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 الواردة يف اجلـزء     ٢٥ل ردود مجهورية مصر العربية على التوصيات ا          
الرابع من تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض الـدوري الـشامل           

(A/HRC/14/17)  
إلغاء كافة األحكام القانونية والسياسات اليت متيز ضد معتنقي ديانات : )١ (التوصية  -١

  ).هولندا(انون موحد لدور العبادة أخرى غري اإلسالم واعتماد ق
إصالح القوانني واملمارسات احلكومية اليت متيز ضد أفراد األقليـات           :)٢(التوصية    -٢

 يساوي بني متطلبات تشييد وإصالح دور       الدينية، وخاصة املوافقة العاجلة على قانون موحد      
  ).الواليات املتحدة األمريكية(ية العبادة لكل اجلماعات الدين

ضمان عدم التمييز   بتلتزم احلكومة املصرية     :)٢(و) ١(فيما يتعلق بالتوصيتني     •
 مـن الدسـتور     ٤٠ و ٢ضد أي مواطن على أساس الدين، وفقا للمـادتني          

ممارسة الشعائر الدينية، على النحو املنصوص      تحقيق حرية   كما تلتزم ب  املصري،  
هذا اإلطـار    اخلروج على    لحكومةال جيوز ل  و.  من الدستور  ٤٦عليه يف املادة    

وهـي  . السياسات أو املمارسات   وأالدستوري، سواء فيما يتعلق بالتشريعات      
يتبني أنـه   على أي قانون     إدخال التعديالت التشريعية الالزمة   باألحرى ب ملزمة  
هذه و. احلرية الدينية أنه يقيد   أحكام متييزية على أساس الدين، أو       على  حيتوي  

وباإلضافة إىل ذلك، أعلنت احلكومة ونفذت العديـد مـن          . عملية مستمرة 
وضع اإلطار  يف   حالياًنظر  اإلجراءات لتيسري بناء وإصالح وترميم الكنائس، وت      

ـ      . األنسب لضمان هذا احلق    ام القـانوين   ومت تشكيل جلنة خاصة لدراسة النظ
افـق  وتفقا لذلك،   وو. هبدف زيادة تيسري بنائها   ،  احلايل املتعلق ببناء الكنائس   

         الوقـت،  نفـس   ويف  ). ٢(و) ١ (تنياألهداف الواردة يف التوصـي    على  مصر  
مـن أجـل   الذي سيتم إدخاله الشكل النهائي للصك تشريعي    ال ميكن حتديد    

 ،رئاسي حيكم بناء الكنائس   قرار   أو   ،قانون جديد (تسهيل بناء أماكن العبادة     
مـصر  تقبل  وبناء على ذلك،    .  اللجنة لاعمأقبل اكتمال    )أو مدونة موحدة  

  .)٢(و) ١ (نيتوصيتال جزئياً
االنضمام إىل الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة منـاهـضة          :)٣(التوصية    -٣

نية أو املهينــة    التعـذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسا         
  .)اجلمهورية التشيكية(
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه  :)٥(التوصية   -٤

   ).سويسرا(الالإنسانية أو املهينة من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 
  ).فرنسا( التعذيباالنضمام إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة  :)٩(التوصية   -٥
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 الربوتوكول االختياري التفاقية     يثري :)٩(و) ٥(و) ٣(فيما يتعلق بالتوصيات     •
باحلق شبه التلقائي   بالتحديد  مناهضة التعذيب قضايا قانونية معقدة فيما يتعلق        

زيارة أمـاكن االحتجـاز يف الـدول        يف  املمنوح للجنة الفرعية ملنع التعذيب      
لدول لدائم  الااللتزام  فيما يتعلق ب  ، وكذلك   تياري االخ األطراف يف الربوتوكول  

يف الواقع إىل أن    هذا التعقيد   ويرجع  . قبول هذه الزيارات  بربوتوكول  المبوجب  
هـي   مبوجب القانون املصري     اجلهة املختصة حصرياً بزيارة أماكن االحتجاز     

. صري اليت هي جزء من السلطة القضائية وفقا للنظام القانوين امل          ،النيابة العامة 
جلنة دوليـة،   إىل  ويعترب منح هذا االختصاص إىل أي كيان آخر، مبا يف ذلك            

عالوة على ذلك، فإن عدم وجود آليـة للتعـاون         و . يف شؤون القضاء   الًتدخ
إىل إنـشائها أثنـاء     دعت مصر   وهي اآللية اليت    الدويل يف جمال الربوتوكول،     

اسخ بأن بناء القـدرات  ا الرهعتقاد ال ربوتوكول ال بشأناليت جرت   املفاوضات  
 يؤدي إىل صعوبة املوافقـة علـى      الوطنية هي جزء ال يتجزأ من هذا الصك،         

قد ومع ذلك،   . أحد عناصره الرئيسية  إىل  مر  ، الفتقاره يف هناية األ    الربوتوكول
كجزء من االستعراض   نظر يف هذا املوقف يف املستقبل،       التتاح الفرصة إلعادة    

توصية مع احتمال تنفيذ يعات الوطنية املختلفة،   لتشرالذي جتريه مصر ل   الدوري  
بناء من أجل  املقرر اخلاص املعين بالتعذيب بشأن إنشاء صندوق للتعاون الدويل          

يف أن تقبـل مـصر      ال ميكن   بيد أنه    .القدرات الوطنية املتعلقة مبنع التعذيب    
  ).٩(و) ٥( و)٣(التوصيات  الوقت احلاضر

ن األشخاص احملتجزين أو املـسجونني ملمارسـتهم        اإلفراج فوراً ع  : )٤(التوصية    -٦
  ).السويد(بري على اإلنترنت حريتهم يف التع

مـع   ،هذه التوصية من حيث املبـدأ     مصر  تقبل  : )٤(فيما يتعلق بالتوصية     •
ـ      يف مصر   األخذ يف االعتبار أنه ال يوجد         تهمواطن مـسجون نتيجـة ملمارس

الـيت   التـدابري  مل تكنو. رنتنتاإللحق يف حرية التعبري على شبكة       املشروعة ل 
 الـذين تعرضـوا     لكترونيةاإلأصحاب املدونات   ضد عدد حمدود من     اختذت  

يف نتيجة الرتكـاهبم    شروعة حلرية التعبري ولكن     تهم امل مارسنتيجة مل لالحتجاز  
مبوجب القـانون املـصري وانتـهاكات       جرائم   تشكل   المعظم احلاالت أفعا  

. خلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية       من العهد الدويل ا    ٢٠ و ١٩للمادتني  
أمام احملاكم العادية اليت أصدرت أحكاما هنائيـة         هؤالء األفراد     بعض حوكمو

السـتقالل  ل تعليق من جانب السلطة التنفيذية، نظـراً      الغري قابلة للمراجعة أو     
طعن شخص حمتجز احلق يف ال    لكل  وعلى أية حال،    . كامل للسلطة القضائية  ال

  .حمكمة خمتصةاحتجازه أمام يف 
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التصديـق عـلى آليات شكاوى األفـراد هليئــات معاهـدات          :)٦(التوصية    -٧
  .)النمسا(األمم املتحدة 

 بـشأن    من املمكن بسهولة اختاذ قرار شامل      ليس :)٦(فيما يتعلق بالتوصية     •
 كل آلية   وينبغي باألحرى دراسة  . النضمام إىل مجيع آليات الشكاوى الفردية     ا

، )٦(مصر بالتايل التوصية    وال تقبل   . موقف بشأن االنضمام  الختاذ  على حدة   
، يف تقريرها الـوطين،  ها تسترعي االنتباه إىل أهنا تعهدت من تلقاء نفسها     ولكن

لعهد الدويل اخلـاص    لكل من ا  دراسة االنضمام إىل الربوتوكول االختياري      ب
          باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة واتفاقيـة حقـوق األشـخاص          

  .ذوي اإلعاقة
النظر يف التصديق على نظام روما األساسي وعلى الربوتوكـوالت           :)٧(التوصية    -٨

لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال        لاالختيارية  
         قوبة القاسـية  التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو الع           

  ).الربازيل( األشخاص ذوي اإلعاقة  واتفاقية حقوق،أو الالإنسانية أو املهينة
التصديق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني بالعهد اخلـاص         :)٨(التوصية    -٩

باحلقوق املدنية والسياسية، وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه          
روب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وعلـى نظــام رومـا               من ض 

  ).شيلي( األساسي
ـ تستوجب   :)٨(و) ٧(فيما يتعلق بالتوصيتني     • ن النظـر يف  ان التوصـيت  اهات

االنضمام إىل عدد من االتفاقيات الدولية، ومنـها الربوتوكـول االختيـاري            
الذي أعلنت مصر اعتزامها النظـر يف       التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      

 أيضا الربوتوكول االختيـاري     تانتوصيوتشمل ال . بشكل إجيايب االنضمام إليه   
الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املتعلق بإلغـاء عقوبـة            

 الذي اختذته باإلبقاء  النضمام إليه يف ضوء القرار      امصر  ال تعتزم   اإلعدام الذي   
نفـس  ويف . قوق اإلنـسان  الدويل حل قانون  ة اليت يسمح هبا ال    ه العقوب على هذ 
إىل الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة      ن  اتالتوصياتان   تشري ه  ،السياق

على النحو املبني  يف الوقت احلاضر     يهمصر االنضمام إل  ذي ال تعتزم    التعذيب، ال 
مـسألة   االعتبار   ستأخذ مصر يف  ،  وأخرياً). ٩(و) ٥( و )٣(التوصيات  بشأن  

وبناء على  ). ٨(و) ٧ (تنييف التوصي شار إليها   عاهدات امل بقية امل االنضمام إىل   
  .)٨(و) ٧ (نيتوصيتال مصر جزئياًتقبل ذلك، 

السماح للمقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقـوق اإلنـسان يف            :)١١(التوصية    -١٠
 ز واالتصال باألشخاص احملتجزين   سياق مكافحة اإلرهاب حبرية الوصول إىل مراكز االحتجا       

  ).إسبانيا(أثناء زيارته القادمة 
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ـ كومة  متت الزيارة املتفق عليها بني احل     : )١١(فيما يتعلق بالتوصية     •  يةصرامل
سيتم النظـر يف الطلـب املتعلـق        و. ٢٠٠٩أبريل  / واملقرر اخلاص يف نيسان   

زيـارة  مع مراعاة أن    يف الوقت املناسب،    املتعلقة هبا   تفاصيل  بالزيارة الثانية وال  
 على النيابة العامة، اليت هي جزء من الـسلطة          اًيحصرتقتصر  أماكن االحتجاز   

  . للنظام القانوين املصريالقضائية وفقاً
إنشاء جلنة انتخابية كاملة االستقالل تسمح باملشاركة احلرة لكافة          :)١٢(التوصية    -١١

  ؛)كندا(بشكل موضوعي األحزاب السياسية وباعتماد صحة نتائج االنتخابات 
عليا جلنة  نظراً لوجود    ،هذه التوصية مصر  تقبل   :)١٢(فيما يتعلق بالتوصية     •

السلطة القضائية وعدد مـن  من تتألف من أعضاء مستقلة لالنتخابات بالفعل،    
النظام وينص  .  جتاه مجيع األطراف   االلجنة هنجا حمايد  بع  وتت. الشخصيات العامة 

 التـصويت   عند ميثلون مجيع املرشحني     ني مندوب االنتخايب يف مصر على وجود    
حزبيـة أو   (فرز األصوات، بغض النظر عن انتماءاهتم الـسياسية         يف مراكز   و

 اإلشراف القضائي على    هزز العليا لالنتخابات ويع   ويكمل دور اللجنة  ). مستقلة
وجود أكثر من قاض واحد يف كل جلنة انتخابيـة           الذي يقتضي    االنتخابات،

مراقبـة  يف  منظمات اجملتمع املدين    مشاركة  النظام احلايل أيضا     ويقتضي. عامة
تحـسني أداء   العليا لالنتخابات ب  وتلتزم اللجنة   . االنتخابات املختلفة يف مصر   

  .قصور يف هذا الصددبغية التصدي ألي ، باستمرارالنظام االنتخايب 
ا يتعلق جبرمية    من قانون العقوبات فيم    ١٢٩ و ١٢٦إصالح املادتني    :)١٣(التوصية    -١٢

التعذيب، من أجل توسيع نطاق السلوك اخلاضع للعقاب ومنـع إفـالت املقتـرفني مـن                
  .)إسبانيا( العقاب
 من قانون العقوبات لكي تتمشى مـع اتفاقيـة     ١٢٦تعديل املادة    :)١٤(التوصية    -١٣

  ).آيرلندا(تحدة ملناهضة التعذيب األمم امل
 جرمية التعـذيب وفقاً للتعريـف الـشامل        ضمـان املعاقبة على   :)١٥(التوصية    -١٤

  .)أملانيا( من االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب ١الوارد يف املادة 
 .تقبل مصر هذه التوصيات   : )١٥(و) ١٤(و) ١٣(فيما يتعلق بالتوصيات     •

مـن أجـل    ديد للتعذيب على الربملان     اجلتعريف  لالصيغة املقترحة ل  وستعرض  
  .املوافقة عليها

دعوة املقرر اخلاص املعين بالتعـذيب دون إبطـاء وتيـسري زيارتـه              :)١٠(صية  التو  -١٥
  .)هولندا( للبلد
ملعـين  تقدمي دعوة مبكرة إىل مقرر األمـم املتحـدة اخلــاص ا  :)١٨(التوصية    -١٦

  ).آيرلندا(مبسـألة التعذيب 
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اخلـاص  الرد باإلجياب على الطلب املقدم من مقرر األمم املتحدة           :)١٩(التوصية    -١٧
  ).السويد(مها الكامل هلذه البعثة املعين مبسألة التعذيب للقيام بزيارة وتقدمي دع

 اجلدير بالـذكر أن مـصر       من :)١٩(و) ١٨(و) ١٠(فيما يتعلق بالتوصيات     •
تبلغ ثالثة  فترة  خالل  خاصني تابعني جمللس حقوق اإلنسان        مقررين استقبلت ثالثة 

من املتـوخى   و). ٢٠١٠أبريل  /نيسان إىل   ٢٠٠٩أبريل  /نيسانمن  ( شهراًعشر  
ومن مث فإنه من الصعب حتديد موعد حمـدد  . فترة املقبلةأخرى يف الزيارات  القيام ب 

ويف مجيـع   . يف هـذه التوصـيات    على النحو الوارد    هلذه الزيارة يف وقت مبكر،      
بعد تعيني املقـرر اخلـاص      قة  زيد من الد  مبلزيارة  اطلب  النظر يف   تم  ي، س األحوال
  .املعين بالتعذيباجلديد 

السماح لزيارات اإلجراءات اخلاصة حلقوق اإلنسان اليت ال تـزال           :)١٦(التوصية    -١٨
معلقة بأن تتم يف توقيت حمدد والنظر يف توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة املتعلقـة                

  .)اجلمهورية التشيكية(حبقوق اإلنسان 
ات املتكررة لزيارة املقرر اخلاص املعـين       الرد باإلجياب على الطلب    :)١٧(التوصية    -١٩

بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة؛ واملقـرر               
اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني؛ واملقررة اخلاصة املعنية حبالة املدافعني عن حقـوق             

ن أو املعتقد؛ واملقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام        اإلنسان؛ واملقررة اخلاصة املعنية حبرية الدي     
خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ واملقررة اخلاصة املعنية مبسألة بيـع األطفـال             

عـين باالحتجـاز    وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية؛ والفريق العامـل امل          
  ).إسبانيا( التعسفي

  .)إسبانيا(جيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة تو :)٢٠(التوصية   -٢٠
توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة، وخاصة          :)٢١(التوصية    -٢١

الالإنسانية إىل املقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو              
  ).بلجيكا(أو املهينة 

 مصر جزئيـاً  تقبل  : )٢١(و) ٢٠(و) ١٧(و) ١٦(ق بالتوصيات   فيما يتعل  •
ومن اجلدير بالذكر أن مصر عززت بشكل كبري تعاوهنا مع           .تاتوصيهذه ال 

علـى  لس حقوق اإلنسان يف اآلونة األخرية،       جمل  التابع نظام اإلجراءات اخلاصة  
نسان اإلمن الزيارات اليت قام هبا املقرر اخلاص املعين حبقوق          النحو الذي يتبني    

ـ  ة املستقل ة، واخلبري ٢٠٠٩أبريل  /ومكافحة اإلرهاب يف نيسان    ة مبيـاه    املعني
، واملقـرر   ٢٠٠٩ هيوني/الصرف الصحي يف حزيران   املأمونة وخدمات   الشرب  
وقد قبلت مصر أيضا    . ٢٠١٠أبريل  /عين باالجتار باألشخاص يف نيسان    اخلاص امل 

 بيع األطفال للقيـام بزيـارة يف        الطلب الذي تقدم به املقرر اخلاص املعين مبسألة       
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أن يقوم أحد املكلفني اآلخـرين  وعالوة على ذلك، من املقرر       .املستقبل القريب 
وجيـري  ،  ٢٠١٠زيارة مصر قبل هناية عام      باخلاصة  بوالية يف إطار اإلجراءات     

ـ  وفيما يتعلق    .هذه الزيارة تفاصيل  حالياً مناقشة     يف  ماملقررين املـشار إلـيه    ب
دير بالذكر  لة إصدار دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة، من اجل        التوصيات ومسأ 

دراسـة الطلبـات    ب أيـضاً تقوم  عدد منهم، و  استقبال  أن مصر قررت بالفعل     
دونـة قواعـد   مبلتـزام  وسيكون اال. حالة على حدةأساس كل  األخرى، على   

 واليةواختصاصات كل   يف إطار اإلجراءات اخلاصة      اتالسلوك للمكلفني بوالي  
ـ وقد  . مصر يف كل حالة    الذي ستتخذه    قرارال يف   اً أساسي اًصرعن ذلـك  سمح  ي
  . يف املستقبلإصدار دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصةب

من القانون احلايل للمنظمات غـري      [ ٤٢ و ١٧ و ١١تعديل املواد    :)٢٢(التوصية    -٢٢
ية وأنـشطة    لضمان عدم كبح أنشطة املنظمات غري احلكوم       ]٢٠٠٢ لعام   ٨٤احلكومية رقم   

  ).يرلنداآ(درهتم على مجع التمويل مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان أو تعطيل ق
وهـو   هذه التوصية    منمصر اهلدف املتوخى    تقبل  : )٢٢(فيما يتعلق بالتوصية     •

تفاصـيل  بوفيمـا يتعلـق     . أنشطة املنظمات غري احلكومية   عدم عرقلة   ضمان  
، عمالًً بأحكام الدستور،    ٢٠٠٢ام   لع ٨٤التعديالت اليت قد تدخل على القانون       

ـ        ريها  اليت جي ال تزال املناقشات     شأن االحتاد العام للجمعيات األهلية يف هـذا ال
 كمـا   مشاورات مكثفة مع ممثلي منظمات اجملتمع املدين،      ، ويلزم إجراء    مستمرة

ينبغي أن يؤخذ يف االعتبار أنه يلزم موافقة السلطة التـشريعية يف مـصر علـى               
  .مواد حمددة من القانونفعلي ألي تعديالت يراد إدخاهلا على املضمون ال

 من اتفاقية القضاء علـى      ١٦ و ٢سحب التحفظات على املادتني      :)٢٣(التوصية    -٢٣
  ).فرنسا(أشكال التمييز ضد املرأة مجيع 
كال التمييز  إلغاء كافة التحفظات على اتفاقية القضاء على مجيع أش         :)٢٤(التوصية    -٢٤

  ).أيرلندا (ضد املرأة
القضاء   من اتفاقية  ٢فيما يتعلق باملادة     :)٢٤(و) ٢٣(فيما يتعلق بالتوصيتني     •

مجيع التدابري    احلكومة من جانبها   اختذتأشكال التمييز ضد املرأة،     على مجيع   
لربملان املصري الكلمة   وستكون ل . ٢سحب التحفظ العام على املادة      لالالزمة  

  .شأنخرية يف هذا الألا
ويلزم  من القضايا املعقدة ذات الطابع القانوين عدداً  من االتفاقية ١٦ملادة  اوتثري  

  .ختاذ قرار هنائي بشأن رفع التحفظ اقبلدراستها مبزيد من الدقة 
  .اتني التوصيتني جزئياًهمصر تقبل ولذلك، 
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اإلسراع بتوفري كافة الوثائق الرمسية، وخاصة وثائق اهلوية، جلميع          :)٢٥(التوصية    -٢٥
  ).الواليات املتحدة األمريكية(عضاء الطائفة البهائية أ

وجيري تنفيذ األحكام   . هذه التوصية مصر  تقبل   ):٢٥(فيما يتعلق بالتوصية     •
لتمهيد قرارات أصدرت وزارة الداخلية عدة و. شأن يف هذا ال  الصادرةالقضائية  

  .األحكامهذه  الطريق لتنفيذ

        


