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فؤادة ”  “ Watchبتعمل إيه ؟

مبادرة حقوقية لمراقبة ورصد أداء الرئيس المنتخب تجاة قضايا المرأة وحقوق اإلنسان ..
فؤادة ”  “ Watchبتعنى إيه ؟

فؤادة هى اللى فتحت الهاويس اللى فتح باب الحرية  ...فؤادة هى الست المصرية اللى فتحت وحافظت على الحرية ولقمه العيش ووقفت قدام "عتريس "
فؤادة صارت مثالً وداللة على كل من يحاول الوقوف فى وجه الجبروت.
لإلبالغ عن أى إنتهاك الخط الساخن :

10081001100
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التقرير الثالث لرصد أداء السيد رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية تجاه
حقوق المرأة وقضايا حقوق اإلنسان

"فى الفترة من  01أغسطس إلى  8سبتمبر "0100

( إختيار معيب للمرأة فى فريق الرئاسة  ،ورئيس الجمهورية الغائب الحاضر )

تم حصر المعلومات وجمعها وتحليلها بمعرفة مركز وسائل اإلتصال المالئمة من أجل التنمية – أكت
المقدمة
خالل الفرتة الوجيزة املاضية وحنن نرى مظاهر التدين الظاهرى والتشدد الديىن تتزايد وتتنامى ىف اجملتمع املصرى بشكل
واسع  ،وىف الوقت ذاته نرى إضمحالل املنظومة األخالقية والقيم العامة للفرد داخل اجملتمع مما يدلل للى إحنرا
جمتمعى وتردى لألوضاع الثقافية واإلجتمالية واإلفتصادية .
وجاء قرار السيد رئيس اجلمهورية  /حممد مرسى بتشكيل فريق رئاسى ومسالديني له دالله فارقه وتأكيد للى املشاركة
السياسية لكل فئات اجملتمع اإل أن املعايري اخلاصة بالتشكيل جاءت معيبه وغري مربره أو مفهومه للى اإلطالق  ،فكان
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نصيب النساء ثالث سيدات أثنني منهن ينتمني إىل تيارات إسالميه أصوليه  ،والرئيس تراجع لن ولده بإختيار نائبه
إمرأة له.
كما جاء قرار رئيس اجلمهورية بإلادة تشكيل اجمللس القومى حلقوق اإلنسان الذى جاء خميباً ألمال وتللعات اجلمالة
احلقوقية الوطنيه  ،وإلتمد اإلختيار للى بعض الشخصيات الىت تدلم وتكرث حلاالت الفرز اللائفى واإلنشقاق
اجملتمعى.
جائت تصرحيات د .أميمه كامل مستشار رئيس اجلمهورية لشئون النساء خميبه لألمال وحملمه لللموحات مل حتمله من
أفكار رجعية ونظرة دونيه للنساء مجيعاً.
وطالعنا خالل الفرتة الىت قام لليها التقرير العديد من املواقف اإلحتجاجية اإلجتمالية  ،فقد خرج املعلمني من جديد
يلالبون حبقوقهم املسلوبة  ،وكذلك إجتمعت اجلمالة احلقوية املصرية ىف  9سبتمرب  2102ىف مؤمتر املشاركة الشعبية
إللداد الدستور الذى إمجعوا فيه للى وجوب متثيل كافه فئات الشعب والفئات املهمشة واألقليات متثيالً مشرفاً يليق
مبصر وتارخيها وجمدها.
كما شاهدنا أحداث الفتنه املتعلقه بالفيلم املسىء لرسول اإلسالم الكرمي حممد بن لبداهلل  ،وما ترتب لنه من
تظاهرات بدت ىف بادىء األمر سلمية حىت مت رفع للم تنظيم القالدة للى سفارة الواليات املتحدة األمريكية بالقاهرة
لنوه  ،وبداء بعدها مواجهات داميه بني قوات الشرطة املصرية ومتظاهريني حاولوا إقتحام السفارة مما أسفر لن مقتل
ً
شخصني وإصابه العشرات وإحداث تالفيات مبمتلكات لامة والقبض للى أكثر من  271شخص ىف حميط السفارة
وميدان التحرير.
القاهرة  01 :سبتمرب 2102

الرئيس وجوالته األخيرة فى رمضان
جاء بشريط األخبارى التلفزيون المصري  0100 / 1 / 01أثناء خطاب رئيس الجمهورية :
 كلمة حممد مرسى للى التلفزيون املصرى  :الرئيس حممد مرسى يلقى كلمة مبناسبة هناية شهر رمضان  /يصف نفسة  ،ومجالة األخواناملسلمني حباملى اخلري املذكورين ىف سري األولني وأهنم أهل القرأن( .خبر)
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 الرئاسة تنفى لالقتها بفتاوى قتل املتظاهرين( .خبر)التعليق المبادرة  :وىف ظل نفى مؤسسة الرئاسة للفتاوى بقتل املتظاهرين الىت صدرت قبيل تظاهرة  22أغسلس والىت دلا هلا النائب
السابق مبجلس الشعب املنحل  /حممد أبو حامد  ،واإللالمى  /توفيق لكاشة ،فلم جترم مؤسةة

الفريق الرئاسى وتمثيل النساء

طالب تحالف المنظمات النسوية المصرية ،فى بيان له  ،الفريق الرئاسى الجديد ،بوضع قضايا النساء على أجندة عمله ،حتقيقاً
ملبدأ املواطنة.
وألرب البيان لن صدمته الشديدة من ضعف نسبة متثيل املرأة ىف الفريق الرئاسى ،والذى اقتصر للى ثالث سيدات هن باكينام الشرقاوى
أستاذة العلوم السياسية ،والدكتورة والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد ،والدكتور أميمة كامل ،لضو اللجنة التأسيسية للدستور.
وأشار البيان إىل أن نسبة التمثيل احملدودة للنساء ىف الفريق الرئاسى ال تلىب طموحات وملالب املنظمات النسائية ىف زيادة متثيل السيدات
ىف املواقع القيادية ىف الدولة ،كما أن الدكتور مرسى مل يف بولوده بتعيني امرأة ىف منصب نائب الرئيس ،وأضا البيان أن تشكيل الفريق
الرئاسى جاء ليثبت أن النساء لسن للى أجندة الرئيس ،فضالً لن أن غالبية من وقع لليهن االختيار ينتمني إىل تيار اإلسالم السياسى،
وذلك للى غري ما كان جيب أن حيدث بأن يتضمن سيدات من تيارات سياسية متنولة .
وألرب البيان لن دهشته الشديدة من تصرحيات الدكتورة باكينام الشرقاوى ،والىت مت تعيينها ىف منصب مسالد رئيس اجلمهورية ،لن لدم
وجود منظمات نسوية ىف مصر ،مقارنة بتونس ،وأن أوضاع النساء ىف مصر حتسنت ،مما ينبئ أنه إذا صحت هذه التصرحيات أهنا غري ملمة
بقضايا النساء.
ولفت البيان إىل أن معاناة وهتميش النساء املصريات مثبتة باألرقام واإلحصائيات من واقع التقارير الوطنية واإلقليمية والدولية ،فضالً لن
الدراسات األكادميية للجامعات ومراكز البحوث املصرية ،والبحوث امليدانية ملنظمات اجملتمع املدىن النسوية والتنموية واحلقوقية ،الىت قدمت
وتقدم صورة واقعية لن التمييز الذى تواجهه املرأة املصرية ىف خمتلف جماالت التعليم والعمل والصحة والضمان االجتمالى واألحوال
الشخصية ،وغريها من اجملاالت ،األمر الذى قد يعىن أن صورة خاطئة لن أوضاع النساء املصريات ستنقل للرئيس وفريقه الرئاسى
وأشاد البيان بتعيني الكاتبة سكينة فؤاد ىف منصب مستشار الرئيس ،ألن توجهاهتا مناصرة حلقوق املرأة ،كما أهنا للى للم بأوضاع
منظمات اجملتمع املدىن وقضايا النساء.
وطالب البيان مستشارى رئ يس اجلمهورية بتبىن آليات وسياسات لمل قائمة للى مبدأ املواطنة لتبىن قضايا املرأة املصرية وحل مشاكلها،
كما يلالب التحالف رئيس اجلمهورية بزيادة ألداد النساء لندما يستكمل التشكيل النهائى للمجلس الرئاسى ،واضعاً قضايا املرأة للى
أجندة لمله.
يذكر أن التحالف يضم 06منظمة نسوية وتأسس ىف فرباير 0100
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مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة  :سأقول للرئيس ال يجوز ختان اإلناث قبل سن البلوغ

لقب إلالن السيد رئيس اجلمهورية لن إختيار فريق معاون له  ،وكذلك فريق من املستشاريني لعدد من امللفات السياسية واإلجتمالية
اهلامة خرجت للينا د .أميمه كامل أستاذ الصحة العامة بكلية اللب جامعة القاهرة  ،ولضو اهليئة العليا حبزب احلرية والعدالة والىت مت
إختيارها كمستشارة لرئاسة اجلمهورية خمتصة ىف شئون النساء وأدلت بتصرحيات إلالميه لعدد من وسائل اإللالم خاصة املقروئه منها
أثارت جدالً واسعاً حوهلا وحول نظرهتا للنساء وحقوقهن  ،وقد نفت بعد ذلك د .أميمه كامل العديد من التصرحيات املشينه الىت نسبت
هلا  ،وللى الرغم من ذلك فإن مامل تنفيه أشد وطأه وأصعب حاالً مما نفت.
ففى حديثها الشهري مع جريدة التحرير املستقلة ىف العدد الصادر ىف  1سبتمرب حني مت سؤاهلا لن موقفا من إتفاقية مناهضة كافه أشكال
العنف ضد النساء واملعروفىة بإسم (السيداو) قالت  :إهنا جيدة ىف جمملها ولكننا نرفضها ملا فيها من تناقض ال يتفق مع لادتنا وثقافتنا
الشرقية خاصة ما يتعلق بالصحة اإلجنابية للمرهقني للى حد قوهلا.
وبسؤاهلا لن قضية ختان اإلناث وما يتعرض له اإلسالم السياسى من إنتقادات واسعه جراء هذه القضية للقت وقالت ( :من مل حتدث هلا
للمية ختان اإلناث فإمياهنا ناقص).
وإن كان احلديث الذى أجرى معها ىف هذه اجلريدة وغريه من الوسائل اإللالميه املختلفه حيتوى للى سقلات بالغه ىف حق لموم النساء ،
فنؤكد للى أن املعايري الىت إرتكز لليها رئيس اجلمهورية ىف إختيار معاونيه مل ترتقى إىل أى قوالد للميه أو خربات لمليه حقيقية بل
إرتكزت مجيعها للى أهل الثقة واجلمالة والعشرية.

التحرش الجنسى ظاهرة وعالج
شهدت األونه األخيرة فى مصر تنامى ظاهرة التحرش الجنسى وإستفحالها  ،وقد وقع العديد من حاالت التحرش الجنسى

الجماعى خالل ليد الفلر املاضى مما دفع مبادرة (فؤادة) إىل اإللالن لن غرفة لمليات لتقلى البالغات من املتحرش هبن وتوثيقها
وتقدمي الدلم القانوىن وجاء التقرير النهائى لقب أيام العيد حيتوى للى مايلى :
على مدار أيام عيد الفطر الثالثه

تلقت غرفة العمليات إجمالى  81مكالمه وتم التحقق من صحه  18مكالمه من فتيات ونساء أعمارهن تتراوح من  01وحتى

 08عاماً أبلغوا جميعهن عن تعرضهن لحاالت التحرش جنسى (باللمس ألماكن خاصة من أجسادهن) ،لالوه للى وابل من
الكلمات البذيئه واهلروله خلف الفتيات من قبل املتحرشيني والىت وصفت بأهنا حاالت من اهلياج والتحرش اجلمالى الصادر من قبل صبيه
ترتاوح ألمارهم من  8سنوات وحىت  08سنة للى األكثر.
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وحول احلديث معهن من أجل حترير حماضر جتاه احملرتشني جائت ردود أفعال الفتيات مجيعها رافضه ومتباينه ىف األسباب:
 منهن من رأت أن حترير حمضر قد يعود سلباً لليها من قبل األسرة وهو ما قد يزيد من حاله لدم السماح هلن باخلروج جمدداً أو التضييقللى حريتهن الشخصية.
 منهن من ذهنب إىل خوفهن من أن يتولدها املتحرش وأهله ىف ظل الغياب األمىن الذى تشهده البالد. منهن من خشيت الوصمه من قبل اجملتمع ورتئني أنه من املمكن لومهن وإهتامهن بإثارة غرائز الشباب.معلومات تم حصرها من خالل زيارات ميدانيه للمبادرة :
شهدت منلقة وسط البلد أكرب حوادث حترش خالل فرتة العيد وكانت ابرز األماكن الىت تعد من البؤر لتجمعات املتحرشيني شارع طلعت
حرب وخاصة أمام مول طلعت حرب لكثره وجود الباله اجلائلني وتردد العديد من الفتيات للى املول من أجل التنزة مما جيعل من املكان
مالزاً لكل متحرش يبحث لن صيده ليفرتسها  ،وكما شوهدت وقائع حترش مجالية أمام سينما مرتو بنفس الشارع (طلعت حرب)
وشوهدت جممولات شبابيه تندد بظاهرة التحرش تابعيني حلزب الدستور  ،وجممولات مناهضة للتحرش بنهاية شارع طلعت حرب مع
تقاطع  26يوليو  ،كما شهدت أيضاً بعض حملات مرتو األنفاق وجود فتيات وشباب يقومون مبالحقة املتحرشني وتسليمهم لألجهزة
األمتيه وكانت أشهر احمللات الىت القت تواجد للمناهضني للتحرش ( حملة الشهداء – حملة السادات – حملة مجال لبدالناصر).
كما شوهدت وقائع حترش لفظى وجنسى بالفتيات واإلناث بلول كورنيش النيل من أمام ماسبريو وحىت منلقة املظالت للى الرغم من
التواجد األمىن اللفيف اإل أن التدخل األمىن يتقصر للى فض جتمعات املتحرشني وإلقاء القبض للى بعضهم وحترير حماضر بتهم مثل
الفعل الفاضح باللريق العام  ،أو حماضر شغب دون وجود للفتيات املتحرشات أو إثبات الواقائع الىت حدثت ضد الفتيات.
وأكد نشلاء ومهتمني بالشأن العام والعمل اإلجتمالى من خالل مواقع التواصل اإلجتمالى وشهادات حيه كتبت وسجلت للى مدار
الثالث أيام املاضية حول أن ظاهرة التحرش الىت تشهدها مصر حالياً وخاصة ىف األلياد واملناسبات اإلجتمالية ظاهرة ىف غاية اخللورة
وخاصة فيما يتعلق بسلوك املتحرش ذاته من جرأه وتبجح وأتيان األفعال املشينه جهرأً والصياح التجمهر للتحرش بالفتيات وهو ما يعد
منحىن خلرياً ىف السلوك اإلجتمالى للمجتمع ككل.
هذا وقد ظهرت بعض الدلوات إىل توقيع لقوبات بدنيه للى املتحرشني دون أى نص تشريعى  ،وهو ما يعد أمراً مرفوضاً لعدم إتساقه مع
القيم احلقوقية واإلنسانية.
كما تناقلت وسائل اإللالم البديلة والتقليدية ردود أفعال غري منلقية من قبل بعض املشايخ والدلاة املشتددين الذين أرجعوا تنامى هذه
الظاهرة السلبية وإنتشارها للى لاتق النساء وحدهن متهمني لموم النساء والفتيات بالتعرى واإلباحيه مما يثري غرائز الشباب والصبيه
مشددين للى معاجلة األمر مبنع اإلختالط بني اجلنسني والدلوة للى إستحياء بزى موحد للنساء مبرجيعية إسالميه حسب وصفهم ،كما
إهتموا املناهضيني للظاهرة واملتمسكني حبق الفتيات واإلناث بشوارع أمنه خاليه من التحرش بالدياثة.

التوصيات:
 إستصدار تشريع لاجل من قبل رئيس اجلمهورية مبعاونه اخلرباء النفسيني واإلجتماليني للحد من ظاهرة التحرش اجلنسى ىف الشارعاملصرى.
 -اإللداد والتنظيم حلمالت وتوليه وإلالميه مبخاطر تلك الظاهرة والعمل للى التصدى هلا.
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 أن تتحمل وزارة الداخلية مسؤليتها كامله كمؤسسة تنفيذية تقوم بتلبيق صحيح القانون وسرلة اإلنشار لقوات األمن بشكل جيد ىفالشوارع لردع املتحرشني واخلارجون للى القانون.
ا

نساء مصر يتوحدن للمطالبه بحقوقهن
دلت املفكرة والناشلة د .نوال السعدواى لموم النساء والرجال إىل التوحد واإلحتشاد حتت لواء واحد ملناصرة قضايا املرأة وحقوقها
بشكل أكثر فالليه وتأثري ىف ظل تنامى تيارات اإلسالم السياسى وطالبت الناشلات واملنظمات واجلمعياتالىت تعمل للى حقوق املرأة
ومناهضة العنف والتمييز جتاه النساء إىل اإلجتماع يوم اخلامس من سبتمرب مبقهى ريش الثقاىف وقدمت د .نوال السعدواى ورقة لمل
للنقاش حول الفكرة وأليات التنفيذ تضمنت العديد من النقاط اجلوهرية واحلامسة :
ملاذا هذه احلركة ؟
ا لنساء  ،نصف اجملتمع  ،يف مصر  ،وكل شعوب العامل  ،يقدمن أرواحهن ودماءهن يف الثورات الشعبية
 ،من أجل احلرية والعدالة والكرامة  ،و ضد القهر وكافة أشكال الظلم السياسي واالقتصادي واالجتمالي
والقانوين والعائلي واجلنسي والثقايف واألخالقي وغريها ،
حنن نعيش يف لامل واحد حمكوم بنظام واحد  ،قائم للي العنف واالرهاب واالستغالل والظلم  ،خاصة
للنساء والفقراء واملهاجرين  ،هلذا أصبح النضال ضد هذا النظام لامليا وحمليا  ،تتضامن فيه
شعوب العامل  ،نساءا ورجاال  ،من أجل العدالة واملساواة الكاملة بني البشر بصر النظر لن
اجلنس أو اللبقة أو اجلنسية أو العرق أو الدين أو العقيدة أو غريها
أصبحت النساء يف لدد من البالد ( أسبانيا والسويد والنرويج وغريها ) متثل  ٠٥ ٪من
السللة التشريعية والتنفيذية والقضائية وغريها من اهلىئات الرمسية والشعبية
ليست أقل من هذه البالد
مصر مهد احلضارة االنسانية
يف مجيع اجملاالت العامة

توحيد احلركة النسائية املصرية داخل قوة سياسية اجتمالية خالقة مبدلة ومؤثرة
واخلاصة
ادخال مادة جديدة يف الدستور املصري اجلديد تنص للي
املساواة الكاملة بني النساء والرجال يف كافة احلقوق والواجبات العامة واخلاصة  ،يف الدولة واألسرة
وغريمها من املؤسسات
النساء تكون هلن نسبة  ( ٠٥ ٪أو للي األقل  ) ٠٥ ٪يف مجيع اجملالس واهليئات التنفيذية و
وغريها
النيابية والقضائية والتشريعية واحلزبية والعلمية والفنية
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تصحيح املفاهيم لن قضية حترير النساء  ،هي قضية سياسية اجتمالية اقتصادية ثقافية جنسية
أخالقية الالمية وللمية ،
هذا وقد إستقر احلاضرون ىف اإلجتماع للى مايلى :
إعالن تأسيس الحركة النسائية المصرية
اجتمع ممثلو منظمات نسائية مصرية و حقوقية و قوى سياسية لتأسيس "احلركة النسائية املصرية" يوم االربعاء 2102/9/1
هتد احلركة اىل تنسيق العمل بني مجيع األلضاء للنهوض و الدفاع لن املرأة املصرية ،و هتد احلركة أيضاً للتصدى للهجمة الظالمية
اليت تُشن حالياً ضد كافة اشكال احلقوق و احلريات العامة و الفردية و خاصة حقوق املرأة املصرية ،و تؤمن احلركة ان الدفاع لن احلريات
مرتبط بشكل مباشر بالدفاع لن احلقوق اإلقتصادية و اإلجتمالية للمواطنني مجيعاً رجاالً و نساءاً سواء لتلبية شعار الثورة من ليش،
حرية ،لدالة اجتمالية للجميع.

و تبين "الحركة النسائية المصرية" لملها للي تاريخ وطين طويل لنضال املرأة املصرية منذ قرن من الزمان ،أسفر لن مكتسبات دستورية
و قانونية و سياسية و اجتمالية .و احلركة للي دراية ان اللريق امامنا ما زال طويل إلبداع حلول و سياسات جديدة تليق مبواطنات مصر
ما بعد الثورة ،فالرجوع ايل اخللف اآلن ال مكان له يف مصر اجلديدة.
و قد قرر اجملتمعات و اجملتمعون العمل سوياً بشكل بناء لتنيسق مجيع اجلهود املختلفة و الرامية للنهوض بشأن املرأة املصرية ،و لن تتهاون
احلركة يف شن محالت حملية و اقليمية و دولية ضد القوى الرجعية املتمسحة بالدين و السالية الجهاض ثورة  21يناير و االنقضاض للى
حريات و حقوق املواطنات و املواطنني  .و اذا لزم األمر قستقوم احلركة بتبين كافة طرق التصعيد و اإلحتجاج السلمى ىف مواجهة اي نظام
يدلم الفكر الظالمى تشريعيا و الالميا و سياسيا .و تدلو احلركة النسائية املصرية كافة منظمات اجملتمع املدىن و األحزاب و القوى
السياسية للتضامن معها و اإلنضمام اليها النه ال وطن حر بال مواطنات أحرار.
وشكلت اخلركة أربع جلان نولية للى النحو التاىل :
اللجان الداخلية للحركة النسائيّة المصرية
جلنة التعاون الدوىل:
نادية رفعت "املقررة" ،اقبال بركة  ،مى الشلقاىن  ،مها ثروت  ،إميان اخلضريى  ،مدحية قاسم  ،مىن قرشى  ،ماجدة سعيد.
جلنة التحرك اجلماهريى:
هناد أبو القمصان  ،كرمية كمال ،مارجريت لازر ،لزة كامل  ،نادية رفعت  ،مها أمحد ثروت  ،إميان اخلضيريى  ،هدى بدران  ،فتحية
العسال  ،مروة شر الدين.
جلنة الوثيقة:
هدى بدران  ،لزة كامل  ،نادية رفعت
جلنة األلالم:
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كرمية كمال "املقررة"  ،نوال مصلفى ،نور اهلدى  ،سحر لبد الرمحن  ،لزة كمال.
جلنة السكرتارية:
نادية رفعت  ،ماجدة سعيد  ،لماد ذكرى  ،هرماس فوزى ،حممد متوىل  ،لمر أمحد  ،منة أمحد  ،ساىل احلق.
كما تقرر التنسيق والحشد لمسيرة  4أكتوبر مع باقى المبادرات والمنظمات األخرى.

مسيرة  4أكتوبر ومطالب نساء مصر
دعت مبادرة فؤادة Watch
مجيع املنظمات النسوية واملبادرات املناهضة للتحرش إىل التنسيق والتعاون املستمر من أجل احلشد اجلماهريى والتشبيك مع جممولة العمل
املناهضة للعنف اجلنسى للوقو للى مسودة تشريع قانوىن جيرم ظاهرة التحرش اجلنسى  ،وتقدمي مشروع القانون إىل مؤسسة الرئاسة ىف 2
أكتوبر  2102من خالل مسرية نسائية حاشدة  ،ومع تدشني احلركة النسائية املصرية أصبحت الدلوة إىل اليوم حتمل ىف طياهتا مشروع
قانون جيرم العنف اجلنسى ضد النساء باإلضافه إىل وثيقة جممعة حتتوى للى كافه ملالبات النساء وحقوقهن.

أخبار مجمعة :
2102 / 8/ 21
مصرع واصابه  9ىف مشاجرة باإلسلحة النارية ىف "جهينة" بسوهاج
2102/ 8/ 21ر
القبض للى  1مسلحني حاولوا سرقة سيارة نقل اموال بالدقهلية
2102 / 8 / 21
وزير الدفاع يتفقد احلالة االمنية بسيناء ويلتقى مشايخ القبائل
2102 / 8 / 21
السيسى  :القوات املسلحة تدلم سيناء مبليار جنية و 1حملات حتلية مياه
2102 / 8 / 20
تسمم اكثر من  0111مواطن ىف قرية باملنوفية بسبب تلوث حملة مياه اهلية
2102 / 8 / 20
االمن يسيلر للى مشاجرة بني لائلتني قبلية ومسلمة بعد اصابه  1باملنيا
2102 / 8 / 20
الصحة  :احملجوزون ب " محيات منو " بسبب املياه امللوثة  16من قرية صنصفط
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2102 / 8 / 22
السيلرة للى حريق ضحم يدمر  2طوابق تابعة ملصنع االلومنيوم بنجع محادى
2102 / 8 / 22
ضبط موظف هاجم سفارة املانيا " انتقاما لنشر رسوم مسيئة للرسول"
2102 / 8 / 22
التقال  2من املللوبني أمنيا بالعريش ىف إطار احلملة العسكرية بسيناء
2102 / 8 / 22
الصحة  :مد خلة االسعا واللوارىء ىف ليد الفلر لتامني مظاهرات 8 / 22
2102 / 8 / 22
اجلنايات تأمر حببس رئيس حترير "الدستور " للى ذمة قضية " إهانة الرئيس"
2102/ 8 / 22
قناة السويس حتقق اللى إيرادا يومى ىف تارخيها ب ـ ـ  021مليون جنية
2102 / 8 / 22
ترحيل رئيس حترير "الدستور" لسجن طرة تنفيذا لقرار حبسه
2102 / 8 / 22
مرسى يصدر قرارا بقانون إلغاء احلبس االحتياطى ىف جرائم النشر
2102 / 8 / 22
جمهولون يللقون النار للى كميىن "الزهور " و "املزرلة " بالعريش دون إصابات
2102 / 8 / 22
اشتباكات بني مؤيدين ومعارضني ل ـ " مرسى " ىف "التحرير " باإلسلحة البيضاء
12-19-2102 / 8 / 22
إخالء سبيل مدير حترير "الفجر" بعد التحقيق معه ىف سب " مرشد اإلخوان"
2102 /8 / 22
الصحة  7 :مصابني ىف مظاهرات اجلمعة بعضهم ب اخلرطوش
2102 / 8 / 22
املتظاهرون امام االحتادية يقلعون طريق صالح سامل ويعلنون بدء االلتصام
2102 / 8 / 22
استمرار التصام العشرات امام االحتادية وتكثيف االجرائات االمنية
2102 / 8 / 21
حبس املتهمني باقتحام معرب رفح  2ايام للى ذمة التحقيق
2102 / 8 / 21
مواطن يشعل النار ىف نفسه امام االحتادية بسبب خالفات العمل

 22ش الشهيد يسرى فهمى – كلية البنات مصر الجديدة
تليفون وفاكس – 26224242 :تليفون26264262 :
Email: actegypt@yahoo.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2102 / 8 / 26
السجن  1سنوات ملتهم باحداث سفارة اسرائيل وسنة مع ايقا التفيذ الخرين
2102 / 8 / 26
احالة بالغ يتهم ابو حامد بالتحريض للى قلب نظام احلكم لـ ـ امن الدولة .
2102 / 8 / 26
اطالق نار كثيف لل كمني بالشيخ زويد مشال سيناء
2102 / 8 / 27
سرقة  277الف جنيه من مكتب بريد بشربا اخليمة يعد اختلا مديره
2102 / 8 / 27
فريق الرئاسة  2مسالدين و  07مستشارا بينهم العريان والعوا وجويدة
2102 / 8 / 28
مرسى يلتقى الرئيس الصيىن ىف بكني ويوقع  8اتفاقيات اقتصادية
2102 / 8 / 28
سلو مسلح للى سيارة شركة مقاوالت بالنزهة وسرقة  711الف جنيه
2102 / 8 / 29
تاييد السجن لامني للواء امن مركزة اتلف سى دى خاصة بقتل املتظاهرين
2102 / 8 / 29
البحرية تنتشل  01جثث جديدة من ضحايا مركب اهلجرة غري الشرلية
2102 / 8 / 21
اصابه جنديني امن مركزى خالل اشتباكات مع مهربني للى حدود جنوب رفح
2102 / 8 / 21
النيابة حتيل بالغا ضد مواىف للقضاء العسكرى لتقصرية ىف احداث رفح
2102 / 8 / 20
اطالق نار للى كمني الريسة بالعريش للمرة ال  22دون وقوع اصابات

مؤتمر المشاركة الشعبية فى إعداد دستور جمهورية مصر العربية 0100
أقام مركز وسائل اإلتصال املالئمة من أجل التنمية – أكت  ،برملان النساء بالشراكة والتعاون مع اجلمعية املصرية للنهوض باملشاركة
اجملتمعية  ،واملركز املصرى للحقوق اإلقتصادية واإلجتمالية  ،وحتالف املنظمات النسوية  ،ومؤسسة حرية الفكر والتعبري  ،ومؤسسة قضايا
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املرأة  ،رابله املرأة العربية  ،اإلئتال املصرى لدلم حلقوق اللفل  ،ومركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان  ،ومبادرة لمال وفالحيني ،
ومؤسسة وثائق حقوقية  "..مؤمتر املشاركة الشعبية إللداد دستور مجهورية مصر العربيىة  " 2102فقد لملت مجيع املنظمات واملبادرات
من خالل فرق العمل املختلفة والفئات اإلجتمالية الىت للى تواصل دائم معها للى صياغة وثائق تتعلق مبلالب كافه الفئات املمثلة لبنيه
اجملتمع املصرى ىف دستور مصر اجلديد وأقيم املؤمتر يوم األحد املوافق  9سبتمرب  ، 2102والذى حضره ممثلني لن كافه طوائف الشعب
ومجيع املراكز واملنظمات الىت ألدت وشاركت ىف وثائق وأوراق سياسات معنيه بضمان حقوق وحريات األفراد والفئات املهمشة بالدستور
اجلديد.
وخرجت اجلمالة احلقوقية املنظمة للمؤمتر ببيان ختامى أللنوا فيه موقفهم من تأسيسية الدستور القائمة  ،وكذلك موقفهم من املواد الىت
طرحت حلوار جمتمعى فجاء البيان اخلتامى كما يلى :
االعالن الختامي العمال

مؤتمر المشاركة الشعبية فى إعداد دستور جمهورية مصر العربية 0100

ال شيء يشبه األمس ،هواء الصباح غير الهواء ،وليل المساء يطول ،...الميادين تتنوع تمتلئ بطاقة تتحول إلى جلبة مستمرة من

الحراك الدائم ،وجوه النساء والرجال من كل األطياف واألعمار ،منهم من حنتت الشمس ثنياها ،آخرون ابتسمت للى وجوههم
الدهشة واحلرية ،والبعض اآلخر اهنمرت دموله للى ثكاله من الشهداء والشهديات ،يسكنهم لشق الوطن ميأل قلوهبم وأجسادهم
كتل حاشدة ،ثائرة ،دافقة ،تتمدد اآلمال ،وتتمدد هبم
النحيلة ،متعلشون للعيش وللحرية والعدالة والكرامة اإلنسانية ،يتوهجون ويتماوجون ً

مساء احللم ،إنه اللوق األبدى للتحرر ،إهنم نساء ورجال مصر الذين رمسوا بصوهتم وقلوهبم وأقالمهم تصوراهتم وأرائهم لن دستور مصر
اجلديد.
على مدار ما يقارب من تسعة أشهر قامت االئتالفات والمنظمات والجمعيات التي تعمل في المجاالت المختلفة (حتالف

املنظمات النسوية الذي يضم ستة لشر منظمة– اإلئتال املصري حلقوق اللفل الذي يضم مائه مجعية ومنظمة– اإلحتاد النولي لنساء
مصر– رابلة املرأة العربية– اجلمعية املصرية للنهوض باملشاركة اجملتمعية– مركز وسائل اإلتصال املالئمة من أجل التنمية  -مركز قضايا املرأة
املصرية– ملتقى املرأة والذاكرة– مؤسسة املرأة اجلديدة– مؤسسة حرية الفكر والتعبري– مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان– املركز
املصرى للحقوق اإلقتصادية واإلجتمالية– جبهة اإلبداع– املبادرة الشخصية حلقوق اإلنسان ،مؤمتر لمال مصر الدميوقراطي -مبادرة
لمال وفالحون يكتبون دستورهم– مبادرة جامعة القاهرة إللداد الدستور -االحتاد املصري للنقابات املستقلة  -احتاد الفالحيني املصريني
 مؤسسة احلياة األفضل للتنمية الشاملة -مؤسسة وادي النيل لرلاية لمال احملاجر ،وغريهم كثريون) ،بعقد حوارات جمتمعية موسعة لرباللقاءات وورش العمل واملؤمترات اجلماهريية واإللالمية والنزول إىل احملافظات املختلفة للتشاور مع نساء ورجال مصر من الفئات املختلفة
لمال ،طالب ،فالحيني ،مهنيني ،صيادين ،أطباء ،مهندسني ،فنانني ،مبدلني ،ذوى إحتياجات خاصة ،أدباء ،إلالميني ،سكان نوبة
أصليني وغريهم العديد من فئات الشعب املصري املختلفة ,وإستخدام الوسائل اإللالمية املتنولة لتقدمي ريية متكاملة ألهم املباد
واألحكام األساسية اليت جيب مرالتها يف كتابة الدستور املصري اجلديد ،وكذلك احلقوق ومصاحل الفئات اإلجتمالية املختلفة ،والتصدي
لكل احملاوالت اليت تريد أن تصبغ للى الدستور املصري صبغة دينينه وحتيد به لن بلوغ مسار الدولة املدنية اليت تعتمد للى قيم التمدن
واحلداثة ,وتستفيد من الرتاث االنساين العظيم بكل ما احتواه من فلسفات وديانات.
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وذلك استلهاماً من التجارب التارخيية اليت ختربنا أن لملية صياغة الدساتري والقوانني يف كافة الدول اليت متر مبراحل إنتقالية ال تتم يف غر
مغلقة بني جممولة من املتخصصني يف القوانني والفقه الدستوري ،ولكنها تتم من خالل لمليه تشار وحوار جمتمعي واسع مع املواطنني /ات
من أجل تكريس مبادىء احلكم الرشيد وإدارة الشئون العامة من خالل الناس ومن أجلهم للى أساس إحرتام الكرامة اإلنسانية واملساواة
بينهم مجيعاً ،وهذه العملية الدميقراطية تشكل حجر الزاوية يف مرحلة إلداد الدستور وجزء أساسي من املرحلة االنتقالية وتساهم يف أن
تكون قوالد الدستور معربه لن روح وضمري األمه وكفالة حقوق اإلنسان وحقوق املرأة وحقوق األقليات والفئات املهمشة والضعيفة.
ومن أهم التجارب اليت إلتمدت أسلوب املشاركة واحلوار اجملتمعي للى سبيل املثال وليس احلصر جتربة إلداد دستور جنوب أفريقيا لعام
 ،0996وجتربة فنزويال يف صياغة حقوق األقليات لام 0999
لقد إستغرق إجناز الدستور النهائي جلنوب أفريقيا سبع سنوات من ( )0996 – 0989وقد سعت جنوب أفريقيا إىل مشاركة املواطنني/
ات لرب إستخدام وسائل مبتكرة ومتنولة منها محالت يف وسائل اإللالم ومحالت إلالنية يف الصحف وحملات اإلذالة والتلفزيون وللى
احلافالت ،ومن خالل الصحيفة اليت نشرهتا اجلمعية التأسيسية ،وتبسيط القضايا والبنود من خالل الرسوم الكرتونيه ،ومواقع اإلنرتنت،
باإلضافه إىل مؤمترات وإجتمالات لامة ،وبادر ممثلوا الشعب املنتخبون يف اجلمعية التأسيسية باالتصال بالناس وتثقيفهم ودلوهتم إلبداء
وجهات نظرهم مما مكن من ليس له صوتاً وخاصة النساء والفقراء واملهمشني والقيادات القبلية أن يصل إىل املسؤليني ويشرتك يف احلوار من
أجل أن توضع إحتياجاته ومصاحله يف الدستور اجلديد ،وتلقت اجلمعية التأسيسية بني ألوام ( )0996 – 0992مليوين إقرتاح من
ج انب األفراد ومنظمات اجملتمع املدين ,والنقابات واجلمعيات املهنية وأصحاب املصاحل األخرى.
وتعترب جتربه فنزويال اليت أللت اإللرتا الكامل حبقوق السكان األصليني وخاصة حق املواطنة من الدروس الناجحة واجليدة واليت يتم
اإلسرتشاد هبا ،فقد متت املوافقة للى دستور جديد يف فنزويال لام  0999وقد صاغت نص هذا الدستور اجلمعية الوطنية الدستورية ،واليت
مت إنتخاب ألضائها ال ـ ـ ـ ـ  020باإلقرتاع العام وكان من بينهم ثالثه فقط ميثلون السكان األصليني وجمتمعاهتم ،ويف سبتمرب لام 0999
قدمت منظمات السكان األصليني من خمتلف أحناء فنزويال وثيقة تتضمن مقرتحاهتا الرئيسية بشأن الدستور اجلديد إىل رئيس اجلمهورية،
وبعد دراسة هذه املقرتحات مت األخذ مبعظمها ومت إدراج فصل خاص حبقوق السكان األصليني يف مشروع الدستور ،وقد إلرتضت جلنة
األمن والدفاع يف اجلمعية الدستورية اليت ترأسها مجالة من ضباط اجليش للى إقرتاح السكان األصليني زالمة أن هذا يشكل خلراً للى
سيادة البالد وإنه ال جيوز إستخدام تعبري (الشعوب األصلية) ألن الشعب الفنزويلي شعب واحد وال ميكن جتزأته ،وبعد مفاوضات لسريه
مت التوصل إىل إتفاق قبلت مبوجبه جلنة األمن والدفاع مصللح الشعوب األصلية مع إضافة مادة توضح أن الشعوب األصلية هي جزء من
دولة فنزويال وأن شعبها شعب واحد كامل السيادة ،وال يتجزأ ،وأن إستعمال مصللح الشعوب األصلية ال حيمل دالالت مصللح
(الشعوب) املستخدم يف القانون الدويل.
من ذلك المنظور ,واستنادا إلى تلك التجارب والخبرات تم اليوم استعراض مجهودات المجتمع المدني المصري (المحدودة)
التي أجمعت كل الوثائق في مؤتمر المشاركة الشعبية إلعداد الدستور المنعقد في القاهرة  9سبتمر  0100على أن الدستور

المصري الجديد يجب أن يراعي األحكام والمبادئ العامة اآلتية:

أوال :أن مصر أمة متعددة األديان واملذاهب واأللراق والثقافات متشبثة بوحدهتا الوطنية والرتابية ،وبصيانة تالحم مقومات هويتها الوطنية
املوحدة بانصهار كل مكوناهتا ,وهذه اهلوية املصرية الواحدة متعددة األبعاد واجلذور احلضارية وللى الدستور أن يكفل هذه التعددية اليت
هي من أهم مصادر ثراء وخصوصية الشخصية املصرية من أجل جمتمع ينعم فيه اجلميع باألمن واحلرية والكرامة واملساواة وتكافؤ الفرص
والعدالة االجتمالية ومقومات العيش الكرمي.
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ثانيا :جيب أن يتم صياغه الدستور ليعرب لن روح الثورة واحرتام حقوق اإلنسان وأن تعكس بنوده تعزيز إقامة دولة مدنية حديثة تقوم للى
املواطنة وتأسيس حكم دميقراطي يقوم للى الفصل احلقيقي بني السللات وإهناء اهليمنة املللقة للسللة التنفيذية للى السللة التشريعية
والقضائية ،ووضع حد للسللات املللقة اليت يتمتع هبا رئيس اجلمهورية وضمان تداول السللة وإطالق ومحاية احلريات العامة وللى رأسها
احلريات السياسية واملدنية ويف الصدارة منها حرية التعبري والتنظيم وتشكيل األحزاب والنقابات ومؤسسات اجملتمع املدين وكذلك جيب
التأكيد للى أن إلغاء كافة أشكال التمييز بني املواطنني ليس للى أساس اجلنس فقط وإمنا للى أي أسس طبقية أو لرقية أو لقائدية أو
أيدلوجية هو سبيل حتقيق املواطنة للجميع ،باإلضافة إىل ضمان حرية الدين والعقيدة لكل املواطنني واملواطنات دون متييز وجترمي التحريض
للى الكراهية الدينية واملعتقد اللائفي.
ثالثا :جيب أن تسموا االتفاقات الدولية حلقوق اإلنسان ,مبا تتضمنه من لهود ومواثيق وبروتوكوالت مت التوقيع والتصديق لليها من قبل
السللات املصرية للى التشريعات الوطنية وأال تكون هذه االتفاقيات واملواثيق الدولية قابلة للتعديل أو التعليل مبقتضى أي قانون الحق
هل ا ،وكذلك جيب التأكيد يف بنود الدستور للى ضمان استقاللية مؤسسات اإللالم اململوكة للدولة لن السللة التنفيذية.
رابعا :جيب اختاذ التدابري التشريعية الكفيلة حبظر إحالة املدنيني واملدنيات للمحاكمة أمام احملاكم العسكرية واالستثنائية ،وحصر اختصاص
القضاء العسكري مب حاكمة العسكريني بارتكاب جرائم أو خمالفات داخل وحداهتم أو ختل مبقتضيات وظائفهم.
خامسا :إن بناء الدولة الدميقراطية ال يستقيم إال بإقرار مبدأ املساواة ولدم التمييز بني النساء والرجال الذي هو من الثوابت اليت ينبغي أن
يرتكز لليها الدستور.

سادسا :جيب اإلقرار باملشاركة اجملتمعية يف التشريع واملراقبة ومساءلة املسؤلني فيما يتصل باحلقوق الواردة يف الدستور والقوانني وإتاحة أوسع
مشاركة إلصحاب احلقوق واللجان الشعبية ومنظمات اجملتمع املدين وإللائها دوراً فعاالً يف إدارة شئون اجملتمع ومراقبة إلمال احلقوق مع
تأمني حق اجمل تمع يف املعرفة وتداول املعلومات ،كما أنه جيب إلتبار احلقوق الواردة يف الدستور حدود دنيا لكل من النساء والرجال يف
مصر قابلة للزيادة والتلوير وال جيوز اإلنتقاص منها إلى سبب.
كما تضمنت هذه الوثائق اليت ساهم فيها ممثلون وممثالت لن كافة طوائف اجملتمع املصري احلقوق االقتصادية واالجتمالية والثقافية
واحلقوق املدنية والسياسية ،وكذلك احلق يف التنمية.
 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تتضمن : احلق يف حصول كل مواطن ومواطنة قادرين للي العمل ,للى فرصة لمل حقيقية وبأجر لادل وكا . احلق يف التمتع بشروط لمل لادلة ومرضية. -حق كل شخص يف تكوين النقابات باإلشرتاك مع آخرين ويف اإلنضمام إىل النقابة اليت خيتارها.

 حق كل شخص يف الضمان االجتمالي ،مبا يف ذلك التأمينات االجتمالية. منح األسرة ،اليت تشكل الوحدة اجلمالية اللبيعية واألساسية يف اجملتمع ،أكرب قدر ممكن من احلماية واملسالدة. توفري محاية خاصة لألمهات خالل فرتة معقولة قبل الوضع وبعده. اختاذ تدابري محاية ومسالدة خاصة لصاحل مجيع األطفال واملراهقني ،بدون أى متييز. حق كل شخص يف مستوى معيشي كا له وألسرته ،يوفر ما يفي حباجاهتم من الغذاء والكساء واملأوى ،وحبقه يف حتسني متواصللظروفه املعيشية.
 حق كل فرد يف الرتبية والتعليم. -كفالة إلزامية وجمانية التعليم اإلبتدائي.
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 حق كل فرد في :* أن يشارك يف احلياة الثقافية
* بأن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وتلبيقاته.
* أن يفيد من محاية املصاحل املعنوية واملادية النامجة لن أى أثر لملي أو فين أو أديب من صنعه.
 -الحقوق المدنية والسياسية تتضمن :

 احلق يف تقرير املصري. مبدأ لدم التمييز. احلق يف املساواة بني النساء والرجال لدم إهدار أو العصف حبقوق اإلنسان يف أوقات اللوار . لدم القيام بأي نشاط أو لمل يستهد القضاء للى أي من حقوق اإلنسان أو تقيده بدرجة أكرب من املنصوص لليه يف العهدينالدوليني.
 احرتام احلق يف احلياة. احلماية من التعذيب أو غريه من ضروب املعاملة القاسية أو الال إنسانية. حظر فرض العمل للى أي فرد بالقوة أو اجلرب. احلق يف األمان الشخصي ،ولدم جواز القبض أو االلتقال التعسفي. معاملة األشخاص احملرومون من حرياهتم معاملة إنسانية مع احرتام الكرامة املتأصلة يف اإلنسان. لدم سجن أي إنسان للى أساس لدم قدرته للى الوفاء بالتزام تعاقدي. حرية التنقل. اإللرتا لكل فرد باجلنسية وبالشخصية القانونية. احلق يف املساواة أمام القضاء ويف احملكمة العادلة املنصفة. احرتام حرمة احلياة اخلاصة. احلق يف حرية الفكر والضمري واملعتقد. احلق يف حرية الرأى والتعبري وتداول املعلومات ،مما يستلزم أن يكون احلق يف الوصول للمعلومات حق دستوري. حظر الدلاية للحرب ،أو الكراهيهة القومية أو العنصرية أو الدينية. حرية التجمع السلمي. احلق يف تكوين اجلمعيات اخلاصة والسياسية السلمية. محاية حقوق األسر. حق اللفل يف إجراءات احلماية. حق املشاركة يف احلياة العامة وإدارة شئون البالد. احلق يف املساواة أمام القانون. -حق األقليات العنصرية أو الدينية أو اللغوية يف التمتع بثقافتهم أو اإللالن لن ديانتهم واستعمال لغتهم.
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الوثائق والمبادرات المقدمة :
 وثيقة النساء والدستور– مركز وسائل االتصال املالئمة من أجل التنمية– أكت. وثيقة وضع اللفل ىف الدستور– اإلئتال املصري حلقوق اللفل. حريات التعبري والدستور اجلديد – مؤسسة حرية الفكر والتعبري. املساواة يف احلقوق واحلريات – اإلحتاد النولي لنساء مصر -رابلة املرأة العربيه. مشروع وثيقة حقوق النساء الدستورية – مؤسسة املرأة اجلديد. وثيقة حتالف املنظمات النسوية. املشاركة الشعبية يف إلداد دستور مجهورية مصر العربية  - 2102اجلمعية املصرية للنهوض باملشاركة اجملتمعية. مباد دستورية لامة (احلق ىف الصحة)  -املبادرة الشخصية. العمال والفالحون يكتبون الدستور وثيقة احلقوق االقتصادية واالجتمالية – املركز املصرى للحقوق االقتصادية واالجتمالية واالحتاداملصري للنقابات املستقلة واحتاد الفالحني.
هذا وقد قرر المشاركون في أعمال ذلك المؤتمر ما يلي:

أوال :رغم حتفظنا للي اللريقة اليت مت هبا تشكيل اجلمعية التأسيسية احلالية واملسئولة لن إلداد أول دستور جلمهورية مصر العربية بعد ثورة

 21يناير اجمليدة ,إال أننا ومن موقع املسؤولية التارخيية قررنا التعامل معها إىل أن يفصل القضاء يف وضعها سواء باإللغاء أو اإلبقاء لليها.
ثانيا :اإللالن لن تشكيل جلنة شعبية موسعة تقوم بألمال السكرتارية اإلدارية هلا اجلهات األساسية املنظمة للقاء اليوم وهم :اجلمعية
املصرية للنهوض باملشاركة اجملتمعية ,مركز وسائل االتصال املالئمة من أجل التنمية ,مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ,املركز املصري
للحقوق االقتصادية واالجتمالية ,ولضويتها مفتوحة لكافة الفالليات املدنية والسياسية املشاركة يف تفعيل املشاركة الشعبية يف إلداد
الدستور.

ثالثا :اقرتاح بأن تتوىل اللجنة الشعبية املهام التالية:
 جتميع كافة اجلهود الشعبية املبذولة حىت اآلن يف جمال املشاركة الشعبية يف إلداد الدستور ووضعها بني يدي اجلمعية التأسيسية احلاليةوملالبتها بأخذها يف االلتبار وهي يف مرحلة إلداد مواد الدستور املختلفة.
 وضع خلة لمل لتفعيل وتنفيذ املشاركة الشعبية الواسعة من اآلن وحىت إجراء االستفتاء الشعيب للى الدستور؛ أوال للتفالل اإلجيايب معلملية اإللداد اليت تقوم بتنفيذها اجلمعية التأسيسية ,وثانيا للتأثري يف لملية االستفتاء الشعيب نفسها وذلك يف ضوء تقييمنا للبيعة الدستور
الذي ستقدمه اجلمعية لالستفتاء.
 تشكيل جلنة فنية من لدد من الشخصيات الوطنية املصرية تعكف للى دراسة ومناقشة كافة اجلهود الشعبية وحتويلها إىل مشروع دستورشعيب يعرب حبق لن طموحات وآمال الشعب املصري اليت يريد أن يراها متحققة يف دستوره اجلديد.
 تشكيل لدد من اللجان الشعبية الدائمة ،مهمتها متابعة ومراقبة أداء احلكومة فيما يتعلق حبماية احلقوق الدستورية للمواطنني (تشكيلجلنة وطنية دائمة ملراقبة إلمال احلقوق واحلريات ومراقبة االلتزام باحلقوق الدستورية).
القاهرة يف  9سبتمرب 2102
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انتفاضة جديدة لمعلمى مصر تطالب بإصالح أحوال المعلم والتعليم
مؤمتر لمال مصر الدميقراطى ودار اخلدمات النقابية والعمالية..
بدأ صباح يوم األثنني  01سبتمرب  2102اآلال من معلمى مصر من كافة أحناء اجلمهورية التصامهم املفتوح أمام مقر جملس الوزراء،
وذلك لرفض قرار الرئيس حممد مرسى الذى صدر مساء أمس وقبل التصامهم بسالات قليلة بإقرار كادر للمعلمني بنسبة ،%011
مؤكدين أن القرار ليس إال مسكن لن يثمن ولن يغىن من جوع ،واهلد منه هو إجهاض التصامهم وإضراهبم لن العمل الذى أللنوه أول
أيام العام الدراسى ..ملالبني بضرورة إقرار حد أدىن لألجور ال يقل لن  2111جنيه للمعلم ،وتثبيت املعلمني املؤقتني ،وإلادة التكليف
خلرجيى كلية الرتبية ،وإلادة االهتمام بسياسات التعليم املنحازة لألغنياء للى حساب الفقراء.
جاء التصام املعلمني بدلوة من كافة احلركات والنقابات والروابط املستقلة والىت مت تشكيلها لقب ثورة يناير مؤكدين أن النقابة املهنية
للمعلمني والىت سيلر لليها تيار سياسى بعينه ال متثل معلمى مصر ،وأن حركات املعلمني املستقلة هى التنظيمات اجلماهريية الىت تعيش
وسط املعلمني وتشعر هبمومهم ومشاكلهم.
لبد الناصر امساليل رئيس احتاد معلمى مصر املستقل يقول :إن انتفاضة املعلمني لن يستليع احد أن يتهمها بأهنا انتفاضة فئوية كما التاد
املسئولون أن يقولوا ىف اآلونة األخرية  -للى الرغم من احرتامنا الشديد لكافة التحركات الىت يصفوهنا بالفئوية  -إال أن انتفاضة املعلمني
هى لتحقيق ملالب الثورة املصرية ىف إقرار العدالة االجتمالية ،فمللبنا بوضع حد ادىن ألجر املعلم ال يقل لن  2111جنيه سريفع لن
كاهل األسر املصرية أكثر من  07مليار جنيه تتحملها األسرة املصرية فاتورة الدروس اخلصوصية ،فقد آن األوان آن تدفع احلكومة املصرية
أجور املعلمني بدال من آن يقوم املواطن الذى يعاىن األمرين من دفع هذه األجور بشكل غري مباشر ىف صورة الدروس اخلصوصية.
إن مؤمتر لمال مصر الدميقراطى ودار اخلدمات النقابية والعمالية إذ يعلنان تضامنهم الكامل مع ملالب املعلمني املشرولة ،يذكران
املسئولني مبا ولدوا به لقب قيام الثورة بأن اخللوة األوىل هى إصالح التعليم مبا يضمن التقدم ىف كافة نواحى احلياة ،وأن إصالح التعليم
لن يأتى إال بإصالح أحوال املعلم قاطرة النهضة ىف أى بلد دميقراطى يسعى للتقدم إىل األمام  ..دالني املسئولني إىل سرلة اجللوس مع
ممثلى املعلمني احلقيقيني من الروابط واحلركات والنقابات املستقلة لوضع تصور جمدول زمنيا لتحقيق ملالب املعلمني ..كما يدلوان كافة
مجوع الشعب املصرى للتضامن مع ملالب املعلمني الىت ال ختص فئة املعلمني وحدهم ،بل سينعكس أثرها للى أحوال كافة فئات الشعب
املصرى ،وخاصة األسرة املصرية الىت تدفع املليارات سنويا للدروس اخلصوصية نتيجة سوء أحوال التعليم ىف مصر!!

اتحاد المعلمين المصريين
ثورة المعلمين ثورة لمصر
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مرة أخرى بعد عام يعاود المعلمون ثورتهم من أجل المطالبة بحل شامل وجذرى لقضية أجورهم التى تدنت وأصبحت فى ذيل

األجور ىف مصر بل وىف منلقة الشرق االوسط كلها ومقارنة بالدول الىت تتماثل معنا ىف املستوى االقتصادى ،وهو األمر الذى ال يتفق مع
احلديث لن هنضة شاملة ملصر وال يتفق مع أحد أهم شعارات الثورة وهو العدالة االجتمالية.
فشعار العدالة االجتمالية هو أحد أحالم الشعب املصرى لندما خرج يوم  21يناي.،والعدالة تتحقق لندما تقوم الدولة مبسؤليتها وتلتزم
بواجبها جتاه مواطنيها وهو توفري أجر لادل هلم  ،ال ان تتهرب الدولة من واجبها وتنسحب وترتك اجملتمع يقوم بدفع فاتورة األجور .
وللى مدى لام قام املعلمون بلرق كل االبواب وخماطبة مجيع املسؤلني والصرب للى اوضالهم املرتدية حىت يأتى رئيس منتخب وحكومة
مستقرة ،ولندما حتقق هذا طالبنا مقابلة رئيس احلكومة ووزير املالية حبضور وزير التعليم لوضع حل هنائى ملشلكة أجر املعلم ىف مصر ،
لكن ال احد جييب استمراراً لسياسة الصمم الىت اتبعها احلزب املنحل ،وجتاهل اصحاب املصلحة احلقيقية  ،وأثناء هذا تعرض املعلمون إىل
محالت تشويه من أطرا كثرية يعوا جيدأ أن ملالب املعلمني هى راس احلربة الىت ستضرب السياسات الظاملة الىت سامهت ىف افقار
الشعب املصرى وخروجه من معادلة التقدم والتلور  ،لذا جند مثل هؤالء شرسون ىف مهامجة أى حترك للمعلمني ووصفه بصفات تنتمى إىل
العصر البائد ولقلية املاضى وحتاول ان تظهر املعلمني بأهنم قلة هلا ملالب شخصية وفئوية.
أن مللبنا ىف أجر لادل وإنساين للمعلم املصرى هو احلل الذى يلزم كل طر ىف مصر للقيام بواجبه  ،يلزم الدولة بالقيام بدورها احلقيقى
وهو توفري أجر لادل ملوظفيها من املعلمني  ،ويلزم املعلم بالقيام بدوره املنوط به ىف حتقيق نقلة نولية للتعليم واخلروج من سوق الدروس
اخلصوصية والعودة بكامل طاقته للعمل داخل املدرسة ال خارجها  .ويلزم اجملتمع املصرى بدوره ىف الدفاع لن حق أبنائه ىف تلقى تعليم
جيد ومراقبة وصول هذا احلق ألصحابه وضمان استمراره جبودة لالية .
أن ملالب املعلمني املشرولة حتقق العدالة للجميع  ،وتدفع بوطننا إىل االمام ،ولذا سيستمر نضال املعلمني و لن يتنازلوا أو يرتاجعوا لن
حقهم ىف احلياة بكرامة ولن يتنازلوا لن ملالبة الدولة بأن تقف أما مسؤولياهتا وال تتهرب منها .
ويناشد املعلمون كل إلالم صادق وقلم خملص وموقف شجاع أن يساند ثورة املعلمني الثانية الىت ستكون ثورة من اجل الشعب املصرى
لتحقيق آماله ىف الوقو ىف مصا الدول املتقدمة ولن يكون هذا إال من خالل التعليم.
وستكون البداية بتحقيق مللبنا هو:
 -0أجر لادل حيفظ كرامة املعلم املصرى ال يقل لن  2111جنيه لند بداية التعيني مع جترمي كافة أشكال والوان وأنواع الدروس
اخلصوصية جترمي شامل.
 -2رفع األجر االساسى ليكون  %81من قيمة األجر االمجاىل .
 -2اخلروج للمعاش للى اخر أجر تقاضاه املعلم .
 -2تثبيت مجيع املتعاقدين.
لاش نضال املعلمني املصريني
احتاد املعلمني املصريني
حتريرا ىف 2102/9/01م

اإلسائة إلى رسول اإلسالم  ،والفتنة الوليدة
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خرجت دلوات باإلحتشاد أمام السفارة األمريكية بالقاهرة إلرتاضاً للى الفيلم الذى نشر مؤخراً يسىء إىل رسول اإلسالم الكرمي حممد بن
لبداهلل  ،وكان من الدالني إىل التظاهر كالً من املتحدث الرمسى بإسم حزب النور السلفى /نادر بكار  ،والداليه اإلسالمى  /خالد لبداهلل
وأخرون بدت التظاهرات ىف أوهلا سلميه  ،وتصالدت األحداث وتواترت فبدأت بإنزال العلم األمريكى من أللى السفارة  ،وإبداله بعلم
تنظيم القالدة  ،ومن مث بدأت األحداث تتصالد حىت وصل األمر إىل مصادمات بني قوات األمن واملتظاهرين  ،حىت قامت قوات األمن
فجر يوم اخلميس املوافق  02سبتمرب  2102مبدامهه ميدان التحرير ومالحقة املتظاهرين والقبض للى  22شخص وإحالتهم إىل النيابة ،
ومع إستمرار الدلوات بالتظاهر واإلحتشاد أمام السفارة األمريكية من قبل العديد من الفصائل الدينيه الوسليه منها واملتشددة حىت
جتددت ااإلشتباكات مره أخرى ىف حميط السفارة وفرضت قوات األمن طوقاً أمنياً حول السفارة وقامت مبواجهة املتظاهرين واإلشتباك معهم
مما أسفر لن وقوع خسائر بعدد من سيارات الشرطة واملعدات  ،وإصابه لدد من أفراد وضباط الشرطة  ،باإلضافه إىل مقتل شخصني من
املتظاهرين وإصابه العشرات منهم  ،وىف طليعه فجر يوم السبت  01سبتمرب  2102إقتحمت قوات األمن ميدان التحرير والحقت
املتظاهريني وقامت بإلقاء القبض للى حواىل  221شخص .

أسرة مسيحية تدفع ثمن ممارسة أحد أفرادها لحرية التعبير
استنكرت مؤسسة حرية الفكر والتعبري قرار النيابة العامة حبس املواطن ألبري صابر لياد للى ذمة التحقيق بتهمة ازدراء األديان بسبب قيامه
بتسجيل فيديو ينتقد فيه بعض التعاليم الدينية لعدد من األديان.
تعود وقائع حبس ألبري لياد إىل مساء اخلميس املاضي لندما جتمهر لدد من املواطنني أمام مسكنه حبي املرج بشرق القاهرة ورددوا هتافات
حترض للى قتله بدلوى قيامه بازدراء األديان لرب لدد من احلسابات اخلاصة به للى مواقع التواصل االجتمالي  ،وهو ما دفع والدته إىل
االتصال بالشرطة طلباً للحماية وخوفاً من اقتحام هؤالء املواطنني ملنزهلم وإحلاق األذى هبم ،إال أهنا فوجئت حسب قوهلا ،بالشرطة تأيت
لتقوم بالقبض للى ابنها ألبري لياد وتصلحبه إىل قسم شرطة املرج بعد ضبط احلاسب اآليل اخلاص به ولدد من األقراص املدجمة.
داخل قسم شرطة املرج قام أحد الضباط العاملني بالقسم بتحريض لدد من احملبوسني للى االلتداء بالضرب للى ألبري لياد ،وهو ما
ترتب لليه قيام أحدهم بإحداث جرح قلعي يف رقبته بواسلة شفرة حادة ،وهو ما مت إثباته أثناء حتقيق النيابة العامة معه.
مل يتوقف األمر لند جمرد االلتداء للى ألبري لياد فقط ،بل ختلى ذلك إىل قيام لدد من سكان احلي صباح يوم اجلمعة بإجبار والدته
للى ترك منزهلا بعد هتديدها بالقتل وحبرق منزهلا.
وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبري أن إجراء حتقيق جنائي مع أحد املواطنني وحبسه وإجبار ذويه للى ترك منزهلم بسبب قيامه بالتعبري لن
رأيه هو مؤشر للى موقف الدولة املعادي حلرية التعبري خاصة فيما يتعلق باجلمالات املستضعفة مثل األقباط.
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كما تؤكد املؤسسة أن جتاهل التحريض الذي مارسته بعض القنوات الدينية ضد األقباط خالل األيام األخرية مع اندالع أزمة الفيلم
األمريكي الذي ينتقد الدين اإلسالمي ،ويف ذات الوقت حبس مواطن ينتمي ألسرة مسيحية بسبب تعبريه لن رأيه ينلوي للى درجة كبرية
من إهدار العدالة وإساءة استخدام للسللة ضد األقليات الدينية.
أيضاً ترى املؤسسة أن التعبري لن الرأي حىت وإن كان هذا الرأي غري مألو للمجتمع ال ينبغي أن يؤدي بصاحبه إىل السجن أو إىل
تشريد أسرته كما هو احلال بالنسبة ألسرة ألبري لياد ،فتلك مسات دولة االستبداد اليت جيب أن تنتهي فوراً لتقوم مقامها دولة القانون اليت
حتمي حقوق اإلنسان وحتاسب من ينتهكها.
أخرياً فان املؤسسة حتمل أجهزة الدولة املعنية مسئولية محاية ألبري لياد وأسرته من أي أذى قد يلحق هبم بسبب التحريض الذي ميارسه
بعض األفراد ضدهم للى خلفية تلك الوقائع كما تلالب بإطالق سراحه فوراً ،مع ضرورة إلغاء النصوص العقابية اليت جترم انتقاد األديان.

الوسائل اإلعالميه التى تم رصدها وإستخالص البيانات والمعلومات عنها
أوالً وسائل اإلعالم المقرؤه :
-

جريدة األهرام

-

جريدة الشروق

 جريدة املصرى اليوم -جريدة الوطن
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 جريدة احلرية والعدالة جريدة التحريرثانياً الجهات والهيئات المنية المستقلة :
-

مؤسسة حرية الفكر والتعبري
مؤسسة الكرامة حلقوق اإلنسان
احتاد املعلمني املصريني
دار اخلدمات النقابية والعمالية

ثالثاً وسائل التواصل اإلجتماعى والمواقع الرسمية :
* املوقع الرمسي حلزب احلرية والعدالة
* الصفحة الرمسية لرئاسة جملس الوزراء
* املوقع الرمسى لوزارة الداخلية
* موقع صدى البلد
* جريدة البديل اإلليكرتونية – باإلضافه إىل لدد من الصفحات النسوية واحلركات الشبابية
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