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 2020ربع األخير من عام لل تقرير المجتمع المدني

 يسمبر(د-نوفمبر-)أكتوبر
 

ت منظمات المجتمع المدني والدولة على حد السواء سواء في المجاالعدة تحركات من قبل  2020شهد الربع األخير من عام 
 المستجد.الخاصة بفيروس كورونا التقليدية للمجتمع المدني أو فيما يخص اإلجراءات والتدبير 

 

 نتهاكات عمل منظمات المجتمع المدني من قبل الدولة:ا-أوال

 تنوعت االنتهاكات ما بين: 2020عام في الربع األخير من 

-والمعارضين )صحفيين نعاملين بمنظمات المجتمع المدني وانتهاكات بشأن النشطاء السياسييالانتهاكات  -
 45استمرار حبس المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس تقرر  من أكتوبر 11، في محاميين(

جددت  من أكتوبر 19وفي  1حصر أمن دولة والمعروفة بتحالف األمل. 2019لسنة  930يوم على ذمة القضية 
لسنة  16567يوما جديدة على ذمة القضية  45محمد رمضان  الحقوقي المحاميحبس  اإلسكندريةجنايات شرق 

تجديد  من أكتوبر 25في إرهاب الدائرة الخامسة جنايات كما قررت  2السترات الصفراء.قضية والمعروفة ب 2018
 2020لسنة  535القضية رقم  ييوم ف 45حبس الصحفية والباحثة شيماء سامي والناشطة نيرمين حسين لمدة 

ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام  إرهابيةجماعة  إلىاالنضمام بوالمتهمين فيها حصر أمن دولة عليا 
وفي  4.يوم 45مرة أخري لمدة حبس الد يتجد قررت من نوفمبر 6وفي  3وسيلة من وسائل التواصل االجتماعي.

المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط والمدون عالء  قررت محكمة جنايات القاهرة استمرار حبس من أكتوبر 27
محمد الباقر على  يالناشط عالء عبد الفتاح والمحامإدراج  من نوفمبر 23في كما تقرر  5.يوم 45عبد الفتاح 

 6.لمدة خمس سنوات اإلرهابيةقوائم الكيانات 
يوم برغم تخطيه  45محكمة جنايات المنصورة تجديد حبس الناشط محمد عادل لمدة قررت  األول من نوفمبروفي 

ووجهت النيابة له ، إداري أجا 2018لسنة  5606ية رقم القض فيأقصى مدة للحبس االحتياطي عامان وذلك 
من  21وتم تجديد مرة أخري في  8يوم أخري. 45د تم تجدي من نوفمبر 15وفي  7.اتهامات بنشر أخبار كاذبة

  9.ديسمبر
قبل الدولة لتوقيف العاملين  من االنتهاكات منتعرضت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لسلسة إلى جانب ذلك 

لبعض العاملين في المنظمة مع  مقابلةعلى أثر  شهر نوفمبر هذه األحداث منذوبدأت  ،بها والتأثير على عملها
بعض سفراء الدول األوربية في مصر لمناقشة وضع حقوق اإلنسان في مصر ونشرت هذه الصور عبر الصفحة 

                                                           
  https://cutt.ly/ihDOtB6، 2020أكتوبر  11، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2020أكتوبر  11حصاد اليوم األحد  1
  https://cutt.ly/JhKv16E، 2020أكتوبر  19، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2020أكتوبر  19حصاد اليوم اإلثنين  2
  https://cutt.ly/LhKbaht، 2020أكتوبر  26، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2020أكتوبر  26حصاد اليوم االثنين الموافق  3
  https://cutt.ly/zhKQxXO، 2020نوفمبر  7، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2020ديسمبر  7حصاد اليوم االثنين  4
  https://cutt.ly/ShKbvw6، 2020أكتوبر  28، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2020أكتوبر  28حصاد اليوم األربعاء الموافق  5
  https://cutt.ly/QhKmF79، 2020نوفمبر  23، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2020نوفمبر  23حصاد اليوم اإلثنين  6
  https://cutt.ly/9hKb46y، 2020نوفمبر  2، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2020 نوفمبر 2حصاد اليوم االثنين الموافق  7
  https://cutt.ly/ShKWuC0، 2020نوفمبر  15، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2020ديسمبر  15حصاد اليوم الثالثاء  8
  https://cutt.ly/tjpU4z1، 2020ديسمبر  21، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2020ديسمبر  21حصاد اليوم االثنين  9
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نشرت جريدة اليوم السابع تقريرا يفيد بعزم أحد المحاميين  من نوفمبر 18في و  10،الرسمية للمبادرة عبر الفيسبوك
حقوق تقديم بالغا للنائب العام ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ويتهمها باستخدام أيمن محفوظ ويدعى 

موازين المجتمع من خالل قضايا في ظاهرها عادلة ولكن تحاول قلب حيث يرى أنها اإلنسان وسيلة لهدم اإلنسان، 
كما وجهت حملة إعالمية ضد المبادرة من قبل اإلعالميين المحسوبين على الدولة  11تحمل الضرر للمجتمع ككل.

وقناة اكسترا نيوز التي استخدمت كافة برامجها للتنديد بعمل  12في برنامجه على مسئولتي أحمد موسيأمثال 
من نوفمبر، ثم  15في  محمد بشير من منزلهللمبادرة  اإلداري المدير  اعتقالوجاء ذلك بعد  13المبادرة وتشويهها.

المدير التنفيذي جاسر اعتقال  وأخيرا من نوفمبر، 18 في رئيس قسم العدالة الجنائية بالمبادرة كريم عنارةاعتقل 
 تم التراجع عن ثم تم التحفظ على أموال المؤسسة، إال أنه سرعان ما  14من نوفمبر. 19في  الرازق من منزله عبد

كل هذه القرارات تحت ضغط دولي رسمي وغير رسمي  وحملة عالمية ووساطات محلية، وتم االفراج عن كل 
 . 3/1215المعتقلين في 

 :هات حول حملة الضغطفيديو 
-3-freed-has-egypt-says-group-https://arabic.euronews.com/2020/12/03/rights
 staffers-arrested 
 https://www.youtube.com/watch?v=G79pm4VroGQ 

للناشط  الحبس االحتياطي بتدبير احترازي قرار باستبدال  صدر من أكتوبر 11، في ينينشطاء عمالانتهاكات  -
عبد  إسماعيلحبس العامل خالد  من أكتوبر 13في جددت نيابة حوادث جنوب الجيزة كما  ،العمالي أحمد تمام

 16جنح أمن دولة. 2020لسنة  21001يوم في القضية رقم  51الفتاح لمدة 

مثل درجة تاألولى سلبية واألخرى  ظاهرتين جديدتينيمكننا القول إنه رغم استمرار تجديد االحتجاز وتكراراه إال أن هناك 
ى أن من درجات االنفراج. أما عن السلبية فهو ما أطلقت عليه المنظمات الحقوقية إعادة تدوير المتهمين في إشارة إل

االنفراج  المتهمين التي يتم إخالء سبيلهم وقبل إطالق سراحهم يتم توجيه اتهامات جديدة لهم واحتجازهم بناء عليها. أما
س والتي تزايدت بشكل ملحوظ بعد نتائج االنتخابات األمريكية هي اإلفراج عن متهمين تجاوزوا فترات الحب ةيالنسب

 االحتياطي بشروط احترازية تقيد حركتهم وتجبرهم إما على التواجد في أوقات معينة في قسم الخرطة التابعين له.

 

 خارج إطار القانون: مالحقات-ثانيا

لم نتمكن من رصد أي حاالت خالل هذه  ،عدا الحملة اإلعالمية التي صاحبت قضية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 
 وهو ما يؤشر إلى تحول ألداء في هذا الملف ومحاولة االلتزام بالقانون حتى وإن تم تطويعه لصالح السلطة. الفترة.

 

                                                           
  https://cutt.ly/cjxUND6، 2020نوفمبر  19بالعربية، NNC قوات األمن المصرية تعتقل ثالث موظف في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،  10
  https://cutt.ly/kjxUzMj، 2020نوفمبر  18محمد السيد، بالغ للنائب العام ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لتعمدها الضرر بالمجتمع، اليوم السابع،  11
، 2020نوفمبر  23أحمد موسى: المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منظمة عار.. وال توجد اعتقاالت في مصر، فيديو قناة اكسترا نيوز،  12

https://cutt.ly/hjxOOHS  
  https://cutt.ly/BjxODOi، 2020نوفمبر  18اآلن | المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.. تاريخ من التضليل والتشويه ضد مصر، اكسترا نيوز،  13
  https://cutt.ly/cjxUND6، 2020نوفمبر  19 بالعربية،CNN قوات األمن المصرية تعتقل ثالث موظف في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية،  14
15 staffers-arrested-3-freed-has-egypt-says-group-https://arabic.euronews.com/2020/12/03/rights  
  vhttps://cutt.ly/7hKvIK، 2020أكتوبر  13، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2020أكتوبر  13حصاد اليوم الثالثاء الموافق  16
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 أهم فاعليات المجتمع المدني:–ثالثا 

 أنشطة: .1
تداعيات فيروس كورونا المستجد ودعم الجهود الصحية بمواصلة جهوده لمجابهة  الهالل األحمر المصري قام  -

 ٤١٥٨القوافل وتستهدف  في األقاليم المصرية عن طريق القوافل الصحية، بالقري والمناطق النائية واألشد احتياجا
حيث تم توقيع الكشف الطبي نوفمبر  شهرمدار  علىت المتضررة من انتشار فيروس كورونا مستفيًدا من الفئا

شنطة حماية  ١٥٠٠المواطنين في عدة تخصصات متنوعة وصرف عالج بالمجان وتوزيع أكثر من  على
 17شخصية.

بالتعاون مع مجلة لغة  الحياة الرقمية في زمن الكوروناتحت عنوان نظمت النقابة العامة للعاملين بالبترول، ندوة  -
 18.العصر إحدى إصدارات مؤسسة األهرام

بكلية  "الحماية والدعم( أوجه) كافحة العنف والتمييز ضد المرأة متحت عنوان " ة ندوةأ نظم المجلس القومي للمر  -
تحديات المرأة المصرية في من نوفمبر تحت عنوان " 28في  لكترونيةإكما نظم ندوة  19.بورسعيدالتربية محافظة 

هيئة بالن يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع  ١٦ضمن فاعليات حملة هذه الندوات  وتأتي "عالم متغير
  20.انترناشيونال إيجيبت

 2020.21 ديسمبر 3ي ف 19-كوفيد  فيروس كورونا عن مكافحةعقد المجلس القومي لحقوق اإلنسان ندوة  -
للوزارة يتبني نفس  التنفيذيالذراع  حيث يعد ،يالمدنتقديرها لدور المجتمع على  وزيرة التضامن االجتماعيأكدت  -

 22.الفرص وتكافؤالسياسات االجتماعية 
 قدمت مؤسسة مرسال مساعدتها لمرضى الكورونا في بداية الموجة الثانية للفيروس بتوفير حضانات وعناية مركزة -

امت المؤسسة بإرسال العديد من القوافل الطبية لدعم ، كما قعلى الخط الساخن لها الطلباتللمرضي وتالقي 
جهاز تنفس  توجه فريق مرسال لتقديمديسمبر  24ففي  محافظات،ال افةمستشفيات العزل والحجر الصحي بك

 فاقوس. يبمستشفيمستلزمات طبية لمساعدة األطباء والعاملين و  صناعي
 https://cutt.ly/AjxIczwفيديو: 

 تقارير: .2

المسار الديمقراطي في مصر صدر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان عدد من األوراق والتقارير ومن ضمنهم، 
وخالل هذا التقرير استعرضت الشبكة مسار الديمقراطية في مصر من خالل البيانات  2020،23خالل الربع الثالث من عام 

 والنسب اإلحصائية في الكثير من المجاالت. 

                                                           
الخاص يساهم في  محمد عبد المنعم، التضامن في أسبوع اجتماعات وتوجيهات وتوقيع بروتوكوالت القباج: المجتمع المدني الذراع التنفيذية للوزارة والقطاع 17

  https://cutt.ly/DhKV9Vy، 2020ديسمبر  11توظيف ذوي اإلعاقة، صدى البلد، 
  https://cutt.ly/mhKNAvq، 2020نوفمبر  19"الحياة الرقمية في زمن الكورونا" ندوة لغة العصر بالنقابة العامة للبترول باإلسكندرية| صور، بوابة األهرام،  18
، 2020ديسمبر  12يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، المجلس القومي للمرأة،  16مكافحة العنف والتمييز ندوة بالقومي للمرأة ضمن فاعليات حملة ال  19

https://cutt.ly/rhKMQ27  
  https://cutt.ly/UhKMqe6، 2020نوفمبر  28، المصري اليوم، «رية في عالم متغيرتحديات المرأة المص»يعقد ندوة « قومي المرأة»آيات الحبال،  20
  https://cutt.ly/ehK0kB7، 2020ديسمبر  1، المجلس القومي لحقوق اإلنسان، 19-"القومي لحقوق اإلنسان " يعقد يوم الخميس ندوة عن مكافحة كوفيد  21
طاع الخاص يساهم في محمد عبد المنعم، التضامن في أسبوع. اجتماعات وتوجيهات وتوقيع بروتوكوالت. القباج: المجتمع المدني الذراع التنفيذية للوزارة. والق  22

  https://cutt.ly/DhKV9Vy، 2020ديسمبر  11توظيف ذوي اإلعاقة، صدى البلد، 
، 2020أكتوبر  11، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2020المسار الديمقراطي في مصر خالل الربع الثالث من عام  23
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وقرارات  المحكمة جلسات رول أكتوبر ونوفمبر تحت عنوانسبتمبر و كما أصدرت التقرير الشهري للمحاكمات في شهر 
  2020،24 وحتى ديسمبر المحاكم خالل شهر سبتمبر

، حاول هذا التقرير إلقاء الضوء اجتماعيا واقتصاديا وأثرهمخاطر الحبس االحتياطي أكتوبر صدر تقرير تحت عنوان  18في 
كما صدر تقرير تحت عنوان  25األطفال والطالب واألم واآلباء.على الحبس االحتياطي وتأثيره على جميع أفراد األسرة من 

  26".أسر المنتقدين والمعارضين في مصرعن احتجاز أقارب وأفراد من "، أسرتك تحت أيدينا
 https://cutt.ly/2hDIi6Oفيديو:  

، والفرق الطبية األطباءحتجزين من أفرجوا عن المللموجة الثانية من فيروس كورونا صدر تقرير تحت عنوان  وللتصدي
ونقابة . ويتناول هذا التقرير البنود القانونية والمواد الخاصة بالتعامل مع األطباء في زمن األوبئة وفقا للقانون وكرموا شهدائهم

صدر  من نوفمبر 8وفي  27األطباء والنائب العام ويدعوا لإلفراج عن األطباء المحتجزين للمساعدة في التصدي للوباء.
 28تقرير عن استغالل السلطات المصرية لجائحة كورونا لزيادة وتيرة القمع للمسجونين.

من  21في الربع األخير عدد من الدراسات والتقارير وأوراق موقف ومنهم، في  قوق اإلنسانلح وصدر عن الجبهة المصرية
 صدر من نوفمبر 5 وفي 2020،29حالة عقوبة اإلعدام خالل تسع أشهر من عام لملخص صدر عن الجبهة  أكتوبر
  30.جنايات شرق القاهرة العسكرية 2018لسنة  123نتهاكات حقوق المتهمين في القضية الرصدي  تحليل

من  6وفي  31"،العدالة أم القصاص؟ ورقة بعنوان " من أكتوبر 5في  كما صدر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
جل القرن الحادي ر صدر مقال عن تأثير جائحة كورونا على منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان " أكتوبر

 32".لن يموت بسالم والعشرين المريض

خاصة بقانون العمل لنشر الوعي بالنسبة للمركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية فقد صدر عنه معلومات أما 
بقانون العمل عبر موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك تحت هاشتاج قانون العمل. كما صدر العدد الثاني من مجلة لوتس 

وأيضا نشرت ورقة  2020.33من نوفمبر  2" في حلم الرعاية الصحية في مصرتحت عنوان " حول فيروس كورونا المستجد
كما قام المركز بنشر حصاد العام  34".لسياسات الصندوق في مصر االقتصادية واالجتماعية تقييم اآلثار تحت عنوان "

 وإنجازاتللعمال الخاص به على هاشتاج #حصاد_العام على فيس بوك والذي يضم بعض األحكام التي حصل عليها المركز 
 .2020المركز لعام 

                                                           
، 2020أكتوبر  4، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2020#رول_المحكمة جلسات وقرارات المحاكم خالل شهر سبتمبر  24

 https://www.anhri.info/?p=19195،   ،رول المحاكم خالل شهر نوفمبر https://www.anhri.info/?p=20264  ،،رول المحاكم خالل شهر أكتوبر  

https://www.anhri.info/?p=19767،  2020رول المحاكم خالل عام ،  https://cutt.ly/gjpI9zT 
  https://cutt.ly/MjpI6go، 2020أكتوبر  18مخاطر الحبس االحتياطي واثره اجتماعيا واقتصاديا، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان،  25
، 2020نوفمبر  26، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، ”عن احتجاز أقارب وأفراد من أسر المنتقدين والمعارضين في مصر“أسرتك تحت أيدينا،  26

https://cutt.ly/RjpOe3Z  
  https://cutt.ly/zjpOujE، 2020نوفمبر  15دائهم، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، أفرجوا عن المحتجزين من االطباء والفرق الطبية، وكرموا شه 27
نوفمبر  8، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، “عن توظيف جائحة كورونا في زيادة انتهاكات حقوق السجناء “مصر: جائحة كورونا في خدمة القمع  28

2020 ،https://cutt.ly/LjpOaSJ  
  https://cutt.ly/5hKTL9o، 2020أكتوبر  21لحقوق اإلنسان، ، الجبهة المصرية 2020ملخص حالة عقوبة اإلعدام خالل تسع أشهر من عام  29
نوفمبر  5لحقوق اإلنسان، جنايات شرق القاهرة العسكرية، الجبهة المصرية  2018لسنة  123انتهاكات بالجملة: تقرير حول انتهاكات حقوق المتهمين في القضية  30

2020 ،https://cutt.ly/jhKYrIB   
  https://cutt.ly/WhKIRkT، 2020أكتوبر  5العدالة أم القصاص؟، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،  31
  https://cutt.ly/OhKIVD4، 2020أكتوبر  6رجل القرن الحادي والعشرين المريض لن يموت بسالم، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان،  32
، 2020نوفمبر  2عدد خاص من لوتس يطلقه المركز المصري، المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية، -حلم الرعاية الصحية في مصر 33

https://cutt.ly/ihKGFxf  
، 2020نوفمبر  11تقييم اآلثار االقتصادية واالجتماعية لسياسات الصندوق في مصر، المركز المصري للحقوق االقتصادية واالجتماعية،  34

https://cutt.ly/PhKHykq  

https://www.anhri.info/?p=19195
https://cutt.ly/MjpI6go
https://cutt.ly/RjpOe3Z
https://cutt.ly/2hDIi6O
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طلق تقرير شهري تحت عنوان أرشيف القهر، وصدر له في الربع األخير أما مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب فقد أ
كر والتعبير عدد من الدراسات والتقارير وصدر عن مؤسسة حرية الف، ونوفمبر وأكتوبر سبتمبرمن هذا العام ثالثة تقارير هم 

قيم األسرة المصرية تحاصر حرية ومن ضمنهم التقرير الربع سنوي الثالث لحالة حرية التعبير في مصر تحت عنوان "
 36قدمت المؤسسة مجموعة من التوصيات بوزارة اإلعالم بشأن قانون تداول المعلومات. من ديسمبر 15وفي  35".التعبير

وسجناء  نلإلفراج عن الصحفيين والمعتقلين السياسيي المجلس القومي لحقوق اإلنسانو  ننقابة الصحفييوخاطبت كال من 
  37حرية التعبير.

 https://www.facebook.com/Torturemap/videos/199074288474006فيديو: 

 بيانات: .3

أو االجتماعية أو  مجموعة من البيانات في مجاالت مختلفة سواء االقتصادية 2020صدر في الربع األخير من عام 
مجموعة من البيانات  الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسانصدر عن السياسية لمنظمات المجتمع المدني المصرية، ف

في مطلع أكتوبر  بدر محمدالصحفي بدر بيانا صحفيا بشأن التعنيف القانونية مع  ومنها ؛الخاصة بسجناء الرأي والتعذيب
تمرار حبس الصحفي بدر اس .أشهر ورقيًا. 9، حبس جديد شهر، اختفاء قسري شهرين 32ظالم  حبستحت عنوان " 2020

اختفاء قسري: وزير الداخلية  ىإلقبل أن يتحول الغياب " عنوانتحت أخر وبيانا  38".، جريمة والنيابة العامة شريكةبدر محمد
طالبت فيه وزير الخارجية  2020أكتوبر  4الصادر في " مطالب بالكشف عن مكان وأسباب اختفاء الصحفية بسمة مصطفي

طلبت الشبكة خالل بيانا صحفيا باإلفراج  2020من أكتوبر  18وفي  39بالكشف عن مكان اختفاء الصحفية بسمة مصطفي.
حصر  2019لسنة  488عن محامي الشبكة عمرو إمام الذي يبدأ عامة الثاني من الحبس االحتياطي على ذمة القضية رقم 

 40،ابواالشتراك في اتفاق جنائي بغرض ارتكاب جريمة من جرائم اإلرهأمن دولة والمتهم فيها باالنضمام إلى جماعات إرهابية 
النائب العام ووزير الداخلية بتوفير الحماية للقيادي العمالي صدر بيانا من الشبكة طالبت من خالله  من نوفمبر 17وفي 

 41.رشاد كمال والصحفي سيد عبدالاله

االحتجاجية كما صدر عن الشبكة بيانات بشأن الحركات االحتجاجية واإلضرابات العمالية واالجتماعية ومن ضمنهم النشرة 
والصادر  لية في النصف األول من أكتوبرااالحتجاجات العموبيانا بشأن  42من أكتوبر، 5الصادر في  2020لشهر سبتمبر 

صدر عن الشبكة بيانا بشأن االحتجاجات العمالية في النصف الثاني من  من نوفمبر 3وفي  2020.43من أكتوبر  20في 

                                                           
(، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 2020سبتمبر  –لحالة حرية التعبير في مصر )يوليو ربع السنوي الثالث  التعبير. التقريرتحاصر حرية ” قيم األسرة المصرية“ 35

  https://cutt.ly/vhKZyDF، 2020ديسمبر  13
  https://cutt.ly/7hKZEsK، 2020ديسمبر  15خطاب للمجلس األعلى لإلعالم حول إعداد قانون تداول المعلومات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير،  36
، 2020ديسمبر  15تخاطب نقابة الصحفيين للعمل على اإلفراج عن الصحفيين المحبوسين، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ” حرية الفكر والتعبير“ 37

https://cutt.ly/QhKZ0ey 

، 2020ديسمبر  15خطاب إلى المجلس القومي لحقوق اإلنسان بخصوص المطالبة باإلفراج عن سجناء حرية التعبير، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، 

https://cutt.ly/JhKXqDt   
أشهر ورقياً. استمرار حبس الصحفي بدر بدر محمد، جريمة والنيابة العامة شريكة، الشبكة العربية  9بس جديد شهر، اختفاء قسري شهرين، ح 32حبس ظالم  38

  https://www.anhri.info/?p=19186، 2020أكتوبر  1لمعلومات حقوق اإلنسان، 
: وزير الداخلية مطالب بالكشف عن مكان وأسباب اختفاء الصحفية بسمة مصطفي، الشبكة العربية لمعلومات حقوق قبل أن يتحول الغياب إلى اختفاء قسري 39

   https://cutt.ly/7hKE4TJ، 2020أكتوبر  4اإلنسان، 
، 2020أكتوبر  18، افرجوا عن عمرو إمام فورا، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، يبدأ عامه الثاني في الحبس االحتياطي الظالم، فقط ألنه محامي حقوقي 40

https://cutt.ly/zhKE0Z1  
عبدالاله، الشبكة رغم قرار قضائي نهائي باإلفراج عنهما منذ أسبوعين، األمن الوطني يرفض تنفيذ القرار ويحتجز القيادي العمالي رشاد كمال والصحفي سيد  41

  .info/?p=20061https://www.anhri، 2020نوفمبر  17العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 
  https://cutt.ly/shKEVht، 2020أكتوبر  6، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2020احتجاج عمالي واجتماعي في النصف الثاني من سبتمبر  19 42
، 2020أكتوبر  20، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2020أكتوبر  51أكتوبر حتى  1مرصد االحتجاجات العمالية والحركات االجتماعية من  43

https://cutt.ly/thKEXhm  

https://drive.google.com/file/d/19YNMCVxY5eXzM_sqHihKq5cd6SDyePfg/view?fbclid=IwAR0BuuOn40Yokz3nFz1Aqni1_sTD1ci2Jj1_NujKM8-j0gqUbS6WWQLYYZU
https://drive.google.com/file/d/19YNMCVxY5eXzM_sqHihKq5cd6SDyePfg/view?fbclid=IwAR0BuuOn40Yokz3nFz1Aqni1_sTD1ci2Jj1_NujKM8-j0gqUbS6WWQLYYZU
https://drive.google.com/file/d/1xsKmgUomOI-dxosL5qB4IcmJz6En9Z0v/view?fbclid=IwAR0RT7urdllmy6ezZqbQ5-7bDi0JpbQrxQcy94XqQP6RIMfoNd6jdaMrM2A
https://drive.google.com/file/d/1xsKmgUomOI-dxosL5qB4IcmJz6En9Z0v/view?fbclid=IwAR0RT7urdllmy6ezZqbQ5-7bDi0JpbQrxQcy94XqQP6RIMfoNd6jdaMrM2A
https://drive.google.com/file/d/155K8Q6flv8_YwQGwEJFQcH7P9JtkkUsK/view?fbclid=IwAR0oYa8bZ_WqInfC_nEo7kzfKg_r5AoITBb37zu5ttyBS3uYo6PmnF8c02M
https://drive.google.com/file/d/155K8Q6flv8_YwQGwEJFQcH7P9JtkkUsK/view?fbclid=IwAR0oYa8bZ_WqInfC_nEo7kzfKg_r5AoITBb37zu5ttyBS3uYo6PmnF8c02M
https://cutt.ly/vhKZyDF
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https://cutt.ly/QhKZ0ey
https://cutt.ly/JhKXqDt
https://cutt.ly/JhKXqDt
https://www.facebook.com/Torturemap/videos/199074288474006
https://www.anhri.info/?p=19186
https://www.anhri.info/?p=19218
https://www.anhri.info/?p=19218
https://www.anhri.info/?p=19501
https://www.anhri.info/?p=20061
https://www.anhri.info/?p=19261
https://www.anhri.info/?p=19261
https://www.anhri.info/?p=19261
https://www.anhri.info/?p=19605
https://www.anhri.info/?p=19781
https://cutt.ly/vhKZyDF
https://cutt.ly/7hKZEsK
https://cutt.ly/QhKZ0ey
https://cutt.ly/JhKXqDt
https://www.anhri.info/?p=19186
https://cutt.ly/7hKE4TJ
https://cutt.ly/zhKE0Z1
https://www.anhri.info/?p=20061
https://cutt.ly/shKEVht
https://cutt.ly/thKEXhm


6 
 

 2020،45من نوفمبر  17صدر بيان عن االحتجاجات العمالية في النصف األول من شهر نوفمبر في كما  44شهر أكتوبر.
  46.من ديسمبر 2وصدر أيضا نفس النشرة ولكن في النصف الثاني من شهر نوفمبر في 

وصدرت مجموعة أخري من البيانات من قبل الشبكة العربية في محاولة منها لرفض قرارات الحكومة ومن ضمنها بيان 
حبس لبدء في تنفيذ جلسات تجديد الاوزير العدل ح يصر رفض خالله الشبكة العربية ت 2020أكتوبر  26صادر بتاريخ 

صدر بيانا من الشبكة تطالب خالله تطبيق الدستور ومواد القانون  من نوفمبر 12وفي  47.تياطي عبر تقنية الفيديواالح
غالق بيانا حول إ  مطلع ديسمبرصدر في كما  48وكف النيابة العامة عن مشاركة األجهزة األمنية انتهاك حرية المواطنين.

التي حصل  اإلنسانيةمكتبات الكرامة العامة الستة التي أنشأها المحامي الحقوقي جمال عيد بقيمة جائزة المدافع عن الكرامة 
 49الداخلية. أنشأتها، وتساءلت الشبكة عن القضية التي من الوطني بشكل بوليسي، والتي أغلقها جهاز األعليها

صدر بيان  من أكتوبر 20عدد من البيانات في نفس الفترة ومنهم، في  الشخصيةالمبادرة المصرية للحقوق وصدر عن 
التنازل عن بعض بنود اتفاقية التريبس وجنوب أفريقيا والخاص بالمقدم من دولة الهند االقتراح بتبني المبادرة  من خالله تشارك

TRIPS  ،)األول من وفي  50تحقيق الوقاية من فيروس كورونا واحتوائه وعالجه. تاحةإل)المنِظمة لحقوق الملكية الفكرية
وضحت المبادرة خالل  من ديسمبر 2وفي  51.الخاصة بها اباتحسالتجميد صدر بيانا من المبادرة لرفضها قرار  ديسمبر

من  8وفي  52بيانا ما تقدمت به إلى وزارة التضامن االجتماعي للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط األهلي غير الربحي.
بقانون رقم ادر صالقلقها العميق حيال تعديالت قانون رعاية المريض النفسي و خالل بيان لها عن أعربت المبادرة  ديسمبر

 2020.53لسنة  210

صدر بيانا تشجيعيا للخطوة التي قام  من أكتوبر 21، ففي مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسانهذا باإلضافة إلى بيانات 
  54.الرئيس السيسي على إطالق سراح سجناء الرأي في مصربحث  البرلمانيين األوروبيين واألمريكيينبها عدد من 

منظمات بيانا مشتركا تحت عنوان " أكتوبرمن  22في  رمن قبل منظمات المجتمع المدني فقد صد البيانات المشتركةأما عن 
" وجاء هذا البيان قبل أيام من لالنتقام من معارضيها والتنكيل بهم لسلطات المصرية تتعمد توظيف تهم اإلرهابحقوقية: ا

 من نوفمبر 22صدر في كما  55.جنايات قصر النيل 2020لسنة  4148ي القضية رقم زة فمحاكمة المهندس ممدوح حم
                                                           

، 2020نوفمبر  3أكتوبر، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان،  31أكتوبر حتى  15مرصد االحتجاجات العمالية والحركات االجتماعية من  44

https://cutt.ly/ohKELvv   
، 2020نوفمبر  17نوفمبر(، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 15نوفمبر إلى 1مرصد الحركات االجتماعية واالحتجاجات العمالية من فترة ) 45

https://cutt.ly/EhKEH5U  
، 2020ديسمبر  2، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، 2020نوفمبر  30إلى  15مرصد االحتجاجات العمالية واالجتماعية في الفترة من  46

https://cutt.ly/2hKEF0m   
 26يمثل مزيد من إهدار ضمانات المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي في مصر، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان،  محاولة تقنين تجديد الحبس إلكترونيا، 47

   https://cutt.ly/KhKESfa، 2020أكتوبر 
، 2020نوفمبر  12مواطنين، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان، على النيابة العامة الكف عن مشاركة األجهزة األمنية في انتهاك حقوق ال 48

https://cutt.ly/BhKEPPP  
ربية لمعلومات حقوق عبعد أربعة أعوام على إغالق مكتبات الكرامة العامة، نسأل الرئيس: أين القضية التي ضللتك الداخلية وزعمت أنه قرار قضائي؟، الشبكة ال 49
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عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق بيانا تدين خالله بعض المنظمات الحقوقية القبض على جاسر 
  56.الشخصية

بيانا مشتركا من عدد  2020من نوفمبر  4وفيما يخص البيانات المشتركة الرافضة لقرارات الحكومة المصرية فقد صدر في 
منصات إعالمية ل 2017موقع منذ مايو 600من المنظمات المصرية ترفض فيه قرار الحكومة المصرية لحجب أكثر من 

قامت  من نوفمبر 16وفي  57وحرية التعبير.يعد انتهاكًا لحق المستخدمين في المعرفة  حيث ترى أن ذلكسية وحقوقية وسيا
جرائم أجهزة األمن المصرية المستمرة في اختطاف المدافعين الحقوقيين مجموعة من المنظمات بتوجيه بيانا للنائب العام بشأن 

للمبادرة المصرية للحقوق  اإلداري منزل محمد بشير المدير  اقتحام وجاء ذلك على غراراالتهامات لهم، و وفبركة القضايا 
اضطهاد الحكومة المصرية صدر بيانا مشترك تدين خالله مجموعة من المنظمات الحقوقية  من ديسمبر 3في و  58.الشخصية

 59ومنظمات المجتمع المدني.( EIPRلموظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية )

مة يمكن مالحظة ان الفاعليات معظمها تقوم بها المنظمات بالتعاون مع جهات حكومية أو المجالس القومية، حيث بات إقا
ن مظهر فيها  يأي نشاط خطر على منظميه من المؤسسات المستقلة، لذا نرى تركيز بيانتهم على اإلصدارات والبيانات والت

خالل هذه  تواإلصداراجديد خالل هذه الفترة قضايا التعذيب. كما وضح سيطرة موضوع الكورونا على معظم الفاعليات 
 الفترة.

 

 قرارات وقوانين الحكومة:-رابعا

 2019.60لسنة  149لقانون الجمعيات األهلية رقم  ةأقرت الحكومة المصرية الالئحة التنفيذي من نوفمبر 28في  -
كثر من عام من االنتظار وتزامن ذلك مع قضية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المشار لها أعاله والتي بعد أ

ن أي رد من جانب السلطات دو  عدة مرات للتسجيل تتقدمطات والرأي العام العالمي بأنها أمام السل احتجت
و إعادة التقدم ات الواجب أتبعها للتسجيل مجددا أنون الجديد ليس له صيغة تنفيذية تحدد اإلجراءن القاوأوضحت أ

 وسنتناول الالئحة بالتفصيل في التقرير السنوي.بطلب لذلك.  

                                                           
لمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وتؤكد على استمرار جميع المنظمات في عملها للدفاع منظمات حقوقية تدين القبض على جاسر عبد الرازق ا 56
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2020 ،https://www.anhri.info/?p=19801  
ية، الشبكة العربية جرائم اختطاف الحقوقيين وتلفيق االتهامات لن تمر، على النائب العام اإلفراج فورا عن المدير اإلداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخص 58

  ?/p=20030https://www.anhri.info، 2020نوفمبر  16لمعلومات حقوق اإلنسان، 
، 2020ديسمبر  3منظمة تطالب بالتحرك الفوري إلطالق سراح قادة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان،  55 59

https://www.anhri.info/?p=20285  
، 2020نوفمبر  26، اليوم السابع، 2019لسنة  149ة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل األهلي رقم هند مختار، الحكومة تقر الالئح 60

https://cutt.ly/xhKXIFq  

https://www.anhri.info/?p=19801
https://www.anhri.info/?p=20030
https://www.anhri.info/?p=20285
https://cutt.ly/xhKXIFq
https://www.anhri.info/?p=20104
https://www.anhri.info/?p=19801
https://www.anhri.info/?p=20030
https://www.anhri.info/?p=20285
https://cutt.ly/xhKXIFq

