذوو القدرات الخاصــــــة الذين 
عانون  مات تُمكنهم من ي خد ية من المهم أن تتوافر  ية أو البصــــــر قة الســــــمع عا من اإل

 .التواصل مع خدمات الطوارئ في أوقات الطوارئ أو الحوادث
إحداث تغيرات في التشــــــريعات القائمة لتعزيز إمكانية النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات  •

االعتبار احتياجات األشخاص ذوي واالتصاالت وتحقيق تقدم في هذا المضمار، وأن يأخذ في 
شاور مع األشخاص ذوي القدرات الخاصة  اإلعاقة فيما يتعلق بإمكانية النفاذ، بحيث يتم الت
شريعات واللوائح المراجعة لتكنولوجيا  سات والت سيا ضع هذه ال شأن و ألنهم المعنيون ب

 المعلومات واالتصاالت.
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

  يمحمد الفق"عاصفة غضب" برلمانية ضد بيان المجلس الدولي لحقوق اإلنسان عن مصر/  )١٨

 مستخلص
لدولي لحقوق  ًا على المجلس ا حادًا وعنيف ًا  ماني ًا برل شــــــن أعضــــــاء مجلس النواب هجوم
اإلنســــــان التابع لألمم المتحدة خالل الجلســــــة العامة للمجلس، وأعلنوا رفضــــــهم القاطع للبيان 

الصـــــادر عن مجلس حقوق اإلنســـــان التابع لألمم المتحدة، حول حالة وأوضـــــاع حقوق المشـــــترك 
 اإلنسان في مصر، مؤكدين أنه حمل الكثير من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري.

 ويُقترح: 
أن البيان  على وتأكيدفي مجال حقوق اإلنســان للشــارع والعالم،  ةشــرح اإلنجازات المصــري •

المشـــــترك الصـــــادر عن مجلس حقوق اإلنســـــان التابع لألمم المتحدة، حول حالة وأوضـــــاع 
حقوق اإلنســان في مصــر لم يعتمد على مصــادر رســمية وخال من المصــداقية، واســتهدف 

 .الشأن المصري والمزايدة على الدولة المصرية فيالتدخل 
مصـــر ســـواء كانت  فيتواصـــل المؤســـســـات الدولية المباشـــر مع المؤســـســـات الشـــرعية  •

وإدارة حوار بناء معها للعمل المشـــترك على تحســـين  ،مؤســـســـات تشـــريعية أو تنفيذية
 .تهامات والمزاعم غير المؤيدةنسان بديلًا عن االأوضاع حقوق اإل

مة  • ية الضــــــخ عات القوم فت النظر إلى المشــــــرو مة اإلد فيل عاصــــــ ما يُفتتح من ال ية، و ار
 .رسالة موجعة لمن يكرهون مصر يالصحة والتعليم وه فيمشروعات كبيرة 

ضاح أمر المغالطات،  • ستي صري ال ضافة وزير الخارجية الم ست قيام لجنة العالقات الخارجية با
 وأن تنشط سفاراتنا في الخارج.
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٢٣ 

 
 

 

 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

 ي نصر محمد غباشحق التعبير عن الرأي/  )١٩

 مستخلص
على أن "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق  ٢٠١٤ر عام من دستو ٦٥تنص المادة 

التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر"، ومن خالل 
يلزم الدولة بضمان وأهمية وضرورة حرية الرأي، كإحدى فهمنا لهذا النص التشريعي، أن المشرع 

 الدعامات األساسية لكل نظام ديمقراطي حقيقي.

 ويُقترح:
ناجح، ألن  • توفير المعلومات الصــــــحيحة ألنها هي األســــــاس لكل عمل صــــــحفي وإعالمي 

ــجيل  ــاطه، في تس ــحفي واإلعالمي لكي يمارس نش ــية للص ــاس المعلومات هي الحاجة األس
 .رها حتى يعرف اإلنسان ما يدور حوله واألخبار التي تحيط بهالوقائع ونش

ـــحيحة دون  • ـــحافة واإلعالم بالبيانات واألخبار الص ـــلطات العامة في الدولة، مد الص على الس
ية على المســــــتوى اإلقليمي  جار حداث ال عة األ تاب فة وم بالمعر ها، في مجتمع يهتم  حجب

األحداث، يعطي الحق لهم في الرأي والنقد والدولي، ألن متابعة ما يجري من أمور في هذه 
 .بما يتفق أو يختلف معهم

ه أو يتحدثون به نوينشــــرو نهعلى رجال الصــــحافة واإلعالم اتخاذ واجبات الحذر فيما يكتبو •
عبر القنوات المســموعة والمرئية، ومراعاة الشــرف الصــحفي واإلعالمي، وأن يتحروا الصــدق 

 .في مصادر معلوماتهم
انون حرية تداول المعلومات كما نص الدستور عليها حتى يواجه الشائعات سرعة إصدار ق •

 .بالشفافية والمعلومات الصحيحة
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٢٤ 

 
 

 

 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

  ينور علجنة حقوق اإلنسان بالنواب يطالبون بإطالق قناة تخاطب الغرب باإلنجليزية والفرنسية/ ل  )٢٠

 مستخلص
ن اللجنة عقدت اجتماعها، برئاسة أبيان صادر عن لجنة حقوق اإلنسان بمجلس النواب،  ذكر

لبحث أوجه التعاون مع  ؛النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، بحضور رئيس الهيئة الوطنية لإلعالم
اللجنة والعمل المشترك للرد على االدعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق اإلنسان 

 ي مصر بصورة غير حقيقية.ف

 ويُقترح:
وجود قناة حقيقة تخاطب الغرب باللغات اإلنجليزية والفرنسية، وترد على ما يثار عن مصر  •

نخاطب العالم بلغته باألدوات المتاحة لدينا من الهيئة الوطنية ؛ وذلك حتى من شـــائعات
 .لإلعالم، حيث نتوقع المزيد من الهجوم في الفترة القادمة
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

 يوائل عل /عليها مالحظات بجميع الدول» حقوق اإلنسان«جمال الدين:  )٢١

 مستخلص
، فالدولة المصـــــرية مهتمة نبتعزيز حقوق اإلنســـــا امصـــــر تشـــــارك دول العالم اهتمامهإن 

ضها البعض،  شمل باعتبارها مترابطة وتعزز بع سع واأل سان بمفهومها األو من وجزءًا بحقوق اإلن
أن حقوق اإلنسان  تأكيد يا عن رغبة صميمة فا وطنيًّعملية التنمية، وتشكل االستراتيجية جهدًّ

ً الفتاح السيسي، ولكن جميع  يقودها الرئيس عبد يا من عملية التنمية الشاملة التتشكل جزءّ
ية واللجان  لدول يات ا ــــــان، واآلل ــــــاملة لحقوق اإلنس ية الش لدول لدول تخضــــــع لعملية المراجعة ا ا

، وال يجب اتخاذ ملف حقوق اإلنســــان ي، وجميعها تتلقى توصــــيات حول ملفها الحقوقةالتعاهدي
ســان، ألنه يضــر لخدمة أغراض للبعض ليس لها أغراض بحقوق اإلن يكذريعة للتوظيف الســياســ

 بالقضية.
ويُقترح:      

 يالحكومة، بما ف يلمزيد من التطوير ألنشــطة التدريب على حقوق اإلنســان للعاملين فا •
ذلك على مســــــتوى المحافظات، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بجانب 
ـــــلة بالحقوق المدنية  ـــــريعية ذات الص ـــــتورية والتش ـــــوص الدس المزيد من التفعيل للنص

 .والسياسية
كة ف • ية وإجراء  يتعزيز المشــــــار جالس المحل قانون الم عام من خالل إصــــــدار  الشــــــأن ال

ـــ ـــة بها، وض ـــية، ومراجعة تدابير الحبس االنتخابات الخاص ـــخص مانات وتكريس الحريات الش
 .، وتحديث قوانين اإلجراءات الجنائية والعقوباتياالحتياط

اإلعاقة وكبار السن، وتسهيل حصولهم على  يتعزيز حقوق المرأة والطفل واألشخاص ذو •
 .من خدمات إليه ما يحتاجون

ية على حقوق اإلنســــــان ف • حل ال يإطالق حمالت توع بأســــــلوب المرا فة و ية المختل تعليم
 الحقوق والواجبات باعتبارهما وجهين لعملة واحدة. يمبسط، بشق
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٢٦ 

 
 

 

 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

 
  منى مكرم عبيدت الحقوقية المصرية وملف الحريات؟! / االمؤسس) ٢٢

 مستخلص
اإلدارة  نإحيث  ،يلمنظمات حقوقية مصرية لن تنته األوروبييارة سفراء دول االتحاد زإن 

وعودها االنتخابية بخصوص ملف الديمقراطية وحقوق اإلنسان  فياألمريكية قدمت تلميحات 
بدأت التحركات ومحاولة إثارة هذا الملف على استحياء، من  وبالتاليبالمنطقة العربية ومصر، 

ا ما أجل مغازلة واشنطن لتأكيد التوافق مع نظرتها بخصوص الحريات والديمقراطية، وهو أيضً
خالل المؤتمر  السيسييتطلب منا الحذر والتعامل بأفكار من خارج الصندوق، وكما قال الرئيس 

، وهو ما يشير إلى أن مصر لديها أجندتها »ما نُحرج منه ال يوجد« الفرنسيمع نظيره  الصحفي
.وليس لديها مخاوف بسبب ضغوط من هنا أو من هناك

 

ويُقترح:      
ا ألجندة مصــرية مع وضــع اســتراتيجية لتحســين أوضــاع حقوق اإلنســان بشــكل عام، وفقً •

اســتغالل هذا تعاون بناء مع المنظمات غير الحكومية األوروبية واألمريكية، وبالتالي وقف 
سية اإلقليمية  سيا ضايا ال صرية في بعض الق الملف كذريعة للربط بين مواقف الدولة الم

 والدولية.
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

  جالل دويدارمطلوب من األمم المتحدة.. تبني إعالن يحظر اإلساءة لألديان/ ) ٢٣

 مستخلص
إن الذين يعمدون لإلســــاءة والمســــاس بالديانات ورموزها يفتقدون الشــــعور بالمســــؤولية، 

ن هدفهم في معظم األحيان اكتســـاب الشـــهرة، وال يمكن بأي حال تبرير مثل هذا بادعاء إحيث 
 الحفاظ على حرية التعبير.

ويُقترح:      
أن تتبنى األمم المتحدة إعالنًا عالميًا يحظر اإلســـــاءة إلى األديان الســـــماوية ورموزها، وفي  •

يضــمن ويوفر االحترام الواجب لهذه األديان الســماوية وهو ما يســاعد على  هنفســالوقت 
 .وقف موجات العنف غير المرغوب

ــات الدينية المزيد من الجهود من خالل الدعاة التابعين لت • ــس أكيد تحريم هذه بذل المؤس
ـــاءة  ـــة، حيث إنها مطالبة بالتوافق على ميثاق يُجرم أي إس ـــات المتبادلة المرفوض الممارس

 إلى األديان أو رموزها.
 

  

 l�u�—U��_« ۲۸  d�u��√۲۰۲۰ www.akhbarelyom.com 



 
 

 
٢٨ 

 
 

 

 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

 أمنية فؤاد المصرية لحقوق اإلنسان تطالب الداخلية بتوفير مكالمة تليفون لنزالء السجون/ ) ٤٢

 مستخلص
جراءات ناشــــــدت المنظمة المصــــــرية لحقوق اإلنســــــان، اللواء وزير الداخلية التخاذ بعض اإل

 (كورونا). والقرارات لنزالء السجون في ظل جائحة
ويُقترح:      

ـــــتمرار غلق  • ـــــتمرار جائحة كورونا واس ـــــجون في ظل اس توفير مكالمة تليفونية لنزالء الس
لألســـر واألهالي، على أن يقوم كل نزيل بإجراء مكالمة تليفونية كل الســـجون أمام الزيارة 
ظل تزايد مطالب األهالي  فيالنزالء وذلك  ييتم إرسالها إلى أهالة أسبوع، وكذلك مكاتب

عن عدم وجود وســــيلة اتصــــال بين النزالء  الالطمئنان على أبنائهم في الســــجون فضــــلً
 .نزالء واألهالي في هذه الظروفمما يثير قلق ال؛ وأسرهم لالطمئنان عليهم

رش أماكن االحتجاز وتطهيرها، وتوفير ، بهدف وزارة الصحة مع السيد وزير الداخلية تعاون •
 س داخل السجون.وجميع المستلزمات الضرورية لمكافحة انتشار الفير
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

  سحقإجورج لتعليم والشخصية المصرية/ ا) ٥٢

 مستخلص
في ظل قوانين التعليم الجديدة وفي ظل الجهود التي تبذل لتحسين العملية التعليمية 
ـــر نتمنى أن تتحقق نتائج الذي يحدث اآلن في التعليم بعمل تقييم ســـنوي لهذا النظام  في مص
الجديد، ومن أهم أهداف التعليم هو اكتســــــاب الشــــــخص المتعلم لألســــــس العامة للمعرفة، 

يطلق على العملية التي تجعل الفرد يتعلم علمًا محددًا أو صـــــنعة معينة الذي يحقق فالتعليم 
 نمط تغيير حياته إلى حياة أفضل.

ويُقترح:      
يد  • جد ظام التعليم ال ًا بين بأن نهتم في ن نة، أول فة حقوق اإلنســــــان والمواط قا نشــــــر ث

نســــان من خالل المعلمين ثم تدريب الطالب على أســــاليب جديدة في ممارســــة حقوق اإل
التعرف على المفاهيم ذات الصلة لحقوق  - (التعرف على التطور التاريخي لحقوق اإلنسان

نة ية حقوق اإلنســــــان على  - اإلنســــــان والمواط ما يات تعزيز وح التعرف على مواثيق وآل
التعرف على مفاهيم وأهداف التربية على حقوق اإلنســان  - المســتويات المحلية والدولية

العمل مع الطالب  في التعرف على أســــاليب التعليم التفاعلي بما يســــاعده - والمواطنة
بصــــــورة ديمقراطيــة)، وهــذا يتطلــب اكتســـــــاب المعلم مجموعــة من المعــارف والخبرات 

 .لكي يلعب دورًا فعالًا في نشر ثقافة حقوق اإلنسان والمواطنة هوالمهارات التي تساعد
التزامات مصر في حقوق اإلنسان ، هو التلميذ في مجال حقوق اإلنسان هيتعلممن أهم ما  •

والجهود المبذولة في مجال تحقيق حقوق اإلنســــــان والمواطنة، هذه المفاهيم يجب أن 
يركز عليها موضــوع حقوق اإلنســان والمواطنة، وليس من خالل أقوال غير مفهومة ولكن 

ان والتدريب على قبول اآلخر من خالل من خالل ممارســــة فعالة للحفاظ على حقوق اإلنســــ
أنشــــــطة تتوافق مع المراحل التعليمية المتعددة، فهناك برنامج للمرحلة االبتدائية وآخر 
للمرحلة اإلعدادية وتطبيق خاص بالمرحلة الثانوية، وهذا كله يؤدي إلى تحقيق الســــعادة 

 والسالمة العامة لجميع أفراد ومكونات المجتمع.
 

 

 

 

 

 

b�b'« ‚ËdA�« ۱۰  d�u��√۲۰۲۰   ∫’٥ 



 
 

 
٣٠ 

 
 

 

 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

محمود وتشغيلهم بالقطاع الخاص..: مطالب برلمانية بتفعيل نسبة ذوي اإلعاقة في تعيينات الحكومة/  )٦٢

 نحسي

 مستخلص
ية بمجلس النواب، بمنح ذوي  نة اإلدارة المحل مدوح الحســــــيني، عضــــــو لج ئب م نا لب ال طا

الخاص، للقضــاء على نســبة البطالة بين هذه االحتياجات الخاصــة نســبة من الوظائف في القطاع 
 الفئة، ولتحسين أحوالهم المعيشية.

ويُقترح:      
لذوي االحتياجات الخاصـــة في الوظائف الحكومية بالجهاز  %٥تفعيل تعيين نســـبة الـــــــــ  •

اإلداري للدولة، المنصــــــوص عليها في قانون حقوق األشــــــخاص ذوي اإلعاقة، لدعم هؤالء 
تهم وتوفير حياة كريمة لهم، مع تفعيل أحكام قانون حقوق األشــــــخاص وتخفيف معانا

األشــخاص ذوي اإلعاقة ومنح ذوي االحتياجات الخاصــة كل الحقوق والمكاســب التي كفلها 
قانون، وال يل وتيســــــير تحركهم  من بد لهم ال ياة لهم لتســــــه مات الح كل مقو توفير 

  وعملهم.
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

 بو الغارأمحمد  /إلنسان بين العالم األول والثالثحقوق ا) ٢٧

 مستخلص
األســـابيع الماضـــية قرارًا يدين مصـــر بســـبب عدم مراعاتها حقوق  يف يأصـــدر االتحاد األوروب

، ثم رأســــت مصــــر اجتماعًا إفريقيًا يردًا عنيفًا على االتحاد األوروب ياإلنســــان، ورد البرلمان المصــــر
سان وكتب رئيس تحرير لحقوق  صر«اإلن سان وأخذ  ييناد امقالً» اليوم يالم فيه بمراعاة حقوق اإلن

مصـــر بجدية، والرد عليهم باحترام ألن ذلك مهم  يتحفظات العالم على وضـــع حقوق اإلنســـان ف
 بالنسبة لمصر ومستقبلها.

ويُقترح:      
ـــــتور والقانون باحترام لكل المواطنين، ال • ـــــن تأكد من تطبيق الدس ـــــوف يحس ألن ذلك س

خطة التنمية  يالســــــير ف فيللدولة  كبرىفرصــــــة  يالمناخ العام ويقلل االحتقان ويعط
 .جرعة قوية لالقتصاد يويعط

جميع الحقوق والواجبات بما فيها حرية  يالمســـــاواة الكاملة بين األقباط والمســـــلمين ف •
 فيومهم من حقوق اإلنســـان  يجزء أســـاســـ - ممارســـة الشـــعائر الدينية وبناء الكنائس

  مصر.
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

  يعبد اللطيف المناو /المصريحقوق اإلنسان  )٢٨

 مستخلص
 ،موقف الدفاع عن ملف حقوق اإلنســان فيتعرضــت مصــر وتتعرض لمواقف متكررة تضــعها 

وعلى الرغم من  ،وهذا ينتج عن الضــــــغوط الدولية، أو الداخلية من جماعات ومجموعات حقوقية
ــــر ومحاولة  فيأن هناك  ــــرها«أحيان متعددة حالة من التحامل على مص موقف المتهم  في» حش

 .أحيانعدة  فيبناء على مواقف مسبقة وحسابات ألطراف دولية وإقليمية 
ويُقترح:      

التعامل بجدية مع جميع ملفات حقوق اإلنســــــان المطروحة، وعدم االكتفاء بتقديم ردود  •
 .المؤتمرات الدولية لتبرئة ساحتها فيرسمية 

تأصــــيل ثقافة حقوق اإلنســــان في المجتمع، عبر حمالت إعالمية ضــــخمة، وال تشــــمل هذه  •
 .الحمالت المواطنين فقط بل المعنيين من المسؤولين

دولة المختلفة بأهمية تطبيق ثقافة حقوق اإلنســـــان، وأنها ليســـــت مجرد اقتناع أطراف ال •
 .المؤسسات الرسمية جميعرفاهية تخص الغرب، وتطبيق ذلك على 

 .فتح المجال لبعض المؤسسات الدولية الحقوقية، والتعاطي معها دون تضييق •
التواصــــــل مع أطراف المجتمع المدني المصــــــري بشــــــكل أوســــــع، والتوقف عن التعامل  •

 .باستراتيجية من ليس معنا فهو ضدنا، ومحاولة كسب المجتمع المدني في صف الدولة
شاط واعتبارات األمن  يتبن • سيس والن ضمان التوازن بين اعتبارات حرية التأ قانون كفيل ب

 .والشفافية
أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع مع أطياف المجتمع المختلفة حول ثقافة حقوق اإلنسان،  •

 .توصيات يتم تنفيذها، والعمل عليها كخطة مستقبل والوصول إلى
تكثيف الحوار بين أعضــــاء البرلمان والمجتمع المدني لبناء التوافقات الضــــرورية من أجل  •

 .التوصل آلليات تفاهم وتعاون وتنسيق
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 : حقوق اإلنسانوآراء قضايا

 

 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

  بهاء أحمداإلبداع والحرية/  )٢٩

 مستخلص
تب أن  كا كد ال ياة يؤ لدســــــتور توفر الح لة في ا مة المكفو عا بات ال يات والواج الحقوق والحر

ية  نات والملك يا مات والب بداع والمعلو ية اإل ما يتعلق بحر هذه المواد  مة للمواطنين، ومن  الكري
، فحرية اإلبداع الفني واألدبي مكفولة بحكم الدســـــتور، »٦٩و ٦٨و ٦٧«الفكرية والواردة في المواد 

ورة النهوض بالفنون واآلداب ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير وسائل وعلى الدولة ضر
 التشجيع الالزمة لذلك.

ويُقترح:      
 .كافةالمجاالت  يتزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فلا  •
ـــــاء جهاز مختص لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وهذا األمر يحتاج إلى أكفاء   • إنش

ية الفنية حتى يتمكنوا من القيام بهذه المهام الجليلة، وأن يعلم  لدرا لديهم الخبرة وا
 هؤالء أن مهمتهم ليست باألمر الهين.
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 ٢٠٢١أكتوبر  )٢٦٢( رقمد العد

 


