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  جملس حقوق اإلنسان 
  ي الشاملرالفريق العامل املعين باالستعراض الدو

  الدورة السابعة
  ٢٠١٠فرباير / شباط١٩-٨جنيف، 

قوق اإلنـسان،   املتحدة السامية حل  موجز أعده مكتب مفوضية األمم          
  ١/٥من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ج(١٥وفقاً للفقرة 

  *مصر    

 من اجلهات صـاحبة  )١(هذا التقرير هو موجز للورقات املقدَّمة من سبع وثالثني جهة   
 وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت      . املصلحة إىل عملية االستعراض الدوري الشامل     

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من . اعتمدها جملس حقوق اإلنسان
جانب مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار له صـلة مبطالبـات                

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمددة
ورمبا كـان سـبب قلـة       .  جيرِ تغيري النصوص األصلية بقدر املستطاع      التقرير، كما أنه مل   

املعلومات املتعلقة مبسائل حمددة أو قلة التركيز عليها هو عدم تقدمي ورقـات بـشأن هـذه        
وُتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية     . سيما من جانب اجلهات صاحبة املصلحة      املسائل، ال 

وقد روعـي يف إعـداد      . ملة جلميع الورقات الواردة   السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكا    
  .التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

  

__________ 

  .هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدةمل حترر   *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً

  نطاق االلتزامات الدولية  - ألف  
ألقى املركز الوطين حلقوق اإلنسان الضوء على أن مصر قد تعهدت باالنضمام إىل               -١

ودعا املركز الوطين حلقوق    . )٢(ية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري       االتفاق
 مصر إىل التصديق على الربوتوكـول       )٤( واالحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان     )٣(اإلنسان

 مـصر بـصفة     )٥(ودعا املركز الوطين حلقوق اإلنسان    . االختياري التفاقية مناهضة التعذيب   
 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد           ٢فظها على املادة    خاصة إىل سحب حت   

 واالحتاد الـدويل لرابطـات      )٧(٦- ، والورقة املشتركة  )٦(١- املرأة، ودعت الورقة املشتركة   
 مصر إىل التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع           )٨(حقوق اإلنسان 

 بأنه ينبغي ملصر التـصديق علـى        ٧- فت الورقة املشتركة  وأضا. أشكال التمييز ضد املرأة   
الربوتوكولني االختياريني األول والثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية            

 اإلعاقة ونظام روما األساسي للمحكمة      يامللحق باتفاقية حقوق األشخاص ذو    والربوتوكول  
 بأن ترفع مصر حتفظاهتا على سائر احلقوق        ٥- وأوصت الورقة املشتركة  . )٩(اجلنائية الدولية 

  .)١٠(االجتماعية واالقتصادية الواردة يف االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - باء  
 بأن املصريني يعيـشون يف      )١٢( وجلنة احلقوقيني الدولية   )١١(أفادت منظمة دار احلرية     -٢

             شـهراً يف    ١٨ وأن هذا القانون الذي ألغـي لفتـرة          .١٩٦٧ظل قانون الطوارئ منذ عام      
         قد أعيد فرضه عقب اغتيال الرئيس أنور السادات ومت متديده باسـتمرار منـذ               ١٩٨٠عام  
وذكر مرصد حقوق اإلنسان أن احلكومة تتذرع بقـانون الطـوارئ لقمـع             . ١٩٨١عام  

       القـانون  (ة وأن قانون الطوارئ يف مـصر        األنشطة السياسية السلمية واالنتقادات السياسي    
جييز للسلطات احتجاز أفراد دون توجيه هتم إليهم وحماكمتـهم يف           ) ١٩٥٨ لعام   ١٦٢رقم  

واسـترعت املنظمـة املـصرية    . )١٣(حماكم خاصة ال تفي باملعايري الدولية للمحاكمة العادلة 
قوق األساسية واحلريات العامـة يف      حلقوق اإلنسان االنتباه إىل قوانني أخرى عديدة تقيد احل        

  .)١٤(اهليكل التشريعي يف مصر
وأشارت منظمة الباب املفتوح الدولية إىل أن مصر كانت قد تعهدت مبحض إرادهتا               -٣

لدى االنضمام إىل جملس حقوق اإلنسان برفع حالة الطوارئ الراهنة بعد االنتهاء من إعـداد         
وأفاد املركز الوطين حلقوق اإلنسان بأن التعديل       . )١٥(واعتماد قانون جديد ملكافحة اإلرهاب    

كبديل ) ١٧٩املادة  ( قد أجاز وضع قانون جديد ملكافحة اإلرهاب         ٢٠٠٧الدستوري لعام   
حتـصني  /حبماية) ١٧٩املادة  (ويف سابقة خطرية، يقضي التعديل الدستوري       . حلالة الطوارئ 
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         ته يف حالة تنـازع أحكامـه مـع         القانون املرتقب ملكافحة اإلرهاب من الطعن يف دستوري       
 من الدستور اليت تنص على احلريات الشخصية واحلق يف اخلـصوصية            ٤٥ و ٤٤ و ٤١املواد  

وصرح مرصد حقوق اإلنسان بأن هذه التعديالت قد أدرجت عدداً من           . )١٦(وحرمة املرتل 
 ارتأت احلكومة   هنا تزيل بالفعل الضمانات مىت    إأسوأ جوانب قاعدة الطوارئ يف الدستور إذ        

وأبدى املركز الوطين حلقوق    . )١٧(أن األنشطة اجلاري التحقيق فيها أنشطة هلا صلة باإلرهاب        
اإلنسان حتفظات شديدة إزاء التعديل الدستوري الذي خيول الرئيس صالحية إحالة اجلـرائم             

 يف ذلـك  ذات الصلة باإلرهاب إىل أية هيئة قضائية مؤسسة مبوجب الدستور أو القانون، مبا         
 بأن هذه التعـديالت تتـيح محايـة         ٢- وصرحت الورقة املشتركة   .)١٨(احملاكم العسكرية 

دستورية للظروف االسثتنائية بالتحايل على السلطة القضائية العادية وبتأسيس نظام حمـاكم            
ودعا املركز الوطين حلقوق اإلنسان إىل إهنـاء حالـة الطـوارئ ومجيـع              . )١٩(دائم ومواز 
  .)٢٠(الستثنائية املرتبطة هبااإلجراءات ا

  اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكلها  - جيم  
دعا املركز الوطين حلقوق اإلنسان إىل سن القانون املوحد الذي اقترحـه ألمـاكن                -٤

 بأن املركز الوطين حلقوق اإلنسان مل يصدر قـط          ٥- وأفادت الورقة املشتركة  . )٢١(العبادة
معاملـة الالجـئني يف أي مـن        ) سـوء (ومل ترد   ) أو املهاجرين (تقريراً عن حالة الالجئني     

ومع الترحيب بإنشاء املركز الوطين حلقوق اإلنسان، صرحت رابطة التـضامن           . )٢٢(تقاريره
املسيحي، يف مجلة أمور، بأن املركز الوطين حلقوق اإلنسان ال يتناول حاالت انتهاك احلريـة            

  .)٢٣(ارية حقيقية ملتابعة تنفيذ توصياتهالدينية وليست لديه سلطة قانونية أو إد
ودعا املركز الوطين حلقوق اإلنسان إىل إنشاء آلية حكومية للتعـاون معـه ومـع                 -٥

املنظمات غري احلكومية ملتابعة توصية االستعراض الدوري الشامل وتوصيات اهليئات املنشأة           
  .)٢٤(مبوجب معاهدات

  تدابري السياسة العامة  - دال  
حتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان بأن تعتمد مصر هنجاً قائماً بالفعـل            أوصى اال   -٦

على املشاركة مع منظمات اجملتمع املدين وأن تكفل مسامهتها من خالل آليـة استـشارية               
  .)٢٥(مالئمة يف عملية صنع القرارات املتعلقة بالسياسة العامة
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  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  
رّحب االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان بالزيارة اليت قام هبا املقـرر اخلـاص                -٧

لألمم املتحدة املعين حبقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب إىل مصر يف اآلونة األخرية معرباً عن              
 مع اآلليات اخلاصة التابعة لألمـم       األمل يف أن تبدي مصر يف إثرها إرادهتا اجلديدة بالتعاون         

 ومنظمـة   )٢٧(٢- وأشارت الورقة املشتركة  . )٢٦(املتحدة واهليئات املنشأة مبوجب معاهدات    
 إىل أن مصر ال تتعاون مبا فيه الكفاية مع آليات حقوق            )٢٩( ومنظمة الكرامة  )٢٨(العفو الدولية 

القيام، يف سياق التعهدات الـيت      ودعا املركز الوطين حلقوق اإلنسان احلكومة إىل        . اإلنسان
ا التابع ملفوضية األمم املتحدة     يقدمتها مبحض إرادهتا، باستضافة املكتب اإلقليمي لشمال أفريق       

؛ )٣٠(مـصر حلقوق اإلنسان، وإىل توجيه دعوة مفتوحة إىل املكلفني بإجراءات دولية لزيارة            
  . )٣١(ناهضة التعذيبواالستجابة لطلب الزيارة الذي قدمه املقرر اخلاص املعين مب

        تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان، مـع مراعـاة القـانون اإلنـساين              - باء  
  الدويل املنطبق 

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أفادت مؤسسة املرأة اجلديدة بأن سياسات اخلصخصة والتكيـف اهليكلـي الـيت               -٨

جماالت التعليم، والرعاية الصحية، والعمل،     اعتمدهتا احلكومة قد أضرت بالنساء، خاصة يف        
 بالقـضاء علـى   ٦- وأوصت الورقة املشتركة. )٣٢(واملياه، واإلسكان وأسعار املواد الغذائية   

أة يف التنمية   مجيع أشكال التمييز القانوين ضد املرأة وباعتماد سياسة إعالم عام تعزز دور املر            
  .)٣٣(ية جتاه النساء إىل تغيري الثقافة البالىوتدعم حقوقها وتسع

 ومرصد حقوق اإلنسان بأنه رغم اإلصالحات اليت        )٣٤(٢- وأفادت الورقة املشتركة    -٩
أجريت، خاصة ما يتعلق منها بقوانني اجلنسية، فال يزال قانون األسرة والقانون اجلنـائي يف               

كم الزواج  مصر مييزان ضد النساء والفتيات، وبأن قوانني األحوال الشخصية التمييزية اليت حت           
 )٣٥(والطالق والوصاية واإلرث قد أضفت طابعاً مؤسسياً على مركز املرأة يف امليدان اخلاص            

 باعتماد  ٦-  والورقة املشتركة  )٣٦(١- وأوصت الورقة املشتركة  . باعتبارها من الطبقة الثانية   
  .)٣٧(قانون موحد لألسرة وفقاً ملبادئ املواطنة واملساواة أمام القانون

        حظ املركز الوطين حلقوق اإلنسان، يف مجلة أمور، أن التعـديالت الدسـتورية             وال  -١٠
 قد شددت على أن مبدأ املواطنة يشكل القاعدة اليت تقوم عليها العالقـة بـني                ٢٠٠٧لعام  

وأفاد بأن األولويات يف نظره     . )٣٨(املواطنني والدولة؛ وأهنا أتاحت تعزيز متثيل املرأة يف الربملان        
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ل يف سن القانون الذي اقترحه بشأن تكافؤ الفرص واستئصال التمييز وإنـشاء مكتـب       تتمث
  .)٣٩(ألمني املظامل لإلشراف على إنفاذه

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه  -٢  
قدمت املنظمة العربية لإلصالح اجلنائي معلومات عن القوانني اليت تنص على تطبيق              -١١

على تطبيق هذه العقوبة يف احملاكم االستثنائية، ومعلومات عـن أحكـام            عقوبة اإلعدام، و  
ودعـا املركـز    .  على نطاق واسع يف اآلونة األخرية      )٤٠(اإلعدام اليت أصدرهتا احملاكم العادية    

حبيث تقتصر عقوبة اإلعدام علـى أكثـر         الوطين حلقوق اإلنسان إىل تعديل القوانني الوطنية      
وناشدت منظمة العفو الدولية احلكومة فرض وقف اختيـاري         . )٤١(اجلرائم خطورة وبشاعة  

فوراً على تنفيذ أحكام اإلعدام، وحتويل مجيع أحكام اإلعدام إىل عقوبات بالسجن، والتدرج             
  .)٤٢(يف خفض عدد اجلرائم املعاقب عليها باإلعدام يف سبيل إلغاء عقوبة اإلعدام

 احلق يف احلياة بالقيام بأعمال إبعاد        بأن مصر انتهكت   ٥- وأفادت الورقة املشتركة    -١٢
             واسعة النطاق على احلـدود وبقتـل الالجـئني يف حـاالت كـثرية علـى احلـدود أو                  

  .)٤٣(بالقرب منها
 بأن ليس هناك ما حيمي املصريني من التعذيب الـذي           ٢- وأفادت الورقة املشتركة    -١٣

قار شرطة أمن الدولة وغري ذلك مـن        يشكل ممارسة منتظمة وروتينية يف مراكز الشرطة وم       
مرافق االحتجاز، مبا يف ذلك السجون والطرق العامة يف بعض األحيان، وبأن التعذيب قـد               

وأشـار مرصـد حقـوق    .  كما ثُبت ذلك يف كثري من احلاالت املوثقة      )٤٤(أسفر عن الوفاة  
. )٤٥(نائي املصري  من القانون اجل   ١٢٦اإلنسان إىل التعريف الضيق للتعذيب الوارد يف املادة         

 العام إىل مئات الشكاوى     ي بأنه جرى لفت انتباه مكتب املدع      وصرحت منظمة العفو الدولية   
اليت زعمت فيها ممارسة التعذيب وأنه مل يف مع ذلك بالتزامه القانوين بـالتحقيق يف هـذه                 

فة  باإلضـا  ٢- وصرحت الورقة املشتركة  . )٤٦(الشكاوى، مما أنشأ جو اإلفالت من العقاب      
ودعا املركز  . )٤٧(إىل ذلك بأن ضباط شرطة أمن الدولة يتمتعون حبصانة إضافية من احملاكمة           

الوطين حلقوق اإلنسان احلكومة إىل مكافحة التعذيب بإزالة أوجه القصور اليت تعتري القانون     
           وتسفر يف حاالت كثرية عن إفالت مرتكيب جـرائم التعـذيب واملتـواطئني معهـم مـن          

  .)٤٨(عقوبات الشديدةال
وأفاد مرصد حقوق اإلنسان بأن عمالء مباحث أمن الدولة يواصلون توقيف أفـراد      -١٤

وكثرياً ما حيتجزوهنم انفرادياً    . بشكل تعسفي واحتجازهم بدون هتم مبوجب قانون الطوارئ       
امة ودعت منظمة الكر  . )٤٩(يف أماكن جمهولة، مما يعين تعرض كثريين منهم لالختفاء القسري         

إىل وضع حد للجوء إىل االحتجاز اإلداري واإلفراج فوراً عـن احملتجـزين ممـن مل جتـر                  
وصرحت منظمة العفو الدولية    . )٥٠(حماكمتهم؛ وحظر االحتجاز يف مباين مباحث أمن الدولة       

احملتجزين اإلداريني قد حبسوا ألكثر من عقد من الزمن بالرغم مـن أوامـر            أيضاً بأن بعض  



A/HRC/WG.6/7/EGY/3 

GE.09-17206 6 

وحث املركز الوطين حلقوق اإلنسان احلكومة على احترام أحكام      . )٥١(راج عنهم احملكمة باإلف 
وحثت جلنة القانونيني الدولية احلكومة على القيـام        . )٥٢(الرباءة اليت تصدرها اهليئة القضائية    

بأمور منها قبول رصد مرافق االحتجاز رصداً مستقالً وإتاحة سبل لوصول مراقبني مستقلني             
  .)٥٣( احملتجزين والسجناءبصورة فورية إىل

وأشارت رابطة حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء إىل أن السجون تعترب مبثابة أماكن              -١٥
وقـدمت منظمـة دار     . )٥٤(جيمع فيها اخلارجون عن القانون ويعاملون فيها معاملة قاسـية         

 ورابطة حقوق اإلنسان ملساعدة السجناء معلومـات عـن انتـهاكات حقـوق             )٥٥(احلرية
وصرحت املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان بأن معظم السجناء السياسيني يعانون          . )٥٦(لسجناءا

 سنة يعانون فيهـا  ٢٠وقد يقبعون يف السجون فترات تصل إىل      . من تكرار حاالت التوقيف   
ودعا املركز الوطين حلقوق اإلنـسان      . )٥٧(من سوء معاملة قاسية وينقلون إىل سجون خمتلفة       

ن السجون ولوائحه التنفيذية لتتمشى مع املعايري الدنيا ملعاملة السجناء وغريهم           إىل تعديل قانو  
من احملتجزين وإىل تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية العتماد نظام اإلشراف القـضائي علـى          

  .)٥٨(تنفيذ األحكام
ء من  ووفقاً ملرصد حقوق اإلنسان، مل تفلح احلكومة يف هتيئة بيئة قانونية حتمي النسا              -١٦

 بأن احملـاكم تنظـر      )٦١(٦-  والورقة املشتركة  )٦٠(٢- وأفادت الورقة املشتركة  . )٥٩(العنف
وأفادت . بعني العطف وتصدر أحكاماً خفيفة بشأهنا     " جرائم الشرف " دعاوى قتل النساء يف   

ودعـا  . )٦٢(مؤسسة املرأة اجلديدة بأن النساء يتعرضن ألشكال من العنف يف بيئة عملـهن            
دويل لرابطات حقوق اإلنسان إىل محاية النساء من كافة أشكال العنـف البـدين              االحتاد ال 

  .)٦٣(والنفسي واجلنسي وإىل إصدار قانون جيرم صراحة العنف املرتيل
 بأن الفتيات يتعرضن حـىت اآلن لتـشويه األعـضاء           ٤- وأفادت الورقة املشتركة    -١٧

 قد حظـر    ٢٠٠٨ن قانون الطفل لعام     والحظت منظمة العفو الدولية أ    . )٦٤(التناسلية لألنثى 
وهذا وصف خيـشى  (بذلك  " الضرورة الطبية "تشويه األعضاء التناسلية لألنثى إال إذا قضت        

 قضايا تتعلق باألطفال    ٧- وأثارت الورقة املشتركة  . )٦٥()كثريون من أن يقضي على احلظر     
بيل بأن أطفال الـشوارع     وأفادت محلة اليو  . )٦٦(العاملني وبالسن الفعلية للمسؤولية اجلنائية    

وأوصت محلة اليوبيل بأن تتـصدى      . عرضة لتجارة اجلنس والتورط يف العصابات والسخرة      
مصر ملشاكل االجتار باألطفال اآلخذة يف الزيادة وأن تصدر قانوناً جيرم كافة أشكال االجتار              

 املمارسـة ضـد   وأوصت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنيـة    . )٦٧(باألطفال
األطفال بشدة بأن تطبق احلكومة تشريعاً باعتباره مسألة ملحة حلظر مجيع أشكال العقوبـة              
البدنية اليت يتعرض هلا األطفال يف مرتل األسرة ومؤسسات الرعايـة االجتماعيـة ومجيـع               

  .)٦٨(مؤسسات الرعاية البديلة
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  لقانونإقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة ا  -٣  
أشارت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب إىل أن استقالل جهاز القضاء ال              -١٨

وأفادت منظمة دار احلرية بأن مصر تفتقر إىل هيئـة قـضاء           . )٦٩(يزال يشكل شاغالً رئيسياً   
 مل جير اإلصالحات الشاملة اليت دعا       ٢٠٠٦مستقلة وأن قانون السلطة القضائية الصادر عام        

 إىل املشاكل املتعلقة ببطء اإلجـراءات       ٧- وأشارت الورقة املشتركة  . )٧٠(القضاة إليها نادي  
ودعا االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنـسان إىل        . )٧١(القضائية وبنوعية األحكام الصادرة   

ضمان استقالل السلطة القضائية وتعزيزها؛ ومحاية حرية تكوين اجلمعيات وحريـة تعـبري             
يع محالت التشهري فوراً وتدابري مضايقة القضاة واإلجراءات التأديبية التعسفية القضاة وإهناء مج

ودعا املركز الوطين حلقوق اإلنسان أيضاً إىل نقل القسم اإلداري التابع هليئة            . )٧٢(ضد القضاة 
  .)٧٣(التفتيش القضائي إىل اجمللس األعلى للقضاة

لية إىل أن مصر تدير نـوعني مـن         وأشارت منظمة دار احلرية ومنظمة العفو الدو        -١٩
. )٧٤(احملاكم االستثنائية مها احملاكم املؤسسة مبوجب قانون الطـوارئ واحملـاكم العـسكرية    

وأفادت منظمة العفو الدولية بأن احملاكمات اليت جتري أمام هذه احملاكم تنتهك عـدداً مـن                
جراءات القانونية الواجبة   أكثر الشروط األساسية املنصوص عليها يف القانون الدويل بشأن اإل         

واحملاكمات العادلة وذلك رغم ما أدخل من تعديالت على قانون القـضاء العـسكري يف               
وأعربت جلنة القـانونيني    . )٧٥( بتطبيق حق االستئناف عن طريق النقض      ٢٠٠٧أبريل  /نيسان

ون الدولية عن القلق إزاء احملاكم العسكرية وحماكم أمن الدولة اليت أنـشئت مبوجـب قـان               
الطوارئ لكي حتمي من املساءلة القانونية مسؤويل الدولة مع ما يترتب على ذلك من ترسخ               

ودعت منظمة العفو الدوليـة احلكومـة إىل        . )٧٦(حالة اإلفالت من العقاب بصورة منهجية     
ني إىل احملاكم العسكرية أو حماكم      يالكف عن إحالة قضايا ذات صلة باألمن تنطوي على مدن         

  .)٧٧(الطوارئ
 ٢٠٠٧ووفقاً للجنة احلقوقيني الدولية، يتبني من التعديل الدستوري الذي أدخل عام    -٢٠

 وقانون القضاء العسكري أن ليس هناك ما يفصل نظام القضاء العـسكري             ١٧٩على املادة   
ويف رأي منظمة العفو الدوليـة أن االفتقـار إىل هـذا            . )٧٨(عن السلطة التنفيذية للحكومة   

ي وهذه الرتاهة هو الذي يثري بالغ القلق نظراً إىل تعقد وخطـورة قـضايا               االستقالل القضائ 
" االعتراف"اإلرهاب وزعم تعذيب كثريين من املدعى عليهم أمام هذه احملاكم حلملهم على             

  .)٧٩(وصدور أحكام قاسية مثل حكم اإلعدام

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
من قانون الطفل تعِدل القـانون      ) مكرراً (٣١ان بأن املادة    أفاد مرصد حقوق اإلنس     -٢١

غـري مـصابني    "املدين ليكون الفحص اإللزامي الذي يثبت أن الزوجني الراغبني يف الزواج            
 هو الشرط املطلـوب  )٨٠("بأمراض تؤثر على حياهتما أو صحتهما أو حياة أو صحة ذريتهما    
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 بالشؤون الدينية والسياسة العامة بأنه ال جيوز        وصرح املعهد املعين   .استيفاؤه لتسجيل الزواج  
  .)٨١(عقد زجيات مع أفراد من دين آخر وأن عواقب ذلك وخيمة

وأفادت املؤسسة العاملية دعين أعيش بسالم بأن املثلية اجلنسية ومرض اإليدز حالتان              -٢٢
 هلما بـل قـد      من أكرب احلاالت احملرمة يف مصر إذ ال يقتصر األمر على نظرة اجملتمع السيئة             

 ومنظمة العفو   )٨٣(وقدم مرصد حقوق اإلنسان   . )٨٢(يفضي أيضاً إىل إيداع الفرد يف السجن      
  .  معلومات مماثلة لذلك)٨٤(الدولية

  حرية التنقل  -٥  
أفادت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب بأن بيانات حظر التجول التعسفية             -٢٣

  .)٨٥(ؤثر على حرية التنقلتشكل مصدر قلق رئيسياً وت املزعومة

حرية الدين أو املعتقد، أو التعبري، أو تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، وحق املشاركة               -٦  
  يف احلياة العامة والسياسية

 أن احلكومة تصر على اإلبقاء على القوانني والسياسات         ٢- ذكرت الورقة املشتركة    -٢٤
وصرحت منظمة العفو الدولية بأن القيود      . )٨٦(يدةاليت ترسخ التمييز على أساس الدين أو العق       

القانونية وتدابري الرقابة اليت تفرضها احلكومة حتد من أنشطة األحزاب السياسية، واملنظمات            
وأفـادت اللجنـة    . )٨٧(غري احلكومية، والرابطات املهنية، ونقابات العمال ووسائط اإلعالم       

 قيود على حرية التعبري، مبا يف ذلـك انتقـاد            بأنه جيري فرض   )٨٨(اإلسالمية حلقوق اإلنسان  
  .السياسات احلكومية وخاصة انتقاد الرئيس مباشرة

 أن عدداً من أكثر أشكال التمييز بروزاً هـي تلـك            ٢- وذكرت الورقة املشتركة    -٢٥
ودعت الرابطة األوروبية   . )٨٩(املرتبطة حبرية ممارسة الشعائر الدينية وبناء الكنائس أو ترميمها        

 املسيحيني حكومة مصر إىل القيام بأمور منها إلغاء التعليمات اليت حتظر تسجيل             هود يهو لشه
 قانوناً كدين مسيحي بتخويلهم حقوق      هيهو؛ وتسجيل شهود    هسند ملكية تابع لشهود يهو    

  .)٩٠(ممارسة شعائرهم حبرية على حنو ما يكفله دستور مصر
اسة العامة بأن استبعاد مجاعـات دينيـة      وصرح املعهد املعين بالشؤون الدينية والسي       -٢٦

معينة والتمييز ضدها قد أسفرا عن حدوث مشاكل كثرية بالنسبة لألفراد الـذين ميارسـون       
وأفادت منظمة التضامن املسيحي العاملي يف مجلة أمـور بقلـة متثيـل             . )٩١(حقوق املواطنة 

 الدوائر األمنيـة والقـوات       إىل حد كبري، ال سيما يف      )٩٢(املسيحيني األقباط يف القطاع العام    
وصرحت الطائفة البهائية الدولية بأن أفراد األقلية البهائية الدينيـة يف مـصر             . )٩٣(العسكرية

وقدمت الطائفة البهائية الدولية معلومات عـن       . )٩٤(يتعرضون منذ عقود لالضطهاد والتمييز    
، )٩٥(ت الرمسية يف مصر   األغراض األساسية من بطاقات اهلوية الوطنية وغري ذلك من املستندا         

 ورحب به أيـضاً االحتـاد       ٢٠٠٩وأفادت بأن املرسوم الذي أصدرته وزارة الداخلية عام         
 ينص على أنه جيوز اآلن لألفراد احلصول على مستندات          )٩٦(الدويل لرابطات حقوق اإلنسان   
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وأفاد مرصد حقـوق اإلنـسان بـأن        . )٩٧(حكومية دون اإلفصاح عن انتمائهم لدين بعينه      
لسلطات تقف بانتظام حائالً أمام املتحولني من اإلسالم إىل املسيحية إليراد الـدين الـذي               ا

  .)٩٨(حتولوا إليه يف مستندات اهلوية األساسية
وصرحت منظمة التضامن املسيحي العاملي بأن املسلمني الذين يقررون تغيري دينهم،             -٢٧

طهاد الدولة والتمييز ضدهم من العتناق الدين املسيحي بشكل خاص، هم األكثر عرضة الض
وأفاد مرصد حقوق اإلنسان بأن السلطات قد أوقفت أيـضاً أفـراداً            . )٩٩(جانب جمتمعاهتم 

وأفاد صـندوق بيكـت     . )١٠٠(لتصرحيهم علناً بفهم اإلسالم أو املسيحية فهماً غري تقليدي        
 واألقليات اإلسالمية   للحرية الدينية بأن أعمال العنف وتدمري املمتلكات اخلاصة لغري املسلمني         

وأوصى االحتاد الدويل لرابطـات حقـوق       . )١٠١(تتواصل بشكل مكثف يف سائر أحناء مصر      
وأفاد . )١٠٢(اإلنسان احلكومة بأن تقاضي بالفعل احملرضني على أعمال العنف على أساس ديين

نـائي،  صندوق بيكت للحرية الدينية بأنه ُيلجأ بشكل مستمر إىل استخدام مواد القانون اجل            
منه ضد األفراد الذين يشتركون يف املناقشات السلمية الـيت تتنـاول            ) و(٩٨وبالذات املادة   
ووفقاً ملنظمة العفو الدولية، ينص مشروع قانون حبثته جلنة برملانيـة يف            . )١٠٣(موضوع الدين 

 على فرض أحكام بالسجن وغرامات شديدة يف حالـة تـشويه صـورة              ٢٠٠٩مايو  /أيار
وشجع صندوق بيكـت  . )١٠٤(وحيدية أو أنبيائها أو نشر هذه البيانات التشهريية     الديانات الت 

للحرية الدينية جملس حقوق اإلنسان على إجراء مناقشة بناءة تتناول موضـوع اسـتخدام              
  .)١٠٥(يف مصر" تشويه صورة األديان"القوانني احمللية للمعاقبة على الكفر و

 إىل أن احلكومة أدخلت تعديالت على القانون        وأشار املركز الوطين حلقوق اإلنسان      -٢٨
وصرح مرصد حقوق اإلنسان بأن هذه      . )١٠٦(٢٠٠٦اجلنائي خبصوص جرائم الرأي يف عام       

التعديالت أبقت األحكام الفضفاضة الصياغة اليت تدعو إىل إساءة استخدام املعايري الدوليـة             
بات اجلنائية اليت تفرض على أفعال     إىل أن العقو   ٣- وأشارت الورقة املشتركة  . )١٠٧(وخمالفتها

وتفيـد  . )١٠٨(على حرية التعبري وتؤدي إىل ممارسة الرقابة الذاتيـة         التشهري ختلف أثراً رادعاً   
منظمة العفو الدولية بأن حرية وسائل اإلعالم ال تزال مقيدة وأن من شأن مشروع القـانون               

 أكرب حرية التعبري بالنص علـى       البصرية أن يقيد إىل حد     - اخلاص بوسائل اإلعالم السمعية   
فرض عقوبة بالسجن تصل مدهتا إىل ثالث سنوات على الصحفيني الذين يثبت أهنم قـضوا               

 .)١٠٩("القـيم العامـة   "أو  " النظام العام "أو  " الوحدة الوطنية " ، أو "السالم االجتماعي "على  
ملـدونات  أو أصـحاب ا   ( اإلنترنـت وأفادت املؤسسة الدولية ألصحاب القلم بأن كتاب        

وأشـارت  . )١١٠(يف مصر من أكثر األشخاص املعرضني للمضايقات يف العـامل         ) اإللكترونية
 إىل حالة صاحب مـدونات      ٧-  والورقة املشتركة  ٣- منظمة دار احلرية والورقة املشتركة    

 تناول الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي دراستها وتبني له أن           اإلنترنتإلكترونية على   
وأتاحت الشبكة العربية للمعلومـات   . )١١١(ازه تعسفي وينتهك املعايري القانونية الدولية     احتج

املتعلقة حبقوق اإلنسان هي األخرى معلومات حمددة عن االنتهاكات الـيت يتعـرض هلـا               
الصحفيون وأصحاب املدونات على االنترنت، ومعلومات عن ممارسة احلكومة املتمثلـة يف            
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وطلبت املؤسـسة الدوليـة     . )١١٢(وبث القنوات الفضائية   اإلنترنت احلد من حرية استخدام   
، )١١٣(ألصحاب القلم بأن تلغي مصر القوانني اليت جتيز فرض الرقابة والقيود على االنترنـت             

وأوصت بإلغاء مجيع القوانني اليت جتيز توقيف وحبس أي فرد من وسائل اإلعالم ميارس حقه               
 بأن تعتمد السلطات تشريعاًً شامالً      ٣- صت الورقة املشتركة  وأو. )١١٤(سلماً يف حرية التعبري   

 وبتعديل النظام الشامل للوائح اإلعـالم تعـديالً         )١١٥(للحق يف اإلعالم بإجراء عملية تشاور     
  . أساسياً ليتمشى مع املعايري الدولية

، تعرضت حرية الطلبـة واحلريـة األكادمييـة لقيـود           ٢- ووفقاً للورقة املشتركة    -٢٩
أساسـياً لتعـيني أعـضاء الـدوائر       وباتت موافقة دوائر األمن شرطاً    . هاكات مستمرة وانت

وأفادت شـبكة اإلعـالم     . )١١٦(األكادميية وترقيتهم وسفرهم إىل اخلارج ألغراض أكادميية      
العريب حلقوق اإلنسان بأن دعاوى احلسبة قد انتشرت إذ جيوز ملواطن مقاضاة آخرين أمـام               

اخلوف علـى مـصلحة الـدين       "و" اخلوف على أمن الدولة   "دعوى  هيئات قضائية خمتلفة ب   
ودعا املركز الوطين حلقوق اإلنسان إىل إلغاء العقوبات اليت تفرض علـى            . )١١٧("اإلسالمي

جرائم النشر السالبة للحرية إلغاًء تاماً؛ وتعديل القوانني ذات الصلة إلرساء ضمانات حتد من              
  . )١١٨(الكتاب والصحفينيعدد الدعاوى املرفوعة ضد املفكرين و

وأفادت املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان بأن قانون التجمـع وقـانون االجتمـاع               -٣٠
وأفادت منظمة دار .  ينتهكان احلق يف حرية تكوين اجلمعيات على نطاق واسع    )١١٩(والتظاهر

ن احلرية بأن قانون الطوارئ مينح جهاز الشرطة يف مصر سلطة فرض قيود على حرية تكـوي               
اجلمعيات وحرية التنقل واإلقامة؛ ومنع وإعاقة مظاهرات املعارضـة الـسلمية؛ وتوقيـف             

  . )١٢٠( يف املوقع وأثناء االحتجازاملشتركني فيها؛ واالعتداء عليهم بدنياً
وقدم احتاد احملامني للدراسات الدميقراطية والقانونية معلومات عن القيود املفروضـة             -٣١

. )١٢١(٢٠٠٢ لعـام    ٨٤سيما بسبب القانون رقـم       حلكومية، ال على عمل املنظمات غري ا    
وطلب معهد القاهرة للدراسات املتعلقة حبقوق اإلنسان إىل جملس حقوق اإلنسان أموراً من             

 وإصدار قانون دميقراطي    ٨٤/٢٠٠٢بينها دعم جهود منظمات اجملتمع املدين إللغاء القانون         
ودعا االحتاد الدويل لرابطات    . )١٢٢(ين اجلمعيات الحترام احلق يف التنظيم وخباصة حرية تكو      

حقوق اإلنسان إىل وضع حد لعملية اللجوء إىل أحكام القوانني املتعلقـة حبالـة الطـوارئ               
ومكافحة اإلرهاب ومجيع القوانني األخرى ذات الصلة باألمن كأساس لتجـرمي منظمـات             

             مية الـيت تـضطلع هبـا        أو فرض قيود تعسفية علـى األنـشطة الـسل          )١٢٣(اجملتمع املدين 
  .وحرية تعبريها

وذكرت منظمة دار احلرية أن حالة الطوارئ قد شكلت العقبة الرئيسية اليت حالت               -٣٢
دون حتقيق تقدم دميقراطي يف مصر وأهنا قضت على تطور الدميقراطية االنتخابية امساً وعمالً              

لدينية والسياسة العامة الضوء على القيـود       وألقى املعهد املعين بالشؤون ا    . )١٢٤(على السواء 
وأفاد مرصد حقوق اإلنـسان بـأن       . )١٢٥(الواسعة النطاق املفروضة على املعارضة السياسية     
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السلطات توقف بانتظام أعضاء اإلخوان املسلمني وتتهمهم باالنتساب إىل منظمة غري قانونية            
ال القمع هذه كثرية احلـدوث      وحتاكمهم يف حماكم عسكرية وحماكم أمن الدولة، وبأن أعم        

وأفادت الرابطة املصرية لتعزيز مشاركة اجملتمعات احمللية بأن احلـزب          . )١٢٦(قبل االنتخابات 
           يف انتخـاب جملـس الـشورى يف         ٨٨ مقعداً من أصل     ٨٤الدميقراطي الوطين حصل على     

الل انتخابـات    يف املائة من إمجايل عدد املقاعد خ       ٩٩,١٣، وحصل على    )١٢٧(٢٠٠٧عام  
وأوصت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنـسان والـشعوب        . )١٢٨(٢٠٠٨اجملالس احمللية يف عام     

بضمان إجراء انتخابات رئاسية مستقلة وحرة ودميقراطية ومشاركة عدد أكرب من املرشحني            
وإعادة واقترح املركز الوطين حلقوق اإلنسان تنفيذ النظام النسيب لقائمة االنتخابات؛ . )١٢٩(هلا

النظر يف نظام اإلشراف على االنتخابات؛ واستكمال عملية التحقق من قـوائم املـصوتني              
  .)١٣٠(ني يف التصويت يف االنتخاباتيوحتديثها؛ وتيسري حق املغتربني املصر

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومؤاتية  -٧  
 ١٩٧٦ لعـام  ٣٥ صرح مركز نقابات العمال وخدمات العمال بأن القانون رقـم    -٣٣

 ختالف معايري العمل املنصوص عليهـا  ١٩٩٥ لعام  ١٢ ورقم   ١٩٨١ لعام   ١والتعديلني رقم   
وأفاد مرصد حقوق اإلنسان بأن مجيع      . )١٣١(٨٧صراحة يف اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        

 االحتـاد  نقابات العمال ملزمة باالنتساب إىل احتاد العمال الوحيد املعترف به قانوناً، أال وهو  
وأضاف مركز نقابات العمال وخدمات العمال بـأن حرمـان          . )١٣٢(املصري لنقابة العمال  

العمال املصريني من حقهم يف تأسيس نقابات عمال حرة ومستقلة يؤثر مباشرة على معـايري   
  .)١٣٣(أخرى هامة مثل احلق يف اإلضراب والتفاوض وإبرام اتفاقات مجاعية

عمال وخدمات العمال بأنه بالرغم من أن قانون العمل ينص          ويفيد مركز نقابات ال     -٣٤
على إنشاء جملس أعلى لألجور لتحديد احلد األدىن لألجر والعالوات الدورية، فـإن هـذا               

 أن سياسات احلكومة قد أسفرت      ٤- وذكرت الورقة املشتركة  . )١٣٤(اجمللس مل يؤد وظيفته   
لق بتشجيع التعاقد املؤقت يف القطـاع العـام         عن زيادة تفاقم حالة العمالة املثرية أصالً للق       

، وبأن العاملني يف القطـاع      )١٣٥(وحتديد األجور على مستويات أدىن من املتوسطات العاملية       
وأفادت مؤسسة املرأة اجلديدة بـأن      . )١٣٦(غري الرمسي قد عانوا من تدهور دخلهم احلقيقي       

امالت منهن يف القطاع غـري الرمسـي        سيما الع  النساء يعانني من التمييز يف جمال العمل، ال       
 بتفعيـل   ٤- وأوصت الورقة املـشتركة   . )١٣٧(والاليت ال يدخلن يف نطاق احلماية القانونية      

صندوقي الطوارئ والبطالة؛ واختاذ إجراءات قانونية ضد أرباب العمل الـذين ُيـسرحون             
، وتقييم نتائج برامج اخلصخصة وآثارها على       )١٣٨(العمال بشكل تعسفي وينتهكون حقوقهم    

  . )١٣٩(حقوق العمل وظروف العمل
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي مناسب  -٨  
 بأن مؤشرات العدالة االجتماعية ما فتئت تتدهور مـع          ٢- أفادت الورقة املشتركة    -٣٥

احلضرية واملنـاطق الريفيـة     ارتفاع معدالت الفقر وتنامي التفاوت االقتصادي بني املناطق         
 احلكومـة بـإيالء    ٤- وأوصت الورقة املـشتركة   . )١٤٠(واتساع اهلوة بني األغنياء والفقراء    

؛ وتـأمني سـبل عامـة       )١٤١(االعتبار الواجب للبعد اجلغرايف للفقر يف برامج احلد من الفقر         
وحيد برامج  للحصول على اخلدمات االجتماعية األساسية؛ وإصالح نطاق برامج اإلعانة وت         
أساس دوالر  متكني اجملتمعات احمللية الفقرية املستهدفة على حنو يتجاوز تلك اليت حسبت على        

ووضع سياسات واضحة لتمكني النساء باعتبار أهنن يـشكلن          ؛)١٤٢(أمريكي واحد يف اليوم   
ية ومن املسائل اليت تشكل أولو   . )١٤٣(حجر األساس يف خطط احلد من الفقر واخلطط اإلمنائية        

املركز الوطين حلقوق اإلنسان إنشاء شبكة ضمان اجتماعي تؤمن من البطالة واملرض             يف نظر 
  .)١٤٤(والشيخوخة وتراعي العدالة يف توزيع املوارد

وصرح االحتاد الدويل لرابطات حقوق اإلنسان بأن تفشي الفقر والتشتت قد عّرض              -٣٦
وذكرت الورقة  . )١٤٥(على نطاق واسع  املزارعني وأسرهم وآخرين أيضاً للعنف الذي ميارس        

 أن العامل األساسي الذي أدى إىل طرد الفالحني من األراضي الزراعية ومـن              ٤- املشتركة
 ماليني فرد قد    ٤,٥ وأفادت بأن ما ال يقل عن        ١٩٩٢ لعام   ٩٦مساكنهم هو القانون رقم     

  . )١٤٦(يفتقرون إىل سبل العيش بسبب أشكال اإلبعاد هذه ونزع امللكية
وصرحت املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان بأن املواطنني املصريني يتعرضون حىت اآلن             -٣٧

النتهاكات كثرية بسبب سوء اخلدمات اليت تقدمها املراكز العامة للرعاية الصحية، وما يؤدي  
إليه ذلك من إمهال طيب، وعدم توافر الرعاية الصحية جمانـاً، وقلـة األطبـاء واملمرضـني                 

 أن قلة سبل احلصول على رعايـة        ٤- وذكرت الورقة املشتركة  . )١٤٧(املؤهلنيواملساعدين  
 ٤- وتفيد الورقة املشتركة. )١٤٨(األمومة تسهم يف الوفيات النفاسية، خاصة يف املناطق الريفية

وتعتـزم احلكومـة تقـدمي      . بأن نصف عدد املصريني تقريباً غري مشمولني بالتأمني الصحي        
مني الصحي وقد أثريت شواغل إزاء حمدودية صفقة اخلدمات الـيت           مشروع قانون جديد للتأ   

وأوصت . )١٤٩(سيغطيها هذا املشروع وارتفاع تكاليف حصص التأمني واملدفوعات املشتركة      
  .)١٥٠(لى األدويةعسياسة تركز على ضمان سبل احلصول  باعتماد ٤- الورقة املشتركة

املناعة   املصابني بفريوس نقص    بأن وصم األشخاص   ٤- وصرحت الورقة املشتركة    -٣٨
 وهناك عدد من املراسيم اليت حتظر تعيني األشخاص       . البشرية والتمييز ضدهم أمر شائع متاماً     

، ومتيز مراسـيم أخـرى ضـد        )١٥١(الذين يعيشون هبذا الفريوس يف وظائف حكومية معينة       
 بأن  ٤- املشتركةوأوصت الورقة   . )١٥٢(بالتهاب الكبد الوبائي جيم وباء     األشخاص املصابني 

وأفـادت  . )١٥٣(تلغي احلكومة مجيع املراسيم اليت متيز ضد األشخاص بسبب حالتهم الصحية          
 اإلعاقة لدى التحاقهم باجلامعات     ي مبمارسة التمييز ضد األشخاص ذو     ٧- الورقة املشتركة 

قـع   يف املائة من الوظائف العامة مع الوا       ٥وبتناقض احلكم القانوين الذي خيصص هلم نسبة        
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 بأنه جرى اعتماد قانون جديد حيسن بدرجة        ٤- كما أفادت الورقة املشتركة   . )١٥٤(العملي
  .)١٥٥(كبرية حقوق األشخاص املختلني عقلياً وبأنه يطبق على نطاق ضيق للغاية

 مليون أسرة تعـيش يف األحيـاء        ١٨وأفادت املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان بأن         -٣٩
مسكن يف القاهرة يفتقر إىل معايري السالمة األساسية وبـأن           ٣٠٠ ٠٠٠وبأن حنو   . الفقرية

 بتناقص فرص سكان األحياء     ٤- وأفادت الورقة املشتركة  . )١٥٦(هذه املساكن عرضة لالهنيار   
الفقرية يف احلصول على الوظائف والتعليم والرعاية الصحية واملسكن املناسب والغذاء واملياه            

 أن احلكومة قامت مبحـاوالت عديـدة        ٤- ة املشتركة وذُكر يف الورق  . النظيفة واإلصحاح 
لتهجري السكان املهمشني والفقراء إىل مجيع األحياء الفقرية يف القاهرة، وأن هذه احملـاوالت              

. )١٥٧( بتعهداهتا بتوفري سكن بديل هلم     قد واجهت مقاومة شديدة وأن احلكومة مل تف دائماً        
 بعض الناس يعيشون يف املقابر بسبب تـدهور         ووفقاً للمنظمة املصرية حلقوق اإلنسان، بدأ     

  .)١٥٨(أوضاعهم االقتصادية وعجزهم عن استئجار أي مسكن مالئم
وقدم مركز ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان معلومات عن تلوث املياه وما              -٤٠

 إىل أن آالف املـواطنني قـد   ٧- وأشارت الورقة املشتركة. )١٥٩(ينتج عن ذلك من أمراض    
 يف السنوات الثالث األخرية مظاهرات وإضرابات يف كثري من احملافظات بسبب قلـة              نظموا

تدين سبل الوصـول إىل مرافـق       ب ٤- وأفادت الورقة املشتركة  . )١٦٠(املياه الصاحلة للشرب  
وأشار مركز ماعت باإلضـافة إىل      . )١٦١(الصرف الصحي املالئمة، خاصة يف املناطق الريفية      

  . )١٦٢(زيع خدمات مجع القمامة يف املديريات واحملافظاتذلك إىل التفاوت يف تو
وأوصت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب بالتصدي ملشاكل تلوث البيئة،            -٤١

  .)١٦٣(خاصة يف املناطق احلضرية
ودعا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان احلكومة إىل وضع خطة شاملة بإطـار زمـين                -٤٢

  . )١٦٤(الغريب يف إطار خطة تعاون دويل - من الساحل الشمايلإلزالة األلغام الربية 

  احلق يف التعليم واملشاركة يف حياة اجملتمع الثقافية  -٩  
 بأنه رغم األهداف املعلن عنها يف سياسة التعليم لزيادة          ٤- أفادت الورقة املشتركة    -٤٣

 وظلت معدالت أميـة     معدالت االلتحاق باملدارس، فإن عدد األطفال امللتحقني هبا يتناقص        
 هـذه   ٧- وعينت الورقة املـشتركة   . )١٦٥( يف املائة  ٣٠تناهز  )  سنة وما فوق   ١٥(البالغني  

املشاكل على أهنا تتمثل يف اكتظاظ الفصول وانتشار الدروس اخلصوصية وعدم احترام املعايري 
 يف حتـصيل     بأن فرص نساء الريف    ٤- وأضافت الورقة املشتركة  . )١٦٦(املتعلقة جبودة التعليم  

وأوصت بأن تركز جهود اإلصالح على زيـادة معـدالت           .)١٦٧(العلم أقل من ذلك بكثري    
االلتحاق باملدارس واإلبقاء عليها، وخفض معدالت التسرب من املدارس، وبنـاء مـدارس             
جديدة، وإعطاء املعلمني مكافآت تشجيعية للتدريس يف املناطق الفقرية وزيادة صيانة البنيـة             

  .)١٦٨(لتعليماألساسية ل
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  األقليات والشعوب األصلية  -١٠  
 بأن مجاعات السكان الذين يعيشون يف املناطق اجلانبية         ٢- أفادت الورقة املشتركة    -٤٤

البعيدة عن املركز يتعرضون ملزيد من التهميش؛ وأن بدو صحراء سيناء حمرومون من حـق               
 ٢٠٠٤اء بالقنابـل عـام      عليها؛ وأهنم يتعرضون منذ قصف سين      متلك األرض اليت يعيشون   

. )١٦٩(إلساءات أمنية صارخة مبدامهة مناطقهم السكنية وبتوقيف وتعذيب آالف الرجال منهم   
وأشار املركز املصري حلقوق اإلسكان إىل أن النوبيني يف مصر، وهم مجاعة مميـزة عرقيـاًً                

جتريدهم من صفة   ، يعانون من سياسات احلكومة اليت تسعى باستمرار إىل          )١٧٠(وثقافياً ولغوياً 
. )١٧١(النوبية، مبا يف ذلك بإعادة توطني مجاعات عربية يف األراضي اليت يطالب هبا النوبيـون              

وذكرت املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان أن التمييز ميارس يف الواقع ضد النوبيني وأشارت إىل        
وإذا . )١٧٢(طيـة الصور السلبية اليت تصورهم هبا وسائل اإلعالم وتضعهم فيها القوالـب النم   

كانت احلكومة تنوي التصدي هلذه االنتهاكات، فعليها يف رأي املنظمة الوطنيـة حلقـوق              
اإلنسان االعتراف بالنوبيني كسكان أصليني هلم ما للشعوب من حقوق مبوجـب القـانون              

  . )١٧٣(الدويل حلقوق اإلنسان

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١١  
 بأن مصر تتيح اللجوء وذكرت مع ذلك أنه ال تـزال            ٥- ملشتركةاعترفت الورقة ا    -٤٥

- وأشارت الورقة املشتركة  . )١٧٤(هناك انتهاكات خطرية ومتكررة حلقوق الالجئني يف مصر       
جملموعات حمددة من الالجئني، منها بوجه خـاص الـشيعة العراقيـون              إىل أنه ال يتاح    ٥

ويرفض أرباب العمـل    . )١٧٥(ل مجعيات والفلسطينيون، احلصول على تصريح قانوين بتشكي     
 وحيرم أطفـال الالجـئني مـن        )١٧٦(املصريني بانتظام توظيف األشخاص من غري املصريني      

 بأن الالجئني من بلد     ٥- وأفادت الورقة املشتركة  . )١٧٧(احلصول على التعليم بشكل روتيين    
مصر، مبا يف ذلك عدم     الالجئني يعانون من العنصرية يف      ) ومعظم األفريقيني اآلخرين  (جماور  

إمكانية الصول إىل األماكن العامة واستخدام وسائل النقل، وارتفاع األسعار، ورفض اإلذن            
وأفادت منظمة العفـو    . )١٧٨(العقارات، واملالحظات االزدرائية والعنف البدين     هلم باستئجار 
، ٢٠٠٥ديـسمرب   / الجئاً ومهاجراً سودانياً قد لقوا حتفهم يف كانون األول         ٢٧الدولية بأن   

جبروح وأن التحقيقات يف حاالت القتل هذه قـد أغلقـت رغـم              وبأن آخرين قد أصيبوا   
  .)١٧٩(انتقادات املنظمات غري احلكومية

وأفادت املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان بأن العمال املهاجرين املصريني يعانون مـن           -٤٦
  .)١٨٠(ضامنأي نظام ال" الكفيل"نظام رهيب إلدارة العمل يعرف باسم 

 أن عملية اإلبعاد إىل بلد خيشى الالجئون من التعرض          ٦- وذكرت الورقة املشتركة    -٤٧
وأفادت منظمة  . )١٨١(٢٠٠٨فيه لالضطهاد قد حدثت وتكررت على نطاق واسع منذ عام           

العفو الدولية بأن احملاكم العسكرية قد حاكمت مئات األشخاص وأصدرت أحكاماً عليهم            
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وأنه مل يسمح ألحد منـهم      " وج من احلدود الشرقية للبلد بشكل غري قانوين       حملاولتهم اخلر "
  .)١٨٢(االتصال مبمثلي مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني اللتماس اللجوء

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٢  
بـشأن  أشارت منظمة العفو الدولية إىل أنه مل جتر أية مشاورات مع اجملتمع املـدين         -٤٨

مشروع القانون اجلديد ملكافحة اإلرهاب الذي سيحل حمل قانون الطوارئ، وذلـك رغـم      
طلبات إجراء هذه املشاورات واخلوف من أن يرِسخ القانون اجلديد بعض سلطات الطوارئ             

ووفقـاً للمنظمـة   . )١٨٣( العام والرئيسيياً ضباط أمن الدولة ومكتب املدع   اليت ميارسها حال  
اإلنسان، فإن مشروع القانون اجلديد الذي تسرب من الصحف املصرية هو           املصرية حلقوق   

ودعت منظمة العفـو الدوليـة   . )١٨٤(أحدث تأييد لدولة بوليسية تدعمه انتهاكات دستورية 
احلكومة إىل التأكد من أن القانون اجلديد اجلاري وضعه ملكافحة اإلرهاب يراعي على النحو              

إلنسان والتزامات مصر مبوجب املعاهدات الدولية حلقـوق        الكامل القانون الدويل حلقوق ا    
اإلنسان، وأال يتم تكريسه مبوجب القانون األساسي وأحكام الطوارئ وغريها من األحكام            

  .)١٨٥(اليت تيسر حالياً االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان
هاب نقـل   وأفادت منظمة الكرامة بأنه جرى يف إطار التعاون الدويل ملكافحة اإلر            -٤٩

وأضاف االحتاد الدويل لرابطات    . )١٨٦(عشرات من املشتبه فيهم إىل مصر بشكل غري قانوين        
حقوق اإلنسان بأنه ينبغي التحقيق بشكل كامل يف دور مصر يف إطار اجلهود الدولية املبذولة  

وأوصت اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب بالتأكـد مـن          . )١٨٧(ملكافحة اإلرهاب 
  .)١٨٨(ق التدابري املتخذة ملكافحة اإلرهاب مع قواعد حقوق اإلنسانتطاب

  اإلجنازات واملمارسات الفضلى والتحديات والقيود  - ثالثاً  
أشار مرصد حقوق اإلنسان إىل اإلصالحات اإلجيابية اليت أدخلت على قانون الطفل            -٥٠

 الذين حيتجـزون     كفرض عقوبات جنائية على املسؤولني     ٢٠٠٨يونيه  /يف مصر يف حزيران   
على أن اإلصالحات مل تشمل حظر ممارسة العنف على األطفال بشكل           . األطفال مع البالغني  

 أوجه التقدم العديدة اليت حتققت يف جمال حقوق         ٢-  الورقة املشتركة  توالحظ. )١٨٩(مطلق
مكينهن من  املرأة، مبا يف ذلك صدور قانون حملكمة األسرة، وإزالة التمييز جزئياً ضد النساء لت             

إعطاء جنسيتهم املصرية ألطفاهلن، والتدابري اليت مت تنفيذها لتعيني النساء يف النيابة اإلداريـة              
  .)١٩٠(واهليئة القضائية

واعترب اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان أن الثقافة واملعرفة حبقوق اإلنسان يـشكالن              -٥١
ومة لتعزيز هذه الثقافـة، فـإن       ورغم تضاعف جهود احلك   . حتدياً رئيسياً للمجتمع املصري   

  .)١٩١(احلاجة تدعو إىل زيادة فعاليتها وتوسيع نطاقها
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بأن الفساد يشكل، وفقاً للمنظمات الدوليـة، عقبـة          ٧- وأفادت الورقة املشتركة    -٥٢
ودعا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان إىل وضع . )١٩٢(كأداء تعترض التنمية واالستثمار يف مصر

  . )١٩٣(ة بالشفافية ومكافحة الفساد ومكافحة االحتكار واملساءلة موضع التنفيذالتدابري املتعلق

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  
  .غري متاحة

  بناء القدرات واملساعدة التقنية - خامساً
ـ              -٥٣            تقين مـع  دعا اجمللس الوطين حلقوق اإلنسان احلكومة إىل إبرام اتفاق للتعـاون ال

األمم املتحدة من أجل إعادة تأهيل اهليئات املكلفة بإنفاذ القانون للمرحلة الالحقـة حلالـة               
الطوارئ، وإعادة تأهيل احملتجزين والسجناء ألسباب أمنية وسياسية، بعد انقـضاء فتـرات             

  .)١٩٤(احتجازهم الطويلة
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67 JC, pp. 4-5. See also JS7, p.7 and p. 11, (recommendation 14). 
68 GIEACPC, p. 1; See alsoJS1, p. 8. 
69 CADHP, p. 4, para.18. 
70 FH, p. 4, para.17;See alsoJS2, p. 5, para. 19. 
71 JS7, p. 5. 
72 FIDH, p. 3. 
73 NCHR, para.11 d. 
74 FH, p. 4, para.17, and AI, p. 1. 
75  AI, p. 2. 
76 ICJ, p. 5. 
77  AI, p. 5. 
78  ICJ, p. 4. 
79  AI, pp. 2-3. 
80 HRW, P. 3 
81 IRPP, p. 1 andp. 2 para. 7. 
82 FMDVP, pp. 2 and 3. 
83 HRW, p. 3. 
84 AI, p.4. See also AI, p. 5. 
85 CADHP, p. 4, para.17. 
86 JS2, p. 5, para.20. 
87 AI, p.3. 
88 IHRC, p.4, para.9. 
89 JS2, p. 5, para.20. 
90 EAJCW, p.5. 
91 IRPP, p.3, para. 11. 
92 CSW, p. 2, para. 9. 
93 IRPP, p. 4, Para.17. 
94 BIC, P. 1. See also BF , p.3 , IRPP, p. 3, 4, Para. 13, 14, ODI, p. 4 and CSW, p. 4, 

paras. 16-17. 
95 BIC, p. 2. 
96 FIDH, p. 4. 
97 BIC, p.5. See also JS7, p. 4. 
98 HRW, p. 3. See also CSW, p. 3, paras.13-14 CSW, pp. 3-4 para.15 and ODI, p. 3, 4. 
99 CSW, p. 3, para.13. 
100 HRW, p.3. 
101 BF, p.5. See also JS7, p.3. 
102 FIDH, p. 4. 
103 BF, p. 4, para. 3.3. 
104 AI, p. 1. 
105 BF, p.5. 
106 NCHR, para.12. 
107 HRW, p. 2, See also FIDH, p. 1, JS3,. 1, Para.4, ANHRI,. 1, 2,NCHR, para.12. 
108 JS3, p.2, para. 9. 
109 AI, p. 1. 
110 IPEN, p.1. See also JS2, p. 6, para. 21 andJS7, p. 4. 
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111 FH, p. 3 , para.15,JS3 , pp. 1-2, para. 5 andJS7, p. 4. 
112 ANHRI, pp. 2 and 3. 
113 IPEN, p. 3. 
114 IPEN, P. 3. 
115 JS3, P. 5, para. 22; See also NCHR, para. 12c. 
116 JS2, P. 6, para. 22. 
117 ANHRI, p. 5. 
118 NCHR, para. 12 a and b. 
119 EOHR, p. 2, para.4.See also JS7, p. 5. 
120 FH, p. 3, para.12. See also HRW, p. 1. 
121 LUDLS, p. 1, 2. See also NCHR, para.14, JS2, p. 6, 7, para.23, JS3, p. 4, para.19 and 

JS7, p. 5. 
122 CIHRS, p.5. See also NCHR, para.14,ODI, p. 5, CSW, p. 1, para. 4. 
123 FIDH, P. 2, 3. 
124 FH, p. 1, paras. 3 and 4. 
125 IRPP, p. 2, para.3. See also IRPP, p. 4, para.16. 
126 HRW, pp. 1-2. 
127 EACPE, pp. 3-4, para. 6  
128 EACPE, pp.4-5, paras. 8-9  
129 CADHP, p. 4. 
130 NCHR, para.18. 
131 CTUWS, p. 1. 
132 HRW, p. 2; See alsoJS2, p. 7, para. 25; See alsoCTUWS, pp. 1 and 2. 
133 CTUWS, p.3  
134 CTUWS, p. 3. 
135 JS4, p. 5, para. 25. 
136 JS4, p. 4, para. 21. 
137 NWF, p. 1. See also JS6, pp. 2-3. 
138 JS4, p. 5, para. 26. 
139 JS4, p. 5, para. 27. 
140 JS.2, p. 1. 
141 JS4, p. 4, para. 16. 
142 JS4, p. 4, para. 17. 
143 JS4, p. 4, para. 18. 
144 NCHR, para. 20 a. 
145 FIDH, p. 5. 
146 JS4, p. 3, para. 13. 
147 EOHR, p. 5. 
148 JS4, p. 8, para.49. 
149 JS4, p. 8, para.46 ; See also MPDHR, p. 5. 
150 JS4, p. 10, para. 63. 
151 JS4, p. 9, para. 51. 
152 JS4, p.9, para. 51 . 
153 JS4, p.9, para. 56. 
154 JS7, p. 7 andp. 11, (recommendation 19). See also JS1, pp. 9 and 10. 
155 JS4, p. 9, para.52 
156 EOHR, p.6. 
157 JS4, p. 3, para.12. 
158 EOHR, p.6. 
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159 MPDHR, p.3. See also JS7, p. 8. 
160 JS7, p. 7. 
161 JS4, p. 3, para.14. 
162 MPDHR, p. 4. 
163 CADHP, p. 5. 
164 NCHR, para. 24. 
165 JS4, p. 6, para.30. 
166 JS7, p. 8. 
167 JS4, p. 6, para. 33. 
168 JS4, p. 7, para. 36. 
169 JS 2, p.9, para. 31. 
170 ECHR, p. 1, para.5. 
171 ECHR, p. 2, para. 12. 
172 ECHR, pp.3-4, para. 20 . 
173 ECHR, p. 5, para. 27. 
174 JS5, p. 1, para. 1. 
175 JS5, p. 6, para. 2.2.5. 
176 JS5, p. 7, para. 2.2.6 . 
177 JS5, p. 8, para. 2.2.8. 
178 JS5, p.3, para. 2.2.1. 
179 AI, p. 4. See also FIDH, p. 2 and JS5, pp. 6-7. 
180 EOHR, p. 6. 
181 JS5, p. 4. See also HRW, p. 3. 
182 AI, p. 4. 
183 AI, p. 2; See also JS7, p. 1. 
184 EOHR, p. 1. 
185 AI, p. 4. 
186 AlKarama, p. 6. 
187 FIDH, p. 2. 
188 CADHP, p. 5. 
189 HRW, p. 4. 
190 JS2, p. 9, para. 33. 
191 NCHR, para. 26. See also JS7, p. 11. 
192 JS7, p. 8 andp. 11, (recommendation 18). 
193 NCHR, para.20 c. See also, NCHR, para.17. 
194 NCHR, para. 6. 

        


