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*1413852*  

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العشرون
  ٢٠١٤نوفمرب /تشرين الثاين ٧ -أكتوبر /تشرين األول ٢٧

ت أعدته مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان         جتميع للمعلوما     
 ٥/١من مرفق قرار جملـس حقـوق اإلنـسان          ) ب(١٥وفقاً للفقرة   

  ١٦/٢١ من مرفق قرار اجمللس ٥ والفقرة

  مصر    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصـة،              
رير املفوضة السامية حلقـوق     االتعليقات الواردة من الدولة املعنية، ويف تق      مبا يف ذلك املالحظات و    

لتقرير ُمقـدم يف شـكل      وا. اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          
ولالطالع على النصوص الكاملة، ُيرجى العـودة إىل        . حلد األقصى لعدد الكلمات   موجز تقيداً با  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من املفوضية الـسامية              . الوثائق املرجعية 
وهو يتبـع  . حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن املفوضية   

. ١٧/١١٩هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس حقـوق اإلنـسان يف مقـرره            
. ى حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف التقريـر              ذُكرت عل  وقد

  .وروعيت يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

  
   يف أثناء اجلولة السابقةاحلالة

اإلجراءات املتخذة بعد 
  مل تقبل/مل يصدق عليها  االستعراض

التصديق أو االنضمام   
  أو اخلالفة

اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      
  )١٩٦٧(التمييز العنصري 

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة    

)١٩٨٢(  
ق العهد الدويل اخلـاص بـاحلقو     

  )١٩٨٢(املدنية والسياسية 
اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      

  )١٩٨١(التمييز ضد املرأة 
  ) ١٩٨٦(اتفاقية مناهضة التعذيب 

  )١٩٩٠(اتفاقية حقوق الطفل 
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     
حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال     

  )٢٠٠٧(يف املنازعات املسلحة 
ـ    ة الربوتوكول االختياري التفاقي

حقوق الطفل بشأن بيع األطفـال      
واستغالل األطفال يف البغـاء ويف      

  )٢٠٠٢(املواد اإلباحية 
االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق      
مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد      

  )١٩٩٣(أسرهم 
اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي     

  )٢٠٠٨(اإلعاقة 

الربوتوكول االختياري الثـاين      
امللحق بالعهد الدويل اخلـاص     

  قوق املدنية والسياسيةباحل
الربوتوكول االختياري التفاقية   

  مناهضة التعذيب
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
 األشخاص من االختفاء القسري

ــات و أو /التحفظـ
  اإلعالنات 

اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      
حتفـظ، املـادة    (التمييز العنصري   

١٩٦٧، ٢٢(  
العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      

ة واالجتماعية والثقافيـة    االقتصادي
  )١٩٨٢إعالن عام، (

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     
  )١٩٨٢إعالن عام، (والسياسية 
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اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      
 ٢حتفظ، املواد   (التمييز ضد املرأة    

  )١٩٨١، ٢-٢٩ و١٦و
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفـل بـشأن اشـتراك       

عـات املـسلحة    األطفال يف املناز  
، احلد األدىن   ٢-٣إعالن، املادة   (

  )٢٠٠٧ سنة، ١٨لسن التجنيد 
االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق      
مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد      

 ٤حتفظـات، املادتـان     (أسرهم  
  )١٩٩٣، )٦(١٨و

اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي      
  )٢٠٠٨، ١٢إعالن، املادة (اإلعاقة 

إجراءات الـشكاوى،   
رات، واالستفـــسا 
  )٣(واإلجراءات العاجلة

  
  

اتفاقية مناهضة التعذيب، املـادة      
١٩٨٦(٢٠(  

العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق       
االقتصادية واالجتماعية والثقافية،   

  ١٤املادة 
الربوتوكول االختياري امللحـق    
بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق    
  االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق    

  ٤١املدنية والسياسية، املادة 
الربوتوكول االختيـاري األول    
امللحق بالعهد الدويل اخلـاص     

  باحلقوق املدنية والسياسية 
الربوتوكول االختياري التفاقية   
القضاء على مجيع أشكال التمييز 

  ضد املرأة 
اتفاقية مناهضة التعذيب، املادتان 

  ٢٢ و٢١
الربوتوكول االختياري التفاقية   

 الطفل املتعلق بـإجراء     حقوق
  تقدمي البالغات

االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  ٧٧ و٧٦أسرهم، املادتان 
الربوتوكول االختياري التفاقية   
  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
 األشخاص من االختفاء القسري
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  )٤( ذات صلةصكوك دولية رئيسية أخرى    
  

  احلالة يف أثناء اجلولة السابقة
اإلجراءات املتخذة  

  مل ُيصدق عليها   بعد االستعراض 
التصديق أو االنضمام 

  أو اخلالفة
  )٥(بروتوكول بالريمو

االتفاقيات املتعلقة بالالجئني وعـدميي اجلنـسية،       
  )٦(١٩٦١ واتفاقية عام ١٩٤٥باستثناء اتفاقية عام 

أغـسطس  /آب ١٢قودة يف   اتفاقيات جنيف املع  
  )٧( والربوتوكوالن اإلضافيان األول والثاين١٩٤٩

  )٨(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

اتفاقية اليونسكو اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال       
  )٩(التعليم

  )١٠(نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  )١١(اقبة عليهااتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملع

  
  

  
  
  

الربوتوكول اإلضايف الثالث 
التفاقيات جنيف املعقودة   

  )١٢(١٩٤٩يف عام 
اتفاقيتا منظمـة العمـل     

 ورقـم   ١٦٩الدولية رقم   
١٣(١٨٩(  

، شجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مصر علـى            ٢٠١٠يف عام     -١
 ؛)١٤( مجيع األشخاص من االختفاء القـسري      النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية      

، أوصـت جلنـة     ٢٠١١ويف عام   . )١٥(واالنضمام إىل الربوتوكول االختياري هلذه االتفاقية     
حقوق الطفل بأن تصدق مصر على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء              

قوق املدنية أو السياسية،    القسري، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحل       
والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            
والثقافية، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكول االختياري التفاقية         

ـ   ٢٠١٣ويف عام   . )١٦(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     ة بـاحلقوق ، شـجعت اللجنـة املعني
االقتصادية واالجتماعية والثقافية مصر على التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختيـاري           
امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالتفاقيـة الدوليـة            

  .)١٧(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري
لى التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل مصر على         وحثت اللجنة املعنية بالقضاء ع      -٢

 من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز    ١٦ و ٢مراجعة وسحب حتفظاهتا على املادتني      
  .)١٨(ضد املرأة

 املتعلقة بوضع   ١٩٥٤ودعت جلنة حقوق الطفل مصر إىل التصديق على اتفاقية عام             -٣
وقدمت . )١٩(١٩٦١ت انعدام اجلنسية لعام     األشخاص عدميي اجلنسية، واتفاقية خفض حاال     
  .)٢٠(املفوضية السامية لشؤون الالجئني توصية مماثلة

، أوصت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء          ٢٠١١ويف عام     -٤
واألطفال، بأن حتترم الدولة الطرف حقوق اإلنسان املكفولة للمهاجرين وتوفر هلا احلمايـة             

هبا وفقاً لالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وهـي             وتفي  
  .)٢١(االتفاقية اليت انضمت إليها مصر
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وأوصت مفوضية شؤون الالجئني باختاذ خطوات عاجلة لسحب التحفظات علـى             -٥
،  اخلاصة بوضع الالجئني   ١٩٥١ من اتفاقية عام     ٢٤و ٢٣و ٢٢ و ٢١ و ٢٠و) ١(١٢املواد  

وباملسارعة على وجه خاص إىل إتاحة التعليم جلميع أطفال الالجئني وملتمسي اللجـوء يف              
  .)٢٢(مصر

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
أوصت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال، بأن ُيوَسع              -٦

اخلدمة املرتلية، وبأن ُيعّدل كلٌ من قانون العمل        نطاق قانون العمل حبيث يوفر احلماية للعاملني يف         
  .)٢٣(وقانون الطفل حبيث حيظران األشكال االستغاللية للعمل املرتيل الذي يؤديه األطفال

 ٢٠١٣ لـسنة    ١٠٧، اعتمدت مصر القانون رقم      ٢٠١٣نوفمرب  /تشرين الثاين ويف    -٧
وحذرت املفوضة  . ت السلمية  والتظاهرا والتجمعاتالذي ينظم احلق يف االجتماعات العامة       

السامية حلقوق اإلنسان يف بيان صحفي من أن قانون التظاهر اجلديد قد يؤدي إىل انتهاكات               
  .)٢٤(شديدة للحق يف حرية التجمع السلمي، وجيب تعديله

   اإلنسان وتدابري السياسة العاماإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق  -جيم  
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مصر على أن تكفـل         حثت اللجنة املعنية ب     -٨

 امتثال األحكام القانونية اليت تنظم عمل جملسها القومي حلقوق اإلنسان امتثاالً كامالً ملبادئ            
  .)٢٥(باريس

وأشار جهاز األمم املتحدة املعين بشؤون املرأة إىل أن مصر حباجة إىل إنشاء مكتب                -٩
 باملساواة بني اجلنسني، ميكنه أن حيد من التمييـز اجلنـساين ومـن              ُيعىنفعال ألمني املظامل    

  .)٢٦(ممارسته
وأوصت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص بأن تكفل مصر التنفيذ الفعـال              -١٠

، وبأن تنشئ مكتباً وطنياً للمقرر ُيكّرس لتنفيذ )٢٧(خلطة العمل الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر    
  .)٢٨( السياسات والربامجوتنسيق

وأشار صندوق األمم املتحدة للسكان إىل أن احلكومة شرعت يف وضع استراتيجية              -١١
 هتدفان إىل حتقيق مجلة أمور منـها ضـمان   ٢٠٣٠وطنية للسكان ورؤية وطنية للتنمية لعام  

  .)٢٩(حقوق اإلنسان يف سياق تزايد السكان وتزايد االحتياجات االجتماعية

  )٣٠(ؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسانمركز امل    
 )٣١(احلالة يف أثناء اجلولة احلالية احلالة يف أثناء اجلولة السابقة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

 )٣٢()٢٠٠٦(ألف  )٢٠٠٦(ألف  اجمللس القومي حلقوق اإلنسان
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٣٣(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  
  حالة اإلبالغ  -١  

 هيئة املعاهدة

مالحظات ختامية  
ــة يف  مدرجــ
 االستعراض السابق

آخر تقرير قُدم منذ 
 حالة اإلبالغ آخر مالحظات ختامية االستعراض السابق

جلنة القـضاء علـى     
 التمييز العنصري

أغـــسطس /آب
٢٠٠١ 

التقريران السابع عشر    - -
  والثاين والعشرون

ق اللجنة املعنية بـاحلقو  
االقتصادية واالجتماعية  

 والثقافية

نـوفمرب  /تشرين الثاين  ٢٠١٠ ٢٠٠٠مايو /أيار
٢٠١٣ 

حيني موعـد تقـدمي     
التقرير اخلامس يف عام    

٢٠١٨ 

اللجنة املعنية حبقـوق    
 اإلنسان

ــشرين األول   /ت
 ٢٠٠٢أكتوبر 

تأخر تقدمي التقريـر     - -
 ٢٠٠٤الرابع منذ عام 

اللجنة املعنية بالقضاء   
 مييز ضد املرأةعلى الت

يناير /كانون الثاين
٢٠٠١ 

ينـاير  /كانون الثـاين   ٢٠٠٨
٢٠١٠ 

تأخر تقدمي التقريـر    
 /الثامن منذ شـباط   

 ٢٠١٤فرباير 

  /تشرين الثـاين   جلنة مناهضة التعذيب
 ٢٠٠٢نوفمرب 

تأخر تقدمي التقـارير     - -
اخلــامس والــسادس 
والسابع منذ األعـوام    

 ٢٠١٢ و٢٠٠٨ و٢٠٠٤

يناير /كانون الثاين  الطفلجلنة حقوق
٢٠٠١ 

ــة حقــوق /٢٠٠٨ اتفاقي
الربوتوكول /٢٠١٠/الطفل

االختياري التفاقية حقوق   
 اشــتراكالطفـل بـشأن   

ــات  ــال يف املنازع األطف
املسلحة، والربوتوكـول   
االختياري التفاقية حقوق   
الطفل بشأن بيع األطفـال    
واستغالل األطفال يف البغاء 

 ويف املواد اإلباحية

 ٢٠١١يونيه  /رانـحزي
اتفاقية حقوق الطفل،   (

الربوتوكول االختياري  
التفاقية حقوق الطفل   
بشأن اشتراك األطفال   
يف املنازعات املسلحة،   
والربوتوكـــــول 
االختياري التفاقيـة   
حقوق الطفل بـشأن    
بيع األطفال واستغالل   
األطفال يف البغاء ويف    

 املواد اإلباحية

حيني موعـد تقـدمي     
التقريــرين اخلــامس 

ــام و ــسادس يف ع ال
٢٠١٦ 

اللجنة املعنية بالعمال   
 املهاجرين

ــسان ــل /ني أبري
٢٠٠٧ 

تأخر تقدمي التقريـر     - -
 ٢٠٠٩الثاين منذ عام 

اللجنة املعنية حبقـوق    
 األشخاص ذوي اإلعاقة

تأخر تقـدمي التقريـر      - - -
 ٢٠١٠األويل منذ عام 
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  املعاهداتالردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات   -٢  

  املالحظات اخلتامية    
 ُمقدم يف  املوضوع موعد تقدمي املالحظات اخلتامية هيئة املعاهدة

القوانني التمييزية؛ والعنف ضد     ٢٠١١ اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 )٣٤(املرأة

٣٥(٢٠١٣( 

  )٣٦(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
 احلالة الراهنة  السابقةاحلالة يف أثناء اجلولة 

 ال ال  دعوة دائمة
  مكافحة اإلرهاب الزيارات اليت جرت

 املاء والصرف الصحي
 االجتار بالبشر

  بيع األطفال   من حيث املبدأعليهاالزيارات املوافق 
  العنف ضد املرأة
 تعزيز احلقيقة

  استقالل القضاة واحملامني الزيارات اليت طُلب إجراؤها
  ن حقوق اإلنساناملدافعون ع

  حرية الدين أو املعتقد
  التعذيب

  الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي
  اإلعدام بإجراءات موجزة

 بيع األطفال

  )٢٠١٤(استقالل القضاة واحملامني 
  )٢٠١٢(املدافعون عن حقوق اإلنسان 
  )٢٠١٣(اإلعدام بإجراءات موجزة 

  )٢٠١٣(حرية تكوين اجلمعيات 
ملعين حباالت االختفاء   الفريق العامل ا  

  )٢٠١٣(القسري أو غري الطوعي 
  )٢٠١٤(مكافحة اإلرهاب 

 )٢٠١٤(الَدْين اخلارجي 
 ٣٤ رسالة، ردت احلكومة على ٧٨ُوجهت إىل احلكومة خالل فترة االستعراض  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

 .رسالة منها

 دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليـات        أوصت جلنة حقوق الطفل بأن توجه مصر        -١٢
  . )٣٧(٢٠١٠يف إطار اإلجراءات اخلاصة على النحو اإلجيايب الذي حتلت به مصر أيضاً يف عام 

  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  -جيم  
 )٣٨(٢٠١٠أسهمت مصر مالياً يف أنشطة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف األعوام              -١٣
  .)٤٠(٢٠١٤ و)٣٩(٢٠١٣و

 مصر عن استعدادها الستضافة مكتب للمفوضية        حكومة ، أعربت ٢٠٠٧ويف عام     -١٤
السامية حلقوق اإلنسان إلقليم مشال أفريقيا يف القاهرة، واملفاوضات جارية إلنـشاء هـذا              

  .)٤١(املكتب
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نون تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـا           -ثالثاً  
  الدويل اإلنساين الواجب التطبيق

  ملساواة وعدم التمييزا  -ألف  
حثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مصر علـى اعتمـاد              -١٥

  . )٤٢(تشريع شامل للقضاء على التمييز الشكلي واملوضوعي
رأة يف مصر للتمييز دون أن وأشار جهاز األمم املتحدة املعين بشؤون املرأة إىل تعرض امل  -١٦

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        . )٤٣(تتاح هلا الفرصة أو السبيل للشكوى     
، وحثت مصر علـى     )٤٤(عن قلقها إزاء ما تعانيه فئات النساء والفتيات املستضعفات من متييز          

  . )٤٥(نمطية اليت متيز ضد املرأةوضع استراتيجية للقضاء على املمارسات التقليدية والقوالب ال
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء عدد حـاالت                -١٧

الزواج املبكر للفتيات؛ وإزاء استمرار إجازة تعدد الزوجات مبوجب القانون؛ وإزاء حاالت            
بـالطالق واحلـضانة    الزواج العريف، ووضع املسيحيات املتزوجات من مسلمني فيما يتعلق          

وأوصت اللجنة بأن تنظر مصر يف سن قانون موحد لألحوال الشخصية لألسرة            . )٤٦(واإلرث
  . )٤٨(وقدمت جلنة حقوق الطفل توصيات مماثلة. )٤٧(يشمل املسلمني واملسيحيني

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
كلفـني بواليـات يف إطـار       ، حثت جمموعة مـن امل     ٢٠١٤مارس  / آذار ٣١يف    -١٨

      اخلاصة لألمم املتحدة السلطات املصرية على إلغاء أحكـام اإلعـدام الـصادرة              اإلجراءات
      / شخصاً بتهم تتعلق باألحداث اليت وقعـت يف آب         ٥٢٩ حبق   ٢٠١٤مارس  / آذار ٢٤يف  

 ٢٨يف  بشأن احلكم الصادر ٢٠١٤مايو / أيار١٥وُوجه نداء مماثل يف . )٤٩(٢٠١٣أغسطس 
 شخصاً بتهم تتعلق باألحداث اليت وقعت يف املنيا         ٦٨٣ بإعدام جمموعة من     ٢٠١٤أبريل  /نيسان
وعالوة على ذلك، أصدرت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق         . )٥٠(٢٠١٣أغسطس  /يف آب 

 بشأن احملاكمتني اجلمـاعيتني ذكـرت فيـه،         ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٢٩اإلنسان بياناً صحفياً يف     
  .)٥١(ة أمور، أن افتراض الرباءة أمر أساسي حلماية حقوق اإلنسان يف أية حماكمة جنائيةمجل يف
وحثت جلنة حقوق الطفل مصر على عدم تنفيذ عقوبة اإلعدام على األطفال أو على        -١٩

  . )٥٢( ارتكاب اجلرميةلدى سنة ١٨األشخاص الذين كان عمرهم أقل من 
راء حتقيقات نزيهة يف مجيع حاالت وفـاة        وحثت جلنة حقوق الطفل مصر على إج        -٢٠

 وبعدها، وعلى تقدمي تعويضات لألطفال الذين       ٢٠١١يناير  /األطفال أثناء ثورة كانون الثاين    
  .)٥٣(تعرضوا إلصابات، وعلى ضمان تعافيهم وإعادة إدماجهم يف اجملتمع
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، وجه كل من املقرر اخلاص املعين مبكافحة اإلرهـاب وحقـوق            ٢٠١٣ويف عام     -٢١
اإلنسان، واملقرر اخلاص املعين بالتعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو               

املهينة نداًء عاجالً مشتركاً بشأن ادعاءات التعذيب وإساءة املعاملة من جانب            الالإنسانية أو 
ب الوطنية حبق املتظاهرين واالستخدام الالحق لألدلة املنتزعة حتت وطأة التعـذي           قوات األمن 

ووردت لعدد من املكلفني بواليات يف إطار اإلجـراءات اخلاصـة           . )٥٤(أمام احملاكم املصرية  
تتعلق باالستخدام املفرط للقوة واالعتداء البدين، مبا يف ذلك االعتداء اجلنسي على             ادعاءات

  .)٥٥(النساء املتظاهرات
فيـة باختـاذ تـدابري      وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقا        -٢٢

على مجيع أشكال العنف ضد النساء، مبا يف ذلك االغتصاب يف إطار الزواج، والعنف  للقضاء
وأعرب أربعة من املكلفني    . )٥٦(اجلنسي ضد النساء املشاركات يف االحتجاجات والتظاهرات      

عنف اجلنسي  بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة عن القلق إزاء االدعاءات املتعلقة حباالت ال           
  .)٥٧(٢٠١٣يونيه /العديدة ضد النساء أثناء االحتجاجات اليت جرت منذ حزيران

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا ألن              -٢٣
 ال تزال ُتمارس على نطاق واسـع، مبـا يف ذلـك             األنثويةعملية تشويه األعضاء التناسلية     

ودعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز  . )٥٨(داً إىل ما ُيسمى األسس الطبية    ممارستها استنا 
وقدمت جلنة حقـوق  . )٥٩(ضد املرأة مصر إىل ضمان حظر هذه املمارسة ومقاضاة مرتكبيها 

  .)٦٠(الطفل توصيات مماثلة
 وجلنـة حقـوق     )٦١(وحثت كلٌ من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة            -٢٤
 مصر على اختاذ تدابري شاملة للتصدي للعنف املمارس ضد النساء والفتيات، مبـا يف               )٦٢(طفلال

وقد أُطلق مشروع مشترك إلنشاء مـدن       . ذلك سن قانون جيرم مجيع أشكال العنف ضد املرأة        
، وهو  "مدن آمنة وخالية من العنف ضد النساء والفتيات       "آمنة يف إقليم القاهرة الكربى بعنوان       

عاملي يقوده جهاز األمم املتحدة املعين بشؤون املرأة بالشراكة مع برنامج األمم املتحدة             برنامج  
، ومكتب األمـم    )اليونيسيف (اإلمنائي، وموئل األمم املتحدة، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة       

املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وهو يهـدف إىل إنـشاء    
ء وجمتمعات آمنة وخالية من العنف ضد النساء والفتيات حتقيقاً للهـدف الثالـث مـن                أحيا

  . )٦٣(األهداف اإلمنائية لأللفية
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مصر على اختاذ هنـج شـامل                 -٢٥

ـ              شريعات للتصدي للبغاء، يشمل وضع برامج ملساعدة النساء على اعتزال هذه املهنة وسن ت
، حثت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمـة العمـل   ٢٠١١ويف عام . )٦٤(تعاقب طاليب هذه املمارسة   

الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات احلكومة على اختاذ تدابري تكفل عدم إخـضاع             
ـ        عاماً ١٨األطفال الذين يقل سنهم عن       ة، ، الذين ُيقدمون ملمارسة البغاء، للمسؤولية اجلنائي
  . )٦٥(ومعاملتهم كضحايا ال كجناة
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وطلبت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية إىل احلكومة أن تضاعف جهودهـا               -٢٦
وشجعت اللجنة اجلهود اليت تستهدف التوعية      . الرامية إىل منع االجتار باألطفال والقضاء عليه      

بالقضاء على التمييز ضد املرأة مصر      وحثت اللجنة املعنية    . )٦٦(مبسألة الزواج التجاري املؤقت   
  .)٦٧(على التعجيل بسن تشريع بشأن االجتار

وأوصت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص بأن تعزز الدولة الطرف جهودها             -٢٧
، وهي زجيات تصل إىل درجة االجتـار  "املؤقتة"أو " املومسية"الرامية إىل القضاء على الزجيات      

 وجلنة  )٦٩(وحثت كلٌ من اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         . )٦٨(تبالنساء والفتيا 
 "الزجيات املؤقتة "أو  " الزجيات السياحية " مصر على منع ومكافحة ما ُيسمى        )٧٠(حقوق الطفل 

  . فقرية، ألشخاص غري مصرينيأسر للفتيات املصريات، الاليت ينتمني عادة إىل 
 عن انزعاجها إزاء ارتفاع مستويات ممارسة العقوبة البدنية         وأعربت جلنة حقوق الطفل     -٢٨

 وإساءة ، وحثت مصر على القضاء على مجيع أشكال تعذيب األطفال       )٧١(يف املدارس ويف املرتل   
  .)٧٣(، وعلى إنشاء نظام حلماية األطفال)٧٢(معاملتهم

علـى  وحثت جلنة حقوق الطفل مصر على تقوية التـدابري الراميـة إىل القـضاء                 -٢٩
االستغالل االقتصادي لألطفال، وعلى تعديل قانون العمل مبا يتواءم مع أحكام اتفاقية منظمة             

وقدمت اللجنة املعنيـة بـاحلقوق      . )٧٤( ومع اتفاقية حقوق الطفل    ١٨٢العمل الدولية رقم    
، وحثت احلكومة على مضاعفة جهودها      )٧٥(االقتصادية واالجتماعية والثقافية توصيات مماثلة    

 سنة، ممن يعيشون ويعملون يف الشوارع،       ١٨ن محاية األطفال الذين يقل عمرهم عن        لضما
وأنشئ مشروع مكافحة أسوأ أشكال عمل األطفـال،        . )٧٦(من أسوأ أشكال عمل األطفال    

املشترك بني برنامج األغذية العاملي واليونيسيف ومنظمة العمل الدولية، من أجل دعم اجلهود             
  . )٧٧( العمل االستغاليل لألطفال، ال سيما يف القطاع الزراعيالرامية إىل القضاء على

وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تقي مصر األطفال من العيش يف الشوارع وبـأن                -٣٠
  . )٧٨( فيها بالفعلتوفر احلماية واملساعدة االجتماعية ملن يعيشون

 الربوتوكول  وأوصت جلنة حقوق الطفل أيضاً بأن حتظر مصر صراحة انتهاك أحكام            -٣١
االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة، فيما يتعلـق             

  . )٧٩(بتجنيد األطفال وإشراكهم يف أعمال القتال

  إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
لفني بواليات يف إطار اإلجراءات     ، أعرب عدد من املك    ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٣٠يف    -٣٢

 ١٨٣اخلاصة عن غضبهم إزاء تأييد حمكمة جنائية يف مصر ألحكام اإلعدام الصادرة حبـق               
وأشار املكلفون بواليات إىل أن إصدار أحكام اإلعدام اجلماعية بعد حماكمات غري            . شخصاً
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سان، وحثوا احلكومة   عادلة على حنو سافر يشكل انتهاكاً مذهالً للقانون الدويل حلقوق اإلن          
  . )٨٠(على إلغاء األحكام وإجراء حماكمات جديدة وعادلة جلميع املتهمني

وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مصر على تقوية نظامها القانوين               -٣٣
املرأة إىل العدالة، وعلى التعجيل بإنشاء مكتب عام ألمـني          جلوء  املتعلق بالشكاوى، لضمان    

  . )٨١(امل، يكلف بوالية النظر يف الشكاوىمظ
وأوصت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص بإنشاء نظام لتقـدمي املـساعدة              -٣٤

  . )٨٢(القانونية إىل األشخاص املتجر هبم، وفقاً لقانون مكافحة االجتار بالبشر
اء األحداث،  وحثت جلنة حقوق الطفل مصر على مواصلة إصالح نظامها اخلاص بقض            -٣٥

  .)٨٣(وأوصت بوضع نظام للمحاكم املخصصة لشؤون األطفال ومكاتب نيابة خمصصة لألطفال
وال تزال جلنة حقوق الطفل يساورها القلق إزاء احتجاز اجليش لألطفال ومقاضاهتم              -٣٦

  . )٨٤( أمام احملاكم العسكرية مبوجب القانون العسكري ٢٠١١منذ عام 
ة باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تقوي مـصر         وأوصت اللجنة املعني    -٣٧

تشريعاهتا الوطنية حبيث تكافح الفساد على الصعيد القطري وصعيدي احملافظات والسلطات           
  . )٨٥(احمللية

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
 سن تشريعات تقـضي     دعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مصر إىل           -٣٨

  . )٨٦(بتقسيم املمتلكات اليت مجعها الزوجان أثناء الزواج بالتساوي بينهما بعد الطالق
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء كثـرة عـدد                 -٣٩

ن جهاز  وأشارت اللجنة إىل أ   . )٨٧(النساء الريفيات الاليت ال يزلن ال حيملن بطاقات شخصية        
األمم املتحدة املعين بشؤون املرأة ينفذ مشروع مبادرة مواطنة املرأة املصرية، وذلك بالشراكة             
 مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووزارة الدولة للتنمية اإلدارية والصندوق االجتماعي للتنميـة،            

  .)٨٨(وبالتعاون مع مصلحة األحوال املدنية التابعة لوزارة الداخلية
وحثت جلنة حقوق الطفل مصر على ضمان التسجيل اإلجباري واجملـاين جلميـع               -٤٠

، وأوصت بتعديل قانون الطفل لكي حيظر اختطاف األطفال، بغض النظـر عـن           )٨٩(املواليد
  . )٩٠(القرابة العائلية

وأوصت جلنة حقوق الطفل، انطالقاً من قلقها إزاء عدد األطفال الذين يعيشون يف               -٤١
  . )٩٢(، بتقوية النظام البديل لرعاية األطفال)٩١(املؤسسات
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حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي،              -هاء  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

، أبلغ مكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة عن ادعـاءات           ٢٠١٢يف عام     -٤٢
املسيحيني األقباط ملنازهلم وأعماهلم التجارية يف إطار العنف الطـائفي الـذي            تتعلق بفقدان   

وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       . )٩٣(نشب يف قرية دهشور   
. )٩٤(عن قلقها إزاء تعرض كنائس للهدم، وحثت الدولة الطرف على محاية أماكن العبـادة             

  .)٩٥(ات بالغاً أيضاً بشأن احتجاز شخص بدعوى ازدراء األديانووجه املكلفون بوالي
وأعربت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن انزعاجها إزاء أحكام السجن القاسية             -٤٣

 حبق ثالثة صحفيني يعملون لقناة اجلزيرة، وكـذلك         ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٢٣الصادرة يف   
فوضة السامية السلطات املـصرية علـى       وحثت امل .  متهماً آخرين حوكموا غيابياً    ١١ حبق

اإلفراج فوراً عن مجيع الصحفيني وغريهم من اإلعالميني الذي ُسجنوا لقيـامهم بأنـشطة              
  . )٩٦(مشروعة يف نقل األخبار

وتلقى عدد من املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة معلومات تفيد باستهداف   -٤٤
ان الاليت شاركن يف التظاهرات، وذلك باسـتعمال        قوات األمن للمدافعات عن حقوق اإلنس     

  . )٩٧(اإليذاء البدين، واإلهانة املتعمدة، واالعتداء اجلنسي الذي يقترن بالوصمة االجتماعية
 مقعداً إضافياً للمرأة    ٦٤والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ختصيص            -٤٥

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        . )٩٨(يف جملس الشعب، وإنشاء برملان النساء     
. )٩٩( القرار يف مجيع اجملـاالت     صنعبأن تنتهج مصر سياسات هتدف إىل تعزيز مشاركة املرأة يف           

  .)١٠٠(وقدمت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية توصيات مماثلة

  روط عمل عادلة ومؤاتيةاحلق يف العمل ويف التمتع بش  -واو  
حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مصر على ضمان إتاحة فـرص                -٤٦

متكافئة للمرأة يف سوق العمل؛ واختاذ تدابري لتطبيق مبدأ املساواة يف األجر وحتقيق تكـافؤ               
م قانونية   لضمان عدم استغالل املرأة؛ وسن أحكا      النظاميالفرص يف العمل؛ وتنظيم القطاع      

حلظر التحرش اجلنسي يف مكان العمل؛ وتطبيق حظر عام على التمييز يف مجيـع جوانـب                
وقدمت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة توصـيات           . )١٠١(العمل
  .)١٠٢(مماثلة
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن تـوفر مـصر احلمايـة                 -٤٧
لمهاجرين العاملني يف اخلدمة املرتلية، ال سيما اإلناث العامالت يف اخلدمة املرتليـة، وبـأن               ل

  .)١٠٣(حتقق يف مجيع االنتهاكات وتعاقب مرتكبيها
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وأعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عـن قلقهـا إزاء              -٤٨
 الذين يعملون دون ضمانات كافية، ويتعرضون       النظاميالنسبة املئوية للعاملني يف القطاع غري       

وأوصت اللجنة بأن تعزز    . )١٠٤(بشكل خاص النتهاكات احلق يف شروط عمل عادلة ومؤاتية        
  .)١٠٥(مصر األحكام القانونية اليت حتمي العمال املضربني عن العمل من أعمال االنتقام

تماعية والثقافية بزيـادة اجلهـود      وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالج       -٤٩
الرامية إىل مكافحة البطالة عن طريق التدابري احملددة اهلدف، ال سيما التدابري اليت تـستهدف               

  .)١٠٦(املرأة والشباب

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -زاي  
 إزاء ارتفاع مـستوى     أوصت جلنة حقوق الطفل، انطالقاً من القلق الذي يساورها          -٥٠
، بأن حتسن مصر املزايا االجتماعية وبرامج الضمان االجتماعي لألسـر الفقـرية             )١٠٧(الفقر

الكثرية األطفال، وبأن ترفع معاشات الضمان االجتماعي هلذه األسر لتصل إىل احلـد األدىن              
  .)١٠٨(لألجور، وبأن تركز على برامج مكافحة الفقر يف املناطق الريفية

وصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تكفل الدولـة           وأ  -٥١
الطرف تطبيق احلد األدىن لألجور على القطاعني اخلاص والعام على السواء، وبـأن تعـزز               

  . )١٠٩(اجلهود الرامية إىل رفع احلد األدىن لألجور تدرجيياً
 واالجتماعية والثقافية أيضاً بـأن تعتمـد        وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية      -٥٢

الدولة الطرف تشريعاً يقضي بوضع استراتيجية تكفل حصول اجلميع على الضمان االجتماعي            
  .)١١٠(وحتدد املستوى األدىن للمزايا املكفولة للجميع، مبا يف ذلك الوصول إىل املرافق الصحية

 مياه الشرب النقية والصرف     وأوصت اللجنة كذلك بأن تكفل الدولة الطرف توفري         -٥٣
وحثت اللجنة مصر أيضاً على     . )١١١(الصحي املناسب، وبأن تضع خطة وطنية يف هذا الصدد        

  .)١١٢(التصدي للتراجع يف إعمال احلق يف احلصول على الغذاء الكايف
وأوصت اللجنة أيضاً بأن تكفل مصر التسجيل الرمسي مللكية املنازل واألراضـي؛               -٥٤

اريف قانونية للسكن الالئق والعشوائيات وأمن احليازة، مبا يف ذلك يف إطـار             وبأن تضع تع  
؛ وبأن تكفل حصول األشخاص املتضررين من اإلخالء اإلجباري على          ٢٠٥٢خمطط مصر   

  .)١١٣(سبيل انتصاف مناسب وتعويض

  احلق يف الصحة  -حاء  
 مستوى الوصمة وعن    أبلع برنامج األمم املتحدة املشترك ملكافحة اإليدز عن ارتفاع          -٥٥

وأشار الربنامج إىل العوائق الـيت      . )١١٤(ربط العدوى بفريوس اإليدز بالسلوكيات اإلجرامية     
تعترض إعمال حق املرأة يف الوصول إىل اخلدمات اجليدة للوقاية من فريوس اإليدز، إذ ال تليب 

  . )١١٥(هذه اخلدمات احتياجات املرأة
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 على التمييز ضد املرأة بتشجيع التثقيف اجلنسي على         وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء     -٥٦
نطاق واسع، مع إيالء اهتمام خاص لسبل الوقاية من احلمل املبكـر ومكافحـة العـدوى                

وقدمت جلنة حقوق الطفل    . )١١٦(جنسياً، مبا يف ذلك مرض اإليدز والعدوى بفريوسه        املنقولة
  .)١١٧(توصيات مماثلة

على مراجعة نظام التأمني الصحي الـراهن حبيـث   وحثت جلنة حقوق الطفل مصر     -٥٧
  .)١١٨(يغطي مجيع األطفال وخيفض تكاليف اخلدمات الصحية لألسر األشد حرماناً

  احلق يف التعليم  -طاء  
إذكاء الوعي  على  ) اليونسكو(شجعت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -٥٨

ن واألساس لتمكني املرأة؛ ومكافحـة املواقـف        بأمهية التعليم بوصفه حقاً من حقوق اإلنسا      
التقليدية اليت قد تعوق تعلم املرأة يف املناطق الريفية؛ وضمان تقدمي التعليم اجليـد؛ ووضـع                

  .)١١٩(سياسات خاصة لرفع معدل التحاق الفتيات بالتعليم
وحثت جلنة حقوق الطفل مصر على ضمان حصول مجيع األطفال علـى التعلـيم                -٥٩

؛ وتكثيف برامج التوعية باحلق يف التعليم؛ وضمان حصول مجيع          )١٢٠(واإللزامي اجليد اجملاين  
  .)١٢١(األطفال على التعليم االبتدائي

وحثت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيـات والتوصـيات               -٦٠
ني اجلنـسني يف احلـصول علـى        احلكومة على تعزيز جهودها الرامية إىل حتقيق تكافؤ الفرص ب         

  .)١٢٢(التعليم، مبا يكفل محاية الفتيات على قدم املساواة مع الفتيان من أسوأ أشكال عمل األطفال
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مصر علـى ضـمان وصـول                 -٦١

  . )١٢٣(الفتيات والنساء إىل مجيع مستويات وجماالت التعليم

  ق الثقافيةاحلقو  -ياء  
حثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مصر على ضمان متتع             -٦٢

  . )١٢٤(مجيع األشخاص دون قيود حبقهم يف املشاركة يف احلياة الثقافية، مبن فيهم األقباط

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -كاف  
 لعدد األطفال ذوي اإلعاقة     أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التدين الشديد          -٦٣

تواؤم وحثت اللجنة مصر على ضمان      . )١٢٥(الذين يستفيدون من اخلدمات املقدمة من الدولة      
مشروع قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة متاماً مع أحكام االتفاقية، وأوصت اللجنـة             



A/HRC/WG.6/20/EGY/2 

15 GE.14-13852 

دولة الطـرف   املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة باعتماد مشروع القانون تنفيذاً لتعهد ال          
  .)١٢٦(الطوعي بتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم  
أوصت مفوضية شؤون الالجئني بضمان االمتثال ملبدأ عدم اإلعادة القسرية، مبا يف              -٦٤

األفـراد  ذلك لألشخاص الذين يصلون إىل احلدود، واألفراد الذين ال حيملون وثائق هوية، و            
وحثت جلنة حقـوق الطفـل      . )١٢٧(الذين ُيعتقلون حملاولتهم مغادرة البلد بطريقة غري شرعية       

قد يتعرضون، أو املعرضني بالفعل، خلطـر        مصر على وقف أية إعادة قسرية لألطفال الذين       
 الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل       ينّص عليها الوقوع يف بلداهنم ضحايا جلرائم      

، وعلى ضمان حصول األطفال الالجـئني       )١٢٨( اشتراك األطفال يف املنازعات املسلحة     بشأن
  .)١٢٩(على الرعاية الصحية؛ وضمان عدم احتجازهم؛ وحتسني أوضاعهم املعيشية

جتار باألشخاص على أن مسؤويل اهلجرة ال ينبغي        وشددت املقررة اخلاصة املعنية باال      -٦٥
شريطة عّدم  جانب إىل بلداهنم إال إذا رغبوا طوعاً يف ذلك و         هلم أن يعيدوا ضحايا االجتار األ     

وأكدت ضرورة حصول ضحايا االجتار األجانب علـى إذن         . سالمتهم لدى عودهتم  تعرض  
  .)١٣٠( وعلى املساعدة الالزمة لتعافيهمبالبقاء يف البلد

 ، قدم مكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة بالغـاً بـشأن           ٢٠١٢ويف عام     -٦٦
وأشاروا إىل تقارير   . إدعاءات بأخذ مهاجرين كرهائن يف سيناء وتعرضهم لإليذاء واالستغالل        

بتعرض مهاجرين للتعذيب، والعنف البدين واجلنسي، والعمل القسري، واحلرمان من الطعـام            
  .)١٣١(والشراب، وإىل ادعاءات تفيد بعدم إجراء السلطات املصرية أية حتقيقات يف هذه الوقائع

 لفلسطينيني يف الشرق األدىن   لالجئني ا  وتشغيل ا  إلغاثةوكالة األمم املتحدة    وأشارت    -٦٧
 إىل أن جتدد حالة التوجس السياسي واالضطراب يف مصر، ال سـيما يف منطقـة                )اأونرو(

احلدود مع غزة يف سيناء، أدت إىل تشديد القيود على حركة عبور األشخاص مـن معـرب                 
الشؤون اإلنسانية أن القيود اليت فرضتها السلطات املصرية         والحظ مكتب تنسيق     .)١٣٢(رفح

على حركة عبور األشخاص من معرب رفح قللت من فرص احلصول على السلع األساسـية               
، حث كلٌ من    ٢٠١٤يوليه  / متوز ٢٣ويف  . )١٣٣(وشددت القيود على حرية حركة السكان     

ان واملقرر اخلاص املعـين حبالـة       جلنة التنسيق املعنية باإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنس       
 مصر على ختفيـف القيـود       ١٩٧٦حقوق اإلنسان يف األراضي الفلسطينية احملتلة منذ عام         

  .)١٣٤(املفروضة عند معرب رفح والسماح بدخول املساعدات اإلنسانية األساسية
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Notes 

1 Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may be found on 
the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 
United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation 
on Egypt from the previous cycle (A/HRC/WG.6/7/EGY/2). 

2 The following abbreviations have been used in the present document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
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