
البلد ملّخص       الثاني يناير/كانون  

        مصر

، معارضة، فشّرعت قوانين قمعية ةستمرت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفضها المطلق أليا

ة، وأعادت حالة الطوارئ، في قانون الجمعيات األهلية الذي قد يقضي على المنظمات المستقل ال سيما

 مطلق لإلفالت من العقاب على انتهاكات قوات األمن، بدعوى مكافحة "اإلرهاب".ظل استمرار شبه 

 

اإلخوان المسلمين" قبضت قوات األمن على مئات المعارضين، واستهدفت باألساس جماعة "

حتجاز التعسفي واإلخفاء والتعذيب االوطني" التابع لوزارة الداخلية األمن الجهاز " مارس. المحظورة

هناك حاالت كثيرة لما يبدو أنها أعمال إعدام خارج نطاق القضاء، ومنها قتل أشخاص ألفراد. بحق ا

 كانوا محتجزين في مشاهد "تبادل إطالق نار" تمثيلية. 

 

 وصادرت أموالهم على خلفية صالت مزعومة ،وضعت السلطات مئات األفراد على قوائم اإلرهاب

 باإلرهاب، دون مراعاة سالمة اإلجراءات القانونية. 

 

بمكافحة اإلرهاب في شمال سيناء، حيث قامت  فرضت الحكومة حظرا إعالميا على عملياتها الخاصة

المدنيين  المتطرف، باستهداف )داعش( "سالمية"والية سيناء"، التنظيم المنتمي لتنظيم "الدولة اإل

 وقوات األمن.

 

ت العسكرية في إرسال مئات المدنيين لمحاكمات عسكرية في قضايا  متصلة بالمعارضة استمرت النيابا

على تمديد قانون صدر عام  2016السياسية، عنيفة وسلمية. وافق الرئيس السيسي في أغسطس/آب 

لخمس سنوات، وهو القانون الذي وسع من نطاق أسباب محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية  2014

، أرسلت السلطات ما ال 2017وسبتمبر/أيلول  2014سبوق. بين أكتوبر/تشرين األول بشكل غير م

 طفال.   150بينهم أكثر من  ،مدني إلى محاكم عسكرية 15,500يقل عن 

 

 انتهاكات قوات األمن

مسؤولية أسوأ االنتهاكات،   –الذي يعمل في ظل إفالت شبه مطلق من العقاب  –تحّمل األمن الوطني 

االستخدام الموسع والمنهجي للتعذيب إلكراه المشتبه بهم على االعتراف. من تقنيات التعذيب وتشمل 

بة في مجهدة لفترات طويلة، والصعق بالكهرباء. نادرا ما حققت النياال وضعياتال ،المستخدمة الضرب

 االعترافات المشوبة بالتعذيب.  عن في كل الحاالت تقريبا تتخلىادعاءات التعذيب، وال 

 

 أبريل/نيسان، إبان تفجيرات بكنائسطوارئ في جميع أنحاء البالد في الأعلن الرئيس السيسي عن حالة 

، كان الرئيس قد مدد ا الملخصشخصا. وقت كتابة هذ 45عنها، وأودت بحياة  هتمسؤولي داعش أعلن



يعطي سلطات مطلقة لقوات األمن  1958لسنة  "قانون الطوارئ"منذئذ.  مرات 3حالة الطوارئ 

 بتوقيف واحتجاز االفراد، ويسمح للحكومة بفرض رقابة على اإلعالم واألمر باإلخالء القسري.

 

سط أغسطس/آب،  وهي مجموعة مستقلة، إن حتى أوا ،قالت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"

شخصا على األقل ما  87السابقة، وكان  12ـ ر العلى مدار األشه قسرا شخصا قد اختفوا 378كان 

  زالوا مختفين. ال تشمل هذه األعداد من ُوجدوا قتلى بعد االختفاء.

 

ا". ي، المشاركة في تأسيس "رابطة أسر المختفين قسربدر الدين حناناعتقلت قوات األمن  ،في مايو/أيار

في الحبس االحتياطي. احتجز عناصر اتهمتها النيابة بـ "االنضمام لتنظيم محظور" وتحفظت عليها 

رابطة نفسها، في سبتمبر/أيلول، من األمن الوطني سرا المحامي إبراهيم متولي، المشارك في تأسيس ال

في  "فريق األمم المتحدة العامل المعني باالختفاء القسري وغير الطوعيـ "ل جتماعال مسافراما كان ل

"ترويج أخبار كاذبة" حول المختفين قسرا وبالتجسس لصالح اتهمت النيابة متولي بـ  ،جنيف. فيما بعد

 جهات أجنبية.

 

تأديبية جراء جهودهما سابقا  محاكمةفي أبريل/نيسان واجه القاضيان هشام رؤوف وعصام عبد الجابر 

للمطالبة بقانون لحظر التعذيب. استمر التحقيق ضد المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي الذي تعاونا 

في المشروع. القاضيان معرضان للفصل من العمل بتهمة "العمل بالسياسة"، والبرعي معرض معه 

لعقوبة سجن مطولة جراء اتهامات منها العمل بأنشطة حقوق اإلنسان دون ترخيص والحصول على 

 تمويالت أجنبية.

 

ق النار، بعد أفراد في تبادل مزعوم إلطالفيها قُتل  2017وقائع في  3رايتس ووتش"  وثقت "هيومن

أن كانوا  محتجزين. "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وهي بدورها مجموعة مستقلة، قالت 

. ال توجد معلومات عن أية 2017شخصا على األقل في النصف األول من  37إن الشرطة "صفت" 

في بعض الحاالت تحقيقات حكومية في أعمال القتل هذه، ولم تقدم الحكومة معلومات تُذكر لألهالي. 

 .ئزعائالت على دفن القتلى دون جناأرجأ األمن الوطني تسليم الجثامين وأجبر ال

 

 عقوبة اإلعدام

شخص باإلعدام. ألغت  800حكمت محاكم جنايات مصرية على أكثر من  ،2013منذ يوليو/تموز 

العديد من هذه األحكام وأمرت بإعادة المحاكمات.  – أرفع محاكم االستئناف في مصر –محكمة النقض 

شخصا على ذمة  22حكما باإلعدام على األقل، وظل هؤالء الـ  22أيدت محكمة النقض  ،2017في 

أحكام إعدام أخرى تنتظر الحكم النهائي من  103، كانت ا الملخصذ العقوبة، وحتى كتابة هذتنفي

، 2013حكما باإلعدام على مدنيين منذ يوليو/تموز  60من  المحكمة. أصدرت المحاكم العسكرية أكثر

فع تتم تنفيذهم الحقا لير حكما إضافيا باإلعدام 19أيدت محكمة االستئناف العسكرية العليا  2017وفي 

 .25عدد المدنيين الذين أعدموا بعد محاكمات عسكرية إلى 

 

 

 



 حرية تكوين الجمعيات

، من شأنه عند نفاذه أن يقضي 2017للجمعيات في مايو/أيار دق الرئيس السيسي على قانون جديد اص

ويقضي  ،على ما تبقى من مساحة ضئيلة للمجتمع المدني، وأن يُنهي العمل الحقوقي الذي دام لعقود

م القانون عمل المنظمات غير الحكومية، وينص على على أنشطة الجمعيات المستقلة األخرى. يجرّ 

 تمويل دون موافقة حكومية. تالمبأحكامه من قبيل العمل أو اسيلتزم  سنوات لمن ال 5عقوبة بالسجن 

 

األنشطة  يومية من قبل المسؤولين، ومنهم عناصر األجهزة األمنية، ويحظركما ينص على مراقبة 

العامة أو الصحة العامة"، وهي صياغة  دابأو النظام العام أو اآل قومي للبالدالتي "تضر باألمن ال

تستخدمها السلطات في حظر أنشطة مشروعة. القانون الجديد يمنح المنظمات مهلة ن اضة يمكن أفضف

لم تكن الحكومة قد  ،تم حلها. حتى نوفمبر/تشرين الثانيسيمايو/أيار لاللتزام بأحكامه، وإال  23حتى 

 نشرت بعد لوائحه التنفيذية.

 

لسنة  173قم المدني، في القضية راستمرت التحقيقات الجنائية المطولة مع عاملين بمنظمات المجتمع 

"قضية التمويل األجنبي". حتى أكتوبر/تشرين األول، كان قاضي التحقيق قد  ـ، المعروفة ب2011

منظمات. حظرت السلطات سفر  4ناشطا حقوقيا بارزا من  15شخصا لالستجواب واتهم  61استدعى 

مجتمع مدني. من بين من منظمات  7نشطاء و 10شخصا. كما أمرت محكمة جنائية بتجميد أموال  27

محمد زارع، نائب مدير "مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان" الذي تم  2017هم في ؤتم استدعا

دوالر(، ومصطفى الحسن، مدير "مركز هشام مبارك  1700ألف جنيه ) 30إخالء سبيله بكفالة 

، وقد أُفرج عن كل منهم بغرامة "يمللقانون" وعبد الحفيظ طايل، مدير "المركز المصري للحق في التعل

 دوالرا(. 1130ألف جنيه ) 20

 

 حرية التعبير والتجمع 

"مصر العربية"  وموقعي المستقلّتين "البورصة" و"دايلي نيوز إيجبت" ضعت الحكومة صحيفتيو

على قوائم الكيانات اإلرهابية. أدى هذا إلى تجميد أموال المنافذ  مستقلينالخباريين اإلو"كايرو بورتال"

 المذكورة وإخضاعها إلدارة صحيفة "أخبار اليوم" الحكومية، بحسب "مراسلون بال حدود".

 

خففت محاكم استئناف عقوبة السجن سنتين إلى سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، بحق  ،في مارس/آذار

خالد البلشي وجمال عبد  :، واثنين من أعضاء مجلس اإلدارةى القالش، يحينقيب الصحفيين السابق

 الرحيم. جاري االستئناف النهائي حاليا أمام محكمة النقض، أعلى محكمة استئنافية في مصر.

 

وراء القضبان. في  صحفيا 17 ، مازالتى أواخر أكتوبر/تشرين األولفح بحسب مراسلون بال حدود،

كان الصحفي هشام جعفر قد أمضى أكثر من سنتين في الحبس االحتياطي،  ،أكتوبر/تشرين األول 21

وهي أقصى مدة مسموح بها بموجب القانون المصري، بناء على اتهامات بتلقي تمويل أجنبي لمؤسسته، 

المالئمة لمرض في  ة"مدى ميديا"، واالنضمام إلى تنظيم محظور. حرمته السلطات من الرعاية الطبي

فسوف يدخل عامه الثالث  –الصحفي الذي يغطي أحداث سيناء  –ا إسماعيل اإلسكندراني البروستاتا. أم

. يواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة 2017في الحبس االحتياطي هذا العام، في ديسمبر/كانون األول 

 واالنضمام إلى تنظيم محظور.



بارية. حتى أكتوبر/تشرين موقعا لمجموعات سياسية ومنافذ إخ 21حجبت الحكومة  ،في مايو/أيار

كان عدد المواقع  –وهي مجموعة مصرية مستقلة  –"مؤسسة حرية الفكر والتعبير"  بحسباألول، 

موقعا، بينها مواقع لمنظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش  425المحجوبة قد بلغ أكثر من 

 ومراسلون بال حدود.

 

نها تلبية مقتضيات القصد م 2013التظاهر لعام  وقع الرئيس السيسي على تعديالت برلمانية لقانون

، لكن لم تؤثر التعديالت على الطبيعة التقييدية للغاية للقانون، حكمة الدستورية العليامصادر عن الحكم 

 وما زالت التجمعات السلمية محظورة فعليا وخاضعة للعقاب. 

 

توقعة. على سبيل المثال، في بداية قامت قوات األمن بالقبض على النشطاء استباقيا، قبل مظاهرات م

ناشطا سياسيا، أغلبهم في مداهمات منزلية، قبيل الموافقة البرلمانية  190أوقف األمن  ،أبريل/نيسان

 لسعودية.بالبحر األحمر ل في أواسط يونيو/حزيران على قرار حكومي مثير للجدل بضم جزيرتين

 

س/آذار ويونيو/حزيران، أغلبهم أدينوا في سجناء في مار 705أصدر السيسي قرارات عفو لصالح 

 جرائم متصلة بالتظاهر السلمي. 

 

 النزاع في سيناء 

استمرت الحكومة في عزل شمال سيناء بنجاح عن العالم الخارجي، إذ فرضت تعتيما إعالميا شبه 

ودأبت على إغالق قنوات االتصال بالمنطقة ألسابيع أحيانا. ضمت العمليات العسكرية الموسعة  ،مطلق

 مناطق إضافية، تشمل العريش، عاصمة المحافظة.

 

 430أفراد من القوات الحكومية و 209قُتل في سيناء  2017بين يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب 

، بناء على تصريحات "حرير لسياسات الشرق األوسطفردا من الجماعات المسلحة، بحسب "معهد الت

 عسكرية يصعب التحقق من صحتها.

 

شاب القتال في سيناء انتهاكات حكومية موسعة، تشمل االحتجاز السري واإلعدام خارج نطاق القضاء، 

عناصر من ل ،ظهر مقطع فيديو تأكد أنه غير مزور ،والمحاكمات العسكرية للمدنيين. في أبريل/نيسان

محتجزين معصوبي األعين من مسافة قريبة،  يعدمون فيه، لجيش وأعضاء بميليشيا موالية للجيشا

 ".اشتباكات" قتلوا في "ا بعد قيل إن المحتجزين "إرهابيونوفيم

 

، ومسيحيين، ةالمدنيين الذين اعتبرهم متعاونين مع الحكوم داعشة سيناء الموالي لاستهدف تنظيم والي

األمن. في حاالت عديدة، أدت الهجمات ضد القوات الحكومية أيضا إلى قتل  وكذلك أفراد من قوات

هجمات حملت فبراير/شباط في  23يناير/كانون الثاني و 30مسيحيين في سيناء بين  7مدنيين. قُتل 

، فرت مئات العائالت المسيحية إلى مدن ذلكإعالن المسؤولية عنها. نتيجة ل ، رغم عدمداعشبصمة 

 سيناء، مع عدم بقاء أية عائالت مسيحية هناك تقريبا.وبلدات خارج 

 



هم مقاتلين تابعين مسلحون عرفوا أنفسهم بصفت أوقف –في فبراير/شباط  –في واقعتين على األقل 

لم  هة العقاب إذاحافالت تقل معلمات في طريقهن للعمل قرب رفح، لتحذيرهن من مواجلداعش، 

 لهن."اإلسالمي" الذي وصفوه  يلتزمن بالزي

 

 تديّنحرية ال

عنها فيما بعد، استهدفت  تهنيسان، وقعت تفجيرات أعلن داعش مسؤوليأبريل/ 9في أحد السعف، 

شخصا على األقل. مثلت هذه الواقعة أكثر  45كنيستين في طنطا واإلسكندرية، وحصدت أرواح 

 25القاهرة الذي قتل كسية في نتحاري على الكاتدرائية األرثوذهجمات داعش دموية منذ التفجير اال

 تأمين الكنائس.  الحكومةت عّزز. منذئذ 2016نون األول شخصا في ديسمبر/كا

 

كانوا  على حافلة تقل ركابا أقباط 2017 عن هجوم بمحافظة المنيا في مايو/أيار تهأعلن داعش مسؤولي

 شخصا. 29في طريقهم إلى دير، أودى بحياة 

 

كنيسة تفتقر  2000األرثوذكسية المصرية قائمة بأكثر من  قدم ممثلو الكنيسة ،في سبتمبر/أيلول

. ما زالت أعمال العنف 2016لتراخيص وتحتاج لتقنين وضعها بموجب قانون تمييزي صدر عام 

لوفي الالطائفية المحيطة ببناء وترميم الكنائس مستمرة، وعندما تقع حوادث عنيفة، كما في كوم 

ى الحكومة جلسات "صلح عرفي" بدال من التحقيقات والمالحقات بمحافظة المنيا في أبريل/نيسان، ترع

 الجنائية.

 

 الحقوق االجتماعية والعمالية

مليار  12ويبدو أنه إجراء اتُخذ ضمن اتفاق قرض بـ  – 2016أدى تعويم الجنيه المصري في أواخر 

 0.112من إلى خفض سعر صرف الجنيه إلى النصف تقريبا،  –دوالر مع "صندوق النقد الدولي" 

 بالمئة. 35دوالرا، مع بلوغ التضخم نحو  0.057دوالرا إلى 

 

كما واكب األزمة االقتصادية المصرية تضييق مساحة الحراك للعمال. ما زالت اإلضرابات مجرمة 

عامال على األقل على خلفية إضرابات سلمية  180في القانون المصري. اعتقلت السلطات واتهمت 

، وكانت اإلضرابات في األغلب متصلة بالحوافز 2017و 2016ت، عامي بمواقع العمل ومظاهرا

على األقل من موظفي  8اعتقلت قوات األمن  ،وتأخر األجور. في سبتمبر/أيلول على سبيل المثال

وقادة النقابة المستقلة قبيل مظاهرات منتظرة. ما زالت النقابات العمالية المستقلة  "الضرائب"مصلحة 

على قانون جديد للنقابات يحافظ على القيود  كانون األول/ديسمبروافق البرلمان في محظورة فعليا. 

 وال يعترف بالنقابات المستقلة.

 

وهو الكيان  –الذي تسيطر عليه الحكومة  "مصر العام لنقابات عمال االتحاد" ، سيدخل2018في 

مجلس إدارة، مع استمرار عامه الثاني عشر دون انتخابات  –النقابي الوحيد المعترف به رسميا 

لية" التي تمنح الحق في التنظيم الحكومة في تعيين قياداته في مخالفة التفاقيات "منظمة العمل الدو

 وحرية تكوين الجمعيات.

 



 حقوق الالجئين

ظلت مصر دولة مقصد ومعبر ومصدر لالجئين وطالبي اللجوء. حتى سبتمبر/أيلول، على حد قول 

وء جنسية مسجلين كالجئين وطالبي لج 63أشخاص من  211,104الالجئين"، كان "مفوضية شؤون 

 وجنوب السودان. ،إريتريا ،إثيوبيا ،السودان، في مصر، وأغلبهم من سوريا

 

متهما  56. حكمت محكمة جنح على 2016بدأ نفاذ قانون لمكافحة الهجرة غير المنظمة في أواخر 

في محاكمة جماعية واحدة. واجه المدعى عليهم تهم التهريب  سنة 14بالسجن لمدد تراوحت بين سنة و

 200على شاطئ رشيد بالبحر المتوسط، ما أودى بحياة أكثر من  2016المتصلة بانقالب قارب في 

مهاجر. لم تصدر الحكومة معلومات تُذكر حول مكان احتجاز المهاجرين المقبوض عليهم وظروف 

 احتجازهم. 

 

الحكومة عشرات الطالب اإليغور، وهي أقلية صينية مسلمة، وكان بعضهم  في يونيو/حزيران أوقفت

 من بناء على طلب جاءت مسجلين كطالبي لجوء لدى مفوضية شؤون الالجئين. بدا أن االعتقاالت

بالعودة إلى  –بما في ذلك في مصر  –الحكومة الصينية، التي أمرت الطالب اإليغور خارج البالد 

بعضهم إلى الصين، حيث يواجهون خطرا داهما بالتعرض للتعذيب. حتى  الصين. رحلت الحكومة

مغادرة الطالبا وسمحت لهم ب 60أن السلطات أخلت سبيل ما ال يقل عن  أكد محام ،أكتوبر/تشرين األول

 شخصا رهن االحتجاز. 16بلد من اختيارهم، في حين ظل إلى 

 

 العنف والتمييز ضد النساء والفتيات 

 3لعدل إنه حقق في بحسب صحيفة "المصري اليوم"، قال الطب الشرعي بوزارة ا في مايو/أيار،

إلناث )الختان(، وأحيلت تلك الحاالت إلى االدعاء، منذ تعديل الحكومة حاالت تشويه أعضاء تناسلية 

 .2016قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الختان في أغسطس/آب 

 

 17و 15نسبة الفتيات بين  بانحسار "اإلناث ختان ناهضةلمالبرنامج الوطني "في مايو/أيار أيضا أفاد 

 .2015بالمئة في  55إلى  2005بالمئة في  74عاما الالئي خضعن لتشويه األعضاء التناسلية، من 

 

المحكمة الدستورية العليا خطوة إلى الوراء عندما قضت بعدم دستورية قانون  سارت ،في سبتمبر/أيلول

زواج  علىعاما، وإن كان الحظر  18ال تحت يل الرسمي لزيجات األطفيحظر التسج 2008صدر عام 

الوطني في  2017األطفال ما زال ساٍر. تحدث الرئيس السيسي علنا ضد زواج األطفال بعد تعداد 

، وقال إن هذا األمر يؤلمه 18تحت سن  نألف فتاة تزوج 118فا عن أن هناك سبتمبر/أيلول، كاش

 ويجب أن يؤلم أي شخص عنده ضمير.

 

 –بشكل وبائي. أصبحت ضابطات الشرطة  ينش الجنسي والعنف ضد النساء منتشرما زال التحر

ظاهرات بشكل أوضح  –لمكافحة العنف ضد المرأة  2013المشاركات في وحدة خاصة بدأ عملها في 

ما أثناء مواسم العطالت وما يصاحبها من زحام. لكن تبقى محاكمات الجناة في األماكن العامة، ال سي

، لكن هناك جماعات "المرأةاالستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد "نادرة. مر عامان منذ إعالن 

 شككة في النتائج، بسبب عدم وجود آليات للرصد.محلية م



نظمات المحلية الهادفة إلى تعديل قوانين اإلجهاض ظلت الحكومة غير مستجيبة إلى حد بعيد لحمالت الم

 التقييدية للغاية. 

 

في  المساواة في مسائل األحوال الشخصية المصريتستمر النساء في مواجهة التمييز بموجب قانون 

 .لميراثالطالق وحضانة األطفال وا

 

  دريةالتوجه الجنسي والهوية الجن

جنسيا وناشطا،  مثليا ومتحوال 75وأكتوبر/تشرين األول أكثر من اعتقلت قوات األمن في سبتمبر/أيلول 

جي/ات التفضيل نشاط المثليين/ات ومزدوى زح، الدال علبعد رفع عدد قليل من النشطاء لعلم قوس ق

، في حفل بالقاهرة. اتهمت نيابة أمن الدولة العليا (الميم الجنسي ومتحولي/ات النوع االجتماعي )مجتمع

 40ام إلى تنظيم محظور، بهدف قلب النظام الدستوري. حكمت محاكم على أكثر من اثنين باالنضم

 سنوات، بموجب قوانين "الفجور" فضفاضة الصياغة. 6شخصا من المعتقلين بالسجن لمدد بلغت 

 

 األطراف الدولية الرئيسية

تقاد العلني. قال يستمر حلفاء مصر الدوليون في دعم الحكومة المصرية، ونادرا ما يتعرضون لها باالن

الرئيس األمريكي دونالد ترامب أثناء زيارة السيسي لواشنطن في أبريل/نيسان، إنه "أدى عمال مدهشا 

 في أوقات صعبة للغاية". 

 

مليون دوالر إضافية  195مليون دوالر وحجبت  100الواليات المتحدة  خصمت ،في أغسطس/آب

نسان، ال سيما ما يتصل بقانون الجمعيات األهلية. من مساعداتها لمصر، بدعوى انتهاكات حقوق اإل

 يفرضها –موجهة للكونغرس  األمريكية أغسطس/آب عن وزارة الخارجية 22صدرت مذكرة في 

 ونصت على أن –القانون في حاالت وجود سبب أمن قومي يسمح باستمرار المساعدات األمريكية 

الوصول لمناطق  إمكانيةمشيرة إلى عدم  ،"مناخ حقوق اإلنسان في مصر عموما مستمر في التدهور"

 النزاع في سيناء. 

 

استأنفت الواليات المتحدة التدريبات العسكرية "النجم الساطع" المشتركة مع الجيش  ،في سبتمبر/أيلول

بمجلس الشيوخ األمريكي  "اليةلجنة المخصصات الم"سنوات من التوقف. وافقت  8المصري، بعد 

، إلى 2018مليار دوالر للسنة المالية  1إجماال  ة من المساعدات العسكرية البالغةبالمئ 26على حجب 

أن تشهد وزارة الخارجية بأن مصر "اتخذت خطوات فعالة لتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان"، 

 مشروعالسؤولي األمن. في حين لم يكن وخصت بالذكر إخالء سبيل السجناء السياسيين ومحاسبة م

مليون دوالر  75، فهو من شأنه حجب ا الملخصل إلى قانون حتى كتابة هذالذي اعتمدته اللجنة قد تحو

من المساعدات االقتصادية إلى حين إلغاء أو تنحية اإلدانات للعاملين بمنظمات المجتمع المدني بقضية 

 "التمويل األجنبي".

 

سنوات. أصدر  7للمرة األولى منذ  "ومصر مجلس شراكة االتحاد األوروبي"نعقد ا ،في يوليو/تموز

المجلس أولويات الشراكة بعد التنقيح، لكن خفف من تقدير حقوق اإلنسان، ولم يذكرها إال تحت عنوان 



حول العالقات  "المفوضية األوروبية""تحسين االستقرار"، رغم مثالب عديدة أشير إليها في تقرير 

 بين االتحاد األوروبي ومصر، ومنها القيود على المنظمات المستقلة.

 

دعمت المملكة المتحدة علنا جهود مكافحة اإلرهاب الخاصة بالحكومة المصرية في سيناء، رغم 

إزاء أزمة  في الغالب المملكة المتحدة الصمت التزمت متصلة بها.انتهاكات حقوق اإلنسان العديدة ال

 نطاقا في مصر. وسعوق اإلنسان األحق

 

تبادلت إيطاليا ومصر عودة السفراء للعمل رغم عدم تسوية قضية تعذيب وقتل  ،في سبتمبر/أيلول

 . 2016طالب الدكتوراه اإليطالي غويلو ريجيني في 

 

 يال ميركل القاهرة في مارس/آذار، وفي أبريل/نيسان وافق البرلمانجزارت المستشارة األلمانية أن

 ،األلماني على اتفاق أمني مع وزارة الداخلية المصرية به نصوص ضعيفة فيما يخص حقوق اإلنسان

 ،ويمكن أن يؤدي إلى تواطؤ السلطات األلمانية في أعمال تعذيب في مصر. في أكتوبر/تشرين األول

المعلومات، قائلة قالت الحكومة األلمانية إنها ألغت تدريبا مع الشرطة المصرية في مكافحة جرائم تقنية 

 إن المهارات المشمولة بالتدريب قد "تُستخدم في مالحقة جماعات أخرى".

 

ن وسيلفي غوالر ووزير الخارجية ج ةبقالسا ةالفرنسيالدفاع  ةوزير تزار ،في مطلع يونيو/حزيران

ى مشكالت إيف لدريان القاهرة لمناقشة "التعاون العسكري واألمني". لم يعلق أي من الوزيرين علنا عل

أكتوبر/تشرين األول، رفض  24حقوق اإلنسان. إبان اجتماع في باريس مع الرئيس السيسي في 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقاد سجل حقوق اإلنسان المصري، بدعوى احترام سيادة الدولة 

 وكفاحها لهزيمة التنظيمات اإلرهابية.

 

رات على شرق ليبيا ضد جماعات مسلحة يُزعم تورطها شنت طائرات حربية مصرية غا ،في مايو/أيار

في هجمات على كنائس ومسيحيين في مصر. لم تصدر مصر أية معلومات تقريبا عن حجم وطبيعة 

 اليمن. نضمت إلى دول الخليج في الحرب فيات التي اوالق


