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 من نصیب المفوضیة المصریة للحقوق والحریات 2020جائزة رافتو للعام 
 

) لبسالتھا  ECRFللمفوضیة المصریة للحقوق والحریات ( 2020تُمنح جائزة رافتو للعام  
في مصر. تتولى المفوضیة المصریة للحقوق والحریات    السائدة   وشجاعتھا في مقاومة حالة الخوف

التوثیق وإعداد التقاریر ونشر الوعي بشأن اإلنتھاكات الجسیمة لحقوق اإلنسان في مصر وخارجھا، 
فضًال عن توفیر الدعم القانوني لضحایا انتھاكات حقوق اإلنسان. قُبیل حلول الذكرى السنویة للربیع  

 عوة للدفاع عن حقوق اإلنسان األساسیة في منطقة الشرق األوسط.العربي، حان الوقت إلطالق د
 
 

 ECRFللحقوق والحریات المفوضیة المصریة  
 

.  2013على ید محمد لطفي وأحمد عبد هللا في أعقاب االنقالب في عام  ECRFتأسست المفوضیة المصریة للحقوق والحریات 
متطوع   1000محام وباحث باإلضافة إلى حوالى  50وفي وقت قصیر نسبیًا، نمت المفوضیة وتوّسعت لتضم فریقاً من أكثر من 

صریة للحقوق والحریات ما تبقى  یعملون بھدف توفیر دفاع غیر منحاز عن المدافعین عن حقوق اإلنسان. وتستخدم المفوضیة الم
من أجھزة عاملة ضمن نظام المحاكم المصري للدفاع عن حقوق اإلنسان العائدة للسجناء السیاسیین، والناشطین التي تتم مالحقتھم  
في مجال حقوق اإلنسان والمتظاھرین وضحایا االختفاء والتعذیب على الرغم من العمل في ظروف شدیدة الصعوبة. في ظل ھذه  

 الحالة من الخوف، یبرز عمل المفوضیة المصریة للحقوق والحریات باعتبارھا منارة لألمل في مجال حقوق اإلنسان. 
 

 ) ECRF"إذا تم إسكات الجمیع فسیكون ھذا ھو المكسب النھائي للنظام الحالي والنصر النھائي لحالة الخوف السائدة في مصر." (
 

المصریة للحقوق والحریات على أرض الواقع في جمیع أنحاء مصر من خالل تدابیر سلمیة وقانونیة.  إلى ذلك، تعمل المفوضیة 
كما تقوم بتوثیق مكثف ورصد وتحلیل انتھاكات حقوق اإلنسان. وللقیام بذلك، یلتقي المحامون والباحثون لدى المفوضیة المصریة  

ن الوثائق واألحكام الصادرة عن المحاكم. عالوة على ذلك، تملك  للحقوق والحریات مع الضحایا، ویجمعون الشھادات ویحلّلو
المفوضیة المصریة للحقوق والحریات خطوطاً ساخنة للطوارئ یمكن لألقارب واألصدقاء اإلبالغ من خاللھا عن اإلعتقاالت  

أوقفوا االختفاء القسري" التي  التعسفیة، كما یتم من خاللھا تلقي البالغات یومیًا عن حاالت اإلختفاء القسري من خالل حملة " 
حالة اختفاء قسري. باإلضافة إلى ذلك، تلجأ المفوضیة المصریة للحقوق والحریات إلى   2723وثّقت في خالل خمس سنوات 

توثیق دفاعات المحاكم، كأساس للتقاریر، وأوراق السیاسات، والمناصرة، والبیانات الصحفیة، وفي حمالت وسائل التواصل  
 زیادة الوعي بقضایا حقوق اإلنسان. اإلجتماعي ل

 
تقریًرا رئیسیًا شمل موضوعات مثل العدالة الجنائیة،   13في العام المنصرم، قامت المفوضیة المصریة للحقوق والحریات بنشر 

 والالجئین وطالبي اللجوء، وظھور المتحولین جنسیًا وتأثیر تعدیالت الدستور من منظور حقوق اإلنسان. 
 

لى عمل المفوضیة المصریة للحقوق والحریات جھودھا المبذولة لمكافحة حاالت االختفاء القسري. من خالل توثیق  ومن األمثلة ع 
الحمالت وتقدیم المساعدة القانونیة، ساھمت المفوضیة المصریة للحقوق والحریات في إعادة ظھور العدید من الحاالت. كما لعبت  

وھو موقع إلكتروني یقوم برصد    - مركزیًا في إطالق مؤشر عقوبة اإلعدام في مصر  المفوضیة المصریة للحقوق والحریات دوًرا  
. في حملة "شھر المرأة"، سلّطت المفوضیة المصریة للحقوق  2018-2011جمیع أحكام اإلعدام في مصر في خالل الفترة 
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ریا، ولبنان، والمغرب، والمملكة  والحریات الضوء على قصص مدافعات عن حقوق اإلنسان في الیمن، والسودان، وفلسطین، وسو
على نطاق واسع من قبل   ECRFالعربیة السعودیة ومصر. كما یتم اإلستئناس بوثائق المفوضیة المصریة للحقوق والحریات 

  The Guardianالمنظمات الدولیة لحقوق اإلنسان مثل منظمة العفو الدولیة والمواقع اإلخباریة المرموقة مثل ذي غاردیان 
 . The Washington Postبوست  وواشنطن

 
 

  حالة الخوف في مصر
 

 بوجھنتفاضة بمثابة ا 2011ستبدادیة األخرى في الشرق األوسط في فبرایر الربیع العربي في مصر واألنظمة اإل جاء
نشوب  انتخابات دیمقراطیة. لكن بعد تنظیم المظاھرات المستمرة إلى  فضتستبدادیة. في مصر، أعقود من األنظمة اإل
كرئیس منذ الحكم  الجنرال عبد الفتاح السیسي    تولىستعاد الجیش السیطرة مرة أخرى، و، إ2013أزمة سیاسیة في عام  

 .غیر مسبوقةتدھور حالة حقوق اإلنسان المقلقة في مصر إلى درجة  وقد سُّجل في عھدهذلك الحین. 
 

ملیون نسمة بموقع استراتیجي في الشرق األوسط. بصفتھا جھة فاعلة إقلیمیة  100سكانھا تتمتع مصر التي یبلغ عدد 
تنتھك بشكل منھجي وروتیني أبسط حقوق   -د الطریق لحالة طبیعیة جدیدة ستبدادي لمصر یمھّ رئیسیة، فإن االتجاه اإل
 اإلنسان وسیادة القانون.

 
(فیلیب لوثر، مدیر البحوث   وایة الرسمیة سیعاقب بشدة"لقد أوضحت السلطات المصریة أن أي شخص یتحدى الر"

 لشرق األوسط وشمال إفریقیا)لمنطقة امنظمة العفو الدولیة  مناصرة،وال
 

 أن أردعأنھ كان من الصعب " ،سیاسي شاب سجین حبش، شادي، كتب 2019أكتوبر  یعود تاریخھا إلىفي رسالة 
توفي المخرج  ."نسیانيعامین و بعد إلقائي في زنزانة لمدةء البطيالموت الشعور بالجنون أو الشعور ب نع ينفس

دون محاكمة. كانت جریمتھ ھي  ب) في سجن شدید الحراسة بالقاھرة بعد عامین من الحبس عاماً  24البالغ المصري (
كّم  األمثلة على كیفیة   غیض من فیضھي   قضیتھ .الطبي اإلھمال ھو صنع شریط فیدیو ساخرعن الرئیس. سبب الوفاة 

ستراتیجیات المستخدمة للحفاظ على حالة الخوف اإل  وتتّسمالمواطنین الذین یتحدون الروایة الرسمیة بشكل منھجي.    أفواه
 . بالوحشیة والقساوةوالقمع 

 
احتجاز أصوات   جماعیة، حیث یتمالعتقاالت  اإلقسري واإلخفاء العملیات  مراراً وتكراراً إلى    قوات األمن الحكومیة  تلجأ 

في   -حتى األطفال  -القبض على آالف المعارضین السیاسیین  . كما تلقيمنتقدة بمعزل عن العالم الخارجي لعدة أشھر
كما   دون الحصول على رعایة طبیة كافیة.بالسجناء في ظروف سیئة في سجون مكتظة    قبعما ی  غالباً وحمالت كاسحة.  

المصریة. غالبًا  حتجازالتعذیب والظروف المھینة في السجون ومراكز اإلحاالت تقاریر منظمة العفو الدولیة عن تفید 
منعون من تمثیل موكلیھم. أحكام اإلعدام شائعة في عتقال ویُ ختطاف أو اإلإلیتعرض المحامون لو. التھمما یتم حجب 

 المحاكم المدنیة والعسكریة. 
 

مساحة المجتمع المدني والمعارضة بشكل كبیر من خالل فرض قیود وحظر الخناق على ییق تضإلى النظام  عمدلقد 
د بشدة  ، وافق الرئیس السیسي على قانون یقی2019ّالسفر واستھداف المدافعین عن حقوق اإلنسان. في أغسطس 

 المنظمات غیر الحكومیة.  یةاستقالل
 

، أعلنت الحكومة 2017اإلرھاب" كغطاء إلخفاء انتھاكاتھا. في أبریل  تستخدم حكومة عبد الفتاح السیسي "الحرب على  
ت الحكومة تعدیالت دستوریة  ، أقرّ 2019. في عام  مطلقةقوات األمن صالحیات  بموجبھا  والتي منحت    ،حالة الطوارئ

،  ر جائحة كورونا إنتشا ، أثناء  2020. في عام  عرض الحائط  سیادة القانونبمرة أخرى    ضاربةً خ الحكم االستبدادي،  ترسّ 
ینتقدون استجابة الحكومة الوبائیة الذین  األطباء في مصر الذین یشكون من نقص معدات الحمایة الشخصیة أو تعرض

 الوفاة بسبب فیروس كورونا.  عتقال أو النقل القسري إلى مستشفیات بعیدة باإلضافة إلى مخاطرستجواب أو اإلإلل
   

، تم إلقاء القبض على  2016ألعضائھا. منذ عام  باھظ شخصي للحقوق والحریات بثمنالمفوضیة المصریة یأتي عمل 
، ومینا ثابت،  جلس أمنائھا ، وھم أحمد عبد هللا، رئیس مإلى المفوضیة المصریة للحقوق والحریاتخمسة منتسبین 

أشھر قلیلة من اعتقالھم،  الخبیر في حقوق األقلیات، وعضو مجلس اإلدارة أحمد عبد الفتاح. أطلق سراح الثالثة بعد
عتقلت قوات األمن  إ، 2019. في یونیو اً حالی قید اإلحتجازموظفان كما یوجد بینما تعرض آخرون لالختفاء القسري. 

یوًما قبل أن یظھر    167مفقودًا لمدة    بقيإبراھیم عز الدین واقتادتھ إلى جھة مجھولة. و  لدى المفوضیةالمصري الباحث  
في السجن. وتقول منظمة   قابعاً عز الدین وال یزال نضمام إلى منظمة إرھابیة". أخبار كاذبة" و"اإلمجددًا بتھمة "نشر 
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ھیثم محمدین،  مناضل في مجال حقوق العمال. والثاني ھو المحامي التتراجع وتتدھور العفو الدولیة إن حالتھ الصحیة
 . 2019مماثلة منذ مایو  بتھموالمحتجز أیضا 

 
 لویة األولویات أوسیادة القانون ك 

 
إجراءات االستقرار اإلقلیمي الحالي مبني على الخوف والقمع السیاسي، لكن االستقرار السیاسي ال ینبغي أن یعتمد على  

لدفاع عن حقوق اإلنسان األساسیة صرخة في سبیل ا الطوارئ. بعد عقد من الربیع العربي، حان الوقت إلطالق حالة
 االستبدادیة األخرى السائدة في الشرق األوسط. في مصر واألنظمة 

 
نموذًجا للعمل في مجال حقوق اإلنسان في األنظمة   ECRFجھود المفوضیة المصریة للحقوق والحریات شّكل ت

لبسالتھا في الدفاع عن حقوق   للمفوضیة المصریة للحقوق والحریات    2020للعام  االستبدادیة. وعلیھ، تُمنح جائزة رافتو  
 ن األساسیة.اإلنسا 

 
سیادة القانون في المنطقة. نناشد المجتمع  إیالء األولویة ل فیھا  ألمم المتحدة والدول األعضاءمنظمة اعلى  تعیّنیوعلیھ، 

نفتاح عتقاالت الجماعیة والتعذیب، واإلختفاء القسري، واإلالدولي ممارسة الضغوط على السلطات المصریة لوقف اإل
 رضة السیاسیة.على المجتمع المدني والمعا 

 
اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو  احترمكما یتعیّن على مصر 

اإلتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من اإلختفاء القسري. ونھیب    مصر المصادقة على  علىالمھینة واحترامھا، كما  
 وسالمة مواطنیھا وحیاتھم. بمصر احترام سیادة القانون

 
 مؤسسة رافتو،

 
 . 2020أغسطس  19بیرغن، األربعاء 

 
 على المسرح الوطني، بیرغن. 2020نوفمبر  8یوم األحد  18.00سیتم تقدیم جائزة رافتو في تمام الساعة 

 
 

 
Sources: 
 
ECRF: 
 
New Internationalist: 
 https://newint.org/features/web-exclusive/2018/04/20/ecrf-victory-for-activists-in-
egypt 
 
Youtube (ECRF): 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=7kseuuaARZQ&feature=emb_lo
go 
 
Egypt Death Penalty Index:  
https://egyptdeathpenaltyindex.com/about/ 
 
Egypt’s state of fear: 
 
The Guardian:  
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/23/mohamed-ali-egyptian-exile-in-
shock-over-street-protest-arrests 
 

https://newint.org/features/web-exclusive/2018/04/20/ecrf-victory-for-activists-in-egypt
https://newint.org/features/web-exclusive/2018/04/20/ecrf-victory-for-activists-in-egypt
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=7kseuuaARZQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=7kseuuaARZQ&feature=emb_logo
https://egyptdeathpenaltyindex.com/about/
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/23/mohamed-ali-egyptian-exile-in-shock-over-street-protest-arrests
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/23/mohamed-ali-egyptian-exile-in-shock-over-street-protest-arrests
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The Washington Post:  
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-expands-its-crackdown-
to-target-foreigners-journalists-and-even-children/2019/10/30/d83ef1ae-f1a2-11e9-
b2da-606ba1ef30e3_story.html 
 
Amnesty International:  
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/report-
egypt/ 
 
Amnesty International:  
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/05/egypt-end-relentless-attacks-on-
journalists-and-other-media-workers/ 
 
The New York Times:  
https://www.nytimes.com/2020/05/02/world/middleeast/egypt-shady-habash-dead-
sisi.html 
 
The Washington Post:  
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-expands-its-crackdown-
to-target-foreigners-journalists-and-even-children/2019/10/30/d83ef1ae-f1a2-11e9-
b2da-606ba1ef30e3_story.html 
 
Human Rights Watch:  
https://www.hrw.org/report/2016/09/28/we-are-tombs/abuses-egypts-scorpion-
prison 
 
Amnesty International: 
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1219662020ENGLISH.pdf 
Human Rights Watch:  
https://www.hrw.org/news/2019/03/25/why-executions-egypt-are-skyrocketing-and-
why-they-should-end 
 
Front Line Defenders:  
https://www.frontlinedefenders.org/en/location/egypt 
 
Human Rights Watch:  
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/egypt 
 
Amnesty International: 
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1219662020ENGLISH.pdf 
 
Front Line Defenders:  
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/ecrf-board-member-ahmed-abdel-fattah-
ibrahim-preventive-detention 
 
Front Line Defenders: 
 https://www.frontlinedefenders.org/en/case/detention-ibrahim-ezz-el-din 
 
Amnesty International: 
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1219662020ENGLISH.pdf/  

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-expands-its-crackdown-to-target-foreigners-journalists-and-even-children/2019/10/30/d83ef1ae-f1a2-11e9-b2da-606ba1ef30e3_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-expands-its-crackdown-to-target-foreigners-journalists-and-even-children/2019/10/30/d83ef1ae-f1a2-11e9-b2da-606ba1ef30e3_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-expands-its-crackdown-to-target-foreigners-journalists-and-even-children/2019/10/30/d83ef1ae-f1a2-11e9-b2da-606ba1ef30e3_story.html
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/egypt/report-egypt/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/05/egypt-end-relentless-attacks-on-journalists-and-other-media-workers/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/05/egypt-end-relentless-attacks-on-journalists-and-other-media-workers/
https://www.nytimes.com/2020/05/02/world/middleeast/egypt-shady-habash-dead-sisi.html
https://www.nytimes.com/2020/05/02/world/middleeast/egypt-shady-habash-dead-sisi.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-expands-its-crackdown-to-target-foreigners-journalists-and-even-children/2019/10/30/d83ef1ae-f1a2-11e9-b2da-606ba1ef30e3_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-expands-its-crackdown-to-target-foreigners-journalists-and-even-children/2019/10/30/d83ef1ae-f1a2-11e9-b2da-606ba1ef30e3_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-expands-its-crackdown-to-target-foreigners-journalists-and-even-children/2019/10/30/d83ef1ae-f1a2-11e9-b2da-606ba1ef30e3_story.html
https://www.hrw.org/report/2016/09/28/we-are-tombs/abuses-egypts-scorpion-prison
https://www.hrw.org/report/2016/09/28/we-are-tombs/abuses-egypts-scorpion-prison
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1219662020ENGLISH.pdf
https://www.hrw.org/news/2019/03/25/why-executions-egypt-are-skyrocketing-and-why-they-should-end
https://www.hrw.org/news/2019/03/25/why-executions-egypt-are-skyrocketing-and-why-they-should-end
https://www.frontlinedefenders.org/en/location/egypt
https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/egypt
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1219662020ENGLISH.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/ecrf-board-member-ahmed-abdel-fattah-ibrahim-preventive-detention
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/ecrf-board-member-ahmed-abdel-fattah-ibrahim-preventive-detention
https://www.frontlinedefenders.org/en/case/detention-ibrahim-ezz-el-din
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1219662020ENGLISH.pdf/
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Amnesty International:  
https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/1966/2020/en/  
 
FIDH (International Federation for Human Rights):  
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/egypt-continuing-arbitrary-
detention-of-mr-haytham-mohamadein 
 
The rule of law as a primary concern: 
 
High Commissioner for Human Rights (UN Human Rights): 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=
5&Lang=EN 
 
High Commissioner for Human Rights (UN Human Rights): 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx 
 

 
 

 
 

https://www.amnesty.org/en/documents/mde12/1966/2020/en/
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/egypt-continuing-arbitrary-detention-of-mr-haytham-mohamadein
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/egypt-continuing-arbitrary-detention-of-mr-haytham-mohamadein
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=5&Lang=EN
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=5&Lang=EN
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCED.aspx

