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أوالا -مقدمة
 -1تنته ز مصززر هززذه الفرصززة لتعيززد أتكيززدها عل ز الت امهززا مبواصززلة جهودهززا مززن أجززل محايززة
حق ززو اإلنس ززا  ،والعم ززل اجل ززاد عل ز تع ي ه ززا عل ز املس ززتوين ال ززو ي وال ززدو  ،واملش ززاركة الفاعل ززة
والبناءة يف جملس حقو اإلنسا .
 -2تؤكززد مصززر علز تعاوهنززا ودعمهززا آلليززة االسززتعرا الززدور الشززامل نظزرا ملززا حتققز مززن
نتائج ملموسة تسهم يف محاية وتع ي حقزو اإلنسزا يف العزامل ،العتمادهزا علز مبزاد أساسزية
تؤكزد علز املوضززوعية ،والشززفاةية ،وأهنززا عمليززة تشززاورية تعاونيززة ممززا يضززمن هلززا االسززتمرارية الززي
ت ي ززد ة ززر الوص ززول إىل األه ززدا والتطلع ززا املرج ززوة منه ززا يف ظ ززل احز زرتا ثقاة ززا البل ززدا
واسزتممارها يف محايزة وتع يز حقزو اإلنسزا  ،وعامليتهزا وترابطهزا ،وةز مزا يؤكزد عليز قزرار جملززس
حقو اإلنسا رقم  3/21املؤرخ يف  22أيلول/سبتمرب .2212
 -3لقد قُزدمت ملصر ( )322توصية يف الدورة المامنة والعشرو للفري العامل ،وقد صزدر
ق زرار رئ ززيس جمل ززس ال ززوءراء رق ززم ( )33لس ززنة  2212بتش ز يل جلن ززة و ني ززة دائم ززة لدراس ززة ه ززذه
التوصززيا واقزرتا السياسززا والتززدابر الالءمززة لتنفيززذ املقبززول منهززا ،وتعتززرب اللننززة املقززرر الززو ي
حلقززو اإلنسززا  ،ةقززد عهززد إليهززا تع يز حقززو اإلنسززا يف مصززر مبززا يتفز والدسززتور والت امززا
مصر الدولية ووةقا للمؤشرا الي تضعها املؤسسا الو نية املستقلة.
 -4ويف هززذا الصززدد قامززت اللننززة بعقززد جلسززا مشززاورا شززاملة م ز اجلهززا الو نيززة
احل ومية واملؤسسا الو نية حلقو اإلنسا ومنظمزا اجملتمز املزد ،،واسزتمعت اللننزة لزر ى
هذه اجلها بشأ التوصيا .

اثنيا -آراء مصر واستنتاجاهتا يف شأن التوصيات املقدمة إليها
 -2صدر الدستور املعدل يف  11كانو الما/،يناير  2214ليممل انتصارا ألهدا المورة
ومبادئهززا ونقلززة نوعيززة حنززو حتسززن وض ز حقززو اإلنسززا يف مصززر ،ةنعززل اح زرتا هززذه احلقززو
واحلراي ومحايتها من مقوما النظا السياسي للدولة ،وأةزرد اباب كزامال هلزا ونز علز حقزو
مل يعرةهززا التنظززيم الدسززتور يف مصززر مززن قبززل كح ز اإلض زرا السززلمي ،وال رامززة كح ز ل ززل
م زوا ن والت ز ا الدول ززة حبمايته ززا ةض ززال ع ززن حري ززة االعتق ززاد والف ززر ،وال زرأ  ،والبح ز العلم ززي،
واإلبداع الفي واألديب .وكفل أيضا ح ت وين اجلمعيزا واملؤسسزا األهليزة ابألخطزار ،ونز
عل املساواة بن املوا نن مجيعا ومتزتعهم ابحلقزو واحلزراي دو متييز أل سزب  ،وإلز ا الدولزة
ابلقضاء عل كاةة أش ال التميي  ،وإنشاء مفوضية مستقلة هلذا الغر  ،وخل مشاركة حقيقية
بن الدولة ومنظما اجملتم املد .،وأسه يف وض الضماان لصيانة هذه احلقزو واحلزراي
وجعلها أكمر ةاعلية.
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وقبل أ تستعر مصر رأيها تود التأكيد عل اآليت:


إ أتيي ززدها للتوص ززيا سز زواء ك ززا أتيي ززدا مطلق ززا أو ج ئيز زا إمن ززا ي ززتم يف إ ززار أح ززا
الدستور والت اما مصر الدولية ،ومبراعاة أ بعض هذه التوصيا منفذ ابلفعل



إ التأييد اجل ئي إمنا يقصد ب مواةقتهزا علز جز ء مزن التوصزية أو مواةقتهزا علز الغايزة
منها بينما ختتلف مصر يف ريقة تنفيذها واملدى ال مي املقرت لتنفيذها



إ ع ززد أتيي ززدها ل ززبعض التوص ززيا ق ززد ي ززو بس ززب تع ززار ه ززذه التوص ززيا مز ز
الدس ززتور املص ززر أو تعارض ززها مز ز احلق ززو املع ززرت هب ززا لل ززدول يف الق ززانو ال ززدو أو
القززانو الززدو حلقززو اإلنسززا  ،وأ التوصززية الززي تضززمنت ادعززاءا غززر صززحيحة
وصفتها مصر أبهنا توصية غر دقيقة ،وأ بعض التوصيا أُخذ هبا علزم أل القزانو
املصر يقر احل موضوع التوصية ويقو القضاء ابإلشرا علز ضزما ةاعليتز وذلز
وةقا للمعاير الدولية.

 -6وةيمززا يلززي آراء مص ززر يف شززأ التوصززيا ال ززي قززدمت هلززا مص ززنفة إىل أقسززا حبس ز
موضوعاهتا:

ألف -االنضمام إىل املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان وااللتزام هبا وسحب التحفظات
 -3الدستور أل احل ومة إبجراء مراجعة ل ل التشريعا املنظمة حلقو املوا نن وتعزديلها
مبا يتف واملواثي الدولية حلقو اإلنسا الي صدقت عليها مصر ،ويف هذا اإل ار جزار حاليزا
النظر يف حتفظ مصر عل املادتن( )16 ،2من اتفاقية القضاء عل مجي أشز ال التمييز ضزد
املز زرأة ،علم ززا أب االنض ززما إىل امل ززادتن ( )22 ،21م ززن اتفاقي ززة مناهض ززة التع ززذي ه ززو حز ز
اختيار للدولة ةال جمال للحدي عن سح التحفظ وبناء علي .


التوصيا الي حتظ ابلتأييد:
(،)21/166( ،)22/166( ،)11/166
(.)26/166( ،)22/166( ،)24/166



(،)22/166

(،)23/166

التوصيا الي حتظ ابلتأييد اجل ئي:
(.)11/166( ،)13/166( ،)16/166( ،)14/166



التوصيا الي ال حتظ ابلتأييد:
(،)3/166( ،)6/166( ،)2/166( ،)4/166( ،)3/166( ،)2/166
(.)1/166( ،)1/166
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التوصيا الي أُخذ هبا علم:
(،)13/166( ،)12/166( ،)11/166( ،)12/166( ،)1/166
(.)12/166

ابء -اإلجراءات اخلاصة ابإلطارين التشريعي واملؤسسي
 -1الدسززتور اعتززرب التعززذي ب ززل صززوره جرميززة ال تسززق عقوبتهززا ابلتقززاد  ،وأ احل ز يف
ال رامزة مزن احلقزو الزي كفلهزا الدسزتور ،وتؤكزد احل ومزة علز أ أ اعتزداء يقز علز املزوا ن
أثناء ممارست املشروعة حلقوق  ،يقد مرت ز هزذا االعتزداء إىل القضزاء للتحقيز معز  ،وذلز أاي
ما كانت صفت الوظيفية ،وبناء علي :


التوصيا الي حتظ ابلتأييد:
(،)32/166( ،)31/166( ،)32/166( ،)21/166( ،)23/166
(،)31/166( ،)31/166( ،)33/166( ،)36/166( ،)33/166
(،)44/166( ،)43/166( ،)42/166( ،)41/166( ،)42/166
(،)41/166( ،)41/166( ،)43/166( ،)46/166( ،)42/166
(،)114/166
(،)113/166
(،)112/166
(،)122/166
(،)111/166
(،)111/166
(،)113/166
(،)112/166
(،)123/166
(،)122/166
(،)121/166
(،)122/166
(.)123/166( ،)126/166( ،)122/166( ،)124/166



التوصيا الي حتظ ابلتأييد اجل ئي:
(.)32/166



التوصيا الي ال حتظ ابلتأييد:
(،)121/166
(،)122/166
(،)121/166
(.)121/166



(،)122/166
(،) 126/166
(،)112/166

(،)123/166
(،)123/166
(،)111/166

(،)124/166
(،)121/166
(،)116/166

التوصيا الي اُخذ هبا علم:
(.)34/166( ،)21/166
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جيم -حقوق املرأة والطفل وذوي اإلعاقة واألسرة والفئات األخرى
 -1تؤكزد مصزر علز مززا سزب أ ذكرتز يف تقريرهززا الزو ي مزن احلقزو الززي أقرهتزا للمزرأة والطفززل
وذو اإلعاقة والفئا األكمر ةقزرا وأ هزذه الفئزا هزي املقصزودة بعبزارة (الفئزا املهمشزة) ،وتؤكزد
عل أ الدستور اعترب الطفل من مل يبلغ ( )11عاما وال توق علي عقوبة اإلعدا بسب إدانتز
ابرت ززا جرمي ززة ،وأ ك ززل أش ز ال العن ززف ض ززد امل زرأة جمرم ززة م ز مالحظ ززة أ مص ززر ل ززيس هب ززا
ن اعا مسلحة ابملعىن الوارد يف قرار جملس األمن رقم  )2222(1322وبناء علي :


التوصيا الي حتظ ابلتأييد:
(،)23/166( ،)22/166( ،)21/166( ،)22/166
(،)32/166( ،)31/166(،)26/166( ،)22/166
(،)33/166( ،)36/166( ،)32/166( ،)34/166
(،)12/166( ،)11/166( ،)12/166( ،)31/166
(،)13/166( ،)16/166( ،)12/166( ،)14/166
(،)12/166( ،)11/166( ،)12/166( ،)11/166
(،)13/166( ،)16/166( ،)12/166( ،)14/166
(،)133/166( ،)132/166( ،)121/166( ،)11/166
(،)144/166
(،)143/166
(،)142/166
(،)141/166
(،)141/166
(،)143/166
(،)123/166
(،)122/166
(،)121/166
(،)123/166
(،)126/166
(،)122/166
(،)163/166
(،)162/166
(،)162/166
(،)163/166
(،)166/166
(،)162/166
(،)112/166
(،)114/166
(،)132/166
(،)212/166
(،)221/166
(،)223/166
(.)214/166( ،)213/166( ،)212/166



(،)24/166
(،)33/166
(،)31/166
(،)13/166
(،)11/166
(،)13/166
(،)11/166
(،)141/166
(،)146/166
(،)122/166
(،)124/166
(،)121/166
(،)164/166
(،)161/166
(،)116/166
(،)211/166

التوصيا الي حتظ ابلتأييد اجل ئي:
(.)161/166( ،)121/166( ،)142/166

وال -التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
 -12مززن اجلززدير ابلززذكر أ مصززر عز ء بش ز ل كبززر تعاوهنززا م ز نظززا اإلجزراءا اخلاصززة
التاب جمللس حقو اإلنسا  ،واستقبلت ابلفعل العديد من املقررين اخلاصزن أصزحا الزوالاي
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اخلاصة وجار ةح ابقي الدعوا املقدمة يف ضزوء ظزرو كزل حالزة علز حزدة مز مراعزاة
مدونة السلوك للم لفن ابلوالاي اخلاصة وبناء علي :


التوصيا الي حتظ ابلتأييد:
(،)21/166( ،)21/166( ،)23/166
(.)32/166( ،)61/166( ،)61/166
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التوصيا الي اُخذ هبا علم:
(،)62/166
(.)62/166

(،)61/166

(،)62/166

(،)63/166

(،)64/166

هاء -نشر ثقافة حقوق اإلنسان والرتبية والتدريب عليها
 -11ةض ززال عم ززا ورد يف جلس زة التح ززاور م ززن بي ززاان
القسم حتظ ابلتأييد ،وهي:

ة ز ك ززل التوص ززيا ال زواردة يف ه ززذا

(،)132/166
(،)134/166
(،)132/166
(،)131/166
(.)111/166( ،)113/166( ،)133/166( ،)136/166

واو -إجراءات وضماانت النظام القضائي والعدالة االنتقالية
 -12تؤكد مصر علز أ ضزماان احملاكمزة العادلزة واملنصزفة م فولزة يف الدسزتور ويف قزانو
اإلجز زراءا أم ززا احمل ززاكم اجلنائي ززة جلميز ز املز زوا نن دو متييز ز  ،وأ امل ززدنين ت ززتم حم ززاكمتهم أم ززا
القضززاء امل ززد ،مززا مل يعت ززدوا عل ز املنش ز العس ز رية ،وأ القززانو م ززن القضززاء امل ززد ،س ززلطة
احلززبس االحتيززا ي ،ووض ز القززانو ضززماان للمززتهم ت فززل حيززدة القضززاء وعززد تعسززف عنززد
استعمال سلطة احلبس االحتيا ي ،وتؤكد احل ومة عل عد صزحة مزا تزردد مزن ادعزاءا علز
وجود حاال قتل مجاعي ،كما تؤكد عل أ مجي البالغا الي قزدمت بشزأ قتزل املتظزاهرين
مت حتقي القضاء ةيها حبيدة ون اهة  -أاي ما كا منص املتهم  -وش لت جلا تقصي حقائ
مسززتقلة قامززت بفح ز مجي ز هززذه احلززاال الززي وقعززت خززالل ثززوريت  22كززانو الما/،ينززاير
و 32ح يرا /يوني عل حنو ما هو مذاع ومعلن للرأ العا وبناء علي :


التوصيا الي حتظ ابلتأييد:
(،)131/166
(،)133/166
(،)142/166
(،)112/166
(،)114/166
(،)113/166
(.)113/166( ،)112/166( ،)111/166



(،)112/166
(،)111/166

التوصيا الي حتظ ابلتأييد اجل ئي:
(.)113/166( ،)112/166( ،)131/166



التوصيا الي ال حتظ ابلتأييد:
(.)116/166
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التوصيا الي اُخذ هبا علم:
(.)111/166( ،)111/166( ،)131/166( ،)131/166



توصية غر دقيقة:
(.)112/166

زاي -مكافحة االجتار يف البشر واهلجرة غري الشرعية
 -13يف ضززوء مززا ورد مززن معلومززا يف جلسززة التحززاور ة ز كززل التوصززيا ال زواردة يف هززذا
القسم حتظ ابلتأييد وهي:
(،)132/166( ،)161/166
(،)136/166( ،)134/166
(.)212/166( ،)211/166

(،)131/166
(،)216/166

(،)132/166
(،)213/166

(،)133/166
(،)211/166

حاء -احلقوق املدنية والسياسية
 -14يف املززادتن ( 23و )64أ ل ز الدسززتور حريززة العقيززدة وحظززر التميي ز ب اةززة أش ز ال ،
واعتززرب الدسززتور أ أ ةعززل أو قززول حيززض عل ز ال راهيززة أو التميي ز يعززد جرميززة ،وتعمززل الدولززة
علز اختززاذ التززدابر الالءمززة ملن ز املمارسززا الفرديززة اخلا ئززة يف هززذا الشززأ  ،كمززا تؤكززد احل ومززة
علز أنز ال توجززد أقليززا دينيززة يف مصززر ،ةززاملوا نن لززدى القززانو سزواء وال متييز بيززنهم ،واعتززرب
الدستور اجملتم املد ،شزري ا أساسزيا للح ومزة يف دعزم احلقزو املدنيزة والسياسزية واالقتصزادية،
وجتر احل ومزة مشزاورا واسزعة مز اجملتمز املزد ،إلعزداد قزانو يزنظم عمزل اجلمعيزا األهليزة
وحز التنمز السززلمي مبززا يتفز والدسززتور اجلديزد والت امززا مصززر الدوليززة ،وكفززل الدسززتور حريززة
بسززب
التعب زر عززن ال زرأ ل ززل م زوا ن بغززض النظززر عززن انتمائ ز السياسززي ،وال يعاق ز ش ز
ممارسززت املشززروعة لرأي ز ب اةززة الوسززائل القانونيززة ،وأ األح ززا القضززائية الصززادرة ابإلدانززة ضززد
بعض الصحفين مل تصدر ضدهم بسب ممارستهم ألعماهلم وإمنزا بسزب ارت زاهبم ألةعزال جمرمزة
ممل االعتداء عل املمتل ا العامة أو اخلاصة ،وبناء علي :


التوصيا الي حتظ ابلتأييد:
(،)222/166
(،)224/166
(،)212/166
(،)211/166
(،)232/166
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(،)221/166
(،)222/166
(،)212/166
(،)211/166
(،)232/166

(،)222/166
(،)221/166
(،)213/166
(،)222/166
(،)234/166

(،)223/166
(،)221/166
(،)214/166
(،)221/166
(،)236/166
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(،)242/166
(،)231/166
(،)246/166
(،)242/166
(.)222/166( ،)221/166


التوصيا الي حتظ ابلتأييد اجل ئي:
(،)111/166
(،)221/166
(،)233/166
(.)212/166



(،)241/166
(،)241/166

(،)244/166
(،)222/166

(،)226/166
(،)231/166
(،)231/166

(،)224/166
(،)233/166
(،)243/166

(،)222/166
(،)232/166
(،)243/166

التوصيا الي ال حتظ ابلتأييد:
(.)226/166



التوصيا الي اُخذ هبا علم:
(،)212/166
(،)211/166
(،)223/166
(،)223/166
(،)222/166
(،)213/166
(.)241/166( ،)242/166( ،)221/166

(،)216/166
(،)223/166

طاء -احلقوق االقتصاوية واالجتماعية والثقافية
 -12يف ضوء ما ورد ابلتقرير الو ي والردود الي أبزدهتا احل ومزة يف جلسزة التحزاور ةز كزل
توصيا هذا القسم حتظ ابلتأييد:
(،)223/166
(،)221/166
(،)263/166
(،)263/166
(،)231/166
(،)232/166
(،)231/166
(.)214/166

(،)224/166
(،)262/166
(،)264/166
(،)261/166
(،)232/166
(،)236/166
(،)211/166

(،)222/166
(،)261/166
(،)262/166
(،)261/166
(،)233/166
(،)233/166
(،)212/166

(،)226/166
(،)262/166
(،)266/166
(،)232/166
(،)234/166
(،)231/166
(،)213/166

ايء -مكافحة اإلرهاب
 -16أوجز الدسززتور يف نز املززادة ( )233علز الدولززة م اةحززة اإلرهززا ب اةززة أشز ال
م ضما احلقو واحلراي العامة ،وصر تعويض عادل لضحااي اإلرها وهزو مزا الت مزت بز
GE.15-04053
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الدولززة ،وكانززت أخززر مناسززبة صززر معززا شززهر ألسززر املصزرين الز ز  21ضززحااي تنظززيم داعز
اإلرهايب يف ليبيا ،وىف ضوء ما تقد ة كل توصيا هذا القسم حتظ ابلتأييد:
(،)216/166
(،)212/166
(.)322/166( ،)211/166
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(،)213/166

(،)211/166

GE.15-04053

