تقرير المراجعة الدورية الشاملة فرصة
لتنفيذ االلتزامات الدولية لمصر

المنظمة المصرية لحقوق اإلنسان

امللدمة:
آلية االستعراض الدوري الشامل هي عبارة عن تلك اآللية التيي تيو وهيعما مين بيل
المجلس الدولي لحقوق اإلنسان بمدف تقييو أوهاع حقيوق اإلنسيان ييي جمييل اليدول
األعهاء يي األمو المتحدة.
وتعد هذه اآللية هي آلية يريدة مين نوعميا ألنميا ت يرض التتاميا علي عيات اليدول
أماو المجلس الدولي لحقوق اإلنسان والمجتمل الدولي ،ولميذا تعميد اليدول علي تن ييذ
هذه االلتتاما لعدو التعرض اللوو أماو المجتمل الدولي.
واالسييتعراض الييدوري الشييامل هييي عملييية تحرامييا الييدول ،برعاييية المجلييس الييدولي
لحقييوق اإلنسييان ،وتييوير لجميييل الييدول ال رنيية لاييي تعليين اإلجييراءا التييي ات ييذتما
لتحسييين أوهيياع حقييوق اإلنسييان يييي بلييدانما وللوييياء بالتتاماتمييا يييي مجييال حقييوق
اإلنسييان .واالسييتعراض الييدوري الشييامل ،باعتبيياره أحييد المعييالو الرسيسييية للمجلييس،
وأنما منممة لهمان معاملة ال بلد عل دو المساواة ميل يييره عنيد تقيييو أوهياع
حقوق اإلنسان يي البلدان.
باالهاية إلي أن االستعراض الدوري الشامل أحد العنانير الرسيسيية للمجليس اليذي
يييذار الييدول بمسيياوليتما عيين احتييراو جميييل حقييوق اإلنسييان والحريييا األساسييية
وإعمالما بشال اامل .والمدف النماسي لميذه اآلليية الجدييدة هيو تحسيين وهيل حقيوق
اإلنسان يي جميل البلدان والتندي النتمااا حقوق اإلنسان أينما تحدث.
ويييي هييذا السييياق تسييعي هييذه الدراسيية إلي تنيياول آلييية االسييتعراض الييدوري الشييامل
لمنييير ييييي المجليييس اليييدولي لحقيييوق اإلنسيييان ميييل القييياء الهيييوء علييي التونييييا
والمالحظا التي تو أ ذها عل تقريير منير ،وميدي التيتاو منير بتن ييذ التتاميا
المجلس الدولي لحقوق اإلنسان يي هذا الشأن.
ويييي البداييية تجييدر االشييارة إلي أن منيير ييد أ امي باالسييتعراض الييدوري مييرتين،
المييرة األولييي اانيي يييي  71يبراييير لعيياو  0272حينمييا تييو توجييي  761تونييية
للحاومة المنرية ،بل الحاومة منميا  742تونيية ،ومين هيمن التونييا التيي
بلتما الحاومة لانما لو تلتتو بما؛ حماية المدايعين عن حقوق اإلنسان  ،تعديل يانون
الجمعيا األهلية لهمان تيسير تسيجيل منظميا المجتميل الميدني المسيتقلة و يدرتما
عل ي العمييل بحرييية؛ وحماييية وتعتيييت الح ي يييي حرييية الييدين والمعتقييد واالسييتجابة
ال عالة لحاال العنف الطاس ي ،وريو أن الحاومية بلي أيهيا د عيددا د مين التونييا
المتعلقة بحقوق المرأة ،إال أنما لو تلتتو بما علي الشيال المطليوذ إذ ال تيتال الميرأة
تعاني من التميييت ييي المجتميل المنيري وتتعيرض للعدييد مين أشياال العنيف ،وايذا
التونيا ال انة بإنيال الميواد ال انية بالتعيذيذ ييي يانون العقوبيا  ،ييالتال

هناك حاجة إل تعيديل التشيريعا المعنيية بالتعيذيذ لتت ي ميل إت ا يية األميو المتحيدة
لمناههة التعذيذ ،ومل دستور .0274
اما االستعراض الدوري الثاني لملف منر أماو المجليس اليدولي لحقيوق اإلنسيان تيو
يييي نييويمبر لعيياو  ،0274ويييي هييذه المييرة تييو توجي ي  022تونييية لمنيير  ،وبنيياء
عليمييا نييدر ييرار رسيييس مجلييس الييوتراء ر ييو  )01لسيينة  0271بتشييايل لجنيية
وطنييية داسميية لدراسيية هييذه التونيييا وا تييرا السياسييا والتييدابير الالتميية لتن يييذ
المقبول منما ،لتعلن الحاومة المنرية مو ما ييي الجلسية الثانيةالمنعقيدة ييي ميارس
)1
0271
ويوهح الجدول التالي
مو ف الحاومة المنرية من التونيا
لملف منر عاو 0274

النادرة يي االسيتعراض اليدوري الشيامل
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ثدد عىىان هحاج الاسحعساض إضافة  1وإلاعسفة الحىصُات اإلاشاز الُه باالزكام في ثلسٍس مصس ًمىً الاطالع علي هفس السابط
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وبتحليللس سللريت للتوصلليات الت ل صبلتمللا مصللر بموجللض اليللة االسللتعرا الللدور
الشامس نجد أنملا صبللت ملا يقلرض ملن  %57ملن التوصليات الصلادرن ملن المجلل
الدول لحقوق اإلنسان
وعليه نسع من هذا التحليس للوصوف على مد التغيير الت صامت به مصلر لتنفيلذ
التزاماتما أمام المجل الدول لحقوق اإلنسان.
اوأل :االنضلللمام لللل المعاهلللدات الدوليلللة لحقلللوق االنسلللان وااللتلللزام بملللا وسلللحض
التحفظات)62-1(.
تلقيي منييير  06تونيييية مييين أنيييل ثلثماسيية تونيييية ،ييميييا ي يييل االنهيييماو إلييي
المعاهدا الدولية لحقوق اإلنسان وااللتتاو بميا وسيحذ التح ظيا عليميا ،وليو تأيييد
منر منمو إال ثماني تونيا تأييد الي ،وأربعة ا رين حنيلوا علي تأيييد جتسيي،
وما تبقي من ال  06تونية حاتوا علي عدو التأييد أو اال ذ يي االعتبار ،أي اييد
منر  70تونية من  06تونية بنسبة .%46
وعلي الريو من أن هذه هي النسبة اال ل مقارنة ببا ي النسذ اال رة ال انة بقبيول
منر التونيا المقدمة لما يي الحقوق اال ري اال أن الحاومة المنيرية ليو تلتيتو
بتطبي أي من التونيا التي وايق عليما يي هذا الشأن
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حيييث جيياء ال ي  8تونيييا التييي ايييدتما منيير تاييييد الييي ،جميعمييا تسييتمدف إلييي
مواءمة التشريعا الوطنية مل المعيايير الدوليية والدسيتور المنيري المعيدل ،اال أن
الحاومة المنرية لو تقو بأجراء أي تعديل تشريعي أو ات اذ تيدبير يميدف إلي ذليك،
وحتي ما ام ب الحاومة المنرية بسن تشريل جديد –نتناولي بالت نييل ييميا بعيد
 للجمعيا األهلية من أجيل تطبيي أحاياو الدسيتور المنيري جياء مجح يا للدسيتوروالمعايير الدولية.
وال ا تلييف الوهييل اثييير ييمييا ي ييل الي  4تونيييا الييذين حظييوا بتاييييد جتسييي ميين
الحاومة المنرية ،يعلي الريو من انحنار هذه التونيا االربل يي مطلذ واحيد
وهو سحذ تح ظ منر علي المادتين  0و 76من ات ا ية القهاء عليي جمييل اشياال
التمييت هد المرأة ،اال أن الدولية المنيرية ليو تت يذ أي إجيراء بشيان سيحذ اليتح ظ
علييي المييادتين ،أو حتييي وهييل تح ييظ عيياو عل ي المييادة  76بالموايق ية عليمييا بمييا ال
ي الف أحااو الشريعة االسالمية ،اما يعل يي الساب مل المادة الثانية.
ويي هذا السياق تجدر االشيارة إلي أن المنظمية المنيرية لحقيوق اإلنسيان ااني يد
طالب السيد رسيس الجممورية يي طاذ رسمي تعديل بعض التشيريعا والقيوانين
الدولية بما يتالءو مل المواثي الدولية المعنية لحقوق اإلنسان وهي:
انا المواد  06و 706للتواي مل التعريي القيانوني
 .7تعديل انون العقوبا
الدولي للتعذيذ المننول علي بات ا ية مناههة التعذيذ التي و عي منير
وند عليما وبذلك تأ ذ وة القانون ويقا للدستور المنري.
 .0تعديل يانون  12لسينة  0271ال يال بالجمعييا االهليية واسيتبدال بقيانون
جديد تتواير يي المعايير الدولية لحريية المجتميل الميدني ويقيا للقيانون اليدولي
لحقوق االنسان .ولان ما حدث هو العاس وتو اندار انون جديد أاثر تقييدا

لحرية المجتميل الميدني و درتي علي العميل مين ذي بيل ،و يد تيو سين يانون
عاو  0271واي علية مجلس الوتارء وتو ارسيال الي مجليس النيواذ اليذ
نا شة من حيث المبدء وحت ندور هذا التقريير ليو ينيدر يانون الجمعييا
االهلية الجديد.
 .0تعييديل ييانون العقوبييا ليهييمن حرييية الييراي والتعبييير تطبيقييا لمييواد دسييتور
0274
 .4تعديل انون التظاهر ليتواي ميل الميادة  10مين الدسيتور وميل العميد اليدولي
للحقييوق المدنييية والسياسييية .وتييري المنظميية ان ي حت ي بعييد التعييديال التييي
اد لتما المحامة الدستورية العليا عل القانون ال يتال القانون يير ادر علي
تويير ح الظاهر السلمي الما ول دستوريا.
 .1إندار انون لماايحة االرهاذ يتواي مل حقوق االنسيان .والدولية انيدر
القييانون بال عييل ولان ي يييي نييورت الحالييية ال يتماشي مييل طبيعيية التونيييا
ويشال تمدييد حقيقيي للحرييا التيي هيي راين اساسيي ومحيوري مين ارايان
حقوق االنسان.
ومن هنا فئن املطلوب من الحكومة العمل على ثنفيذ مجموعة من التوصيات وهي. :
 .7سييحذ التح ظييا الييواردة عل ي المييادتين  0و  76ميين ات ا ييية القهيياء عل ي
جميل أشاال التمييت هد المرأة بما ال ي الف احااو الشريعة االسالمية.
 .0العمل عل مواءمة القوانين الحالية مل الدستور المنري.
 .0ندور وانين بجميل الحقوق األساسية المننول عليما يي المواثي الدولية
والدستور المنري.
 .4وهل سياسة للحاومة تهمن تطبي هذه القوانين.
ثانيا :إلاجزاءات الخاصة باإلطارين التشزيعي واملؤسس ي)071-011 ،94-72( .
ثللتتد مصتتس  25ثىصتتُة متتً  033ثىصتتُة فُمتتا ًحعلتتم باالطتتازًٍ الخشتتسَيي واإلا س ت ي أًتتدت مصتتس
متتمهم  03ثىصتتُة ثأًُتتد هلتتي وخظتتد واختتد فلتتط علتتى ثاًُتتد حصئتتي أم ا  12ثىصتتُة آلاختتسًٍ فلتم
ثدظتتي  10ثىصتتُة متتمهم علتتى أي ثأًُتتد واختترت ثىصتتِحان فلتتط علتتم بهتتا أي أًتتدت مصتتس  %41متتً
الحىصُات اإلاحعللة باالطازًٍ الخشسَيي واإلا س ي.
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وجاء التونيا ال انة باالطار الماسسي التي أيدتما الحاومة المنيرية ،تتعلي
بمواهيل عديدة ،تو انجات البعض منما ااجراء االنت ابا التشريعية وتن ييذ ارطية
الطري ي  ،والييبعض األ يير اييان مطب ي يييي منيير ولايين عمل ي الدوليية علييي ت عيل ي
اماايحيية ال سيياد ميين ييالل ت يعييل الجمييا الر ابييية اميسيية الر ابيية االدارييية والنيابيية
االدارية والجمات المراتي للمحاسبا  ،والبعض اال ير ليو تت يذ الحاومية المنيرية
أي إجييراء مثييل التعيياون م يل منظمييا المجتمييل المييدني وت عيييل الموسسييا الوطنييية
العاملة بمجال حقوق االنسان ،بل امي الحاومية المنيرية بجمييل االجيراءا التيي
تادي إل تاميو أيواه العاملين يي منظما المجتمل المدني ،مين يالل ييتح التحقيي
ييييي القهيييية ر يييو  710ووهيييل ييميييا جمييييل العييياملين بيييالمجتمل الميييدني ،ونيييدور
رارا بالمنل مين السي ر هيد بعهيمو ،واليتح ظ علي أميوال اليبعض اال ير ،وتعيد
هذه القهية هي السابقة األولي يي العميل القهياسي بعميل هيية باسيتمداف العياملين
يييي طيياع معييين ثييو البحييث عيين جييراسو لمييو ،بالم ال يية للقييانون والدسييتور والسييواب
القهاسية.

أما عن التونيا ال انة باالطار التشريعية التي أيدتما منير يانحنير جميعميا
يييي تعييديل المييادة  706ميين ييانون العقوبييا  -وال انيية بتعريييف جريميية التعييذيذ-
بما يت مل التعريف الوارد يي ات ا ية مناههة التعيذيذ -وسيب للمنظمية المنيرية
لحقوق االنسان -اال أن الحاومة المنرية متمثلة يي البرلمان لو تقو بأي تعديل علي
هذه المادة حتي االن ،وأبق عليما اما هي.
املطلوب من الحكومة املصزية لتنفيذ هذه التوصيات.
 .7تعديل المادة  706من انون العقوبيا واسيت داو التعرييف اليوارد ييي الميادة
 )7 7من ات ا ية مناههة التعذيذ.
 .0انشيياء ماسسيية وطنييية لحقييوق االنسييان ،ويييتح سييبل التعيياون مييل منظمييا
المجتمل المدني.
 .0يل القهية ر و  ،710وريل رارا المنل من الس ر علي النشطاء.
 .4مواءمة التشريعة الوطنية مل الجمود الدوليةلماايحة ال ساد.
 .1وهل بعض المعايير الماان االحتجات بما يح ظ ارامة المواطن.
 .6وهييل آلييية اتنييال بييين النيابيية العاميية والمحتجييتين يييي السييجون لتقييديو أي
باليا أو شااوي مباشرة.
 .1نشر جميل االحااو التي تندر يي هايا التعذيذ.
 .8إنييدار ييانون ي عييل اليينل الدسييتوري الييذي يسييمح للمجلييس القييومي لحقييوق
االنسان باالدعاء مدنيا يي هايا التعذيذ.
 .2انشيياء الي ي وطنييية لماايحيية التعييذيذ بعييد التو يييل عل ي البرتاييول اال تيييار
الت ا ية ماايحة التعذيذ.
ثالثا :حقوق المرأن والطفس وذو اإلعاصة واألسرن والفئات األخرى.
تلق ي منيير  18تونييية ايييدتمو جميعييا بوا ييل  11تاييييد الييي و 0يقييط تاييييد جتسييي
،وبال عيييل امييي الحاومييية المنيييرية باثيييير مييين الجميييود ييميييا يتعلييي بمليييف الميييراة
والشييباذ وذوي االحتياجييا ال انيية ،وتييو ت نيييل عيياو للشييباذ ،وانشيياء برنييام
تاهيييل للشييباذ لتييولي الوظيياسف القيادييية ،وهييو ن ييس االميير ييمييا يتعل ي بييالمرأة يييتو
ت نيل عاو للمرأة ،وات اذ المتيد مين االجيراءا التيي تعميل عليي اد يال الميرأة
يي المجتمل ،والمشياراة االيجابيية ،ولاين ييي ذا الو ي مياتال بعيض االجيراءا
يجذ علي الحاومة ات اذها.

ويوهح الجدول التالي توتيل المالحظا ال انة بحقوق الط ل والمرأة
الحاًُد الىلي

الحاًُد الجصئي

املجمىع

42

0

45

وٍىضح الشيل الحالي ثىشَع اإلاالخظات الخاصة بدلىق الطفل واإلاسأ
التاييد الجتسي
4% 0%

التاييد الالي
96%

ويذار أن المنظمة تولي اهتماما د انا بملف المرأة ،ورنيد المنظمية ييي بياناتميا
وتقريرها التأاييد علي أن الميرأة المنيرية ماتالي تعياني مين العدييد مين المعو يا
عل عدد من المستويا السياسية ،وتممشيما عل الجانيذ اال تنيادي ،وايذا العنيف
هد المراة سواء عل الساحة السياسية أو العنيف دا يل األسيرة ،وربميا العنيف هيد
الناشييطة السياسييية شيييماء النييباو الييذي أودي بحياتمييا هييو أابيير دليييل عل ي انتميياك
حقوق الميرأة المنيرية ،هيذا رييو ا الية الدسيتور المنيري لحقيوق الميراة والتأاييد
عل المساواة يي نل المادة  77والتي أاد عل أن "تا ل الدولة تحقيي المسياواة
بين الميراة والرجيل ييي جمييل الحقيوق المدنيية والسياسيية واال تنيادية واالجتماعيية
والثقايييية ويقييا ألحايياو الدسييتور ،وتعمييل الدوليية عل ي ات يياذ التييدابير الا يليية بهييمان
تمثيل المرأة تمثيال مناسبا يي المجالس النيابية ,عل النحو الذي يحيدده القيانون ,اميا
تا ييل للمييرأة حقمييا يييي تييولي الوظيياسف العاميية ووظيياسف اإلدارة العليييا يييي الدوليية
والتعيين ييي الجميا والميسيا القهياسية ,دون تميييت هيدها .وتلتيتو الدولية بحمايية
المرأة هد ال أشاال العنف ,وتا ل تماين الميرأة مين التوييي بيين واجبيا األسيرة
ومتطلبييا العمييل.امييا تلتييتو بتييويير الرعاييية والحماييية لفموميية والط وليية والمييرأة
المعيلة والمسنة والنساء األشد احتياجا.

ولمذا طالبي المنظمية مين الحاومية المنيرية إييالء اهتماميا انيا للميرأة ،والعميل
عل ي تماييين المييرأة ا تنيياديا د واجتماعي يا د وسياسييياد ،وإدمييا هييايا المييرأة يييي ااييية
السياسييا العاميية ذا النييلة ،وتوسيييل مشيياراة المييرأة يييي الحييياة العامة،والقهيياء
عل أي نور للتمييت هد المرأة
المطلوض من الحكومة المصرية لتنفيذ هذه التوصيات.
 .7وهل ألية للعمل عل ماايحة التمييت هد المرأة.
 .0وهل ألية تعمل عل ماايحة تمثيل المرأة يي الوظاسف العامة
 .0تماين المرأة من سحذ ملف مسابقة التعيين يي القهاء.
 .4تعديل انون االحوال الش نية الحالي.
 .1ندور مشروع انون مواجمة العنف هد المرأة والذي واي عليما البرلميان
ولو يندر حتي اآلن.
 .6وهل ألية محددة لتمثيل الشباذ يي جميل القطاعا .
 .1ندور انون يجرو التمييت وعدو تن يذ ننول الدستور التي تاايح التمييت.
بال عل تو تحديد  7102عاو للمراة حيث تو تعديل الدستور وتو منح المراة مقاعد  %72دا ل البرلمان
يذار ان الحاومة ام بتعديل القانون ر و  22لسنة  0491باهاية مادة ر و  94تنل عل بعا ذ بالحبس
مدة ال تقل عن ستة اشمر وبغرام ال تقل عن عشرين الف جنية وال تتجاوت ماسة الف جنية او بأحد هاتين
العقوبتين ال من امنتل عن تسليو ذلك مال طلب ا من الورثة الشرعيين.

رابعا :التعاون مع آلاليات الدولية لحلوق إلانسان)21-72( .
ثللد مصس  11ثىصُة مً أصل رلثمائة ثىصُة فُمتا ًصتا الحعتاون متع آلالُتات الدولُتة لقلتىق
الاوستتان أًتتدت القيىمتتة اإلاصتتسٍة متتمهم رمتتاوي ثىصتتُات ثأًُتتد هلتتي واختترت بتتالعلم ال ت  3ثىصتتُات
الاخت تتسًٍ ولت تتم ثت تتسف

القيىمت تتة أي ثىصت تتُة أي أًت تتدت القيىمت تتة اإلاصت تتسٍة  % 24مت تتً الحىصت تتُات

اإلاحعللة بالحعاون مع آلالُات الدولُة لقلىق الاوسان.

حدو ًىضح مىكف الحىصُات الخاصة بالحعاون مع آلالُات الدولُة لقلىق ؤلاوسان
ثاًُد هلي

اخرت بالعلم

املجمىع

5

3

11

شيل ًىضح مىكف الحىصُات الخاصة بالحعاون مع آلالُات الدولُة لقلىق ؤلاوسان

ا ذ بالعلو
43%
تاييد الي
57%

وعلي السغم مً ثأًُد القيىمة ل ت 5ثىصتُات متً أصتل  11ثىصتُة ممتا ًفُتد بتأن القيىمتة اإلاصتسٍة
وافلتد فلتتط علتى الحىصتتُات التتي ثىتتىي ثطبُل تا الا أن القيىمتتة اإلاصتسٍة وافلتتد علتى الحىصتتُات
فلتط دون أن ثلتىم بتأي إحتسا لحفعُتتل هترل الحىصتُات فدتتي آلان لتتم ثلتم القيىمتة بفتحذ مىحت
إكلُمتتي للمفىضتتُة الستتامُة لقلتتىق الاوستتان فتتي اللتتاهس ولتتم ثحعتتاون متتع ال ُدتتات الدولُتتة وثلتتدم
اليهتتا الحلتتازٍس ختتتي خصتتا اإلافتتىض الستتامي فتتي ولمحتته الافححاخُتتة فتتي التتدوز ال ت 02ملجلتتس خلتتىق
الاوس تتان الح تتااع لالم تتم اإلاحد تتد و ب تتأن مص تتس ال ثحع تتاون م تتً الالُ تتات الدولُ تتة لقل تتىق الاوس تتان وف تتي
ملتتدماها اإلالتتسزان الختتاج واللجتتان الحعاهدًتتةو علتتى التتسغم متتً أن هتترا الحعتتاون ًصت فتتي مصتتلقة
القيىمة اإلاصسٍة خُث أنها جسحطُع مً خالل ا هفي حمُع ما
ًلدم ضدها بالدلُل وال ثترن املجا مفحىح أمام الجمُع بأن ًلدم ثلازٍس غير م ىُة دون دلُل.
املطلوب من الحكومة املصزية لتنفيذ هذه التوصيات.
 .1إوشا مىح اكلُمي للمفىضُة السامُة لقلىق الاوسان في اللاهس .
 .5اوشا لجىة خيىمُة م امه7

أ .الحيسُم مع الج ات املخحلفة لحلدًم الحلازٍس اإلاحاخس .
ب .الحعاون اليامل مع مجلس خلىق الاوسان.
ت .ثلدًم الحلازٍس اإلاحاخس إلى هُدات اإلاعاهدات ذات الصلة.
ذ .دزاسة حمُع دعاوي الصٍاز التي كدمد للقيىمة اإلاصسٍة.
خامسا :نشزثلافة حلوق إلانسان والتربية والتدريب عليها)041 ،042 ،032-030( .
وافلتتد القيىمتتة اإلاصتتسٍة علتتى حمُتتع الحىصتتُات التتتي كتتدمد ل تتا فُمتتا ًحعلتتم بيشتتس ثلافتتة خلتتىق
الاوستان والتربُتة والحتدزٍ عليهتا وهترا طبُعُتا خُتث أن حمُتع هترل الحىصتُات ال ًمىىتان ًصحلتف
عليه تتا أخ تتد فجمُع تتا ً تتأجي ف تتي اط تتاز خل تتم بِد تتة جع تتاٌل ب تتين الع تتاملين بالدول تتة والش تتع اإلاص تتسي
خصىصتتا اللتتائمين علتتي ثىفُتتر اللتتاهىن ولىتتً لتتِس الحاًُتتد فلتتط هتتى اإلاطلتتىب وال عتتدم ثىحُتته
القيىمتتة إلتتى أختتد العتتاملين بالدولتتة علتتى مصالفتتة هتترل ؤلاح تسا ات بتتل اإلاطلتتىب هتتى إح تسا الدولتتة
اع

الاحسا ات الخاصة بخىفُتر هترل الحىصتُات عتً طسٍتم وضتع خطتة وسُاستة واضتقة لحتدزٍ

اإلاىظفين على اخترام خلىق الاوسان.
جدول يوضح موكف التوصيات الخاصة بنشزثلافة حلوق إلانسان
ثاًُد هلي

املجمىع

5

5

ثتتم بالفعتتل جشتتىُل لجىتتة بسئاستتة وشاز الخازحُتتة وع تتىٍة وشاز الداخلُتتة والعتتد وشتتدىن اللرإلاتتان ولتتم ثجحمتتع
ختى اصداز هرا الحلسٍس

املطلوب من الحكومة املصزية لتنفيذ هذه التوصيات.
 .1وضع خطة وسُاسة واضقة لحدزٍ مىظفين على كُم ومبادئ خلىق الاوسان.
 .5الاسحعاهة بصلرا مً العاملين في مجا خلىق الاوسان لحتدزٍ اإلاتىظفين علتى اختترام كتُم
ومبادئ خلىق الاوسان.
 .0وشس رلافة ومبادئ اخترام خلىق الاوسان.
 .1عمل خمالت ثىعُة على اهمُة اخترام مبادئ وكُم خلىق الاوسان.

سادسا:إجزاءات وضمانات النظام اللضائي والعدالة الانتلالية)043-022 ،091-031(.
ثللت تتد مصت تتس  53ثىص ت تتُة مت تتً أص ت تتل رلثمائت تتة ثىصت تتُة فُم ت تتا ًصت تتا إح ت تسا ات وضت تتماهات الىظ ت تتام
الل ائي والعدالة الاهحلالُة خظُد  11ثىصتُة متمهم علتى ثاًُتد بىاكتع  11ثىصتُة ثأًُتد هلتي و0
ثىص تتُات علت تتى ثأًُ تتد حصئت تتي ومت تتا ثبل تتي مت تتً ا  53ثىصت تتُة خ تتاشوا علت تتى عت تتدم الحأًُ تتد أو الاخت تتر فت تتي
الاعحباز أي أًدت القيىمة اإلاصسٍة  11ثىصُة مً  53ثىصُة بيسبة .%43
جدوس يوضح موصف التوصيات الخاصة بإجراءات وضمانات النظام القضائ والعدالة
االنتقالية

ثأًُد هلي

ثأًُد حصئي

عدم الحأًُد

11

0

2

ألاخر في الاعحباز املجمىع
1

53

شكل يوضح موكف التوصيات الخاصة بئجزاءات وضمانات النظام اللضائي والعدالة الانتلالية

اال ذ يي االعتبار
5%
عدو التاييد
25%
تاييد الي
55%
تاييد جتسي
15%

وعل الريو من أن جميل التونيا التي أييدتما الحاومية المنيرية ال تميدف سيوي
تحقي العدالة من الل إجراءا هاسية منن ة وعادلة ومستقلة تت ميل المعيايير
الدولية ،ومما ال شك يي أن النظاو القهاسي المنيري يعميل باسيتقالل تياو ومننيف
وعادل ،ولاين بعيض االجيراءا التح ظيية التيي تلجيأ إليي المحامية أحيانيا ييي بدايية

التحقيقيييا  ،يييد يترتيييذ عليميييا بعيييض المشييياال لالشييي ال اليييذي تلحييي بميييو هيييذه
االجراءا .
واان المنظمة المنرية لحقوق اإلنسان د أون بات اذ تيدابير و إجيراءا بديلية
للحبس االحتياطي تت ي ميل الدسيتور المنيري و مواثيي وإعالنيا حقيوق اإلنسيان
حيث ان مين المعيروف أن " الميتمو بيريء حتي تثبي إدانتي " ييي محاامية انونيية
عادلة و يي ظروف طبيعية  ،حييث توني الميادة  14مين الدسيتور المنيري عليي
أن " الحرية الش نية ح طبيعي ،وه منونة ال تُمس ،وييميا عيدا حالية التليبس،
ال يجييوت القييبض علييي أحييد ،أو ت تيشي  ،أو حبسي  ،أو تقيييد حريتي بييأي يييد إال بييأمر
هاسي مسبذ يستلتو التحقي .ويجذ أن يُبلغ يورا د ال من تقيد حريت بأسباذ ذلك،
ويحيياط بحقو ي اتابيية ،ويُم اايين ميين االتنييال بذوي ي و بمحامي ي يييورا ،وأن يقييدو إلييي
سلطة التحقي الل أربيل وعشيرين سياعة مين و ي تقيييد حريتي .وال يبيدأ التحقيي
مع إال يي حهور محامي  ،يإن لو يان ل محاو ،نُدذ ل محاو ،مل تيويير المسياعدة
الالتمة لذو اإلعا ة ،ويقا د لإلجراءا المقررة يي القيانون .ولايل مين تقييد حريتي ،
ولغيره ،ح اليتظلو أمياو القهياء مين ذليك اإلجيراء ،وال نيل ييي يالل أسيبوع مين
ييورا ،.ويييينظو القيييانون أحاييياو الحيييبس
ذليييك اإلجيييراء ،وإال وجيييذ اإلييييرا عنييي يي د
االحتياطي ،ومدتي  ،وأسيباب  ،وحياال اسيتحقاق التعيويض اليذي تلتيتو الدولية بأداسي
عيين الحييبس االحتييياطي ،أو عيين تن يييذ عقوبيية نييدر حاييو بييا بإلغيياء الحاييو المن ييذة
بموجب .ويي جميل األحوال اليجوت محاامة الميتمو ييي الجيراسو التيي يجيوت الحيبس
ييمييا إال بحهييور محيياو مواييل أو امنتييدذ " والنيياظر إلييي ال قييرة األولي ميين المييادة
سال ة الذار يجد أن الدستور ياايد عليي الحريية الش نيية حي طبيعيي ومنيونة ال
تُمس لذلك تري المنظمة التوسل يي اإلجراءا والتيدابير البديلية للحيبس االحتيياطي
علي النحو التالي :







عييدو التغيييذ عيين محييل اإل ام ية المحييدد ميين طييرف اهييي التحقي ي إال وي ي
الشروط واألسباذ التي يحددها القاهي المذاور.
تحديييد إ اميية المييتمو يييي نطيياق جغرايييي محييدد مثييل المحايظيية التييي يوجييد بمييا
محل سان .
إبالو اهي التحقي بأي تنقل ار النطاق الجغرايي المحدد ل .
الحهور بشال يومي لقسو الشرطة الوا ل يي داسرات محل سان المتمو.
المنل من الس ر ار البالد لحين الحاو يي القهية المنظورة إماو القهاء .
اإليييرا عيين المييتمو يييي مييواد الجيينح نظييير ا اليية مالييية يحييدد مبلغمييا اهييي
التحقي مل األ ذ يي االعتبار الحالة المادية للمتمو .

لييذا نيير التوسييل يييي هييذه التييدابير البديليية المننييول عليمييا يييي ييانون اإلجييراءا
الجناسية  ،بحيث نقلل من اللجوء إلي الحبس االحتياطي إال يي الجراسو الجسييمة ،ميل
منح السلطة القهاسية أن ت تار من التيدابير البديلية تبعديا لحالية ايل هيية وايل ميتمو
علي حدي.
المطلوض من الحكومة المصرية لتنفيذ هذه التوصيات.
 .7تعيييديل يييانون الحيييبس االحتيييياطي والييينل علييي ميييدة معينييية ،ال يجيييوت أن
تتجاوتها سلطة التحقي او المحاامة باي حال مين االحيوال اثنياء التحقيي أو
نظر الدعوي.
 .0ت عيل بداسل الحبس االحتياطي وعدو اللجوء إلي أال يي الجراسو ال طيرة.
 .0وهل حد أ ني لبداسل الحبس االحتياطي االمنل من الس ر وتنظيم بموجيذ
القانون ،مل تطبي طرق الطعن عليميا ،اميا هيو مننيول عليي ييي الحيبس
االحتياطي.
 .4نشر م تلف تقارير لجان تقني الحقاس العامة.
 .1نشر جميل نتاسح التحقيقيا ييي انتماايا حقيوق االنسيان ،ونشير االحاياو ييي
هذه القهايا للعامة.
 .6إنال السجون و اماان االحتجات لتتواي ميل معيايير الحيد االدني لمعاملية
السجناء والمحتجتين ويقا للمعايير الدولية.
سابعا :مكافحة االتجار ف البشر والمجرن غير الشرعية-682 ،152-121(.
)612
أيد الحاومية المنيرية جمييل التونييا التيي حنيل عليي  ،ييميا ي يل ماايحية
االتجييار يييي البشيير والمجييرة يييير الشييرعية ،و امي الحاوميية المنييرية بالعديييد ميين
االجراءا ال عالة لماايحة هذه الجريمة علي جميل المستويا .
يقاو البرلمان بندور القانون ر يو  80لسينة  0276وال يال ماايحية المجيرة ييير
الشرعية وتمريذ المماجرين ،والذي اهتو بتعتيت االليا الوطنية " اللجنية الوطنيية
التنسيقية" ،باالهاية إل وجود القانون ر و  64لسنة  0272بشيأن ماايحية االتجيار
بالبشيير ،باالهيياية إلي إنشيياء الحاوميية المنييرية اللجنيية الوطنييية التنسيييقية لماايحيية
المجييرة يييير الشييرعية واالتجييار بالبشيير بموجييذ ييرار رسيييس مجلييس الييوتراء ر ييو
 720لسيينة  ،0271والتييي تعييد تطييوير للجنيية الوطنييية لماايحيية ومنييل المجييرة يييير
الشرعية التي انشس يي  ،0274لتتماشي مل القانون ر و  80لسنة .0276

جدوس يوضح موصف التوصيات الخاصة بمكافحة اإلتجار ف البشر

ثاًُد هلي

املجمىع

15

15

املطلوب من الحكومة املصزية لتنفيذ هذه التوصيات.
 .1القاحة الي ثىثُف الحىعُة علر وسائل الاعالم.
 .5الاهحمام بمبادزات الحىمُة في اإلاىاطم اإلا مشة والفلير .
 .0اوشا لجىة للحعامل مع الضقُة في هرل الجسٍمة.
 .9الحعاون مع املجحمع اإلادوي في الحىعُة والحعامل مع الضقُة مً هرل الجسٍمة.
ثامنا :الحلوق املدنية والسياسية.
ثللتد مصتس  22ثىصتُة متتً أصتل رلثمائتة ثىصتتُة فُمتا ًصتا القلتتىق اإلادهُتة والسُاستُة خُتتث
أًدت مصس ممهم  10ثىصُة بىاكع  03ثىصُة ثأًُد هلي و 10ثىصُة ثأًُد حصئي أمتا متا ثبلتي متً
الحىصُات خظُد  11ثىصُة ممهم على ألاختر فتي الاعحبتاز وختاشت واختد علتى عتدم الحأًُتد فلتط
أي أًدت مصس  10ثىصُة مً  22ثىصُة بيسبة .%45
جدول يوضح موكف التوصيات الخاصة بالحلوق املدنية والسياسة

ثأًُد هلي

ثأًُد حصئي

عدم الحأًُد

03

10

1

ألاخر في الاعحباز املجمىع
11

22

شكل يوضح موكف التوصيات الخاصة بالحلوق املدنية والسياسة

اال ذ يي االعتبار
20%

تاييد الي
54%

عدو التاييد
2%

تاييد جتسي
24%

اهدصتتست الحىصتتُات التتتي اًتتدفها مصتتس فتتي صتتدوز كتتاهىن حدًتتد للجمعُتتات ألاهلُتتة وفلتتا للحعتتدًالت
الدسحىزٍة التي ثمد في  5311وضمان اإلادافعين عً خلىق الاوسان باالضتافة إلتى ضتمان خسٍتة
ال تسأي والحعبيتتر والقتتم فتتي الحظتتاهس ف تتال عتتً خسٍتتة الاعحلتتاد التتدً ي وثجدًتتد وثدستتين الخطتتاب
الدً ي.
ولالستتف أن وتتان بتتالي الحىصتتُات فتتي الاكستتام الاختتسي التتتي خظُتتد بالحاًُتتد وتتان إلاصتتس دوز فعتتا فتتي
معالجاه تتا الا أن حمُ تتع الحىص تتُات الت تتي ح تتا ت ف تتي ه تترا اللس تتم اش تتح لد عليه تتا القيىم تتة اإلاص تتسٍة
ولىً بالعىس.
خُ تتث ث تتم ص تتدوز ك تتاهىن للجمعُ تتات الاهلُ تتة وال تتا الل تتاهىن زك تتم  51لس تتىة  5335ولىى تته مص تتالف
للدس تتحىز اإلاص تتسي ف تتي العدً تتد م تتً الىل تتا

()2

وشاد الىض تتع س تتى ا وه تترا م تتا دف تتع اإلاىظم تتة اإلاص تتسٍة

لقلىق الاوسان للجى إلى مدىمة الل ا الادازي لسفع دعىي اعدم دسحىزٍة اللاهىن.
أما عً خم الحظاهس فبلي الىضع هما هى علُته الا متا حتا بدىتم املقىمتة الدستحىزٍة وهتى جعتدًل
اإلا تتاد  13م تتً الل تتاهىن زك تتم  134لس تتىة  5310وحع تتل لج تتة الاداز الطع تتً علُ تته ف تتي خال تتة زفت ت
ثىظتتُم الحظتتاهس وال تتا خل تتا فتتي التتسف

دون الىظتتس إلتتى متتً صتتدز ضتتدهم أخيتتام ستتالبة للقسٍتتة

إلاشتتازهاهم فتتي الحظتتاهس دون ازثيتتاب عىتتف إال متتً ختتال إطتتالق الستتُد التتسئِس مبتتادز للع ييو عيين
 )2إلاصٍد مً الحفصُل خى مىكف اإلاىظمة اإلاصسٍة في هرا الشأن ًمىً السحىع إلى بُان اإلاىظمة اإلاصسٍة عً اللاهىن لحىضُذ
اإلاىاد التي شابها مصالفة دسحىزٍة http://ar.eohr.org/?p=6029#more-6029

الشباذ المحبوسين ،وبال عيل امي اللجنية بيااليرا عين بعيض الشيباذ ولاين ااني
يرارا اللجنية متيأ رة لدرجية أن بعييض مين تيو االييرا عيينمو ايان ال يتبي لي يييي
تطبي العقوبة سوي اسبوع واحد يقط.
وال ي تلييف الوهييل اثييير يييي حرييية التعبييير ،حيييث لييو تقييو الحاوميية بتعييدل ييانون
العقوبييا لهييمان حرييية التعبييير عل ي النحييو المون ي ب ي  ،أمييا عيين حرييية االعتقيياد
الديني وتحسين ال طاذ الديني ،يلو يتو منما أال دعيوة سييادة اليرسيس ليذلك ،دون أي
تحرك لتعديل المادة  26من انون العقوبا التي تست دو سيف علي ر بية مين يبيدي
راي يي االديان.
املطلوب من الحكومة املصزية لتنفيذ هذه التوصيات.
 .7الغييياء يييانون الجمعييييا الجدييييد  12لسييينة  0271وانيييدار القيييانون الجدييييد
للجمعيا االهلية بما يحق حرية عمل الجمعيا .
 .0همان حماية المدايعين عن حقوق االنسان.
 .0يل القهية  710والمعروية اعالميا بقهية التمويل.
 .4تعديل المادة  26من انون العقوبا .
 .1تجديد ال طاذ الديني من بل مت ننيين بطريقية ممنمجية مين يالل جمييل
وساسل النشر.
 .6تعييديل ييانون العقوبييا بمييا يسييمح بممارسيية حرييية الييراي والتعبييير والغيياء
العقوبا السالب للحري ي جراسو النشر.
ثاسعا الحلوق الاكتصادية والاجتماعية والثلافية)749-740 ،724-774 ،772-773(.
وايق الحاومة المنيرية علي  02تونيية وهيي جمييل التونييا التيي يدم لميا
ييما يتعل بالحقوق اال تنادية واالجتماعية والثقايية  ،وهذه نتيجة طبيعة ألني يجيذ
أن تايييون الحاومييية هيييي أاثييير النييياس اهتماميييا بيييالمواطن مييين أجيييل تيييأمين حيييياتمو
الش نية سيواء مين ناحيية التعلييو أو المسيان أو الحنيول عليي ال يدما االساسيية
التي يحتاجما المواطن ،وبال عل ام الحاومة باثير من االجراءا ييي تحقيي هيذا
االطار بتن يذ المتيد من مشاريل االساان عليي جمييل المسيتويا بدايية مين االسياان
االجتماعي ،واالساان المتوسط ،واالساان يوق المتوسط عن طري طير عيدد مين
الوحييدا السيياانية لجميييل ال سييا  ،باالهيياية الييي تطييوير بعييض العشييواسيا ونقييل
القانطين ييما الي بعض المناط المجميتة .هيذا يهيال عين تنظييو مياتمرا للشيباذ
بني ة شييمرية وبرلمييان الشييباذ يييي محاوليية لتييدريذ الشييباذ علييي الحييياة السياسييية،

ولان اي ل الحاومة وهل طة للحد من البطالة او اي تحرك منما حتيي االن ييميا
يتعل بمحو االمية أو وهل طة واهحة لتيادة عدد من يلتحقوا بالتعليو االساسي.
جدول يوضح موكف التوصيات الخاصة بالحلوق الاكتصادية والاجتماعية

ثاًُد هلي

املجمىع

56

56

املطلوب من الحكومة املصزية لتنفيذ هذه التوصيات.
 .7وهل طة للحد من البطالة.
 .0تيييادة عييدد ينييول محييو االمييية علييي مسييتوي الجممورييية و انيية يييي
النعيد.
 .0عمل حمال توعية علي اهمية التعليو.
 .4وتعتيت دور المجتمل المدن ي المساهمة ي حمال التوعية.
عاشر :اإلرهاض)022-617( .
ايد الحاومة المنرية جميل التونيا التيي حنيل عليي  ،ييميا ي يل االرهياذ
و ام بالعديد من االجراءا ال عالة لماايحة هذه الجريمة عل جميل المستويا .
ثاًُد هلي

املجمىع

3

3

ولان بيل الحيديث عين هيذه الجميود يجيذ االشيارة إليي أن منير تتعيرض لم ياطر
جسيمة جراء العمليا اإلرهابية ،من منظما ارهابية حت أنبح هذه المنظميا
عابرة للقومية ،بل ومدعومة من أجمتة م ابرا ودول.
وهذا ما ديل سيادة رسيس الجممورية بندور القرار بالقيانون ر يو  24لسينة 0271
وال ييال ماايحيية االرهيياذ ، ،إال أن التشييريل اييان ينبغ ي أن ياييون منهييبطا د ويق يا د
للدسيييتور ،وويقيييا د للمواثيييي الدوليييية بشيييأن معيييياري شيييرعية الجيييراسو ،والعقوبيييا
والشييرعية اإلجراسييية وبمييا يهييمن أال يييدان بييرا بموجييذ هييذا القييانون ،ولايين هييذا
التشييريل جيياء ب ي عييوار دسييتوريا يييي ال قييرة الثانييية ميين المييادة السادسيية  ،وسييب
للمحامة الدستورية أن حام بعدو دستوريتما،باالهاية إل أن بعض الميواد جياء

بعبارا يه اهة ييير محامية النيياية بميا يتنيايي ميل المبيادي القانونيية لنيياية
)3
الننول العقابية
يهيال عيين أن التعرييف الييوارد ييي القييانون لجريميية االرهياذ يييي الميادة الثانييية مني
م الف ايها لتعريف جريمية االرهياذ النيادر مين المقيرر االميو ال يال لماايحية
االرهاذ وحقوق االنسان باالمو المتحدة ،والذي اعتمده مجلس االمن.
ولو تقف جمود الحاومة عند هذا الحل ،بل أندر رسيس الجمموريية القيرار ر يو 011
لسيينة  0271بإنشيياء المجلييس القييومي لماايحيية االرهيياذ ،وامتييد جمييود منيير أيهييا
عل النعيد الدولي حيث نجح البعثة المنرية لد األميو المتحيدة ييي نيوييورك ييي
استنيييدار يييرار ييييي  0271-1-01مييين مجليييس األمييين بإجمييياع آراء اليييدول أعهييياء
المجلس ،للترحيذ باإلطار الدولي الشامل لماايحة ال طاذ اإلرهيابي ووهيع موهيل
التن يذ ،وهو اإلطار الذي سيب أن نجحي منير ييي اعتمياده باإلجمياع اوثيقية رسيمية
)4
من وثاس مجلس األمن ،وندر القرار تح ر و 0014

املطلوب من الحكومة املصزية لتنفيذ هذه التوصيات.
 .7تعديل ال قرة الثانية من السادسة من انون االرهاذ ر و  24لسنة .0271
 .0هبط نياية ننول القانون ال ه اهة.
 .0تعديل تعريف االرهاذ اما اعتمده مجلس االمن.
 .4النل علي همانا حقيقية يي القانون.

3بُان اإلاىظمة اإلاصسٍة لقلىق الاوسان فُما ًصا كاهىن الازهاب http://ar.eohr.org/?p=5081
(4باالضافة إلي ثأسِس اإلاىظمة اإلاصسٍة مسصد إلايافدة العىف لسصد حمُع العملُات الازهابُة.

