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  مقدمة  -أوالً  
، ٢٠١٠ فرباير   ١٧خضعت مصر لعملية املراجعة األوىل أمام آلية املراجعة الدورية يف             -١

، ١١٩ توصية، قبلت منـها      ١٦٥تلقت خالهلا   . خالل الدورة السابعة آللية املراجعة الدورية     
، وأوضحت أن التوصيات )A/HRC/14/17/Add.1( توصية  ٢٥، وقامت بالرد على   ٢١ورفضت  

 من تقرير  ٩٦هو موضح يف الفقرة       كما  جارى تنفيذها على املستوى الوطين     ١١٩ إىل   ٨٥من  
  ).A/HRC/14/17(فريق العمل املعىن مبصر إبان عملية املراجعة األوىل 

 عملية املراجعـة    يستعرض التقرير املوقف من تنفيذ التوصيات اليت قبلتها مصر إبان           -٢
م من الرابع   ، وذلك يف األقسا   ٢٠١٤ يونيه إىل   ٢٠١٠خالل الفترة من فرباير      مت  وما األوىل،

  توصية جـارى دراسـتها  ١٤ توصية مت تنفيذها، و   ١١٢تستعرض  حىت اخلامس عشر، اليت     
تنفيذها؛ وجتدر اإلشارة إىل أن التغيريات اهلامة اليت شـهدهتا مـصر علـى املـستويات           أو
 مطالب اجملتمـع املـصري       جعلت يونيه ٣٠ يناير، و  ٢٥ياسية، واالجتماعية منذ ثوريت     الس

جتاوزت قشور اإلصالحات   وتوصيات املراجعة الشاملة،    وضعتها  سقف املطالب اليت    تتجاوز  
 مبادئوهر  جل مباشرة   بصورة وامتدت ،اليت كان يضطلع هبا النظام السابق بني احلني واآلخر        

  . والكرامة اإلنسانية، واملساواة، والعدالة،ريةنسان يف احلحقوق اإل

  خلفية عامة  -ثانياً  
سلطة   ثورة شعبية سلمية ضد    ٢٠١١شهدت مصر يف اخلامس والعشرين من يناير          -٣

 طالب املصريون فلدولة،   ملفهوم ا  فساد السياسي واملايل  اإل حالة من    إجيادليها  إحاكمة نسب   
 والعدالـة   ، والعيش الكـرمي   ،ةشعار احلري  رافعني    النظام ومحاية حقوقهم وحرياهتم    بإسقاط

بعـد   و .نسان املـصري   ثورة قامت يف األساس حلماية وصون حقوق اإل        ، فهي االجتماعية
ىل أن مت انتخـاب رئـيس       إحداث والتطورات الـسياسية     سقوط النظام احلاكم توالت األ    

يف  ٥١,٨ (ركةنـسبة مـشا   ب ٢٠١٢ يونيه يف    جلماعة اإلخوان املسلمني   ي ينتم للجمهورية
هداف أرادته و إطالبه الشعب بتحقيق    و ،) يف املائة  ٥١,٧(من عدد الناخبني أيده منها      ) املائة

 الـيت عـصفت     االستبدادية به ينتهج سلسلة من املمارسات       ئوا فوج  املصريني نأ  إال ثورته،
ن  إعالناً دسـتورياً حـص      منفرداً  حزبه بالسلطة، فأصدر   النفرادبسيادة القانون، وكرست    

مبوجبه قراراته من رقابة القضاء، واعتدي علي استقالل السلطة القضائية بعزل النائب العـام              
نصاره أوحاصر   حتقق املصاحل السياسية لنظامه،     ال حكام القضائية اليت  واالمتناع عن تنفيذ األ   

 اًسـي  سيا اًاحملكمة الدستورية العليا ملنعها من ممارسة عملها، وتبين الرئيس وحزبه خطاب           مقر
ـ و ة السياسي انتماءاهتمبينهم حسب    حيض علي الكراهية والعنف بني املواطنني ومييز        .هتماديان

نصار مجاعة الرئيس السياسية وحكم ببطالن      أمت تشكيل جلنة لوضع الدستور اقتصرت علي        و
تشكيلها ملخالفة انتخاهبا للمعايري الدميقراطية، ورغم ذلك مت وضع دستور دون توافق وطين             
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قصاء وتضمن احنرافات صـارخة بـسلطة       غلب عليه طابع اإل    ،٢٥/١٢/٢٠١٢  يف صدر
  .عزل عدد من قضاة احملكمة الدستورية العلياوالتشريع الدستوري 

نه حاد عن أهـداف     أن الرئيس يهدم دولة القانون، و     أسبق شعر الشعب      ما وإزاء  -٤
 محلة جلمـع    ات وظهرت والتظاهر الشعبية   االحتجاجاتالثورة ومطالبها، فبدأت حركة من      

 مليون  ٢٢ يقارب من   ما توقيعات املواطنني لتأييد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة شارك فيها        
  .رفضه الرئيس  ماوهو وقامت عدة تظاهرات سلمية تطالب بذلك، مواطن،

 بثورهتم الثانية اليت شارك فيها      ٢٠١٣ يونيه ٣٠وإزاء هذا الرفض قام املصريون يف         -٥
من توليه السلطة وتصحيح      عام ثني مليون مواطن مطالبني بإسقاط النظام القائم بعد       قرابة الثال 

فسقط النظام وتوافقت القوي السياسية والشعبية علي خارطة طريق وطنيـة           . ممسار ثورهت 
إلعادة بناء املؤسسات الدستورية والتأسيس لنظام دميقراطي بدءا من تعديل الدستور مث إجراء             

من كافة أطيـاف اجملتمـع املـصري        ) اخلمسني( وبرملانية؛ وشكلت جلنة     انتخابات رئاسية 
 حظي بتأييد ومساندة شـعبية جتلـت يف نـسبة           للتعديله، ووضعت مشروع دستور معد    

، شاركت فيها املرأة بنسبة     يف املائة  ٩٨,١املشاركة يف عملية االستفتاء، واملوافقة عليه بنسبة        
  .ةغري مسبوق

 يونيـه  ٣٠ ارطة الطريق استحدثت بعد ثـورة     املنفذة خل ومة  ن احلك أجدير بالذكر     -٦
 نسان وحرياتـه،  حقوق اإل ية للعدالة االنتقالية، معنية يف األساس بوضع      ةمباشرة وزارة جديد  

ترسيخ مفاهيم احترام وصيانة هذه احلقوق واحلريات       لواإلعداد لطريق عدالة انتقالية يهدف      
سـناد  إبوضوح يف   ذلك  دارة الرشيدة، وانعكس     اإل ومبادئصالح املؤسسي   طار من اإل  إيف  

صالح املؤسـسي   ويل خطوات اإل  أوزير العدالة االنتقالية لتكون     لوزارة شئون جملس النواب     
  .مؤسسة التشريعصالح إهي 
 ليمثل انتصاراً ألهداف الثورة ومبادئهـا       ٢٠١٤ يناير   ١٨ صدر الدستور املعدل يف     -٧

نسان يف مصر، فجعل احترام هذه احلقوق واحلريات        ونقلة نوعية حنو حتسني وضع حقوق اإل      
 وأفرد باباً كامالً هلا، ونص علـي حقـوق        . ومحايتها من مقومات النظام السياسي للدولة     

يعرفها التنظيم الدستوري يف مصر من قبل كحق اإلضراب السلمي، والكرامة كحق لكل              مل
 والفكر، والرأي، والبحث العلمي،     فضالً عن حرية االعتقاد،   . مواطن والتزام الدولة حبمايتها   

وكفل أيضاً حق تكوين اجلمعيات واملؤسسات األهلية باإلخطـار،         . واإلبداع الفين واألديب  
ونص علي املساواة بني املواطنني مجيعاً ومتتعهم باحلقوق واحلريات دون متييز ألي سـبب،              

تقلة هلذا الغرض، وخلق    وألزم الدولة بالقضاء علي كافة أشكال التمييز، وإنشاء مفوضية مس         
وأسهب يف وضع الضمانات لـصيانة      . مشاركة حقيقية بني الدولة ومنظمات اجملتمع املدين      
  .هذه احلقوق واحلريات يف مسار جعلها أكثر فاعلية

 أجريت انتخابات رئاسة اجلمهورية كثاين استحقاق مـن         ٢٠١٤يف منتصف مايو      -٨
يف إجرائها بكافة معايري الشفافية واحليادية والرتاهة، استحقاقات خريطة املستقبل، ومت االلتزام 
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. وحبضور ومتابعة العديد من منظمات اجملتمع املدين واملنظمات الدولية واجلهات األجنبيـة           
وحظيت االنتخابات مبشاركة شعبية من املصريني يف الـداخل واخلـارج بلغـت نـسبة               

للنـساء وممارسـتهن حلقـوقهن      من عدد الناخبني ومبشاركة واضحة      ) يف املائة  ٤٧,٤٥(
  ). يف املائة٩٦,٩١(السياسية، فاز فيها الرئيس احلايل بنسبة 

ولتحقيق اخلطوة الثالثة من خطوات املسار الدميقراطي شكلت جلنة برئاسة وزيـر              -٩
لوضـع   -  اليت يعد اإلصالح املؤسسي أهم أهدافها -شئون جملس النواب والعدالة االنتقالية      

 الالزمة النتخاب جملس النواب وفق الضوابط والرؤى لواردة بالدسـتور          مشروعات القوانني 
 أوجب متكني ومتثيل املرأة، واملسيحيني، والـشباب، وذوي اإلعاقـة، واملـصريني يف         يالذ

 املؤسسي  اإلصالحبأن   اخلارج يف جملس النواب القادم، وكانت هذه اخلطوة إمياناً من الدولة          
فـصدر  .  الرشيدة يتعني أن يبدأ بإصالح املؤسسات السياسية       الشامل وإرساء مبادئ اإلدارة   

 ٤٦ بتنظيم مباشـرة احلقـوق الـسياسية والقـانون رقـم      ٢٠١٤ لسنة ٤٥القانون رقم  
 يف شأن جملس النواب؛ وختطو مصر خطوات ثابتة جادة حنو استكمال املـسار              ٢٠١٤ لسنة

لسياسي واالجتماعي واضعة نـصب     الدميقراطي وإهناء املرحلة االنتقالية وحتقيق االستقرار ا      
 تعد جوهر حقـوق  عينيها حقوق وحريات املصريني وعلي رأسها حقهم يف حياة آمنة واليت          

تواجهه مصر من موجة إرهاب قوية تسعى لتقويض الدولة           ما ورغم. اإلنسان يف كل مكان   
طنيـة  وترويع املواطنني، فإن جهود احلكومة والشعب تتضافر الستكمال خارطة الطريق الو          

وانتخاب جملس النواب، وتؤكد احلكومة التزامها باحترام ومحاية حقوق اإلنسان واحلريات           
  .العامة أثناء مكافحتها لإلرهاب

  )٢٧توصية (منهجية اإلعداد لعملية املراجعة الثانية   -ثالثاً  
، ٢٠١٤  عام يف إطار اإلعداد لعملية املراجعة الثانية ملصر أمام آلية املراجعة الدورية            -١٠

 بتشكيل اللجنة الوطنيـة     ٢٠١٣ لسنة   ١١٠٠أصدر السيد رئيس جملس الوزراء قراره رقم        
إلعداد التقرير الثاين ملصر املقدم إىل آلية املراجعة الدورية جمللس حقـوق اإلنـسان بـاألمم     
 املتحدة، برئاسة السيد وزير العدالة االنتقالية واملصاحلة الوطنية وبعضوية ممثلني عن وزارات            

اخلارجية، والعدل، ومؤسسات األمن الوطين، واإلعالم، والتضامن االجتمـاعي، والقـوى           
العاملة واهلجرة، واجمللس القومي للمرأة، واجمللس القومي لألمومة والطفولة، واجمللس القومي           

  .لشئون اإلعاقة، وجهاز التعبئة العامة واإلحصاء
تقرير احلايل يف إطار عملية مشاورات      حرصت اللجنة الوطنية، على أن يتم إعداد ال         -١١

هذا اإلطار قامـت      ويف كومية، واجلهات غري احلكومية،   شاملة ضمت كافة املؤسسات احل    
  :يلي  مبااللجنة
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إجراء سلسلة من املشاورات احلكومية بني أعضاء اللجنة، وكـذلك كافـة              )أ(  
، ٢٠١٠  عام ات اليت قبلتها مصر   حتقق بشأن التوصي    ما اهليئات واملؤسسات الوطنية املعنية ملناقشة    

  واليت سيتم تناوهلا بالتفصيل خالل األقسام التالية للتقرير؛
التنسيق والتشاور مع اجمللس القومي حلقوق اإلنسان، وكـذلك اجملـالس             )ب(  

املصرية القومية األخرى اليت مت متثيلها يف اللجنة الوطنية، ملعرفة رؤيتهم فيما يتعلق بالتوصيات              
 يعكس التطور الفعلي    ي واقع  الصادرة عن عملية املراجعة األوىل، وتقدمي تقرير وطين        املقبولة

 ألوضاع حقوق اإلنسان واحلريات يف مصر؛

التشاور مع عدد كبري من ممثلي اجملتمع املدين املصري، واملنظمـات غـري               )ج(  
نـسان،  احلكومية املصرية، وعقد اجتماعات مشتركة، من خالل اجمللس القومي حلقوق اإل          

للتعرف على رؤيتهم بالنسبة ألوضاع حقوق اإلنـسان يف مـصر، ومناقـشة التحـديات             
فـتم  . واإلجنازات يف جمال حقوق اإلنسان واحلريات، وقضايا املرأة، والطفل، وذوى اإلعاقة         

. الوقوف على وجهات النظر املختلفة اليت أُخذت بعني االعتبار خالل إعداد هـذا التقريـر              
 حرصاً من احلكومة على دعم وتطوير التعاون مع اجملتمع املدين املصري يف             ويأيت ذلك أيضاً  

جمال حقوق اإلنسان، وستوضع هذه الرؤى أمام الربملان القادم لدراسة تطبيقها يف تشريعات             
  .حقوق اإلنسان

واملشاورات الوطنية اليت قامت هبا الدولة واللجنة منـذ          يعكس التقرير نتاج احلوار     -١٢
 قسماً تتناول التزامات مصر الدولية مبوجـب الـصكوك          ١٣، وينقسم إىل    ٢٠١٣ديسمرب  

واالتفاقيات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة،            
واحلقوق املدنية والسياسية، واحترام ومحاية حقوق اإلنسان ومتكني املرأة، وحقوق الطفـل،            

قة، وحقوق الالجئني والشؤون املتعلقـة بـاهلجرة واملغتـربني،          وحقوق األفراد ذوى اإلعا   
املهينة، ومكافحـة     أو الالإنسانية،  أو ومناهضة التعذيب، وغريه من ضروب املعاملة القاسية،      

االجتار يف البشر، واحترام حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب، والتعاون مع اآلليات             
  .الدولية حلقوق اإلنسان

التزامات مصر وفقاً للصكوك واالتفاقيات الدولية حلقـوق اإلنـسان            -رابعاً  
  وحتفظاهتا عليها

  )٧٨ و٤٧-٤٤ و٣٧ و٣٤ و٣٢ و٢٧-١٧ و١٥ و١٠ و٧ و٥-١التوصيات (    
تدرس احلكومة املصرية حالياً وتقّيم كافة حتفظاهتا على املعاهدات والصكوك الدولية           -١٣

، وذلـك متهيـداً     ٢٠١٤ور املعدل يف يناير     يف جمال حقوق اإلنسان يف ضوء أحكام الدست       
لعرضها على الربملان املصري إلقرار سحب التحفظات على املواد اليت تتسق وأسس التشريع             

ومن أهـم   ). ٢مادة  (املصري اليت أرساها الدستور وعلى رأسها مبادئ الشريعة اإلسالمية          
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كافحة كافة أشكال التمييـز     التحفظات اليت يتم دراستها حالياً حتفظات مصر على اتفاقية م         
  ).١٦ و٢املادتني (ضد املرأة 

ستستمر مصر يف اإلبقاء على بعض حتفظاهتا يف شأن الصكوك الدوليـة يف جمـال                 -١٤
 من اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييـز        ١٧حقوق اإلنسان، ومنها على سبيل املثال املادة        

 اًحقوقعلى مبادئ الشريعة اإلسالمية متنح      ضد املرأة، نظراً ألن التشريعات املصرية املؤسسة        
ن إعمـال   وأ وإن كانت غري متطابقة لكنها متكافئـة،         ،وواجبات لكل من الزوج والزوجة    

 الـيت  من حقوق املـرأة      لالنتقاص ىاملساواة بالصورة اليت جاءت يف بعض بنود املادة سيؤد        
  .)١(حالياًتتمتع هبا 

 حقوق اإلنـسان اخلاصـة      ال جم يفلدولية  لتحفظات على مواد الصكوك ا    لبالنسبة    -١٥
من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات     ) ١٩(بالتحكيم فإن مصر تؤسس حتفظها على نص املادة         

 قبوهلـا   أوالتـصديق عليهـا    أو جتيز للدولة أن تبدى حتفظاً على املعاهدة عند توقيعها،    اليت
 بالتحكيم فيمـا يتـصل بتفـسري        يالتراض وعلى مبدأ    ، إليها االنضمام  أو املوافقة عليها،  أو

 أرسـاه  ي املختلف عليها بني الدول األطراف املعنية، وهو املبدأ الـذ      الدويلنصوص الصك   
  . العامالدويلالقانون 

بالنسبة ملواءمة التشريعات الوطنية لتتسق مع املعايري الدوليـة، ومواصـلة عمليـة               -١٦
حترام مصر لكافة التزاماهتا مبوجب      نص على ا   ٢٠١٤  عام اإلصالح الدميقراطي، فإن دستور   

الصكوك الدولية يف جمال حقوق اإلنسان املصدق عليها، خاصة يف البـابني الثـاين املعـىن                
باملقومات األساسية للمجتمع، والثالث اخلاص باحلقوق واحلريات والواجبات العامة، إضافة          

 على أن احلقوق واحلريـات      اليت تنص ) ٩٢( وأمهها املادتني    )٢(األخرى إىل العديد من املواد   
 قانون يـنظم ممارسـة      يجيوز أل   وال انتقاصاً،  وال تقبل تعطيالً   ال اللصيقة بشخص املواطن  

تلتـزم  "اليت تنص علـى أن      ) ٩٣(ميس أصلها وجوهرها، و     مبا احلقوق واحلريات أن يقيدها   
هلا قوة القانون   الدولة باالتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية اليت تصدق عليها مصر، وتصبح           

 احترام ومحايـة كافـة      ٢٠١٤  عام كفل دستور   كما ".بعد نشرها وفقاً لألوضاع املقررة    
حقوق اإلنسان وحرياته األساسية من حقوق مدنية، وسياسية، واقتـصادية، واجتماعيـة،            

 بعينـها يف  حقوق فئـات  همن) ٨٣، ٨١، ٨٠(املواد  تكفل    كما وثقافية، واحلق يف التنمية،   

__________ 

للزوجة عند عقـد    ) شبكة(وفقاً للشريعة اإلسالمية والقانون املصري فإن الرجل مكلف بتقدمي مهر وهدية             )١(
الزواج وهي غري مكلفة بذلك كما أنه مكلف بتجهيز وتأثيث مرتل الزوجية لإلقامة وهي غري مكلفة بشيء               

عة اإلسالمية والقانون املصري فإن الرجل مكلف باإلنفـاق عليهـا طـوال             كما أنه وفقاً للشري   . من هذا 
وعنـد  . استمرار الزواج وهي غري مكلفة بذلك حىت لو كانت عاملة أو هلا دخل خاص مهما كان كـبرياً       

ونفقة متعة حدها األدىن عامني حتدد      ) مؤخر الصداق (الطالق فإن الرجل مكلف بأن يؤدي إليها باقي املهر          
 .طول مدة الزواج ويدفع هلا نفقة العدة وهذا تكليف على الرجل وال يقابله تكليف مواز على املرأةوفقاً ل

 .٢٠١٤الدستور املصري لعام ): ١(مرفق  )٢(
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ل، وذوى اإلعاقة، واملسنني، وألول مرة يلزم الدستور الدولـة بـضمان            اطفوهم األ اجملتمع  
  .حقوق األقزام

 خالل املرحلة االنتقالية اليت متر هبـا        ٢٠١١  عام صدرت عدة قوانني وقرارات منذ      -١٧
مصر إلنفاذ التزاماهتا الدولية مبوجب صكوك حقوق اإلنسان، ومن أهم القوانني اليت صدرت           

  :الفترة خالل هذه
 لتجرمي أفعال الترويع والتخويف واملـساس       ٢٠١١ لسنة   ١٠القانون رقم     )أ(  
  بالطمأنينة؛
 بتـشديد  ٢٠١٤ لـسنة  ٥٠ والقانون رقم  ٢٠١١ لسنة   ١١القانون رقم     )ب(  

، )أ( مكررا   - ٣٠٦مادة  (العقوبات على جرائم العنف ضد املرأة، وبتعديل قانون العقوبات          
 ؛)٣())ب( مكررا ٣٠٦و

 لتجرمي االعتداء على احلق يف العمل وختريب        ٢٠١١ لسنة   ٣٤القانون رقم     )ج(  
  املنشآت؛
 لتعديل أحكام قانون الصحافة إلقرار احلق       ٢٠١١ لسنة   ١١١القانون رقم     )د(  

 يف تبادل املعلومات؛

 إلقرار نظام تصويت املصريني باخلارج يف       ٢٠١١ لسنة   ١٣٠القانون رقم     )ه(  
 الستفتاءات؛االنتخابات العامة وا

 بشأن التنمية املتكاملة لشبه جزيرة سيناء؛ ٢٠١٢ لسنة ١٤القانون رقم   )و(  

  إلقرار نظام التأمني الصحي للمرأة املعيلة؛٢٠١٢ لسنة ٢٣القانون رقم   )ز(  

 للتأمني الصحي على األطفال دون الـسن        ٢٠١٢ لسنة   ٨٦القانون رقم     )ح(  
 املدرسي؛

__________ 

يعترب حترشاً كل من تعرض للغري يف مكان عام أو خاص عن طريق             "املعدل هو   ) أ( مكررا   ٣٠٦نص املادة    )٣(
القول أو بوسائل االتصال احلديثة أو أية صورة أخرى بإتيـان أفعـال   التتبع أو املالحقة سواء باإلشارة أو ب      

حتمل إحياءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، ويعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقـل عـن                
ويف حال وقـوع الفعـل      . عشرة آالف جنيه وال تزيد على عشرين ألف جنيهاً أو إحدى هاتني العقوبتني            

إليه بالفقرة السابقة على أنثى وكان الفاعل هو صاحب العمل أو ممن هلم سلطة علـى اجملـين                  اجملرم املشار   
عليها مبناسبة الدراسة أو العمل أو غريه يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على سـبع                    

وبة الـسجن   وتكون العق . سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيها وال تزيد على عشرين ألف جنيه             
مدة ال تزيد عن مخس سنوات إذا وقع فعل التحرش على أنثى من شخصني فأكثر أو بطريـق اإلكـراه أو           

وإذا عاد اجلاين الرتكاب اجلرمية يف احلـاالت املنـصوص        . التهديد من شخص واحد حيمل سالحاً أو أداة       
نتهاء تنفيذ العقوبـة، تكـون العقوبـة        عليها بالفقرتني الثانية والثالثة من هذه املادة خالل سنة من تاريخ ا           

 ."السجن املشدد مع وضع احملكوم عليه حتت مراقبة الشرطة مدة مساوية ملدة العقوبة
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 حلظر تعارض مصاحل املسؤولني بالدولـة       ٢٠١٣ لسنة   ١٠٦القانون رقم     )ط(  
 ملكافحة الفساد؛

 لتنظيم احلـق يف االجتماعـات العامـة         ٢٠١٣ لسنة   ١٠٧القانون رقم     )ي(  
  .واملواكب واملظاهرات السلمية

، وبعد انتهاء االسـتحقاقات     ٢٠١٤  عام وعقب العمل بالدستور املعدل الصادر يف       
األحكام اجلديـدة   مع  يتفق    مبا التشريعات الوطنية  عديلالربملانية، فإن الربملان سيعمل على ت     

  .٢٠١٤ لدستور

  احلقوق املدنية والسياسية  -خامساً  

  )٨٤-٨٣ و٤٨ و٤٧ و٤٠ و٣٩ و٣٥ و٣٤ و١٠التوصيات (    
تتضمن التشريعات املصرية االحترام الكامل اللتزامات مصر يف إطار العهـد الـدويل             -١٨

 تنظيم هذه احلقوق يف إطار املبادئ العامة للقانون الـدويل           للحقوق املدنية والسياسية، وقد مت    
 بنظـام األحـزاب     ١٩٧٧ لسنة   ٤٠حلقوق اإلنسان؛ واتساقاً مع ذلك مت تعديل القانون رقم          

 ٢٠١٤أكده دستور     ما  ليصبح تكوين األحزاب مبجرد اإلخطار وهو      ٢٠١١  عام السياسية يف 
  علـى تأسيس األحزاب قاصراًبفحص إخطارات ، وأصبح تشكيل اللجنة املعنية  )٧٤(يف املادة   
 السابقة، فضالً عـن عـدم       األنظمةكان الوضع يف      كما السلطة التنفيذية  دون أعضاء  القضاة

) ٨٤(حبكم قضائي، وأدى ذلك لزيادة عدد األحـزاب الـسياسية إىل              إال جواز حل احلزب  
اتـسمت بالرتاهـة     أجريت العديد من االستفتاءات واالنتخابـات        ٢٠١١  عام ومنذ. حزباً

واحليادية والشفافية فأتت النتائج معربة عن حقيقة إرادة الناخبني، وبصدور قانوين تنظيم مباشرة           
إعادة صياغة ضـوابط،      متت ٢٠١٤لسنة  ) ٤٦،  ٤٥(احلقوق السياسية وجملس النواب رقمي      

ياديـة وفقـاً    يكفل املزيد من ضمانات الشفافية واحل       مبا وإجراءات، وقواعد العملية االنتخابية   
  .للمعايري الدولية

كفل الدستور محاية احلق يف حرية الفكر، والرأي، والتعبري، واإلبداع الفـين واألديب               -١٩
  حاالت احلض على الكراهية والعنف والتمييز بني املواطنني،        يف  إال جيوز تقييده،   ال كحق مطلق 

 ).٦٧ و ٦٥املادتني  (ني الوطنية   من خالل السلطة القضائية، ومبوجب القوان       إال جيوز ذلك  وال
  ).٦٨مادة (محى الدستور احلق يف تبادل ونشر املعلومات  كما
من الدستور باحترام ومحايـة حريـة       ) ٧٢ و ٧١ و ٧٠(تلتزم مصر مبوجب املواد       -٢٠

وتنـشأ  .  واملرئي، واملسموع، واإللكتروين، واستقالهلا    يالصحافة، والطباعة، والنشر الورق   
وبالنسبة لوسائل اإلعالم املرئية، واإلذاعية، واإللكترونية فإن       . جرد اإلخطار وسائل اإلعالم مب  

 نني اخلاصـة بإنـشائها ومتلكهـا،    طبيعة احتياجاهتا الفنية للعمل سيتم تنظيمها وفقاً للقـوا        



A/HRC/WG.6/20/EGY/1 

9 GE.14-09044 

 فالدستور والقوانني املـصرية   . ٢٠٠٣ لسنة   ١٠مقدمتها قانون تنظيم االتصاالت رقم       ويف
). اإلنترنـت (اجلمهور لشبكة املعلومات الدولية       أو  وصول املدونني  تفرض أية قيود على    ال

وشهدت حرية الرأي، والتعبري، والصحافة، والنشر طفرة كبرية خالل الفترة املاضية، فأصبح            
اختيار رؤساء الصحف القومية يتم استنادا لترشيحات الصحف نفسها املقدمـة للمجلـس             

تنفيذية والتشريعية بالدولة، علما بـأن اجمللـس        األعلى للصحافة دون تدخل من اجلهات ال      
األعلى للصحافة هو هيئة مستقلة تشكل من صحفيني من الصحف القومية واملستقلة مبعـزل      
عن جملس الشورى خبالف العهود السابقة، وخيتص كذلك باملوافقة على إصدار الـصحف             

تشكيل الوزارة اجلديد وجـار     ذات السياق مت إلغاء وزارة اإلعالم يف          ويف القومية واملستقلة، 
  .٢٠١٤من دستور) ٢١١(اختاذ خطوات إنشاء جملس مستقل لتنظيم اإلعالم وفق املادة 

 وكفلـت  ،١٤/١١/٢٠١٣العمل حبالة الطوارئ اعتبارا من أهنت احلكومة املصرية      -٢١
 )١٥٤( املـادة   يف٢٠١٤ مـصر، ودسـتور   يفالدساتري املتعاقبة واإلعالنات الدسـتورية      

 أضيق  يفأن يكون إعالن الطوارئ     تضمن   اليتنات الكافية لوضع الضوابط والشروط      الضما
نطاق ممكن ووفقا لضوابط وشروط حمددة، حيث استلزمت عرض إعالن حالة الطوارئ على 

موافقة  بعد مماثلةلفترة    إال متدد  وال  ثالثة أشهر،  جتاوز  ال ة ملد إعالهنا تقصرو،  جملس النواب 
 ١٥ لـسنة    ١٧ الدعوى رقـم     يف حكم احملكمة الدستورية العليا      دروقد ص . جملس النواب 

 بشأن  ١٩٥٨ لسنة   ١٦٣ من املادة الثالثة من القانون رقم        ١ بعدم دستورية البند رقم      قضائية
اخلطـرين    أو  مضموهنا جبواز القبض على املشتبه فيهم      يف تقضى   واليت ،إعالن حالة الطوارئ  

  . والترخيص بتفتيش األشخاص واألماكنعلى األمن والنظام العام واعتقاهلم
تلتزم التشريعات املصرية بتطبيق كافة املعايري الواردة يف العهد الدويل للحقوق املدنية              -٢٢

بالنسبة الحترام املعايري الدنيا    ) ٣٧مادة  (، واتفاقية حقوق الطفل     )١٤ و ٦مادة  (والسياسية  
  .هذه املعايري) ٢(ملرفق املتصلة بعقوبة اإلعدام وتطبيقها بفعالية ويوضح ا

املعتقد بشكل كامل، وجعل تنظيم األحوال الشخـصية          أو كفل الدستور حرية الدين     -٢٣
ألتباع الديانات املختلفة وفقاً ملبادئ شرائعهم، وكفل هلم حرية ممارسة وتنظيم شئوهنم الدينية،             

 ي الذ ٢٠١٢ة بدستور   ، وضمن إطالق حرية االعتقاد مقارن     )٣مادة  (واختيار قياداهتم الروحية    
 ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبـادة  ، وكفل احلق يف"حرية املعتقد مصونة"نص على أن    

وألزم جملس النواب خالل أول تسعة شهور من عمله بإصـدار قـانون             ) ٢٣٥ و ٦٤املادتني  (
  .لتنظيم بناء وترميم الكنائس

األزهـر الـشريف    أطلق  سامح والتفاهم   لتعزيز احلوار بني األديان، ونشر مبادئ الت        -٢٤
ـ   اليت "بيت العائلة املصرية  "مبادرة   ٢٠١١والكنيسة األرثوذوكسية املصرية يف يناير        ا دعا هل

ودعمتها الكنيسة املصرية لتأكيد قيم ومبادئ املواطنة للجميع، ومكافحة التحريض          األزهر،  
 ويتشكل  .تسامح بني املصريني  نشر ثقافة ال  والتمييز واحلض على العنف على أساس الدين، و       

ويترأسـه  إسالميني ومسيحيني،    وخمتصني   ، ومفكرين ،علماء دين من  " بيت العائلة املصرية  "
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بنـاء  أسباب لالحتقان بني    أ أي ملعاجلة   تمع دورياً جي و ،زهر وبابا الكنيسة  بالتناوب شيخ األ  
قدم أطلق بيت العائلة    فضالً عما ت  .  احلكوميني الوطن واقتراح احللول وعرضها على املسئولني     

محلة لترميم وإصالح وإعادة بناء  بالتعاون مع القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين املصري         
، خاصة يف صـعيد     ٢٠١٤ يونيه ٣٠لثورة   التاليةدور العبادة اليت أضريت يف أحداث الفترة        

القطاع اخلاص  ، ومن خالل التربعات ومسامهات      ، بالتعاون مع القوات املسلحة املصرية     مصر
  .راضرهبا أ ت حلقاً كنسياً موقع٤٦ مليون جنيه لترميم ٣٠٠هبدف توفري 

 كفلت التشريعات والقوانني املصرية احلق يف اإلخطـار فـوراً بأسـباب القـبض               -٢٥
أن   كما .)٦(، وحقوق املتهم واحملبوس احتياطياً    )٥(، واحلق يف االستعانة مبحامٍ    )٤(االحتجاز أو

__________ 

جيب على مأمور الضبط القضائي      "ه من قانون اإلجراءات اجلنائية على أن      ٣٧نص القانون املصري يف املادة       )٤(
مل يأت مبا يربئه، يرسله يف مدى أربعة وعشرين سـاعة           اً أقوال املتهم املضبوط، وإذ      يفورو يسجل رمسياً أن  
 ظرف أربع وعشرين ساعة مث تأمر بالقبض عليـه  يفوعلى النيابة العامة أن تستجوبه     . لنيابة العامة املختصة  ل

املتهم جيب أن يكون قد أخطر مبا هو منسوب إليه حىت يستطيع أن يـرد                وبالتايل فإن    ".أو إطالق سراحه  
 مبا قد يربئه، وكذلك األمر لدى استجوابه مبعرفة النيابة العامة حىت تقرر إطالق سراحه               على مأمور الضبط  

يبلغ فوراً كل من يقبض عليه بأسـباب  "  من قانون اإلجراءات على أن  ١٣٩ونصت املادة    . القبض عليه  وأ
، ٣٧٣ املـادة  يف على ما سـبق  - التعليمات القضائية - وأكدت التعليمات العامة للنيابات    ".القبض عليه 

كمـا ألزمـت    ". جيب على النيابة أن تبلغ فوراً كل من يقبض عليه بأسباب القبض           "ه  حيث نصت على أن   
 الـيت  أوامر القبض أو الضبط واإلحـضار        يف النيابة العامة بذكر التهمة املسندة للمتهم اهلارب         ٣٧٥املادة  

ينئذ أن يعلم بأسباب صدور مثل هذا األمر         استطاعة املتهم ح   يفتصدرها وذلك حىت إذا ما نفذ األمر يكون         
 . العلم مبا هو منسوب إليهوبالتايل حقه يف

 ١٥٠ عدل بعض أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية رقم         ٢٠٠٦ يوليه ١٥ بتاريخ   ٢٠٠٦ لسنة   ١٤٥القانون رقم    )٥(
فع مع املتـهم     وصوالً لتحقيق تلك الضمانات وذلك بالتوسع يف نطاق االلتزام بضرورة حضور مدا            ١٩٥٠لسنة  

 من هـذا القـانون علـى        ١٢٥ مل يوكل مدافعاً حيضر معه اإلجراءات إذ نصت املادة           الذيوندب حمام للمتهم    
 مرحلة التحقيق مـع إلـزام سـلطة         يفضرورة توفري حمام لكل متهم جبناية أو جنحة معاقبا عليه باحلبس وجوباً             

 مجيـع اإلجـراءات إذا مل       يفام للحضور مع املتهم     التحقيق بضرورة العمل على ذلك من تلقاء نفسهما بندب حم         
 .يكن معه حمام حيضر معه هذه اإلجراءات

 حيث نـصت    االحتياطي إطار بيان مربرات احلبس      يف من التعليمات القضائية للنيابات      ٣٨١أشارت املادة    )٦(
كمـا   ".اجلرميـة ة الشعور العام الثائر بسبب جـسامة        ئوقاية املتهم من احتماالت االنتقام منه وهتد      " على

 وتنال مـن    اجلاين تتضمن أفعاالً قد يأتيها      اليت من قانون اإلجراءات عدداً من احلاالت        ١٣٤أوردت املادة   
 استخدام احلبس   دواعيلحقيقة حيث نصت على أن من بني حاالت أو          ل  الوصول التحقيقات وقدرهتا على  

 اجملين عليه أو الشهود، أو العبث باألدلـة أو          خشية اإلضرار مبصلحة التحقيق سواء بالتأثري على      "االحتياطي  
وما  ". اجلناة لتغيري احلقيقة أو طمس معاملها، وخشية هروب املتهم         باقيالقرائن املادية أو بإجراء اتفاقات مع       

وللحيلولـة   "... من التعليمات القضائية حيث قررت يف إطار بيان مربرات احلبس          ٣٨١أكدته أيضاً املادة    
وجتدر اإلشارة إىل أن املشرع قـد       . ..."  عليه اجملينالعبث بأدلة الدعوى أو التأثري أو هتديد        دون متكينه من    

 أعضاء النيابة العامة من درجة      ى بعض اجلرائم عل   يف التحقيق   ى مكرراً سلطات قاض   ٢٠٦قصر وفقاً للمادة    
ـ   قررها الق  اليتألقل والعلة من ذلك تكمن يف السلطات الواسعة         على ا رئيس نيابة     التحقيـق،   ىانون لقاض

نقل هذه السلطات إىل أعضاء النيابة العامة يستوجب أن يكون عضو النيابة الذي سيمارسها علـى ذات                 و
 التحقيق لذا جعلها املشرع لدرجة رئيس نيابة على األقل مستثنياً بذلك            ى تكون لقاض  اليتالقدر من اخلربة    

على أعضاء  "ه  التعليمات القضائية للنيابات على أن     من   ٣٨٧وبشكل عام نصت املادة      .ما دون هذه الدرجة   
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 يشكل األسـاس    ي إطار بيان عنصر اخلطورة الذ     يف) ١٣٤مادة  (اجلنائية  قانون اإلجراءات   
 يركز على نوع اجلرمية والعقوبة      موضوعياً اًمعيارحدد   تقييد حرية املتهم     يف يستند إليه    يالذ

 على اجلنايات واجلنح املعاقب عليها      االحتياطياملقررة هلا، حيث قصر جواز استخدام احلبس        
  .تقل عن سنة  المبدة

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -سادساً  

  )٧٧ و٧٤ و٦٤-٦١ و٥٩-٥٦ و٥٤-٥٠ و٤٦ و٢١ و٧التوصيات (    
 احترام ومحاية احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          ٢٠١٤كفل دستور     -٢٦

للمواطن املصري، وذلك يف نصوص مواده الواردة يف البابني الثاين والثالث، وتضمنت احلق             
وحيمى الدستور باقي هذه احلقوق مبوجـب  .  السكن، واحلق يف الصحة، واحلق يف التعليم    يف

  ).٩٣(و) ٩٢(مادتيه 
كثفت احلكومة املصرية خالل السنوات املاضية من جهودها للقضاء علـى األميـة         -٢٧

ت بالتوسع يف إجراء حبوث ميدانية ركزت على دراسة االحتياجات التعليمية لألميني يف اجملاال  
املختلفة على مستوى مجيع احملافظات يف مصر، والتوسع يف جمال تكنولوجيا املعلومات مـن              

كمرجعية للعمل لضبط األداء، واعتماد مبدأ      " دارسني ومعلمني "خالل إعداد قواعد بيانات     
الالمركزية من خالل إعداد اخلطط التنفيذية حملو األمية على مستوى مجيع احملافظات مبـصر              

وف كل حمافظة باعتبار حمافظ اإلقليم هو رئيس اجمللس التنفيذي حملو األمية وفقـاً              طبقاً لظر 
للقانون، والتوسع يف املنهجيات املطبقة يف برامج حمو األمية، وتبىن تعددية املناهج لتلبية كافة              
االحتياجات التعليمية للفئات املستهدفة، وفقاً لظروف كل حمافظة داخل مـصر، وتفعيـل             

 واألهلي بزيادة عدد اجلمعيات األهلية العاملة يف برامج حمو األمية           مع اجملتمع املدين  املشاركة  
على مستوى مجيع احملافظات داخل مصر لتقدمي حزم اخلدمات املتنوعة واحلـوافز للفقـراء،              
والتوسع يف برامج التدريب التربوي للمعلمني وإعداد كادر تدرييب حمترف من اهليئة العامـة              

بار، وفقاً آللية أعدهتا اهليئة بالتنسيق مع منظمة اليونسكو، والتيسري على املواطنني            لتعليم الك 
يف استخراج شهادة حمو األمية يف أقل مدة ممكنة وتسليمها هلم يف أماكن سـكنهم داخـل                 

  .بعد حمو األمية  مااحملافظات، وتوفري برامج للتعليم املستمر يف مرحلة
 لكافة الفئات واملنـاطق وخاصـةً األوىل        ةشاملة  نميحتقيق ت حرصت احلكومة على      -٢٨

 من خـالل عـدة بـرامج         هلم واالقتصادي يواالجتماع النفسي وتوفري االستقرار    بالرعاية
تلبية احتياجات اجملتمعات وخاصةً الفقرية من خالل دعم مجعيـات          وسياسات ركزت على    

__________ 

النيابة مراعاة ظروف ما يعرض عليهم من القضايا وإمعان النظر يف تقدير مدى لزوم حبس املتهم احتياطياً،                 
وعليهم على وجه اخلصوص مراعاة ظروف املتهم االجتماعية واالرتباطات العائليـة واملاليـة وخطـورة               

 ...." اجلرمية
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لتنفيذ عدة مـشروعات صـغرية      الدولةتنمية اجملتمع احمللى من البند املخصص لذلك مبوازنة         
 ومستوى املعيشة للمجتمعات    االجتماعيومتناهية الصغر لتوفري فرص عمل وحتسني الوضع        

  .الفقرية
 حداً أدىن للمعيشة للفئـات      يحددت احلكومة من خالل برامج الضمان االجتماع        -٢٩

 ماليـني   ٦ حوايلالفقرية واألكثر فقراً وإعانة املنكوبني يف حاالت الطوارئ، واستفاد منها           
وأصـدرت  .  يف املائـة   ٥٠مواطن، ومت رفع قيمة معاش الضمان االجتماعي لألسرة بنسبة          

  .احلكومة قرارات بوضع حد أدىن ألجور العاملني بالدولة
يف إطار تفعيل احلق يف السكن املالئم أعـدت احلكومـة إسـتراتيجية لإلسـكان        -٣٠

ات معينة منها األسر حمدودة الدخل، واملرأة        لتوفري السكن املالئم لفئ    ٢٠٢٧-٢٠١٢ للفترة
املعيلة، واملعاقني، والشباب؛ وتعد اإلستراتيجية بالتنسيق والتعاون الكامل مع ممثلي اجملتمـع            
املدين املصري، الذين يشاركون يف بلورهتا وتنفيذها؛ وأصدرت احلكومة قـانون اإلسـكان    

دات سكنية لذوى الدخل احملدود،      يهدف لتوفري وح   الذي ٢٠١٤ لسنة   ٣٣االجتماعي رقم   
وأراضى للبناء ألصحاب الدخول املتوسطة، وإنشاء صندوق لتمويل اإلسكان االجتمـاعي،           

  .وحتديد موارده من موازنة خاصة تابعة للموازنة العامة للدولة
 لضمان ودعم نشاط التمويل العقاري يف تنفيذ العديد مـن           املصريساهم الصندوق     -٣١

انية، وتقدمي برامج لقروض اإلسكان منخفضة الفائدة للفئات قليلة ومتوسطة          املشروعات اإلسك 
الدخل، وتوسيع قاعدة املواطنني املستفيدين من برامج الصندوق من خـالل إطـالق موقـع               

  .إلكتروين له على شبكة املعلومات، وكذلك ختصيص خط ساخن لتلقى طلبات التمويل
ة املعرقلة لتمتـع املـواطن حبقوقـه االقتـصادية          متثل البطالة أحد املعوقات األساسي      -٣٢

 ٢٠١٢  لعام  للتعبئة العامة واإلحصاء   املركزيجلهاز  اإحصائيات  تشري    إذ واالجتماعية والثقافية، 
 ٢٢,٧٣إنـاث  و،  يف املائة٨,٨٧ذكور  ( يف املائة١٢بأن معدالت البطالة يف مصر بلغت حنو  

ينذر خبطر    مبا ،٢٠١١  عام  يف املائة  ٨,٩ مقابل   املصري،من قوة العمل بسوق العمل      ) يف املائة 
  . مصريف االجتماعيقادم يهدد األمن 

يواجهون أكثر من نصف سكان مصر، و     ميثل الشباب دون سن اخلامسة والعشرين         -٣٣
الفئات تعرضاً ألوجه عدم املـساواة       يف مقدمتها البطالة، ويعدون من أكثر        حتديات جسيمة 

للعثور على    النفس الالزمة  يفليل منهم املهارات واملعارف والثقة      الق  إال يكتسب  وال .فقروال
  . أسواق العمل سريعة التغّير، حبيث باتت القدرة على التعلّم والتكيف أمراً ضرورياًيفعمل 
 وعكفـت   .، وتتطلب سياسات منسقة بعناية    وطنيةُتعّد هذه القضية أولوية سياسية        -٣٤

 وطنية شاملة ملواجهة البطالة     تاضية على تنفيذ استراتيجيا   احلكومة خالل السنوات القليلة امل    
على املدى القصري والطويل مبشاركة كافة األطراف الوطنية املعنية من مؤسسات حكوميـة،          
وجمتمع رجال األعمال املصري، واجملتمع املدين حبيث تتأسس هذه االستراتيجيات على مبدأ            
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وال األجنبية والوطنية لفتح أسـواق جديـدة        جلب رؤوس األم  هبدف  " املسؤولية املشتركة "
عات متناهية الـصغر لتـشجيع      رووتفعيل املش ،  لتسيري العملية اإلنتاجية واالقتصادية بالبالد    

موازنات العرض  تعد   على أساسها    اليتإجراء البحوث والدراسات    واالستثمارات الصغرية،   
 ركيزة تقوم عليها الدولـة      نونا بدورمها يك  انتل ورسم السياسة القومية للتدريب ال     ،والطلب

  .)٧(اذكرهالسالف ملكافحة البطالة مبساعدة العوامل األخرى 

  احترام ومحاية حقوق املرأة ومتكينها  -سابعاً  

  )٦٣ و٦٠ و٥٨ و٤٦ و٤٣-٤٠ و٣٣-٢٨ و١٦ و١٣-١١ و٧ و١التوصيات (    
لعامة وتكافؤ   احلقوق واحلريات والواجبات ا    يفاملساواة أمام القانون    كفل الدستور     -٣٥

متثيال  ، وألزم الدولة بالعمل على متثيل املرأة      الفرص بني مجيع املواطنني رجاالً ونساء دون متييز       
عليها مـصر   املصدقة  االلتزام باالتفاقيات الدولية    مناسبا يف اجملالس النيابية واحمللية، وأوجب       

 تضمن  اليت كافة التدابري    اختاذ، فضال عن    عامةبصفة  واألطفال واإلنسان   املرأة   حقوق   ىحتمو
ؤسـسات  مب كل موقع    يف ها عادلة للنساء على مجيع املستويات وإتاحة الفرصة لتعيين        معاملة

 مادة بالدستور تتنـاول محايـة       ٢٢ضوء وجود     ويف .الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية   
، سـيعمل   )١١(ملادة  مقدمتها ا   ويف اً، واقتصادياً، واجتماعياً،  حقوق املرأة، ومتكينها سياسي   

  .املساواة وعدم التمييزلضمان  ذات الصلةمراجعة العديد من التشريعات الربملان على 
 خمصصاً للمرأة عدداً غري مسبوق مـن        ٢٠١٤ لسنة   ٤٦صدر قانون جملس النواب رقم        -٣٦

مقاعد جملس النواب، فأوجب أن يكون نصف مرشحي القوائم االنتخابية على األقل من النساء،              
  .ونصف عدد من يعينهم رئيس اجلمهورية على األقل، لضمان متثيلها متثيالً مناسباً يف اجمللس

 بني املرأة والرجـل يف    مؤشرات جديدة غري منطية لقياس املساواة       مصر   تاستحدث  -٣٧
احلقوق السياسية هبدف رصد املكاسب اليت تعود على        ، و التعليم، و لصحة، وا  العمل تجماال
 هذه اخلطط وتطوير األساليب املنهجية املتبعة حالياً للخروج بـنظم متابعـة              من تنفيذ  املرأة

كـل مراحـل    ب العمليعلى املستوى   لالحتياجات اخلاصة للمرأة    وإقرار موازنات مستجيبة    
 املعنيني خبفض نـسبة وفيـات       ٥ و ٤ رقمي التنمية لأللفية    ، وحتقيق هديف  التخطيط واملتابعة 

  :، فعلى سبيل املثال٢٠١٥  عاملولاألطفال، وحتسني صحة األم حب
 ة،وغري القادر املعيلة  خاصة   ملرأة ا :االقتصاديالتمكني  احلقوق االقتصادية و    )أ(  

مبساواة كاملة مـع    تتمتع   وقطاع األعمال العام     ، والقطاع العام  احلكومي، القطاع   يف ةالعامل
 وكـذا عـالوة     ،صـة  والعالوات اخلا  ، والتشجيعية ، والعالوات الدورية  ، األجور يفالرجل  

__________ 

 .نبذة عن املشروعات اليت يتم تنفيذها لتمكني الشباب: )٣(مرفق  )٧(
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تتمتـع    كمـا  ؛ ونفس نظام احلصول على هذه املنافع      ،الزواج، ونفس قيمة املعاش املستحق    
ألعباء العائلية مثلها مثل    ل الضريبية   واإلعفاءات ،باخلدمات الصحية واالجتماعية هلا وألبنائها    

قدمي بصدور  قانون الضرائب ال يف كان موجوداً    الذيبعد أن متت إزالة التمييز      ، وذلك   الرجل
، )٨(مت تنفيذ عدد مـن املـشروعات الوطنيـة          كما .٢٠٠٥ لسنة   ٩١قانون الضرائب رقم    

 علـى مساعدة املرأة الفقـرية     بالتعاون بني احلكومة واجملتمع املدين والقطاع اخلاص، هبدف         
املؤسـسات  ، ونفذت هذه املشروعات كـل مـن          خطة املشروعات الصغرية   يفاالندماج  
املصرية،  ومؤسسات الزكاة    ، وبنك ناصر  ، للتنمية االجتماعيمثل الصندوق   املصرية  التمويلية  

: ٣مرفـق   (احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدين، واجملالس القوميـة        وغريها من املؤسسات    
ساهم يف استفادة اآلالف من السيدات يف         مبا ،)مشروعات اجمللس القومي لألمومة والطفولة    

 للمـرأة  اإلنتـاجي النـشاط   دعمت هذه املشروعات      كما قرى مصر ومناطقها املهمشة؛   
  ؛االقتصاديةأوضاعها حتسني ساهم يف  مبا

 قامت احلكومة املصرية بالتنسيق مع      :احلقوق االجتماعية والتمكني االجتماعي     )ب(  
 احلـصول   يف القوميحيملن بطاقات الرقم      ال الاليتمبعاونة النساء الفقريات    اجمللس القومي للمرأة    

  مليـون  ٢,٧ حوايل ذلك استخراج شهادات ميالد لساقطات القيد، ومت استخراج          يف ا مب عليها
وتتعاون احلكومة املصرية مع اجملالس القومية ومنظمات اجملتمع املدين،         .  حىت اآلن  بطاقة رقم قومي  

 للمـرأة كـاحلق يف      )٩(لتنفيذ العديد من املشروعات الوطنية اهلادفة إىل دعم احلقوق االجتماعية         
 .عليم، والصحةالت

__________ 

 مشروع بالتعاون مع اجمللس القومي للمرأة، واهليئات واجلهات الدولية املاحنة منـها             ١٠٠مت تنفيذ أكثر من      )٨(
إنشاء مراكز  ؛  ملشروعات الصغرية ومتناهية الصغر للمرأة    ا لتمويلختصيص مراكز   على سبيل املثال ال احلصر      

 اليت تـصنعها     ختصيص منافذ بيع وتسويق املنتجات البيئية      ؛مرأة على الصناعات الصغرية املكملة    تدريب لل 
إنشاء مراكز تدريب للمـرأة علـى       ،  )احملافظات الساحلية (توفري مصانع لتجفيف وتعليب األمساك      املرأة؛  

مة معارض لبيع منتجات    إقا،  تدريب وتأهيل السيدات على صناعة املالبس اجلاهزة      ،  احلرف التقليدية النادرة  
إنشاء مصانع لتصنيع وحفـظ وتغليـف املنتجـات    ، ختصيص مصانع للكليم لتشغيل الفتيات    ،  املرأة املعيلة 
تطوير وتدعيم  ،  لباناألإنشاء مصانع منتجات    ،  ختصيص مراكز حرفية للمرأة   ؛  )احملافظات الزراعية  (الزراعية

التوسـع يف   ،  ارات إقامة مشروعات صغرية غري تقليدية     مراكز التكوين املهين إلكساب الفتيات والنساء مه      
ريب النساء على احلرف التقليدية خلدمة البواخر       دت،  القروض الصغرية للسيدات املعيالت واملناطق العشوائية     

إنشاء وحدات لتصنيع العـصائر   ،  إنشاء مشاغل للفتيات وورش للمشغوالت اليدوية     ،  العابرة لقناة السويس  
 .وورق الربدي

املودعات " الغارماتالسجينات  "لإلفراج عن   مبادرة  بالتعاون مع إدارة السجون     القومي للمرأة   ق اجمللس   أطل )٩(
 سداد ديوهنن بسبب الفقر لتخفيف املعاناة عنهن وعن أسرهن وقد قام اجمللس بتشكيل جلنـة            مبالسجن لعد 

كما نفـذ   . ت للحاالت العاجلة  تتوىل التنسيق مع ممثلي السيدات املسجونات وممثلي الدائنني ووضع أولويا         
خـصص  ، و املرأة املسنة واملرأة املعاقة   خاصة  الرعاية الصحية للمرأة    بالتعاون مع احلكومة العديد من برامج       

طور وجهز أقسام حاالت اإلدمان باملراكز املتخصصة مبستشفيات        ، و  لعالج املرأة غري العاملة    اًوجهز أقسام 
وفر خدمة  ، و طاق اخلدمة الطبية املقدمة للمرأة للكشف على األورام       طور ووسع ن  ، و الصحة النفسية لإلناث  

بعـض املستـشفيات أو العيـادات أو        يف  العيادات املتنقلة أو تطوير أقسام      بالصحة اإلجنابية للمرأة سواء     
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، ميع قرى ومراكز اجلمهورية   جنحت احلكومة يف إنشاء وحدات للرعاية الصحية جب         -٣٨
تقدم خدماهتا الصحية للمرأة عن طريق أطباء وهيئات متريض مدربني حـسب بروتوكـول              

 "مراكز صحة املرأة  "معتمد من وزارة الصحة والسكان، باإلضافة إىل مراكز متطورة تسمى           
ويتم باستمرار تطويرها لتشمل تقدمي اخلدمات االجتماعية واالقتصادية        . فظاتيف أغلب احملا  

 خدمات التثقيف   على املستوى الوطين بتقدمي   صحيات  الرائدات  تقوم ال   كما ؛جبانب الصحية 
الصحي للمرأة يف مجيع املراحل العمرية وتوجيه املرأة الريفية لالستفادة من اخلدمات الصحية             

  .األولية والعالجية
 مصر برناجماً قومياً حول الوقايـة واحلمايـة مـن           يفتشمل برامج الرعاية الصحية       -٣٩

  املكتـسبة  وبصفة خاصة مرض نقـص املناعـة      ،عن طريق الدم    أو األمراض املنقولة جنسياً  
 تـسمى   اً مركـز  ٢٧مت إنـشاء    و.  وغريها من األمراض   الوبائي،ومرض االلتهاب الكبدي    

باب خبطورة هذه األمراض وكيفية شتوعية الل ملستوى الوطينعلى ا " عيادات صديقة للشباب  "
 علماً بأن هذه املراكز     ،الوقاية منها وتعريفهم باألبعاد االجتماعية واالقتصادية لتلك األمراض       

 .املعلومات اليت حتصل عليها   بسرية وخصوصية   باحترام احلق يف اخلصوصية للمريض، و     تلتزم  
  . وزارة ومديريات الصحةتقدمي املشورة يفتفسارات و االسىخط ساخن لتلقمت إنشاء  كما
وزارة الصحة والسكان نظـام رصـد       تطبق مصر على املستوى الوطين من خالل          -٤٠

 وذلك الختـاذ    ،دوث الوفاة حل ى تؤد اليت األسباب والعوامل    للوقوف على وفيات األمهات   
ية برامج الكشف املبكر    شمل الربامج الصح  وت.  مثل تلك احلاالت   ىاإلجراءات املناسبة لتفاد  

 لتسجيل األورام بالتعاون مـع هيئـة   قومي وعنق الرحم، باإلضافة إىل برنامج      الثديألورام  
 جودة وكفاءة مجيع وسـائل       الوزارة أيضا  تراقبو.  مصر يف مناطق كثرية    يف "كري الدولية "

ـ  و ، الداخليفتصنع   أو  تستورد من اخلارج   اليتتنظيم األسرة    صحيات تدريب الرائـدات ال
املناطق الريفيـة   بوالرائدات الريفيات لتوعية وتطوير سبل وصول اخلدمات الصحية إىل املرأة           

  . بالتنسيق مع منظمات اجملتمع املدينوالنائية
 ، الـشامل  الـصحي  برنامج التأمني    يف دراسة إدماج خدمات تنظيم األسرة       جارى  -٤١
لصحية املتاحة مـن وسـائل الوقايـة        تقوم الدولة جبهود مكثفة لتعريف املرأة باخلدمات ا       و

،  عامة، وخبدمات تنظيم األسرة املقدمة من خـالل مؤسـساهتا          ةواحلماية من األمراض بصف   
__________ 

 جمـال   يفعدهن للعمل   أدرب الرائدات الريفيات و   ، و داخل الوحدات الصحية   طور أندية للمرأة  ، و األحياء
وفـر أمـاكن    ، و هشاشة العظام و الثدي،دعم أنشطة الوقاية من أمراض       و .ألسرة والصحة اإلجنابية  تنظيم ا 

القرى احملرومـة   ب والصحي البيئيحسن الوضع   ، و سكنية آمنة خلدمة الطبيبات املغتربات من املناطق البعيدة       
 مراكـز   أنـش أ، و مراض الكبد والكلـى    أل ختصىوفر مستشفى   ، و بإنشاء مراحيض صحية لألسر احملرومة    
وفر عيادات  ، و  من الوحدات خاصة بصحة األسرة     اًخصص عدد ، و متخصصة لفحص املقبلني على الزواج    

الصحي، ونفـذ    التأمني   تمبستشفيا لعالج املرأة العاملة     اً أقسام أنش، وأ متنقلة للصحة اإلجنابية خلدمة املرأة    
 وجهز  أنشاملعاقات، وأ تأهيلية للنساء   برامج تدريبية و  ، و  بالقرى الصحيتدوير خملفات الصرف    مشروعات ل 

 . لرعاية املعاقات ذهنياًاً دورأنش، وأ للمسنات وتدريب اجلليسات على رعايتهمنوادي
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مع مراعاة  الرتقاء جبودة اخلدمات املقدمة،     ل الصحي أسلوب إدارة مؤسسات التأمني      وتعديل
والتعليم مكونات الصحة   أدجمت وزارة التربية      كما ، املادية للطبقات األكثر احتياجاً    اتالقدر

تقوم أجهزة اإلعالم املقـروءة     ، و  املرحلة الثانوية  يفاإلجنابية ضمن املناهج الدراسية وخاصة      
واملسموعة واملرئية جبهود مكثفة لتوعية وتثقيف املرأة صحياً من خالل برامج متخصصة تبث             

 الصحي  الوعي لنشر   مصرية خمصصة توجد قناة تلفزيونية      كما  قنوات اإلذاعة والتلفزيون،   يف
  .االستشاراتوتقدمي 

يف جمال احلقوق املدنية والسياسية، والتمكني السياسي للمرأة فقد اختذت احلكومـة              -٤٢
  :يأيت  مااملصرية عدداً من اخلطوات واإلجراءات هبدف متكني املرأة سياسياً من خالل

ـ      ٢٠١٤  عام كفلت التشريعات املصرية، ودستور     )أ(   وين  حق املـرأة يف تك
توفري اخلدمات للمرأة ومساندهتا  هبدف - غري احلكومية - احتادات نوعية للجمعيات النسائية  

زمة لتنمية ال مواجهة وحل مشكالهتا والقيام بالدراسة اليفتعاون  ال احلصول على حقوقها و    يف
  ؛الحتادل اجلغرايفاملرأة بالنطاق 

ـ         )ب(   ـ  التـصدي ها  إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص جبميع الوزارات مهمت  ة ألي
 ؛ مكان العمليفممارسات هبا شبهة متييز ضد املرأة 

 احتـاد   يفاملرأة والطفـل    لدعم حقوق   إنشاء جلان املرأة بالنقابات املهنية        )ج(  
النقابات العمالية لتأكيد حصول املرأة على حقوقها وممارستها حلريتها األساسـية ومراعـاة             

  ؛ باملساواة الدستورية مع الرجلمتتعها
 مجيع اجملاالت مبـساندة مـن       يفعقد دورات تدريبية لتوعية املرأة حبقوقها         )د(  
 ؛اليونيفم

 االحتادات احملليـة  يفإنشاء جلان للمرأة   تيسري قيام املنظمات غري احلكومية ب       )ه(  
 خاصة( برامج توعية املرأة يفعلى مستوى احملافظات لتفعيل دور اجلمعيات األهلية ومساندهتا    

 ؛ مجيع اجملاالتيفحبقوقها اإلنسانية ) لريفيةاملرأة ا

  للمـرأة ووزارة   القـومي  بني اجمللس    ٢٠١٣ أغسطس   يف بروتوكول   إبرام  )و(  
أطر التعاون بني اجلـانبني      هبدف تعزيز ) قطاع حقوق اإلنسان والتواصل اجملتمعي    (الداخلية  
 ؛ونية واألمنية هلا آليات حديثة لتفعيل احلماية للمرأة وتقدمي املساعدة القانوإلجياد

 ت جماال املرأة يف  لتوعية ندوة ٧١٧قامت وزارة التضامن االجتماعي بعقد        )ز(  
 احلقـوق   اإلنـاث،  ختان   ، الزواج املبكر  ، العنف ضد املرأة   اإلنسان، حقوق   ،االجتار بالبشر 

 وغريها من القضايا اليت تعد انعكاسـاً للظـروف االجتماعيـة            ،القانونية والسياسية للمرأة  
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 األنديـة   ، مراكز تنمية املـرأة الريفيـة      ىن عل واالقتصادية للمجتمع ويستفيد منها املتردد    و
 .)١٠( مراكز استضافة وتوجيه املرأة،النسائية

 يقدم برامج تدريبية مكثفة للنساء  السياسي للمرأة مركزاً للتأهيل     القوميأنشأ اجمللس     -٤٣
 اإلمنـائي اونة من برنامج األمـم املتحـدة         احلياة السياسية مبع   يف االخنراط   يف يرغنب   الاليت

حبمـالت  للقيـام   حكومية  غري  واحلكومة اهلولندية، باإلضافة إىل التعاون مع عدة منظمات         
يف  مـستوى متثيـل املـرأة        تواضع ورغم   .على املستوى الوطين    عام لمجتمع بشكل لتوعية  
 االنتخابات كان   يفبأصواهتن   اإلدالء   يفشاركن  الاليت  أن عدد النساء      إال ات السابقة، الربملان

 االنتخابات األخـرية    يف كثري من املناطق     يفمرتفعاً بدرجة ملحوظة، بل فاق أعداد الرجال        
شاركت رئيسة اجمللس يف عضوية جلنة اخلمـسني          كما ؛٢٠١٤، و ٢٠١٢و،  ٢٠١٠أعوام  

  .٢٠١٤  عاماليت أعدت مشروع دستور
تنفيذ حزمة متكاملة من الربامج التدريبيـة        فقد مت قدرات النساء الربملانيات،    ل دعماً  -٤٤

برنامج ،   برامج الرائدات الريفيات واملشاركة السياسية     ،منها برامج املرأة واملشاركة السياسية    
سلسلة ؛ وكذلك    تفعيل دور الربملانيات   يف برنامج إدارة احلمالت االنتخابية      ،اختار مرشحك 

جيابية إ نسائية قادرة على التنافس وحتقيق نتائج        عداد كوادر إل هتدف   اليتمن الربامج التدريبية    
وقد اسـتهدفت بـرامج      . انتخابات اجملالس احمللية القادمة    يف مواقع صنع القرار وخاصة      يف

 الترشح جملالس النقابات واألحزاب الـسياسية واجلمعيـات األهليـة           يفالتدريب الراغبات   
  .)١١(واالئتالفات الشعبية على مستوى احملافظات

مكتـب  النسبة ملكافحة التمييز ضد املرأة بكافة أشكاله أنشأ اجمللس القومي للمرأة            ب  -٤٥
 املـشاركة   عـن  ها تعوق اليت للمشكالت    للتصدي (Ombudsman) املرأة ومتابعتها    ىشكاو

 ممارسة متييزية تتعرض هلا،     ةاإلبالغ عن أي  للمرأة  تتيح  اليت  رمسية  القناة  الميثل املكتب   والفعالة،  
لـرد علـى االستفـسارات وتقـدمي        لكتب فريق من احملامني والفنيني املختصني       باملويعمل  

يتعاون املكتب مع كل    و .هات االختصاص ملتابعتها  جل ىاالستشارة القانونية وإحالة الشكاو   

__________ 

حتقيق احلماية والرعاية االجتماعية والتأهيل والتنمية للمرأة       التضامن االجتماعي اهلادفة إىل     أحد آليات وزارة     )١٠(
 السلبية وخلق وعي جمتمعـي      دالعادات، التقالي ييز ضدها وحماربة    وحرصاً على دعم حقوق املرأة ومنع التم      

ويعد مشروع استـضافة وتوجيـه املـرأة أحـد           .هلا وتقدمي سبل احلماية واملساعدة للمرأة املعنفة       رافض
املشروعات الرائدة على مستوى العامل العريب الذي أنشأته الوزارة ملساعدة املرأة الـيت تتعـرض للعنـف                 

 توفري الرعاية   إىل باإلضافة ،الصعاب واملشكالت اليت تواجهها    ومساعدهتا على ختطي   االحنرافحلمايتها من   
من خالل الندوات الـيت      مهنياً وثقافياً  االجتماعية والصحية والنفسية هلا وإعادة تأهيلها للتكيف مع اجملتمع        

وكذلك التدريب على بعض احلـرف      يتم تنظيمها يف اجملاالت املختلفة اقتصادية واجتماعية ودينية وقانونية          
 -  اجليـزة  -القـاهرة   ( حمافظات هي    ٨  بعدد ٩ويبلغ عدد املراكز     .واملهارات لتوفري فرص عمل مناسبة    

 .) القليوبية- الدقهلية - الفيوم - بين سويف - املنيا - باإلسكندرية مركز ٢ عدد
مرسى /أسيوط/املنيا/سوهاج/قنا/البحر األمحر /لشرقيةا/الدقهلية/اجليزة/  القاهرة  يف  دورة تدريبية  ١٦مت تنفيذ    )١١(

 .أسوان/األقصر/سكندريةاإل/البحرية/ مطروح
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 ووحدات تكافؤ الفرص بالوزارات واألزهر وجملس       ،اجلهات املعنية احلكومية وغري احلكومية    
  .ت رصد وحل املشكاليفالدولة 
ـ  الـوزاري  بـالقرار    "وحـدة تكـافؤ الفـرص     "مت إنشاء     -٤٦  ٢٦١ث بـرقم   د احمل

 الواردة مـن مكتـب      ى الشكاو ىلتلقيف وزارة التضامن االجتماعي      ٢٥/٩/٢٠١٢ بتاريخ
دراستها وحتويلها للجهات املعنية للحصول على اخلدمة القومي للمرأة ل املرأة باجمللس  ىشكاو

 احلفاظ علـى    يفساهم  ي  مبا هما أسباب شكو  تاليفعلى  تهدفة  املناسبة ومساعدة الفئات املس   
  . واحلد من التمييز ضد املرأةىالكيان األسر

ضـد  وزارة الداخلية خطوط هواتف ساخنة لإلبالغ عن حوادث العنف          خصصت    -٤٧
شرطة نسائية  وخصصت  ،  الضحاياواالغتصاب وهتك العرض، ومراكز لعالج ورعاية       املرأة  

 فضالً عما سبق اإلشارة إليه مـن سـن          .املغتصبة  أو املتحرش هبا   أو املعنفةللتعامل مع املرأة    
  ).أ-١٧فقرة (قانون ملكافحة العنف ضد املرأة 

وزير الداخلية  كتب  وحدة متخصصة ملكافحة العنف تابعة مل     أنشأت وزارة الداخلية      -٤٨
نسان والتواصل  زيادة االهتمام حبقوق اإل   اجملتمعي، هبدف   وقطاع حقوق اإلنسان والتواصل     

 ضـباط  ١٠تتكون الوحدة مـن  هم، واملدين وتأكيد حقوق الطفل واملرأة واالهتمام بقضايا  
وسـيتم   الـشرطي ير العمل   و ضابطات من ختصصات خمتلفة ويعترب الفريق نواة لتط        ٤منهم  

  .تعميمها على مستوى املديريات واألقسام

  حقوق الطفل  -ثامناً  

  )٤٩ و٣٧ و١٤ و٦التوصيات (    
يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وأوجب محايته         مل  الطفل بأنه من   ٢٠١٤عرف دستور     -٤٩

، خاصة حقه يف اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبار جماين، ورعاية      )٨٠املادة  (وصيانة حقوقه   
بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية وتنمية وجدانيـة ومعرفيـة             أو صحية وأسرية 

طفال من ذوى اإلعاقة، ومحاية الطفل من كافـة أشـكال العنـف             يف ذلك األ    مبا وتعليم،
واإلساءة، وسوء املعاملة، واالستغالل اجلنسي والتجاري، وإنشاء نظـام قـضائي خـاص             

  .تتضمنها الدساتري املصرية السابقة  مل حقوق ومحايةكوتل.  عليهماجملينباألطفال 
 ، وصـحية  ،تربويةو ،اجتماعية(ملة  بتقدمي كافة أنواع الرعاية املتكا    احلكومة  تقوم    -٥٠

وفقـاً  الـوطين،   ستوى  املللطفل من خالل وحدات اخلدمة املنتشرة على        )  وتنموية ،وثقافية
 مـن   ،٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦ املعدل بالقانون رقم     ١٩٩٦ لسنة   ١٢ألحكام قانون الطفل رقم     

نمية الطفل مشروع رعاية وت، ومشروع األسر املضيفة، وأندية األطفال، و خالل دور احلضانة  
، واألسـر   املؤسـسات اإليوائيـة   ، و احلضانة اإليوائية  دور، و مشروع طفل الريف  ، و العامل
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وتتكامل هذه اجلهود مع جهود املنظمات غري احلكومية، واجمللـس          . قرى األطفال ، و ةالبديل
  ).جهود اجمللس القومي لألمومة والطفولة: ٤مرفق (القومي لألمومة والطفولة 

رامج واستراتيجيات وطنية شاملة لضمان املصلحة العليا للطفل، خاصـة          يتم تنفيذ ب    -٥١
، )١٣(املؤسسات اإليوائية ، و )١٢(نظام األسرة البديلة  منها مثالً    ،للرعاية البديلة لألطفال  بالنسبة  

مؤسسات الرعايـة االجتماعيـة لألطفـال       ، و )١٥(قرى األطفال ، و )١٤(احلضانات اإليوائية و
وجيـرى  . )١٨(مكاتب املراقبة االجتماعية، و )١٧(دور املالحظة ، و )١٦(املعرضني خلطر االحنراف  

معايري اجلودة لدور رعاية األيتام، تطوير ل طرحتها وزارة التضامن االجتماعي إستراتيجية تنفيذ
 األنظمة واللوائح التنفيذية اخلاصة باملؤسـسات والـدور         وركائزها أوالً، مراجعة وحتديث   

انياً، إعداد وصياغة معايري اجلودة داخل املؤسـسات اإليوائيـة          ؛ وث االجتماعية لرعاية األيتام  

__________ 

يهدف إىل توفري أوجه الرعاية املتكاملة االجتماعية والنفسية والصحية واملهنية لألطفـال الـذين حالـت                 )١٢(
األسـر البديلـة   ويبلغ عدد .  أسرهم الطبيعية وذلك هبدف تربيتهم تربية سليمة  يفوا  أظروفهم دون أن ينش   

 . طفل وطفلة٨٠٤٠ترعى )  أسرة٨٠٤٠(
الذين حرموا    كل دار إليواء األطفال ممن ال تقل سنهم عن ست سنوات وال تزيد على مثاين عشرة سنة                 هي )١٣(

أو عجزها عن توفري الرعاية األسرية السليمة للطفل ويبلغ           األسرة من الرعاية األسرية بسبب اليتم أو تصدع      
 .طفالً وطفلة ٩٠٨٢ مؤسسة ويستفيد منها ٣٤٥وائية عدد املؤسسات اإلي

 حـضانة   ١٤٥ويبلغ عدد احلضانات اإليوائيـة       دار إليواء األطفال من سن عامني حىت سن ست سنوات          )١٤(
 .طفالً وطفلة ٣٥٨٤ويستفيد منها 

 من سن    النسب من اجلنسني   وجمهويل وتقوم برعاية األطفال األيتام      S-O-S تتبع اهليئة املصرية لقرى األطفال     )١٥(
 .بيوت الشباب، وخالل آليات قرى األطفال من املهد وحىت مرحلة االعتماد على النفس

 حالة تعـرض للخطـر أو       يف وا عاما إذا كان   ١٨ سنوات وحىت    ٦ترعى األطفال يف الفئة العمرية من سن         )١٦(
ن الطفـل    عاما وفقا ملا ينص علية قانو      ٢١ هذه املؤسسات حىت سن      يف مهؤاالحنراف بالفعل ويستمر بقا   

 ٣٦ عدد املؤسسات    إمجايل ويبلغ   ٢٠٠٨ لسنة   ١٢٦ والئحته التنفيذية املعدلة برقم      ١٩٩٦ لسنة   ١٢رقم  
ومن بني مؤسسات اإلنـاث     الوطين  ستوى  امل للذكور موزعة على     ٢٦ مؤسسة لإلناث و   ١١مؤسسة منها   

 التنشئة االجتماعيـة    مؤسسة للفتيات ضعيفات العقل وتقدم هذه املؤسسات اإلعاشة الكاملة هبدف إعادة          
 جرميـة أو    الرتكـاهبم ألطفال الذين مت القبض علـيهم       ل واملهين والتعليمي والنفسي االجتماعيوالتأهيل  

ألطفال الذين حيـضرهم    ، ول ألطفال احملالني من اجلهات املختلفة لتعرضهم لالحنراف      ، ول تعرضهم لالحنراف 
الذين حتكم احملكمة أو تأمر     ، و املعرضني للخطر هم، و  من تلقاء أنفس   ألطفال الذين يطلبون اخلدمة   ، ول ذويهم
 .تسليمهم إليها كعائل مؤمتنبالنيابة 

 سنة والذين ترى النيابة أو القضاء إيداعهم فيها مؤقتاً بقـصد            ١٥ يقل سنهم عن     نطفال مم ختتص حبجز األ   )١٧(
أقـسام الـشرطة أو    أمرهم حبيث ال يودع الطفل أو الطفلة يف  يفالتحفظ عليهم ومالحظاهتم حلني الفصل      

وهذه الدور تقدم خدمات الرعاية املتكاملة والشاملة للطفل من خالل الربامج            ، السجون يفحيبس احتياطيا   
 .الصحية والطبية واالجتماعية والنفسية

ة يطبالنفسية و الجتماعية و من الناحية اال  دراسة احلاالت احملولة من النيابة أو الشرطة أو دور املالحظة           تتوىل   )١٨(
قوف على عوامل االحنراف ورسم خطة العالج املناسبة لكل حالة من هذه احلاالت أيضا رعاية الطفـل              للو

 لـسلوك    إبعاده عن دراسته أو حمركاً     يف ن الظروف االقتصادية سبباً   ويف أسرته ومساعدته ماليا حىت ال تك      
 . على مستوى اجلمهورية مكتب مراقبة اجتماعيا٢٥٦ًغري سوى وعددها 
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لتمكينهم من تقدمي أوجه الرعاية املتكاملـة   لتكون دليالً للقائمني على إدارة تلك املؤسسات      
لأليتام بالتعاون مع اجلمعيات األهلية املتخصصة باإلضافة لبعض اخلرباء املتخصصني يف هذا             

وكفاية العاملني باملؤسسات اإليوائية وتدريب مقـدمي اخلدمـة         اجملال؛ وثالثاً، رفع كفاءة     
  .وإعطائهم شهادات معتمدة

رعاية وتنميـة الطفـل     لكز  امر جمال مكافحة عمالة األطفال، أنشأت احلكومة        ويف  -٥٢
تعمل يف  اجتماعيةآلياهتا لتحقيق الرعاية والتنمية االجتماعية من خالل مؤسسة         كأحد  العامل  

 من اآلثـار الـسلبية لعمالـة        عشر للحد لثامنة  لية الطفل من سن السادسة      جمال رعاية وتنم  
 ١٢٤جاء بقانون الطفل والئحته التنفيذية باملواد مـن           ما األطفال والعمل على متابعة تنفيذ    

  .١٣٧إىل 
تدرس احلكومة عدداً من اإلجراءات هبدف تعزيز وتطوير سبل الرعايـة املتـوفرة               -٥٣

 اجملتمـع   يفتماشى مع التطورات    ذات الصلة لت  ل اللوائح والقرارات    تعديلألطفال، من بينها    
 من الالئحة التنفيذية لقانون الطفل هبدف تعديل سن الرعاية          ٨٧ و ٨٥تعديل املادتني   ومنها  

 مشروع  يفلتوسع  ؛ وا بديلة ليصبح من سن امليالد بدال من سن سنتني        السر  األلألطفال داخل   
بناء املؤسسات اإليوائية من احملرومني من الرعاية األسرية        ألقة  إنشاء دور ضيافة للرعاية الالح    

زيـادة عـدد   ؛ و١٩٩٦ لسنة ١٢ورد بقانون الطفل رقم   ملا طبقااً عام ١٨الذين أمتوا سن    
 على املستوى    ألبناء املؤسسات اإليوائية احملرومني من الرعاية األسرية       النفسيلتوجيه  امراكز  

 تواجه هذه اليتسبة إلجياد حلول للمشكالت االجتماعية والنفسية توفري اآلليات املناالوطين؛ و
 النفـسي  هبـم إىل مـستوى أفـضل مـن التوافـق              اجملتمع قبل تفاقمها، وصوالً    يفالفئة  

  .)١٩(واالجتماعي
وفيما يتعلق باحترام ومحاية حقوق الطفل يف منظومة العدالة اجلنائية، وفر الدسـتور         -٥٤

 املـصرية، أن التـشريعات    كماطبقاً للمعايري الدولية ذات الصلة،     ٨٠هذه احلماية يف املادة     
مقدمتها قانون الطفل والقانون اجلنائي، كفال كافة أوجه الرعاية، واحلقوق املنـصوص             ويف

__________ 

 خاصة للعديد مـن احلـاالت       واالجتماعي النفسيتقدمي خدمات العالج واإلرشاد     اخلدمات  تشمل هذه    )١٩(
توفري اخلدمة النفسية الشاملة    واملهين، و  النفسي تعاىن من اضطرابات سلوكية تعوقهم عن التوافق         اليتالفردية  

 بالتنسيق مـع    واملهين يالنفسإعداد االختبارات واملقاييس الالزمة لعملية اإلرشاد       ، و من خالل عيادة نفسية   
 التربوي أو العالجيإلرشاد  ا جماالت   يفإجراء البحوث والدراسات امليدانية والتطبيقية      ، و اجلهات املتخصصة 

محايتهم من التيارات   هبدف  تصميم برامج إرشادية للشباب تلىب حاجتهم ودوافعهم        ، و  أو األسرى  املهينأو  
 املهـين  سيكولوجية التأهيل    يفتنظيم الدورات والربامج التدريبية     ، و واالحنرافات السلوكية املتطرفة  الفكرية  
 من خـالل دعـم      "جليس الطفل "التوسع يف مشروع    ، و  للعاملني مبؤسسات الرعاية االجتماعية    والنفسي

 هذا اجملال مثل اجلمعية املصرية لتدعيم األسرة حيث يتم إعداد وتأهيـل             املنظمات غري احلكومية العاملة يف    
جيني من اجلنسني على كيفية تقدمي اخلدمة وتوفري الرعاية املثلى للطفل داخل مرتلـه وخاصـة                شباب اخلر 

 ظروف عارضة أخرى حلل مـشكلة األم العاملـة مـن     أية حالة   يفاألطفال ذوى االحتياجات اخلاصة أو      
 . التخرج للعمل هبذه املهنةحديثيجانب، ومن جانب أخر خلق فرص عمل للشباب 
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معاملة األطفال يف   : ٥مرفق  . (عليها يف االتفاقية الدولية حلقوق الطفل، ومعايري األمم املتحدة        
  .)منظومة العدالة اجلنائية

  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -تاسعاً  

  )٦٥ و١٥التوصيات (    
 كافة احلقوق الواجبة لألشخاص ذوي اإلعاقة مبوجب املـواد          ٢٠١٤كفل دستور     -٥٥

لضمان متكينهم سياسياً، واجتماعيـاً، واقتـصادياً،     ) ٢٤٤ و ١٨٠ و ٩٣ و ٨١ و ٨٠ و ٥٥(
تفاقية حقـوق األفـراد ذوي      ومراعاة احتياجاهتم اخلاصة يف إطار التزامات مصر مبوجب ا        

وأعدت احلكومة املصرية قانوناً متكامالً حلماية حقوقهم بالتعاون مع اجمللس القومي           . اإلعاقة
ونص الدستور على أن تعمل الدولة على متثيلهم متثيالً مالئماً          . املدينلشئون اإلعاقة واجملتمع    

نفيذاً لذلك أوجب قـانون     وت). ٢٤٤مادة  (يف أول جملس نواب ينتخب بعد إقرار الدستور       
 أن يكون هناك مرشح على األقل عن األشخاص ذوي          ٢٠١٤ لسنة   ٤٦جملس النواب رقم    

  .اإلعاقة بالقوائم االنتخابية الصغرية وثالثة على األقل بالقوائم الكبرية
 ٤١٠ لشئون اإلعاقة بقرار رئيس جملس الوزراء رقم         القومياجمللس  أنشأت احلكومة     -٥٦
 وجيوز له إنـشاء     ، القاهرة الرئيسي ومقره   ،يتبع رئيس جملس الوزراء   و ٢٠١٢بريل   أ ١٧ يف

 واإلشرافية، ويبـدي   التنسيقية واالستشارية  اختصاصاتهتعدد  توعلى الصعيد الوطين،    فروع  
راقب تطبيق القوانني واللوائح ي مشروعات القوانني والقرارات واالتفاقيات الدولية، و    يف الرأي

  .أجهزة الدولةبكافة   اإلعاقةبذوياخلاصة 
إدارات خمتصة مبراجعـة اللـوائح والقـوانني مـن اخلـرباء            شكل اجمللس القومي      -٥٧

رسـم  ل جلنة فرعيـة     ١٦ أنش؛ وأ لمتابعة والتنسيق والرصد  أخرى ل ، و القانونينيواملستشارين  
اليت وضعت   ٢٠١٣  عام اخلمسني جلنة   ؛ وشارك يف   مصر يف اإلعاقة   واستراتيجياتسياسات  
  .٢٠١٤ دستورمشروع

تقوم احلكومة بالتعاون مع منظمات اجملتمع املدين واجمللس القومي لألمومة والطفولة             -٥٨
بتنفيذ الربامج، واملشروعات والسياسات الوطنية هبدف محاية ودمج األطفال ذوى اإلعاقـة            

 جمال تقدمي اخلدمات    يفتدريب الكوادر العاملة    يف اجملتمع من خالل عدة حماور تتأسس على         
 اإلعاقـة   ى على املفاهيم األساسية املتعلقة حبماية ودمج األطفال ذو        همالعامة لألطفال وأسر  

 باملعلومات واملهارات األساسية ليصبحوا أعـضاء       يف اجملتمع؛ وتزويدهم   اإلعاقة   ىوغري ذو 
التعرف علـى    حقوق الطفل و   انتهاكاتوضع نظام للوقاية من     يف اجملتمع وبيئتهم؛ و   فاعلني  

على تفعيل دور جلان احلماية الفرعيـة وبنـاء         باالعتماد  االنتهاكات احملتملة والتعامل معها     
دعم إنشاء وحدات مركزية بالوزارات واجملالس القومية املتخصصة حلماية ؛ وقدرات أعضائها
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امج الـرب : ٦مرفق   (ودمج األطفال ومتابعة تنفيذ سياسات احلماية على املستويات املختلفة        
  ).الوطنية حلماية حقوق ذوى اإلعاقة

 يضمان حقـوق األشـخاص ذو     لسياسات فعالة   تواصل احلكومة املصرية تنفيذ       -٥٩
إعـداد   من بينـها     التفاقيات الدولية ذات الصلة، ووضع وتنفيذ برامج وطنية       وفقاً ل اإلعاقة  

 ،١٩٨٢لـسنة   ٤٩ املعدل بالقانون رقم ١٩٧٥ لسنة ٣٩مقترح لتطوير قانون التأهيل رقم   
مكافحـة   و ،اآلخـرين حقوق  مع  ومساواهتا  ألشخاص ذوى اإلعاقة    الدعم وتعزيز حقوق    

 ، التعليم يفد حق املعاقني    ي وتأك ، القدرات واحلريات  واحترامتكافؤ الفرص   ضمان   و ،يزيالتم
 ، سالم وأمـن   يف والعيش   ، والتعبري الرأي وحرية   ،اجملتمعيف   واالندماج ، والتأهيل ،والصحة
وتناقش هذه املقترحـات يف إطـار       .  وغريها من احلقوق   ،القهر  أو لتعرض للتعذيب وعدم ا 
 شامل من خالل سلسلة من الندوات، واملؤمترات، وورش العمل مبشاركة منظمـات     جمتمعي

اجملتمع املدين املعنية، واجمللس القومي لشؤون اإلعاقة، واهليئات واملؤسسات احلكومية املعنية؛           
 تعديل معظم اللوائح والقرارات الوزارية املنظمة للعمل مبجال التأهيـل           يفالنظر  ويتم حالياً   

تفق مع االتفاقية الدولية حلماية حقوق األشـخاص ذوى         تتناسب مع مستجدات العصر و    لت
  .٢٠١٤ ورد مبواد دستور  ومااإلعاقة،

ـ            -٦٠ ودة ترصد وزارة التضامن االجتماعي الواقع احلايل للمعاقني وتقييم اخلدمات املوج
وتطوير آليات العمل مبجال اإلعاقة للحصول على خدمات أكثر جودة من خالل تـشكيل              

ومت االنتهاء من برنـامج     . جلنة من اخلرباء يف جمال التأهيل االجتماعي واملختصني من الوزارة         
 ألـف حالـة مت      ٤٠٠ حوايل ألف حالة، وحصر     ١٣قاعدة بيانات املعاقني وإدخال بيانات      

ديريات واإلدارات الستكمال بياناهتم وحتديد نوع إعاقتهم متهيداً الختـاذ          توزيعهما على امل  
  .الالزم حنو تدبري اخلدمات الالزمة هلم

جتارب الدول األخرى بـشأن الـدمج       يدرس حالياً اجمللس القومي لشؤون اإلعاقة         -٦١
جلامعـات   املـدارس وا   يف الدمج   هذا لتفعيل   ، وبلورة سياسة تعليمية    اإلعاقة ى لذو التعليمي

مدارس الفصل  ك التعليم بسبب اإلعاقة     يفوضع بدائل أمام من حرموا من فرصهم        لباإلضافة  
ـ   ، وإجراء استبيان  الواحد والتعليم عن بعد     ا ملعرفة توجهات الـشركات اخلاصـة ومتطلباهت

لضمان تأهيل األفراد ذوى اإلعاقة بشكل يتناسب واحتياجـات سـوق العمـل             الوظيفية  
  .املصري

  حقوق الالجئني والشؤون املتعلقة باهلجرة واملغتربني  -عاشراً  

  )٧٦ و٨ و٧التوصيات (    
، ١٩٥١  لعـام  حتترم احلكومة كافة التزاماهتا مبوجب االتفاقية الدولية حلماية الالجـئني           -٦٢

واالتفاقية الدولية حلماية كافة حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، ومجيع االتفاقيات الدوليـة          
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حرية التنقل واإلقامـة    ) ٦٢( يف املادة    ٢٠١٤وكفل دستور . صلة اليت صدقت عليها مصر    ذات ال 
 للمواطنني جبميـع     التعسفي ألقسري الدولة، والتهجري     أي مواطن عن إقليم    دواهلجرة، وحظر إبعا  

وألزم الدولـة برعايـة مـصاحل       ). ٦٣مادة  (تسقط بالتقادم     ال صوره وأشكاله، واعتربه جرمية   
قيمني يف اخلارج ومحايتهم، وكفالة حقوقهم وحرياهتم، ومتكينهم من أداء واجبـاهتم            املصريني امل 

وتعمل الدولة علـى    ). ٨٨مادة  ( االنتخابات واالستفتاءات    العامة، وينظم القانون مشاركتهم يف    
وتنفيذاً لـذلك  ). ٢٤٤مادة (متثيلهم متثيالً مالئماً يف أول جملس نواب ينتخب بعد إقرار الدستور     

 أن يكون هناك مرشح على األقل عن املصريني         ٢٠١٤لسنة   ٤٦ب قانون جملس النواب رقم      أوج
  .يف اخلارج بالقوائم االنتخابية صغرية العدد، وثالثة على األقل بالقوائم الكبرية

تتعاون احلكومة بشكل وثيق مع مكتب املفوضية العليا لشؤون الالجئني يف القاهرة،              -٦٣
تب بالنسبة لتسجيل الالجئني وطاليب اللجوء السياسي؛ وتسعى منذ         وتدعم، وتيسر عمل املك   

 مع املفوضية العليا لالجئني لدعم جهـود        ن لتطوير التعاو  ٢٠١١  عام اندالع األزمة السورية  
أن افتقـار    إالمصر لضمان متتع املواطنني السوريني املقيمني على أراضيها بكافة حقـوقهم،    

ورغم ذلك حرصـت   . مة يعرقل تنفيذ العديد من برامج التعاون      املفوضية للموارد املالية الالز   
مصر على توجيه جزء من املوارد الوطنية لتمويل وضمان حصول املواطنني السوريني علـى              

  .كافة اخلدمات التعليمية، والصحية، واالجتماعية اليت يتمتع هبا املواطن املصري
اللجنة الوطنية التنـسيقية    "سمى  يتوىل تنسيق كافة موضوعات اهلجرة جلنة وطنية ت         -٦٤

، ٢٠١٤ لـسنة    ٣٨٠املنشأة بقرار رئيس جملس الوزراء رقـم        " املعنية باهلجرة غري الشرعية   
 وتضطلع اللجنة بتنسيق كافة اجلهود الوطنية املعنية بتنظيم شـؤون املهـاجرين يف مـصر،              

 بالتوعية ومكافحـة    املغتربني املصريني يف اخلارج، وتنسق السياسات احلكومية فيما يتعلق         أو
  .ظاهرة اهلجرة غري الشرعية

اختذت احلكومة املصرية عدداً من اخلطوات، واإلجراءات لضمان متتـع املـصريني              -٦٥
باخلارج بكافة حقوقهم، وأمهها إقرار حقهم يف التصويت يف االنتخابات العامة واالستفتاءات  

، وإنشاء اللجنة   ٢٠١١ لسنة   ١٣٠ تاريخ مصر، من خالل إصدار القانون رقم         ألول مرة يف  
العليا املشرفة على االنتخابات موقعاً إلكترونيا على شبكة املعلومات يسمح للمـصريني يف             

حق االنتخاب، بالتسجيل من خالل الرقم القومي املوحد، للحصول علـى            اخلارج، ممن هلم  
من خالل البعثـات    رقمهم االنتخايب، وكافة املستندات االنتخابية الالزمة لإلدالء بأصواهتم         
باحلضور شخصياً    أو املصرية يف اخلارج التابعة لوزارة اخلارجية إما من خالل الربيد املسجل          

ومت تطوير هذه اإلجراءات يف قانون االنتخابات الرئاسـية         . ملقر اللجنة االنتخابية يف اخلارج    
اسية  بتنظيم مباشـرة احلقـوق الـسي   ٢٠١٤ لسنة٤٥ والقانون رقم ٢٠١٤ لسنة   ٢٢رقم  

دون تسجيل مسبق مىت كـانوا مقيـدين         لتسمح للمصريني املتواجدين باخلارج بالتصويت    
  .بقاعدة بيانات الناخبني
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بالنسبة للحد من ظاهرة اهلجرة غري الشرعية إىل اخلارج، أنـشأت وزارة القـوى                -٦٦
 يرغب  من  أو ملهاجراهبدف توعية وتأهيل وتدريب     السفر  لتأهيل قبل   العاملة واهلجرة مركزاً ل   

علـى  ألحد الدول العربيـة الـشقيقة     أو األورويب االحتاد العمل باخلارج سواء إىل دول       يف
 يف يرغب   الذيالعادات والتقاليد وثقافة اجملتمع       أو  املهارات الالزمة من حيث اللغة     اكتساب

 اتاستشارمكاتب   )٦( الوزارة   ولدى . هذا اجملتمع  يف االندماجالسفر إليه ليتحقق له سهولة      
علـى مـستوى    ، وجارى زيادة عدد هذه املكاتب       على احملافظات املختلفة   للهجرة موزعة 

  .حمافظات اجلمهورية هبدف التوعية مبخاطر اهلجرة غري الشرعية واحلد من هذه الظاهرة

 العقوبـة القاسـية،     أو مناهضة التعذيب، وغريه من ضروب املعاملة       -حادي عشر
 املهينة  أو،ةالالإنساني أو

 )٨٤ و٣٩ و٣٦ و٣٥ و٩التوصيات (  

أن االتفاقيات الدولية اليت تصدق عليها مـصر        ) ٩٣( يف املادة    ٢٠١٤قرر دستور     -٦٧
يتجزأ من القوانني والتشريعات الوطنية، وبالتايل فمصر ملتزمة باحترام تعريف            ال تصبح جزءاً 

القوانني الوطنية بعـد    تعديل   إال   يتطلب األمر   وال التعذيب وفقاً التفاقية مناهضة التعذيب،    
  .انتخاب جملس النواب

سبق ملصر الرد على التوصية اخلاصة مبراجعة تعريف التعذيب يف قانون العقوبـات               -٦٨
ــصري  ــادتني (امل ــة األوىل ) ١٢٩ و١٢٦امل ــة املراجع ــالل عملي ــم (خ ــة رق وثيق

A/HRC/14/17/Add.1(        ومت طرحه   ، وأعد بالفعل مشروع قانون لتعديل املادتني املشار إليهما 
 ، ومرور البالد مبرحلة انتقاليـة     ٢٠١٣ يونيه، و ٢٠١١أن قيام ثوريت يناير       إال على الربملان، 

 يضمن اتـساق تعريـف      الذييوجد فيها جملس نيايب، حال دون إقرار مشروع التعديل           ال
 .التعذيب يف التشريعات املصرية مع تعريفه وفقاً التفاقية مناهضة التعذيب الدولية

نسبة للتوصيات اخلاصة بالتحقيق، والتعامل مع قضايا التعذيب وغريه من ضروب           بال  -٦٩
 عرضـاً تفـصيلياً   ) ٧(يتضمن املرفق   . املهينة  أو ،ةالالإنساني  أو العقوبة القاسية،   أو املعاملة

 . هذا الصددية والتنفيذية اخلاصة بالتحقيق يفتنص عليه األطر التشريع ملا

   البشرمكافحة االجتار يف  -ثاين عشر

 )٤٥ و٤٤التوصيات (    

وصـدقت علـى     ،تويل مصر اهتماما كبرياً بظاهرة االجتار يف األفـراد وجترمهـا            -٧٠
مكافحة كافـة   ووالطفل   جترم االجتار باملرأة     واليتاالتفاقيات اإلقليمية والدولية ذات الصلة      



A/HRC/WG.6/20/EGY/1 

25 GE.14-09044 

حظر أسوأ أشكال  بشأن ١٨٢من أمهها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  و ،امستغالهلأوجه ا 
 مبوجب قرار الـسيد رئـيس       ١٩٩٩  عام عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها     

 ةعرب الوطني ، واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة        ٢٠٠٢ لسنة   ٦٩اجلمهورية رقم   
ص مبنـع   وتوكوهلا االختياري املكمل اخلا   ر، وب ٢٠٠٠  عام يطالياإ يف  أقرها مؤمتر بالريمو   اليت

ـ    ومل ٢٠٠٤ مارس   ٥ يف األفراد وخباصة النساء واألطفال      يفوقمع ومعاقبة االجتار      ةتبد أي
بشأن بيع األطفال واستغالهلم      التفاقية حقوق الطفل   االختياريحتفظات عليه، والربوتوكول    

  تلتزم بـه   الذيأن التعريف     كما .٢٠٠٢ يوليه ١٢ يف األعمال اإلباحية /املواد  ويف  البغاء يف
 املادة الثالثة من الربوتوكـول      يفالتعريف الوارد   ذات   األفراد هو    يف باالجتارمصر فيما يتعلق    

 واخلاص ٢٠٠٠  لعام املكمل التفاقية األمم املتحدة ضد اجلرمية املنظمة عرب الوطنية   االختياري
الربوتوكـول   حددها اليتجترم القوانني املصرية الوطنية كافة األشكال        و .مبنع االجتار باألفراد  

  . األفراديف لالجتاراملشار إليه 
 ٢٠٠٧ لـسنة    ١٥٨٤قرار رئيس جملس الوزراء رقـم       شكلت احلكومة املصرية ب     -٧١

فراد وختتص بصياغة خطة عمل قوميـة       اللجنة الوطنية التنسيقية ملكافحة ومنع االجتار يف األ       
طنية للتـصدي هلـذه      حول اجلهود الو   سنويعداد تقرير   وإ ، بالبشر جتار لقضية اال  للتصدي

القضية ومتابعة تنفيذ مصر اللتزاماهتا الدولية الناشئة عن أحكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة             
تقوم اللجنة باقتراح التدابري واإلجراءات التشريعية الالزمـة، وتفعيـل          و. األفراد يفاالجتار  

 ملكافحة االجتار   العامليج  اجلرمية والربنام و باملخدرات   التعاون مع مكتب األمم املتحدة املعىن     
  . األفراديف نصوص الربوتوكول مبنع وقمع ومعاقبة االجتار إنفاذبالبشر وغريمها، بغرض 

قانون (تعترب مصر من أوائل الدول اليت سنت وأقرت قانوناً ملكافحة االجتار يف البشر      -٧٢
 هلـا ونطـاق      مواده حتديد اجلرائم والعقوبات املشددة     يفوتضمن  ،  )٢٠١٠  لسنة ٦٤رقم  

نشاء جلنة وطنيـة ملكافحـة      إ عليهم و  اجملين ومحاية   الدويل القضائيتطبيق القانون والتعاون    
لـسياسات  ل الـوطن االجتار بالبشر تتبع رئيس جملس الوزراء ختتص بالتنسيق على املستوى           

والربامج املوضوعة ملكافحـة    ) ٢٠١٥-٢٠١٣، و ٢٠١٢-٢٠١١خطى الفترتني   (واخلطط  
  . عليهم وتقدمي اخلدمات هلم ومحاية الشهوداجملينشر ومحاية االجتار بالب

عدلت بعض نصوص مواد قانون العقوبات، واإلجراءات التنفيذية اخلاصة بـوزارة             -٧٣
 بتعديل بعض أحكام    ٢٠١١ لسنة   ١١رقم  الداخلية للتصدي هلذه الظاهرة، وذلك بالقانون       

 ٢٦٩،  ٢٦٩،  ٢٦٨،  ٢٦٧(هبـا   قانون العقوبات وتشديد العقوبات اليت كانت مقـررة         
بشأن جرائم االغتصاب وهتـك     ) " مكرراً ب  ٣٠٦، و "مكرراً ٣٠٦،  ٢٨٩،  ٢٨٨،  اًمكرر

وخـدش  واستغالهلم،  ،العرض وحتريض املرأة على الفسق بإشارات وأقوال وخطف األطفال  
  . والتحرشاحلياء
فحة جرمية  اضطلعت وزارة الداخلية بوضع خطة لتدعيم اجلهود األمنية يف جمال مكا            -٧٤

االجتار يف البشر تضمنت استحداث كيانات شرطية متخصصة، وإعداد برامج تدريبية لصقل            
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مهارات الضباط، والتعاون مع اجلهات األمنية األجنبية يف جمال تبادل املعلومـات، وتفعيـل        
  .التعاون مع املنظمات احلقوقية والدولية املعنية مبوضوعات حقوق اإلنسان

يف اخلارج لقوى العاملة واهلجرة على تنظيم ومحاية العامالت املصريات تعمل وزارة ا  -٧٥
  .املضيفة ملكافحة ظاهرة استغالل املرأةمن خالل بروتوكوالت مع الدول 

ـ   "جتار بالبشر وحدة مكافحة اال  "أنشأ اجمللس القومي لألمومة والطفولة        -٧٦  ى تعمل عل
 وحدة  حماور عمل : ٨مرفق  (والتروجيي   ،والتشريعي،  التنفيذي ىثالثة مسارات متوازية، وه   

  ). البشر للمجلس القومي لألمومة والطفولةمكافحة االجتار يف
ختتص النيابة العامة والسلطات القضائية مبباشرة قضايا االجتار يف البشر وفقاً للقانون              -٧٧

حقـوق اإلنـسان    ، وحرصت مصر على تبىن السلطات املعنية منهج         ٢٠١٠  لسنة ٦٤رقم  
بنـاء  على أسـاس     حقوق ومصلحة الضحايا     ى إجراءات تراع  تبىن، و )٢٠(ية للضحايا األساس

 معاملة الـضحايا  ، و يعامل كمتهم   ال جسور الثقة مع الضحية منذ الوهلة األوىل وتأكيد أنه        
اختـاذ  ، و  اللغة العربية  نيتحدثو  ال وااالستعانة مبترجم إذا كان   ، و يليق وكرامتهم اإلنسانية   مبا

منع وصـول وسـائل     ، و أمسائهم  أو الزمة حنو عدم إفشاء هوية الضحايا     كل اإلجراءات ال  
عدم السماح للمتهمني   ، و منع اختالط املتهمني بالضحايا   ، و التقاط صورهم   أو إليهماإلعالم  
  .إيذائهم  أوترهيبهم  أوهمبتهديد
 التدابري الالزمة ملـساعدة ومحايـة       يفاحتياجات الطفل لدى النظر     تراعى السلطات     -٧٨
االنتهاء من التحقيقات يف أسرع وقت ممكـن، ومراعـاة املـصلحة             وخاصة   ،ايا االجتار ضح

 ، طوال املالحقة القـضائية    واجلاينجتنب االتصال املباشر بني الطفل الضحية       الفضلى للطفل، و  
 أن حياط علماً على حنو كامل باملسائل األمنية واإلجراءات اجلنائية قبل            يفوللطفل الضحية احلق    

إيالء البالغات والشكاوى املقدمـة     ، و  اإلجراءات اجلنائية  يف ال  أم إذا كان سيشهد    ما رأن يقر 
 شأن جرائم االجتار باألطفال واستغالهلم  يفمن جلان محاية الطفولة واإلدارة العامة لنجدة الطفل         

 كـل اإلجـراءات     يف األغراض غري املشروعة اهتماماً خاصاً، والتنسيق مع تلك اجلهـات            يف
 - معاملة الضحايا خاصـة األطفـال  ؛ وابري الالزمة حلماية الطفل ضحية اجلرمية والشهود  والتد

__________ 

و النيابة العامة التزام قانوين ال لبس فيه يف معاملة ضحايا االجتـار باألشـخاص وفقـاً                 يقع على عاتق عض    )٢٠(
حلقوقهم اإلنسانية واألساسية واضعاً يف املقام األول سالمة الضحايا وأسرهم ومواظبا باستمرار على القيام              

ع إجـراءات التحقيـق   بعملية تقدير للمخاطر احملتملة فيما خيص سالمة الضحايا ورعايتهم وأسرهم يف مجي      
يتعني على عضو النيابة العامة أن حيترم معاناة الضحايا وأن يتفهم شـواغلهم وأن تنبـع كـل            و .االبتدائي

يقع على عاتق احملقق واجـب واضـح أن         و. قراراته وإجراءاته من منطلق الرعاية الفضلى ملصاحل الضحايا       
 تام باملـسئوليات والعواقـب      ى يكونوا على وع   لكي مجيع األوقات مع الضحايا      يفيكون منفتحاً ونزيهاً    

على عضو النيابة التزام حمـدد بتوعيـة         و . قرار يتعني عليهم اختاذه    بأياحملتملة واملخاطر الكامنة فيما يتعلق      
الضحايا جبميع ما هو متاح من تدابري الدعم واخلدمات املوجودة واجلهات املختصة ملساعدهتم على التغلب               

 .ضمان متكني الضحايا من االتصال بتلك اجلهاتعلى حمنتهم وكذلك 
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 حال عرضهم على النيابة بإشـفاق ورمحـة،        - متهمني  أو شهود  أو  عليهم جمينسواء كانوا   
جيوز إبقاؤهم مبقـر      وال أخالقياً،  أو نفسياً  أو هم بدنياً ؤجيوز إيذا   وال ،تهمحيفظ هلم كرام   ومبا
اختاذ كافة  و ؛ احملاضر، وألقصر فترة زمنية ممكنة     يفالتصرف    أو بالقدر الالزم للتحقيق    إال النيابة

رهبة من األطفال ضحايا اجلرائم والـشهود،         أو  خوف أيإلزالة  الالزمة  التدابري واإلجراءات   
 تـأثري إلكـراه   أي  أو أية ضغوطن حرية تامة بعيداً عيفيتمكنوا من أداء شهادهتم     طمأنتهم ل و
مايتـهم  الـالزم حل  ماية الطفل الختـاذ     حب، مع عرضهم على اللجان املختصة       معنوي  أو اديم

  .من قانون الطفل) ٩٦( للخطر وفقاً لنص املادة همرضعومساعدهتم خاصة عند ت
عدم رغم كافة اجلهود املبذولة تواجه مصر العديد من التحديات يف هذا اجملال أمهها                -٧٩

 جلمع وحتليل وتبادل املعلومات الدقيقـة       القوميعلى املستوى   وجود قاعدة بيانات متكاملة     
مصر منطقة عبور   تعد    إذ  املشكلة يفعدم التحكم الدقيق    ؛ و عن حجم وخطورة هذه الظاهرة    

  .من دول أخرى
 مكافحة االجتار يف األفراد نظراً ألن تلـك         يف الدويل مصر بأمهية مبدأ التعاون      تؤمن  -٨٠

تـضافر  فقد حرصت على     هلا مهما بلغت قدراهتا،      التصديفردها  تستطيع دولة مب    ال اجلرمية
 تعاوناً كامالً   ىتبدولة ملواجهتها،   بالدول املصدرة واملستق  مع  تنسيق  ال و الدويلجهود اجملتمع   

 يف باالجتـار املقررة اخلاصـة    سيما    ال ،مع الدول وأجهزة األمم املتحدة ومقرريها اخلاصني      
  . األفراديفمات حول االجتار تبادل املعلوبالنسب ل ،األفراد
 ، جمال تبادل املعلومات   يفالدول واملنظمات الدولية املعنية     مع  التعاون  بترحب مصر     -٨١

 وخاصـة   ، ملكافحة هذه الظاهرة   واللوجستية ، واملالية ، واملساعدة التقنية  ،ووسائل التدريب 
عدالـة اجلنائيـة     والقائمني علـى إدارة ال     القضائي الضبط   ومأموري اهلجرة   موظفيتدريب  

واسـتجابت  .  جمال زيادة تدابري مراقبة السفر والعبور وأمن الوثائق ومراقبتـها          يفوالتعاون  
لمعاهـدات  لاستناداً  يف األفراد    املتعلقة مبكافحة جرمية االجتار      الدويل اجلنائيطلبات التعاون   ل

 جمـال  يفام بـدورها  ذلك حىت يتسىن هلا القيو )ثنائية  أودولية(التصديق عليها ب قامت اليت
مكافحة اجلرمية وحتقيق العدالة ومحاية الضحايا وضبط اجلناة وعدم متكنهم من اإلفالت مـن   

متعـددة    أو حالة عدم وجود معاهـدات ثنائيـة        ويف . الدولة ودالعقاب جملرد ختطيهم حد   
دأ املعاملة  على أساس مبالدويلاألطراف فإن النيابة العامة تقوم بإجابة طلبات التعاون اجلنائي      

النظام   أو القوميأمنها    أو تتعارض مع سيادة الدولة     ال مبدأ اجملاملة الدولية طاملا أهنا      أو باملثل
  .)٢١( الساري هباالقانوينالنظام   أوالعام فيها

__________ 

حكـام ورعايـة    مكتب التعاون الدويل وتنفيـذ األ     بإنشاء ١٩٩٩ لسنة   ١٨٨٤أصدر النائب العام القرار      )٢١(
:  وخيتص املكتب بأعمال النيابة العامة بالتعاون القضائي ويتمثـل أمههـا يف            - ملحقاً مبكتبه  -املسجونني  

 التحفظ على املتحصالت غري     -  نقل احملكوم عليهم   - ملتبادلة يف املسائل اجلنائية    املساعدة ا  - تسليم اجملرمني 
 .نقل وحتويل اإلجراءات اجلنائية -  االعتراف باألحكام اجلنائية األجنبية- املشروعة للجرائم ومصادرهتا
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خاصـة  (إدراج موضوع مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية        حترص احلكومة على      -٨٢
الكـوادر  تدرب عليهـا    ت اليتضمن املوضوعات   )  الضحايا مكافحة االجتار يف البشر ومحاية    

قامت النيابـة العامـة     البشرية القانونية، والتشريعية، والقضائية يف مصر، فعلى سبيل املثال          
 UNODC  باجلرميـة واملخـدرات  باالشتراك مع كل من مكتب األمم املتحدة املعىناملصرية 

العديد من الندوات وورش العمل والـدورات        بتنظيم   UNDP اإلمنائيوبرنامج األمم املتحدة    
 .حول اجلرائم املنظمة والعابرة للحدودلكوادرها التدريبية 

  احترام حقوق اإلنسان يف سياق مكافحة اإلرهاب  -ثالث عشر

 )٨٠ و٧٩ و٣٥التوصيات (    

على التزام الدولة مبواجهة اإلرهـاب بكافـة      ) ٢٣٧( يف املادة    ٢٠١٤نص دستور     -٨٣
 حمدد، باعتباره هتديـداً للـوطن       زمينه، وتعقب مصادر متويله، وفق برنامج       صوره وأشكال 

وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحـة      . واملواطنني، مع ضمان احلقوق واحلريات العامة     
  .اإلرهاب والتعويض العادل عن األضرار النامجة عنه وبسببه

تلتـزم الدولـة    "ص على أن     ن الذيمشروع قانون اإلرهاب    انتهت احلكومة من إعداد       -٨٤
مبواجهة اإلرهاب مبعايري األمم املتحدة بكافة صوره وأشكاله وبتجفيف منابعه الفكرية واجملتمعية             

ويـنظم  . واملادية باعتباره هتديداً للوطن وللمجتمع، وذلك دون إهدار للحقوق واحلريات العامة          
، "ن األضرار النامجة عنه وبسببه    القانون أحكام وإجراءات مكافحة اإلرهاب والتعويض العادل ع       

أن التغيريات السياسية واالجتماعية اليت       إال ،٢٠١١  عام  كان سيعرض على جملس الشعب     والذي
  . حالت دون عرضه٢٠١٣ يونيه، و٢٠١١شهدهتا مصر منذ ثوريت يناير 

 املصري اآلليات   عنص الدستور على التزام الدولة مبكافحة اإلرهاب، وسيقدر املشر          -٨٥
 إطار عن األضرار النامجة عنه وبسببه يفتشريعية الالزمة ملكافحة اإلرهاب والتعويض العادل ال

 .الدستور اجلديد

  احترام ومحاية حقوق اإلنسان على املستوى الوطين  -رابع عشر

ــيات (      ٤٧ و٤٥-٤٢ و٣٨ و٣٥ و٣٢ و٢٦ و٢٠ و١٨ و١٢ و١١ و٧ و٦التوص
 )٧٨ و٧٥-٦٦ و٤٨و

من خالل مكاتـب التوجيـه      الشعب  تثقيف وتوعية   لج هتدف   برامتقدم احلكومة     -٨٦
ملواطنني مـن   ارفع مستوى معيشة    ل االجتماعيوزارة التضامن   التابعة ل  األسرية   واالستشارات

 اجملتمع لالستفادة منها وحتقيق االسـتقرار       يفخالل توجيه األسرة ملصادر اخلدمات املختلفة       
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 اللقاءات والنـدوات  من خالل   لتوعية والتثقيف   برامج ا احلكومة من تنفيذ    وتكثف   .العائلي
 واالجتمـاعي  والنفـسي  التربوي وتقدمي خدمات اإلرشاد     ،املقدمة للفئات املختلفة باجملتمع   

يعـود علـى      مما  جلهل اآلباء باألساليب العلمية والصحية للتربية السليمة       السليبلتقليل األثر   
  .قوق والواجبات برامج التوعية باحلفضالً عن ،األسرة باالستقرار

طورت احلكومة املصرية املناهج التعليمية اإلعدادية، والثانوية، بتضمينها معلومـات            -٨٧
حول حقوق اإلنسان واحلريات العامة تتفق واملستوى الذهين، والتطور العقلـي للطـالب،             

. ، وكذلك فيما يتعلق بالصحة اإلجنابية، والصحة اجلنـسية        )أنثى  أو ذكر(وتراعى جنسهم   
ضالً عن تدريس العديد من املواد يف املراحل اجلامعية، وبرامج تعليم الكبار حول حقـوق               ف

 .املواطن وواجباته، ومسؤولية الدولة عن محاية واحترام حقوق اإلنسان واحلريـات العامـة            
أن القانون الدويل حلقوق اإلنسان مادة أساسية يف املناهج اجلامعية لعدد من الكليـات               كما

  .)٢٢(وق، وأكادميية الشرطةككلية احلق
 جمال حقوق اإلنسان مالياً وفنياً وتعمـل        يفبدعم اجلمعيات العاملة    احلكومة  تقوم    -٨٨

  .هذه اجلمعيات على توعية املواطنني حبقوقهم القانونية والدستورية
 جمال حقوق األشخاص ذوى اإلعاقة، جار تنفيذ العديد من الـربامج اهلادفـة              ويف  -٨٩

ورش ، وعقـد     اإلعاقة ى التعامل مع ذو   كيفية على املؤسسات احلكومية    يفني  لعامللتدريب ا 
توعيـة  يف ذات اإلطار، وتنفيذ محالت     للتدريب  غري احلكومية   عمل للجمعيات واملؤسسات    

 يفمشروع التوعيـة    فبدأ تنفيذ   .  حبقوق األشخاص ذوى اإلعاقة    لطالب املدارس واجلامعات  
ـ   املدرسيب من خالل الكتاب      األمر والطال   وتوعية وىل  ،املدارس  ان جـدر  ى، والرسم عل

 اإلعاقـة   ى كليات الفنون اجلميلة والفنون التطبيقية من ذو       وخرجيي طلبة   ةشاركمباملدارس،  
 ى وزارات وهعدة يف اإلعاقة ىلشئون ذومكاتب ختصيص مت   كما.من مجيع حمافظات مصر

واملرافـق،   تنمية احمللية، واإلسـكان   ة املعدنية، والكهرباء والطاقة، وال    رووزارة البترول والث  
 اخلدمات عند تعاملهم    ى اإلعاقة عل  ىواالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، لتيسري حصول ذو     

 لغة اإلشـارة    ى تلك املكاتب عل   موظفي تدريب عدد من     ىمع هذه الوزارات واالتفاق عل    
 بـاقي الـوزارات   يفإنشاء مكاتب مماثلـة   جار   اإلعاقة السمعية، و   ىلتيسري التعامل مع ذو   
  .واهليئات احلكومية

__________ 

مج األمم املتحدة للتنمية    تنفذ وزارة التعليم العايل، واملؤسسات التابعة هلا عدداً من الربامج بالتعاون مع برنا             )٢٢(
)UNDP (  يهدف إىل إدماج مبادئ حقوق     "  التعليم العايل  مشروع إدماج برنامج حقوق اإلنسان يف     "أمهها

اإلنسان يف مراحل التعليم العايل، وإنشاء جلنة وطنية لتعليم مبادئ ومفاهيم حقوق اإلنـسان، وتـدريب                
التعليم العايل وحـدات فنيـة لتلقـى الـشكاوى      كما خصصت وزارة    . الكوادر التعليمية يف هذا الصدد    

وااللتماسات والطلبات من أعضاء هيئة التدريب والطالب والعاملني مبؤسسات التعليم العايل، ومنظمـات             
حقوق اإلنسان لدعم وترسيخ مفاهيم ومبادئ حقوق اإلنسان يف املناهج التعليميـة، ومعاجلـة أسـباب                

 .انالشكاوى ذات الصلة حبق من حقوق اإلنس
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 تكفل متابعة تنفيـذ اإلجـراءات       ذات الصلة بوزارة الداخلية اليت    اآلليات  مت تطوير     -٩٠
جهزة األمنية املختلفة، وكذا األحقوق اإلنسان أثناء تعامل املواطن مع     اخلاصة باحترام ومحاية    

: ١٠مرفق  ( .)مدنيني،  أفراد،  اطضب(نشر مفاهيم حقوق اإلنسان بني العاملني هبيئة الشرطة         
  ).مناذج آلليات وزارة الداخلية ذات الصلة

 والتماسات املواطنني وتيسري تقدميها من خالل تنـوع         ى شكاو ىمنظومة تلق تطوير    -٩١
 - نترنـت لكتروين لوزارة الداخلية على شـبكة اإل      املوقع اإل ( الشكاوي ومنها    ىمصادر تلق 

اخلدمة التليفونية اليت يتم اإلعـالن       - نترنتء على شبكة اإل    جمللس الوزرا  اإللكترويناملوقع  
  . والرد عليها خالل مدة حمددةى، وفحص تلك الشكاو)عنها إعالميا وعلى مدار اليوم

التزام العـاملني هبـا   التابعة لوزارة الداخلية للتأكد من تفعيل أجهزة الرقابة واملتابعة    -٩٢
عملهم، واختاذ كافة اإلجراءات التأديبية والقانونيـة يف        حقوق اإلنسان أثناء أدائهم ل    باحترام  

توفري الدعم واالحتياجات الالزمة     ويتم   .انتهاكات حلقوق اإلنسان    أو مواجهة أية جتاوزات  
إنشاء غرف ملقابالت املوقوفني مـع   كحلماية مبادئ حقوق اإلنسان بأقسام ومراكز الشرطة        

ختصيص ، و السوابق اإلجراميةذيني من غري ختصيص غرف انتظار منفصلة للمتهم، وحماميهم
  .أماكن احتجاز لألحداث والنساء

 اخلـاص   ٢٠٠٢ لـسنة    ٨٤ القانون رقم    ٢٠١١  عام تراجع وتعدل احلكومة منذ     -٩٣
وقامـت وزارة التـضامن   . بتنظيم عمل املنظمات غري احلكومية واجلمعيات األهلية يف مصر  

مع املدين املصري وعقد ورش عمل واجتماعات       االجتماعي بتنسيق اجتماعات مع ممثلي اجملت     
متعددة هلم ملناقشة وطرح الرؤى املختلفة لتعديل القانون، ويتم بالفعل تضمني مقترحـات             

 يلىب متطلبات التحوالت احلالية، ويتوافق والذياجلمعيات األهلية يف مشروع القانون املعدل، 
للمـواطنني حـق تكـوين      " التايل   على النحو ) ٧٥(مع الدستور احلايل حيث جاءت املادة       

اجلمعيات واملؤسسات األهلية على أساس دميقراطي، وتكون هلا الشخصية االعتبارية مبجرد           
 حلـها   أو جيوز للجهات اإلدارية التدخل يف شئوهنا،       وال ومتارس نشاطها حبرية،  . اإلخطار

معيـات األهليـة    وزاد عدد اجل  ." حبكم قضائي   إال جمالس أمنائها   أو حل جمالس إدارهتا   أو
مجعية )  ألف ٢٦(مجعية مقارنة بعدد    )  ألف ٤٧(املسجلة بوزارة التضامن االجتماعي لقرابة      

  .٢٠١٠  عامعند إعداد التقرير احلكومي السابق املقدم آللية املراجعة
هتدف احلكومة بصفة عامة للخروج بقانون يدعم مشاركة اجلمعيات األهليـة يف              -٩٤

وتعزيز العمل األهلي والترحيب بدور منظمات اجملتمع املدين خاصة  لفةالقضايا التنموية املخت
املعنية حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية، وخلق مساحات من احلرية ملنظمات اجملتمع املدين            
متكنها من بناء شراكات قوية وفاعلة، وذلك متهيداً لعرض مشروع القانون علـى الربملـان               

  .املصري عقب انتخابه
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تبىن احلكومة منهجاً يعزز ويدعم عالقة املشاركة بـني املؤسـسات احلكوميـة،             ت  -٩٥
 ومنظمات اجملتمع املدين املسجلة والعاملة يف مصر، لتنفيذ العديد من الـربامج والـسياسات             

 .أوضحته األقسام املختلفة هلذا التقرير كما

  التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان  -خامس عشر

 )٨٢ و٢٧-٢٢ التوصيات(    

استقبلت مصر وفد املفوضية العليا حلقوق اإلنسان أربع مـرات خـالل األربـع                -٩٦
 ٢٠١٤، ومـايو    ٢٠١٤، وفرباير   ٢٠١٢، ومايو   ٢٠١١السنوات املاضية، وذلك يف إبريل      

إلجراء جوالت من املشاورات الرمسية حول اتفاقية استضافة املقر اإلقليمي ملكتب املفوضـية       
بالقاهرة، وكذلك جماالت التعاون الفين، ومن املنتظر إجراء جوالت أخـرى           لشمال إفريقيا   

 .من املشاورات حول مشروع االتفاقية متهيداً لعرضها على الربملان املصري عقب انتخابـه            
فضالً عما تقدم فإن هناك اتصاالت مستمرة بشأن تنفيذ برامج للتعاون الفين بـني مـصر                

 يف ثالثة قطاعات هامة وهى األمن، والقـضاء، والربملـان           واملفوضية العليا حلقوق اإلنسان   
  . حبقوق اإلنسان على املستوى الوطينالوعيوذلك يف إطار بناء القدرات ونشر 

، املقـررة   ٢٠١٠استقبلت مصر، عقب إمتام عملية املراجعة األوىل هلا يف فربايـر              -٩٧
ملنتظر استقبال عدد آخـر مـن   ، وكان من ا   )٢٠١٠إبريل  (اخلاصة املعنية باالجتار يف البشر      

، ٢٠١١أن التطورات السياسية الداخلية وقيام الشعب املصري بثـوريت ينـاير              إال املقررين
 حال دون قدرة احلكومة املصرية على استقبال املقررين اخلاصني وأصـحاب            ٢٠١٣ ويونيه

  .الواليات
طريق، ومع قـرب    ، والتزام احلكومة بتنفيذ خارطة ال     ٢٠١٣ يونيه أعقاب ثورة    ويف  -٩٨

 الدعوة ألربعة   ٢٠١٤االنتهاء من املرحلة االنتقالية، فقد وجهت احلكومة املصرية يف مارس           
مقررين خاصني ومحلة واليات وهم املقررة املعنية ببيع واستغالل األطفال، واملقرر اخلـاص             

 صاحلة الوطنيـة  بتعزيز العدالة واحلقيقة واإلنصاف يف ضوء إنشاء وزارة العدالة االنتقالية وامل          
، واخلبري املستقل املعىن بآثار الدين اخلارجية على التمتع حبقوق اإلنسان، واملقررة            ٢٠١٣ عام

وتدرس توجيه الدعوة لعدد إضايف من املقررين اخلاصني ومحلـة          . اخلاصة بالعنف ضد املرأة   
وات الـسابق   الواليات التابعني جمللس حقوق اإلنسان مستقبالً، بعد الوقوف على نتائج الدع          

  .توجيهها
توليه من أمهيـة      ما حرصت مصر على التعاون مع جملس حقوق اإلنسان، يف ضوء           -٩٩

، ٢٠٠٦  عـام  قدمت، وتبنت مبادرات عدة هامة منذ بدء عمل اجمللـس           إذ لعمل اجمللس، 
وأمهها قرارات احلق يف التنمية حلركة ) ٢٠١٢-٢٠٠٩(وخالل رئاستها حلركة عدم االحنياز 

 حرية الرأي والتعبري بالتعاون مع الواليات املتحدة األمريكية، وإعادة          ياز، واحلق يف  عدم االحن 
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رؤوس األموال اليت خرجت بشكل غري شرعي، ومحاية األسرة، وتنظيم عدد من النـدوات              
، واجمللس القومي حلقوق اإلنسان لشرح التطورات اجلاريـة يف          املصري اجملتمع املدين    ملمثلي

وعات أخرى كالتنمية يف إفريقيا، وإصالح أساليب عمل جملس حقوق          مصر، ومناقشة موض  
اإلنسان، وحقوق ضحايا اإلرهاب وأسرهم، وتبنت ونظمت عدداً من الدورات اخلاصـة،            
والندوات يف اجمللس أمهها الدورة اخلاصة باألزمة االقتصادية العاملية، وحلقة النقاش اخلاصـة             

  .، وحلقة نقاش حول التعددية الثقافية وحقوق اإلنسانحبماية الصحفيني يف الرتاعات املسلحة
تتعاون مصر بشكل وثيق مع أجهزة وبرامج األمم املتحـدة املختلفـة خاصـة يف                 -١٠٠

 الـذي مقدمتها كيان األمم املتحدة للمرأة        ويف نسان،موضوعات احترام ومحاية حقوق اإل    
حدة للسكان، واألمم املتحـدة     تستضيف مصر مكتبه اإلقليمي بالقاهرة، وبرنامج األمم املت       

  .للتنمية وغريهم
 بعض تقاريرها الدورية للجـان      ٢٠١٤ إىل   ٢٠١٠قدمت مصر خالل الفترة من        -١٠١

التقرير املوحـد لتقاريرهـا     (التعاهدية وهى جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية        
؛ ٢٠١٣اللجنـة يف نـوفمرب      ، ومتت مناقشته ب   )٢٠١٠الدورية من الثاين إىل الرابع يف مايو        

 التقرير الدوري اجملمع من السابع عشر للثاين      (وجلنة مكافحة كافة أشكال التمييز العنصري       
وكان من املفترض أن تقدم مصر تقريريهـا الـدوريني          ). ٢٠١٤والعشرين وقدم يف مارس     

أن تـأخر     إال  على التـوايل،   ٢٠١٧ و ٢٠١٢اخلامس والسادس للجنة حقوق الطفل عامي       
، أدى  )٢٠١١  عـام  متت مناقشته  (٢٠٠٧  عام للجنة يف مناقشة التقرير الرابع ملصر املقدم      ا

، حبيث يقدم التقريران اخلامس والـسادس       ٢٠١٦  لعام لتعديل موعد تقدمي التقريرين التاليني    
  .يف تقرير واحد جممع

قـوق  على املستوى اإلقليمي فإن مصر قدمت تقاريرها الدورية للجنة اإلفريقية حل            -١٠٢
-٢٠٠٥، وتعتزم تقدمي تقرير جممع عن الفتـرة مـن           ٢٠٠٤  عام اإلنسان والشعوب حىت  

تلتزم احلكومة املصرية بالرد على كافة الشكاوى         كما  للجنة قبل هناية العام اجلاري،     ٢٠١٣
  .الفردية اليت تقدم للجنة

        


